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ضىبسٍي مقبلٍ

چکيدٌ

تبريخ دريبفت مقبلٍ1390/5/20 :

مقدمهٍ ي َهد  :آٍيـقي ثقبغي ثقب ًقبم علوقي ( )Thymus vulgaris L.هتعلق ثقِ خقبًَادُ ًعٌبعيققبى

تبريخ پذيزش مقبلٍ1390/7/7:

( )Lamiaceaeهي ثبؿذ .آٍيـي يکي اص هْوتشيي گيبّبى داسٍيي هَسد اػتفبدُ دس كٌبيع داسٍػبصی ،غقزايي،
آسايـي ٍ ثْذاؿتي ثيـتش کـَسّبی تَػعِ يبفتِ اػت .آٍيـي يک ضذعفًَي کٌٌقذُ ققَی ثقب خبكقيت آًتقي
اکؼيذاًي هٌبػت اػت .تحقي بضش ثب ّذف تعييي ثْتشيي صهبى ثشداؿت ثش عولکشد تش ٍ خـقک اًقذامّقبی
َّائي ،دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ ،دسكذ ٍ عولکشد تيوَل دس گيبُ داسٍيي آٍيـي ثبغي ثِ هش لِ اجشا دسآهذ.

کليد ياصگبن:

ريش تحقيق :ثِ هٌظَس تعييي ثْتشيي صهبى ثشداؿت سٍی كفبت هَسد ًظش آٍيـقي ثقبغي آصهبيـقي دس قبلقت

وًع مقبلٍ :پظٍّـي
مًضًع :ثِ صساعي  -ثِ ًظادی

 آٍيـي ثبغي
 دٍسُ ّبی فٌَلَطيکي
 دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ
 هيضاى تيوَل

طشح ثلَکّبی کبهل تلبدفي ثب ػِ تکشاس دس هضسعِ داًـگبُ آصاد اػالهي ٍا ذ خَساػقگبى (اكقفْبى) دس ػقبل
 1389 ٍ 1388اًجبم ؿذ .تيوبسّبی هَسد ثشسػي ،دٍسُ ّبی فٌَلَطيکي (صهبىّبی ثشداؿت) ثَد کقِ عجقبست اص
دٍسُ سٍيـي ،ظَْس آغبصُّبی گل ،ظَْس 50دسكذ گل آريي ّب ،گلذّي کبهل ٍ صهبى تـکيل ثزس ثَدًذ .هيقضاى
تيوَل اػبًغ ثِ ٍػيلِ دػتگبُ کشٍهبتَگشافي گبصی هتلل ثِ طيف ػٌج جشهقي ( )GC/MSهقَسد تجضيقِ ٍ
ؿٌبػبيي قشاس گشفت.
وتبيج ي بحث :دس ايي آصهبيؾ هـخق ؿذ کِ تأريش دٍسُ ّبی فٌَلَطيک ثش ثبصدُ ٍ عولکشد اػقبًغ ،دسكقذ ٍ
عولکشد تيوَل گيبُ آٍيـي ثبغي دس ػطح يک دسكذ هعٌي داس ثَد .هقبيؼقِ هيقبًگيي تيوبسّقب ًـقبى داد کقِ
ثيـتشيي ثبصدُ اػبًغ هشثَط ثِ آغبص گلذّي ثَد کِ هعبدل  %2/42ؿذ ٍ ًؼجت ثِ ػبيشيي اخقتالف هعٌقي داس
داؿت .تجضيِ ٍ ؿٌبػبيي تشکيتّبی تـکيل دٌّذُ اػبًغّب ًـبى داد کِ دس توقبم هشا قل ثشداؿقت تيوقَل
تشکيت اكلي اػبًغ ثَد.
تًصيٍ کبربزدي/صىعتي :ثِ طَس کلي ثب تَجِ ثِ ًتبيج ايي تحقي  ،هي تَاى هش لِ  %50گلذّي سا ثِ عٌَاى
هٌبػت تشيي صهبى ثشداؿت ثشای عولکشد اػبًغ ٍ تيوَل آٍيـي ثبغي هعشفي ًوَد.

هذيتشاًِ ،ؿوبل آفشيقب ٍ قؼوتّبی اص آػيب اػت ( Stahl-Biskup

 .1مقدمٍ

 .)& Saez. 2002تيوَل ٍ کبسٍاکشٍل اص عوذُ تقشيي تشکيقتّقبی



آٍيـي ثبغي ثب ًبم علوي ( )Thymus vulgaris L.هتعلق ثقِ

آٍيـي ثبغي ثَدُ ٍ هٌـقب اكقلي خقَاف آى ثقِ ؿقوبس هقيسًٍقذ

خبًَادُ ًعٌبعيبى ( )Lamiaceaeهي ثبؿذ .ايي گيقبُ ثقَهي ًقَا ي

( .)Nikavar et al., 2005اػبًغ گل ٍ ثشگّبی آٍيـقي داسای ارقش
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دس هطبلعِ ای ( (Hornok, 1991هـخق گشديذ کِ ثيـتشيي

ضذ اػپبػن ،ضذ ًفخ ،ضذ سٍهبتيؼقن ،ضقذ ػقيبتيک ٍ ضقذعفًَي

ثبصدُ اػبًغ آٍيـقي ثقبغي ( )%1/71هشثقَط ثقِ هش لقِ گلقذّي ٍ

کٌٌذُ قَی اػت (اهيي.)1991 ،

تغييش دس هقذاس اػبًغ ٍ تشکيجبت ؿقيويبيي هَجقَد دس آى دس

کوتشيي ثبصدُ اػبًغ ( )%0/18هشثَط ثِ هش لِ ثزسدّي هي ثبؿقذ.

ارش عَاهلي هبًٌذ ػبصگبسی ثب هحيط ،هٌـب گيبّي ،تٌؾّبی صًقذُ

ّنچٌيي ،تحقي اًجبم ؿذُ دس هَسد آٍيـي ثقبغي ًـقبى داد کقِ

ٍ غيشصًذُ ٍ دٍسُ ّبی فٌَلقَطيکي سؿقذ گيقبُ هقيتَاًقذ س دّقذ.

ثبالتشيي عولکشد ػشؿبخِ ٍ اػبًغ گيبُ آٍيـي ثبغي کبؿتِ ؿقذُ

فعبليت ضذهيکشٍثي اػبًغ ّب ثؼتگي ثِ دسكذ هَاد هؤرشُ هَجقَد

دس استفب پبييي دس هقبيؼِ ثب هٌقبط هشتفقع ٍ دس هشا قل گلقذّي

دس آى داسد کققِ هيققضاى هققَاد هققؤرشُ ًيققض دس دٍسُّققبی هختلققف

کبهل ثقِ دػقت هقي آيقذ ( et al., 2007; Ozguven & Tansi,

فٌَلَطيکي ٍ سؿذی گيبُ هيتَاًذ ثؼيبس هتغيش ثبؿذ(.)Burt, 2004

.)Hudaib 1998

تأريش تغييشات فللي دس هيضاى ٍ تشکيت اػقبًغ آٍيـقي ثقبغي

ثٌبثشايي ،اًتخبة ثْتشيي صهبى ثشداؿت دس گًَِ ّقبی داسٍئقي قبئض
اّويت فشاٍاى اػت .دس آٍيـقي ؿقؾ ًقَ ؿقيوَتبيد دس دٍ ًقَ

دس ًيَصيلٌذ ( )McGimpsey et al., 2006ثشسػي ؿذ ٍ ثقبالتشيي

فٌَلئيک (تيوقَل ٍ کقبسٍاکشٍل) ٍ غيقش فٌَلئيقک (طساًيقَل ،آلفقب

عولکشد اػبًغ دس هبُ دػبهجش ( 22/8ليتش دس ّکتبس) ثعقذ اص اتوقبم

تشپيٌَل ،تيبًَل ٍ ليٌبلَل) ديذُ هي ؿَد کِ تحت کٌتشل طًتيکقي

دٍسُ گلذّي ثِدػت آهذ .تشکيتّبی هَجَد دس اػبًغ ًيض دس طي

اػت( .)McGimpsey et al., 2006; Thompson et al., 2003

يک دٍسُ  13هبِّ تغييشات صيبدی سا ًـبى دادًقذ .ثقبالتشيي هيقضاى

سؿذ ٍ تَليذ گيبّبى دس ثَم ًظبمّب ٍ سٍيـگبُ ّبی طجيعي هختلف،

تشکيتّبی فٌلي تيوَل ٍ کقبسٍاکشٍل ( )%37دس فلقل تبثؼقتبى دس

تحت تأريش عَاهل هختلفي ًظيش اقلين هٌطقِ ،هحيط خبک ،استفقب

هش لِ ثعذ اص گلذّي هـبّذُ ؿذًذ .پبسا -ػيوي ثِ عٌَاى يکقي اص

اص ػطح دسيب ٍ هَقعيت جغشافيبيي ققشاس داسد (قبػقوي .)1388 ،دس

تشکيتّبی هْن دس صهؼتبى ٍ اٍايل ثْبس ثيي  40تب  %50اػقبًغ سا

صهؼتبى هيضاى فٌلّبی آٍيـي ثبغي (عوذتبً تيوقَل) کوتقش اػقت،

تـکيل هيدادًذ ٍ دس هبُ طاًَيِ ثِ  %21کبّؾ هي يبفتٌقذ .اص ايقي

ٍلي ثقيؾ اص  %70ايقي فٌقلّقب دس تبثؼقتبى ػقبختِ هقي ؿقًَذ

تحقي ًتيجِ گشفتِ ؿقذ کقِ صهقبى هٌبػقت ثشداؿقت آٍيـقي دس

(.)Thompson et al., 2003

هٌطقِ هَسد ثشسػي ثشای دػتيبثي ثِ ثبالتشيي عولکقشد اػقبًغ ٍ
ثبالتشيي دسكذ اص تشکيتّبی فٌلي ،فلل تبثؼقتبى ٍ ثعقذ اص اتوقبم

دس هَسد کيفيت ٍ کويت اػبًغ آٍيـي ثبغي تحقيقبت صيقبدی

هش لِ گلذّي کبهل اػت.

اًجبم ؿذُ اػت .عَاهل هذيشيتي تأريش صيبدی سٍی کيفيت ٍ کويت
هتبثَليتّبی ربًَيِ آٍيـي هي گزاسد .اص جولِ عَاهل هْوي کِ دس

جشدى ٍ ّقن کقبساى (ً )Jordan et al., 2006يقض دس ثشسػقي

هيضاى هقَاد هقَرشُ گيبّقبى تقأريش داسد هش لقِ فٌَلقَطيکي صهقبى

ارشات صهبىّبی ثشداؿت کِ ثش اػبع دٍسُّبی فٌَلَطيکي هـخق

ثشداؿت هي ثبؿذ کِ هي تَاًذ سٍی سؿذ گيقبُ ٍ افقضايؾ عولکقشد

هققيگققشدد ثققِ ايققي ًتيجققِ سػققيذًذ کققِ دس آٍيـققي ّيوبليققبئي

تأريش داؿتِ ثبؿذ(قبػوي.)1388 ،

) (T. hyemalis Lange.ثيـقتشيي دسكقذ هقَاد هقؤرشُ تيوقَل ٍ

دس هطبلعِ ػفيذ کي ٍ ّقن کقبساى

کبسٍاکشٍل دس آغبص گلذّي بكل خَاّذ ؿذ.

))Sefidkon et al., 2009

ثِ هٌظَس ثشسػي تأريش هشا ل هختلف ثشداؿت ٍ سٍؽّبی هختلف

ًظاد اثشاّيوي ٍ ّن کبساى ()Nejad-Ebrahimi et al., 2008

اػبًغ گيشی ثش ثبصدُ اػبًغ گيبُ آٍيـي ثبغي هـقخق ؿقذ کقِ

دس هطبلعققِ خققَد ثققش سٍی آٍيـققي کشهققبًي (T. caramanicus

تأريش هشا ل هختلف ثشداؿت ثش ثبصدُ اػبًغ هعٌي داس هقي ثبؿقذ.

) Jalass.ثب ثشسػي تأريش دٍسُ ّبی هختلف فٌَلَطيکي دسيبفتٌذ کقِ

ًتبيج ثِدػت آهذُ اص هقبيؼِ هيبًگييّقب ًـقبى داد کقِ ثيـقتشيي

کوتشيي دسكذ اػبًغ ٍ ثيـتشيي دسكذ هبدُ هؤرشُ کقبسٍاکشٍل دس

ثبصدُ اػبًغ هشثَط ثقِ آغقبص گلقذّي ( ٍ )%1/18کوتقشيي هيقضاى

هش لِ سٍيـي (قجل اص گلذّي) ثِ دػت هيآيذ.
اهيذ ثيگي ٍ ّنکبساى ( )Omidbaigi et al., 2005ثب ثشسػقي

هشثَط ثِ هش لِ سٍيـي ( )%0/86هي ثبؿذ.

تأريش صهبى ثشداؿت ثش کويت ٍ کيفيت اػقبًغ گيقبُ آٍيـقي اثلق
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)ً ،(Thymus × citriodorus Pers. Schrebـققبى دادًققذ کققِ

 .2مًاد ي ريشَب

ثيـتشيي هقذاس اػبًغ ثِ هيضاى  %2/21اص هش لِ آغبص گلذّي بكل

ثِ هٌظَس ثشسػي دٍسُ ّقبی فٌَلقَطی سٍی کويقت ٍ کيفيقت

هيؿَد .عوذُ تشيي تشکيت تـکيل دٌّقذُ اػقبًغ طساًيقَل ثقَد.

اػبًغ آٍيـي ثبغي ( )Thymus vulgaris L.ايي طشح دس گلخبًِ

ثيـققتشيي هقققذاس طساًيققَل ( )%72/48دس اػققبًغ دس هش لققِ قجققل اص

ٍ هضسعِ تحقيقبتي ٍ آهَصؿي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍا قذ اكقفْبى

گلذّي ٍ کوتشيي هقذاس آى ( ) %54/21دس هش لقِ تـقکيل ثقزس ثقِ

(خَساػگبى) دس ػبل  1389 ٍ 1388اًجبم ؿذ .طشح آهبسی هقَسد

دػت آهذ.

اػتفبدُ ،ثلَک ّبی کبهل تلبدفي ثب ػِ تکشاس ثَد.

خَسؿيذی ٍ ّنکبساى ( )Khorshidi et al., 2010ثقِ هٌظقَس

دٍسُّقبی فٌَلققَطيکي ثققِ عٌقَاى تيوبسّققبی آصهققبيؾ دس ايققي

ثشسػي تأريش اقلين ٍ صهبى ثشداؿت ثش دسكذ اػبًغ آٍيـقي دًقبيي

تحقي هَسد ثشسػي قشاس گشفت .دٍسُّبی فٌَلقَطيکي کقِ دس ٍاققع

) ،(T. daenensis Celak.چْقبس هش لقِ هختلقف (سٍيـقي ،آغقبص

تعييي کٌٌذُ صهبىّبی ثشداؿت ٍ اًقذاصُ گيقشی ٍصى تقش ٍ خـقک

گلذّي ،گلذّي کبهل ٍ ثزسدّي) سا دس دٍ هٌطقِ ثشسػقي ًوَدًقذ.

ثيَهبع ،دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ ٍ تيوَل هي ثبؿذ عجبست اص دٍسُ

ًتبيج ًـبى داد کِ ثيـتشيي دسكذ اػبًغ دس ّش دٍ هٌطقِ (هاليقش

سٍيـي ثَتِّب ،دٍسُ ظَْس آغبصُّقبی گقل ،دٍسُ ظْقَس  50دسكقذ

ّ ٍ %3/4وذاى  )%2/93هشثَط ثِ هش لِ گلذّي کبهل هي ثبؿذ.

گل آريي ّب ،دٍسُ ظَْس  100دسكذ گلآرييّب ،صهبى تـکيل ثقزٍس

هيقش ا وقذی ٍ ّقنکقبساى ( (Mirahmadi et al., 2010aثقب

(سػيذگي فيضيَلَطيکي) هيثبؿذ.

ث شسػي صهبى ّبی هختلف ثشداؿت ثش هقذاس ٍ اػبًغ آٍيـي دًبيي

ثزس گًَِ آٍيـي هَسد ًظش دس ايي تحقيق دس دی هقبُ 1388

) ٍ (T. daenensisآٍيـي قشُ ثبغي ) (T. fedtschenkoiهـخق

دس گلخبًِ تحقيقبتي ٍ آهَصؿي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍا ذ اكفْبى

ًوَدًذ کِ ثيـتشيي هيبًگيي اػبًغ آٍيـي دًبيي هشثَط ثِ هش لِ

(خَساػگبى) کـت ؿذ .هشا ل کبؿت ثِ دٍ كَست يکي دس ػيٌي

گلذّي کبهل ( ٍ )%3/4کوتشيي هيضاى اػقبًغ دس هش لقِ تـقکيل

ًـقب ٍ ديگقشی ثؼققتش کبؿقت ثققَد .دس ػقيٌي ًـققب کقِ هحتققَی

هيَُ ٍ ثزس ( )%2/17بكل هي ؿَدّ .نچٌقيي ثيـقتشيي هققبديش

کَکَپيت ثَد ٍ دس ثؼقتش کبؿقت کقِ هحتقَی (خقبک  +پشليقت +

اػبًغ ثِدػت آهذُ اص آٍيـي قشُ ثبغي هشثَط ثِ هش لقِ گلقذّي

کَکَپيت) ثَد .عو کبؿت ثزس دس خضاًِ  0/5ػبًتي هتش ثَد .ثشای

کبهل ( ٍ )%2/94کوتشيي هقبديش اػبًغ اص هش لِ تـقکيل هيقَُ ٍ

ّش هتش هشثع دس ثؼتش کبؿت ذٍد  0/8تب  1گشم ثزس ا تيقب ثقَد.

ثزس ( )%0/66ثِدػت آهذ.

آثيبسی ثِ طَس هٌظن ٍ دقي ّش دٍ سٍص يکثبس اًجبم گشفت .پقغ اص

هيشا وذی ٍ ّنکبساى ( (Mirahmadi et al., 2010 bهقبيؼِ

 6سٍص ثزسّبی آٍيـي ؿقشٍ ثقِ تٌذيقذى کشدًقذ .دس هقذت سؿقذ

کيفيققت اػققبًغ بكققل اص آٍيـققي قققشُ ثققبغي دس هشا ققل هختلققف

گيبّبى دس گلخبًِ ّيچ ًَ ثيوبسی هـبّذُ ًـذ .اًتقبل ًـقب ّقب

فٌَلَطيکي ًـبى داد کِ هْوتشيي جقض تـقکيل دٌّقذُ اػقبًغ دس

ثِ صهيي اكلي دس تبسيخ  18اػقفٌذ  1388دس هضسعقِ داًـقگبُ آصاد

توبم هشا ل هختلف سؿذ ليٌبلَل هيثبؿقذ ٍ ثيـقتشيي هققذاس ايقي

اػالهي ٍا ذ اكفْبى (خَساػگبى) ٍاققع دس خقبتَى آثقبد اكقفْبى

تشکيت دس هش لِ گلذّي کبهل ( )% 83/14بكل ؿذ.

اًجبم ؿذ .هضسعقِ دس هحقذٍدُ طقَل جغشافيقبيي  32دسجقِ ٍ 38

ثٌبثشايي ثشسػي صهبى ثشداؿقت يقب هش لقِ فٌَلقَطی هقب سا ثقِ

دقيقِ ٍ عشم جغشافيبيي  51دسجِ ٍ  47دقيقِ ٍ دس استفب 1550

اّذافي کِ دس پيـشٍ داسين کِ ّوبى عولکشد اػبًغ ٍ ًيض تشکيجبت
ؿيويبيي ثيـتش اػت ًضديکتش خَاّذ کشد .لقزا ،تحقيق

هتش اص ػطح دسيب قشاس گشفتِ اػت .اقلقين هٌطققِ ثقش اػقبع سٍؽ

بضقش ثقب

دٍهبستي ٍ آهجشطُ ثِ تشتيت خـک ٍ خـقک ػقشد تعيقيي گشديقذ.

ّذف تعييي ثْتشيي صهبى ثشداؿت ثش عولکشد تش ٍ خـک اًذامّبی

هيبًگيي ثبسًذگي ػبليبًِ هٌطقِ  114/5هيليهتش ٍ هيبًگيي دهقبی

َّائي ،دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ ٍ دسكذ ٍ عولکشد تيوَل دس گًَقِ

هٌطقِ  15/1دسجِ ػبًتيگشاد هي ثبؿقذ .قذاکرش دهقب دس تيشهقبُ

داسٍئي اسصؿوٌذ آٍيـي ثبغي ) (T. vulgaris L.ثقِ هش لقِ اجقشا

ثشاثش ثب  42/6دسجِ ػبًتيگقشاد ٍ قذاقل آى دس دی هقبُ ثشاثقش ثقب

دسآهذ.
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 -17/25ثققَدُ ٍ هيققضاى تجخيققش ٍ تعققشي دس ايققي هٌطقققِ ثشاثققش ثققب

ّبی َّائي) خـک ؿذُ دس ّش کقشت ٍ ثقشای ّقش دٍسُ فٌَلقَطيکي

 1723/25هيليهتش دس ػبل هي ثبؿذ.

ثشای اػتخشا اػبًغ آهبدُ ثْشُ ثشداسی ؿذ.

ثِ هٌظَس ثشسػي خلَكيبت ؿيويبيي خبک هضسعِ ،يک ًوًَِ اص

اػتخشا اػبًغ ثِ سٍؽ تقطيش ثب آة ٍ ثِ کوک دػتگبُ اػبًغ

خبک ػطحي ثِ عو كفش تب  30ػبًتيهتش ثِ آصهبيـگبُ هٌتقل ؿذ

گيشی طشح کلًَجش کِ ثش اػبع داسًٍبهِ ثشيتبًيب طشا ي ؿذُ كَست

ٍ هَسد تجضيِ قشاس گشفت .ثش اػبع تجضيِ خبک ،خبک هحل آصهبيؾ

گشفققتً .وًَققِّققب ( 100گققشم) پققغ اص  2ػققبعت اػققبًغ گيققشی ٍ

داسای ثبفت ػيلتي لَهي ثَد ٍ  pHخبک ثشاثش ثقب  7/37ثقَد .هيقضاى

جذاػبصی اص ػتَى دػتگبُ ثب ػشًگ هخلَف جوع آٍسی ٍ اػبًغ
بكل ؿذُ ثشای ّش ًوًَِ تَػط ػَلفبت ػذين ثذٍى آة ،آةگيشی

ؿي ،ػيلت ٍ سع ثِ تشتيت  5/83 ٍ 77/66 ،17/57دسكذ ثَد.
کبؿت ثِ كَست پـتِ ای ٍ ثقش سٍی  3پـقتِ ػقِ هتقشی کٌقبس

ؿذ ٍ دس ظشفّبی دسثؼتِ تيشُ سًگ ،دٍس اص ًَس ٍ دس يخچبل (دهبی

يکديگش اًجبم گشفتّ .ش ثلَک ثِ اثعبد  3هتش دس  17سديقف ،فبكقلِ

 4دسجِ ػبًتيگشاد) ًگْذاسی ؿذًذ .اػبًغ توبهي ًوًَِّقب پقغ اص

دٍ ثَتِ اصّن  20ػبًتي هتش ٍ فبكلِ دٍ سديف  50ػبًتي هتش دس ًظش

آهبدُ ػبصی ،ثِ دػقتگبُ ( GC/MSکشٍهقبتَگشاف گقبصی هتلقل ثقِ

گشفتِ ؿذ .گيبّچِ ّبيي کِ دس گلخبًِ هقبٍمتش اص ثقيِ ثَتِّب ثَدًذ

طيققف ػققٌج جشهققي) تضسي ق ؿققذ تققب دسكققذ تيوققَل ثققب تَجققِ ثققِ

اًتخبة ؿذُ ٍ ثِ هضسعِ اكلي هٌتقل گشديذًذ.

اػتبًذاسدّبی هَجَد تعييي گشدد.

آثيبسی ّش  5تب  7سٍص يکثبس دس طَل دٍسُ سٍيؾ گيبُ ثِكقَست

اص گبص کشٍهبتَگشاف هتلل ثِ طيف ػٌج جشهي اص ًَ تلِ يقًَي

ًـتي اًجبم ؿذ .دس طَل دٍسُ سؿذ گيبُ ّيچ گًَقِ آفقت ٍ ثيوقبسی

هجْض ثِ ػتَى  DB-5ثِ طَل  30هتش ٍ قطقش داخلقي  0/25هيلقي

هـبّذُ ًـذ .ثشای هجبسصُ ثب علف ّبی ّشص هضسعِ ثِ كَست هکبًيکي

هتش ٍ ضخبهت اليِ فبص ػبکي  0/25هيکشٍهتش اػقتفبدُ ؿقذ .ثشًبهقِ

ٍ ٍجيي دػتي كقَست گشفقت .دس ّقش يقک اص ٍا قذّبی آصهبيـقي

سيضی شاستي ػتَى اص  40دسجِ ػبًتي گشاد ؿشٍ ؿذُ ٍ پغ اص 5

كفبتي ًظيقش ٍصى تقش ثيَهقبع (کيلقَگشم دس ّکتقبس)ٍ ،صى خـقک

دقيقِ تَقف دس ّوبى دهب ،ثِ تقذسيج ثقب ػقشعت  3دسجقِ دس دقيققِ

ثيَهبع (کيلَگشم دس ّکتبس) ،دسكذ اػبًغ (ثش اػبع ٍصى اػبًغ ثِ

افضايؾ يبفتِ تب ثِ  220دسجِ ػقبًتي گقشاد سػقيذ .دهقبی هحفظقِ

دػت آهذُ دس  100گقشم هقبدُ خـقک گيقبّي) ،عولکقشد اػقبًغ

تضسي  10دسجِ ثيؾ اص دهبی ًْبيي ػتَى تٌظين ؿقذ .گقبص بهقل

( بكل ضشة عولکشد هبدُ خـک دس دسكقذ اػقبًغ)(کيلقَگشم دس

ّليَم ثَدُ کِ ثب ػشعت  31/5ػبًتي هتش ثش ربًيقِ دس طقَل ػقتَى

ّکتبس) ،دسكذ تيوَل ٍ عولکشد تيوَل ( بكل ضشة دسكذ تيوقَل

شکت هي کشد .صهبى اػکي ثشاثش ثب يک ربًيِ ،اًشطی يًَيضاػيَى 70

دس عولکشد اػبًغ)(کيلَگشم دس ّکتبس) هَسد اًذاصُگيشی قشاس گشفت.

الکتشٍى ٍلت ٍ ًب يِ جشهي اص  40تب  340ثقَد .کليقِ دادُّقبی ثقِ

ًوًَِ گيشی اص گيبّبى دس هقبُّقبی هقشداد ٍ ؿقْشيَس دس صهقبى

1

دػت آهذُ ثش اػبع هذل طشح ثلَک ّبی کبهل تلبدفي ()RCBD

سػيذگي ثَتِّب ،ثب قزف سديقفّقبی ً ٍ 3 ٍ 1قين هتقش اص اثتقذا ٍ

تجضيِ ٍاسيبًغ ؿذ .ػپغ ،ثب اػتفبدُ اص آصهَى چٌذ داهٌِای جذيقذ

اًتْبی سديف  2دس ّش کشت ثِ عٌَاى ارقشات بؿقيِ ،تٌْقب اص ثخقؾ

داًکي ٍجَد تفبٍتّبی هعٌيداس ثيي هيبًگيي دٍسُّبی فٌَلَطيکي اص

هيبًي خط ٍػط ّش کشت کِ جبهعِ آهبسی سا تـقکيل هقيدّقذ ثقِ

ًظش کليِ كفبت دس ػطح ا توبل  5دسكذ هَسد ثشسػي قشاس گشفقت.

سٍؽ تلبدفي اًجبم گشفت .دس ّش دٍسُ فٌَلَطيکيٍ ،صى تش اًذامّبی

تجضيِ ٍ تحليل ّبی آهبسی ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاسّبی ٍ MSTAT-C

َّائي ثِ عٌَاى ٍصى تش ثيَهبع يبداؿت ثقشداسی ؿقذ .ثقب ققشاس دادى

version 17

 SPSSكَست گشفقتً .وَداسّقب ًيقض ثقِ کوقک ًقشمافقضاس

ثيَهبع تش دس دهبی اتبي ٍ داسای تَْيِ هٌبػت ثِ هقذت  4سٍصٍ ،صى

 EXCEL office 2007تشػين ؿذ.

خـک ثيَهبع ثشای ّقش کقشت بكقل ؿقذ .پقغ اص تقَصيي آىّقب،
قؼوت ّبی چَثي جذا ؿذُ ٍ ػشؿبخِ ّبی خـک ؿذُ گيبُ ثقشای
اػتخشا اػبًغ آهبدُ ػبصی ؿذًذ .دس اداهِ اًذاصُگيقشیّقب ،هققذاس
 100گشم اص پَدس تْيِ ؿذُ بكل اص آػيبة ًوَدى ثيَهبع (اًذام-

1

Randomized complete block design
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داريَبي گيبَي ،ػبل دٍم ،ؿوبسُی ( /1ثْبس  ،)1390كفحِ  23تب 32

ايي صهبى ،طَل سٍص ثلٌذتش ثَدُ ٍ دس ًتيجِ هيقضاى تقبثؾ افقضايؾ

 .3وتبيج ي بحث

يبفتِ ٍ ػپغ ،دس هشا ل گلذّي کبهل افت ًؼجتبً کوي داؿتِ کقِ

طج ًتبيج ثِدػت آهذُ اص تجضيقِ ٍاسيقبًغ هـقخق ؿقذ کقِ

هي تَاًذ ًبؿي اص دسجقِ قشاست کقن دس هقبُ ّقبی آخقش تبثؼقتبى

هشا ل هختلف ثشداؿقت تقأريش هعٌقي داسی ثقش ٍصى تقش ٍ خـقک

ثبؿذ(.)Letchamo & Gosselin, 1996

ثيَهبع داؿتِ ٍلي تأريش آى ثش ػبيش كفبت ثؼقيبس هعٌقي داس هقي-
ثبؿذ (جذٍل.)1
هقبيؼِ هيبًگيي تيوبسّب (ًوقَداس ً )1ـقبى داد کقِ ٍصى تقش دس
هش لِ سٍيـي تفبٍت هعٌي داسی ثشای ػبيش هشا ل هختلقف سؿقذ
داؿتِ ثِ كَستي کقِ ثيـقتشيي ٍصى تقش ثَتقِ ( 4964کيلقَگشم دس
ّکتققبس) دس هش لققِ  %50گلققذّي ٍ کققنتققشيي هقققذاس آى (2238
کيلَگشم دس ّکتبس) اص هش لِ سٍيـي بكل ؿذ (ًوَداس .)1
طج تحقيقبت اًجقبم ؿقذُ تَػقط ًققذی ثقبدی ٍ ّقنکقبساى
( )Naghdi Badi et al., 2004هـقخق ؿقذ کقِ تقأريش هشا قل
هختلف ثشداؿت ثش ٍصى تش دس ػطح  5دسكذ هعٌي داس اػتً .تقبيج

ومًدار  :1هقبيؼِ هيبًگيي هش ل هختلف ثشداؿت ثشای كفبت ٍصى تش ٍ

ثِدػت آهذُ اص هقبيؼِ هيبًگييّب ًـبى داد کِ ثيـقتشيي ٍصى تقش

خـک ثيَهبع دس آٍيـي ثبغي

ثيَهبع (17/70تي دس ّکتبس) دس هش لِ آغقبص گلقذّي ٍ کوتقشيي

(دس ّش ًوَداس هيبًگيي ّبئي کِ ذاقل داسای يک شف هـتشک ّؼتٌذ فبقذ تفبٍت هعٌي داس
دس ػطح ا توبل  5دسكذ ثش اػبع آصهَى داًکي هي ثبؿٌذ).

آهذ .ثيـتشيي ٍصى خـک ثَتِ ( 2564کيلَگشم دس ّکتبس) هشثقَط

هقبيؼِ هيبًگيي هشا ل هختلف ثشداؿت ًـبى داد کِ ثيـتشيي

ثِ هش لِ  %50گلقذّي ٍ کوتقشيي هققذاس آى ( 1354کيلقَگشم دس

ثبصدُ اػبًغ ( 2/42دسكذ جوي ثِ ٍصًي) هشثَط ثِ هش لِ آغقبص

ّکتبس) اص هش لِ سٍيـي بكل ؿذ اگش چِ تفبٍت هيبًگييّب هعٌي

گلذّي ٍ کوتشيي ثبصدُ اػقبًغ (1/35دسكقذ جوقي ثقِ ٍصًقي)

داس ًويثبؿذ (ًوَداس.)1

هشثَط ثِ هش لِ سٍيـي هي ثبؿذ (جقذٍلّ .)2وچٌقيي ثيـقتشيي

هقذاس آى (15/56تي دس ّکتبس) اص هش لِ گلقذّي کبهقل ثقِدػقت

طج تحقيقبت اًجبم ؿذُ سٍی گيبُ آٍيـي ثبغي تَػط ًققذی

عولکشد اػبًغ ( 43/20کيلَگشم دس ّکتبس) هشثَط ثِ هش لقِ %50

ثبدی ٍ ّن کبساى( )Naghdi Badi et al., 2004هـخق ؿقذ کقِ

گلقذّي ٍ کوتقشيي عولکقشد اػقبًغ (18/70کيلقَگشم دس ّکتقبس)

تأريش هشا ل هختلف ثشداؿقت ثقش ٍصى خـقک هعٌقي داس ًجقَدُ ٍ

هشثَط ثِ هش لِ سٍيـي هي ثبؿذ (جذٍل .)2

ثيـتشيي ٍصى خـک ثيَهبع ( 5/63تي دسّکتبس) هشثَط ثِ هش لِ

ًتقبيج تحقيققبت اًجقبم ؿقذُ ()Naghdi Badi et al., 2004

ثزسدّي ٍ کوتشيي هقذاس آى ( 5/54تي دس ّکتقبس) اص هش لقِ آغقبص

سٍی گيبُ آٍيـي ثبغي هـخق ًوَد کِ هشا قل هختلقف ثشداؿقت

گلذّي بكل گشديذ .طج ًتبيج اصگٍَاى ٍ تبًؼي ( & Ozguven

تأريش هعٌي داسی ثش عولکشد اػبًغ ًذاؿتِ ٍلي تأريش آى ثش دسكقذ

 )Tansi, 1998هـخق ؿذ هشا قل هختلقف ثشداؿقت ثشعولکقشد

اػبًغ دس ػطح  5دسكذ هعٌي داس اػتً .تقبيج ثقِدػقت آهقذُ اص

ٍصى خـک ثؼيبس هعٌي داس ثَدُ ٍ ثيـتشيي ٍصى خـک دس هش لقِ

هقبيؼققِ هيققبًگيي ّققب ًـققبى داد کققِ ثيـققتشيي عولکققشد اػققبًغ

ثزسدّي بكل هيگشدد .ثشسػي ػيش تغييقشات ٍصى تقش ٍ خـقک

(115/0کيلَ گقشم دس ّکتقبس) هشثقَط ثقِ هش لقِ آغقبص گلقذّي ٍ

ثيَهبع (ًوَداسً )1ـبى هي دّذ کِ ػيش كعَدی ٍصى تش اص هش لِ

کوتشيي عولکشد اػبًغ ( 101/8کيلقَگشم دس ّکتقبس) هشثقَط ثقِ

سٍيـي تب هش لِ  %50گلذّي افقضايؾ چـقوگيشی داؿقتِ اػقت.

هش لِ ثزسدّي هيثبؿذ .ثيـتشيي ثبصدُ اػبًغ ( )%2/08هشثَط ثِ

علت آى عالٍُ ثش طَل دٍسُ سؿذ گيبُ ،هيتَاًذ سٍصّبی آفتقبثي ثقب

هش لِ آغبص گلقذّي ٍ کوتقشيي ثقبصدُ اػقبًغ ( )%1/8هشثقَط ثقِ

دهبی َّای گشم ثِخلَف دس هبُّبی تيش ٍ هقشداد ثبؿقذ .صيقشا دس

هش لِ گلذّي کبهل هيثبؿذ.
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هيش ا وقذی ٍ ّقن کقبساى) (Mirahmadi et al ., 2010bثقب

بئض اّويت اػت ،اص جٌجِ ّبی هختلف ديگش ًظيش تغييشاتي کِ دس

هقبيؼِ کيفيقت اػقبًغ بكقل اص آٍيـقي ققشُ ثقبغي دس هشا قل

هقذاس ثشخي اص اجضای آى ثٍِجَد هي آيذ ًيقض جبلقت تَجقِ اػقت.

هختلف فٌَلَطيکي ًـبى دادًذ کِ هْوتشيي جقض تـقکيل دٌّقذُ

عَاهل ثَمؿٌبختي هبًٌذ دهب ،سطَثقتً ،قَس ،هَقعيقت جغشافيقبيي،

اػبًغ دس توبم هشا ل هختلف سؿذ ليٌبلَل ٍ ثيـتشيي هقذاس ايقي

خبک ٍ غيشُ اّويت داسًذ ،اهب رکش ايقي ًکتقِ ضقشٍسی اػقت کقِ

تشکيت هشثَط ثِ هش لِ گلذّي کبهل( )% 83/14هي ثبؿذ.

سٍؿي ؿذى تأريش عَاهل هحيطي چيضی سا اص ًقؾ عَاهل طًتيکقي

اهيذ ثيگقي ٍ سضقبيي ًقظاد ( Omidbaigi & Rezaei Nejad,

کِ خَد ًيض هوکي اػت تحت تأريش هحيط قشاس گيشًذ کن ًويکٌذ.

 )2000ارش صهبى ثشداؿت سا ثش هحلَل آٍيـي ثبغي هَسد ثشسػي قشاس

يًَلي ٍ ّنکبساى(ً )Yonli et al., 1997يض گضاسؽ کشدًذ کقِ

دادُ ٍ دسيبفتٌذ کقِ ثْتقشيي صهقبى ثشداؿقت ثقشای ثقِدػقت آٍسدى

ثيـتشيي هيضاى اػبًغ دس ًَس کبهل خَسؿقيذ بكقل هقي ؿقَد.

اػبًغ ،ؿشٍ ثزسدّي هي ثبؿذ.

لتچبهَ ٍ ّنکبساى )ً (Letchamo et al., 1996يض اعالم کشدًذ کِ

ًتبيج ػقفيذ کقي ٍ س يوقي ثيقذگلي ( )1381دس هقَسد آٍيـقي

هيضاى اػبًغ گيبّبى تحت ؿقشايط ًقَس اضقبفي ثيـقتش اص گيبّقبى

کَّي (ً )T. kotschyanus Boissـبى داد کِ هش لِ گلذّي کبهل

تحت ؿشايط ًَس هعوَلي اػت ٍ ثيـتش اػبًغ ثؼقتگي صيقبدی ثقِ

ثشای دػتيبثي ثِ ثبالتشيي هيضاى اػبًغ قبثل پيـٌْبد هي ثبؿذ.

سطينّبی ًَسی داسد.

ًظاد اثشاّيوي ٍ ّقن کقبساى ((Nejad-Ebrahimi et al., 2008

تبهپؼَى ٍ ّنکبساى ( )Thompson et al., 2003دهبی ثبال سا

دس هطبلعِ خَد ثش سٍی آٍيـي کشهبًي )(T. caramanicus Jalass.

دس تَليذ ثيـتش اػبًغ گًَِ آٍيـي ثبغي هَرش گضاسؽ ًوقَدُ اًقذ.

ثب ثشسػي تأريش دٍسُّبی هختلف فٌَلقَطيکي دسيبفتٌقذ کقِ کوتقشيي

طج ًتقبيج يقک ثشسػقي ()Cristina Figueiredo et al., 2008

دسكذ اػبًغ دس هش لِ سٍيـي (قجل اص گلذّي) ثِ دػت هيآيذ.

ًـبى دادُ ؿذ کِ گشهب هي تَاًذ هيضاى فتَػٌتض سا دس آٍيـي ثبغي

دس تحقي اًجبم ؿذُ ثش سٍی آٍيـي ثبغي دس دٍ هٌطقِ تشکيِ

هحذٍد ػبصد ٍ ًيض ثب تغييش دس هيضاى جزة هَاد غقزايي اص خقبک،

Adana

تَليذ هبدُ آلي ،قٌذ ٍ آهيٌَ اػيذّب سا دچبس ًَػبى کٌذ کِ دس ايي

(استفب ّن ػطح دسيب) هشثَط ثِ هش لِ ثزسدّي ٍ دس هٌطقِ

ٍضعيت گيبُ تٌؾ ايجقبد ؿقذُ سا دسيبفتقِ ٍ ثقب کقبّؾ فعبليقت

( Pozantiاستفب ثبالتش اص ػطح دسيب) دس هش لِ گلذّي کبهل ثِ-

چشخِ ّبی هشثَط ثِ تَليذ هتبثَليتّبی اٍليقِ ،اققذام ثقِ فعقبل

دػت هي آيذ (.)Ozguven & Tansi, 1998

ػبصی هؼيشّبی تَليذ هتبثَليتّبی ربًَيِ (اػبًغ) هي ًوبيذ تب ثب

هـخق گشديذ کِ ثيـتشيي دسكذ اػبًغ دس هٌطقِ

جشدى ٍ ّنکبساى ( )Jordan et al., 2006دس اسصيقبثي عولکقشد

تٌؾ ايجبد ؿذُ هقبثلِ کٌذ کِ ثبعث افضايؾ ثبصدُ اػبًغ هيؿَد.

اػبًغ آٍيـي ثبغي دس هذت هشا ل فٌَلقَطی ًـقبى دادًقذ کقِ دس

ّنچٌيي ٍی اؿبسُ کشدُ اػت کِ دهبی پبييي عبهلي تأريش گزاس دس

هش لققِ سٍيـققي  ،4/73  0/02دس هش لققِ گلققذّي کبهققل  0/01

کبّؾ تَليذ اػبًغ آٍيـي ثبغي هي ثبؿذ.

 ،3/94دس هش لِ گلذّي کبهل ٍ آغبص سػيذگي هيقَُ ،4/05  0/03

ثش اػبع گضاسؽّقبی هَجقَد آٍيـقي ثقبغي کـقت ؿقذُ دس

دس هش لِ آغبص سػقيذگي هيقَُ  ٍ 2/ 5 0/02دس هش لقِ سػقيذگي

هٌبط ايشاى هحتَی  0/8تب  % 2/6اػقبًغ اػقت .صهقبى ثشداؿقت

کبهل هيَُ  2/17  0/01ثِدػت هي آيذ.

هٌبػت ثشای آٍيـقي دس هٌقبط هختلقف ،هتفقبٍت هقي ثبؿقذ .دس
تحقي

ثشسػي ػيش تغييشات دسكذ اػبًغ ًـبى هي دّذ کِ ايقي گيقبُ

بضش ،ثيـقتشيي دسكقذ اػقبًغ دس هش لقِ آغقبص گلقذّي

دس هش لِ سٍيـي اص اػبًغ کوتشی ثشخَسداس ثَدُ ٍلي پغ اص عجَس

( )%2/42بكل ؿذ کِ ثب يبفتقِ ّقبی ًققذی ثقبدی ٍ ّقن کقبساى

اص دٍسُ سٍيـي ثِ هش لِ گلذّي افضايؾ چـقوگيشی دس آى ديقذُ

( )1382هجٌي ثش ايي کِ صهبى ثشداؿت هٌبػت ثقشای دػقتيبثي ثقِ

هيؿَد ٍ ػپغ ،ثب کبهلتش ؿذى ٍ پبيبى گلذّي هيضاى اػبًغ افت

ثبالتشيي هيضاى اػبًغ آٍيـي ثبغي دس هٌطقِ کش سا هش لقِ آغقبص

چـوگيشی داؿتِ کِ هيتَاًذ تحت تأريش عَاهل هختلف هحيطي ٍ

گلققذّي عٌققَاى ًوَدًققذ هطبثقققت داسدّ .وچٌققيي ثققب يبفتققِ ّققبی

دسًٍي ثبؿذ .ايي پذيذُ عالٍُ ثش اييکِ اص ًظش هقذاس تَليقذ اػقبًغ

ػقفيذکي ٍ ّقنکقبساى ) )Sefidkon et al.,2009دس هقَسد گيقبُ
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آٍيـي ثبغي ،اهيذ ثيگي ٍ ّقنکقبساى ()Omidbaigi et al., 2005

دس هقَسد گيقبُ آٍيـقي اثلق

) )al., 2009دسيبفتٌذ کِ دس آٍيـي ثبغي هقذاس تيوقَل اص اثتقذای
هش لِ سٍيـي تب هش لِ گلذّي کبهل ثِ تذسيج افضايؾ هي يبثذ.

(Thymus × citriodorus Pers.

) ،Schrebػقفيذ کقي ٍ ّقنکقبساى ( )Sefidkon et al., 2007دس

 .4وتيجٍ گيزي

هَسد گيبُ هشصُ ( ٍ )Satureja rechingeriػفيذکي ٍ اکجشی ًيقب

ثشسػي ًتبيج کوي اػبًغّب (ثبصدُ ًؼجت ثِ ٍصى خـک) ًـبى

( (Sefidkon & AKbari-nia, 2009دس هَسد گيبُ هشصُ ػقٌْذی

داد کِ ثشای دػتيبثي ثِ ثبالتشيي هيضاى اػبًغ ،ثْتش اػت دس هشا ل

ثب ًبم علوي  Satureja sahendicaکِ ثْتشيي صهبى ثشداؿت ثشای

سٍيـي اص گيبُ ثشداؿت كَست ًگيشد .چشا کِ ثْتشيي صهبى دس هش لِ

دػتيبثي ثِ ثبالتشيي ثبصدُ اػبًغ سا هش لِ آغبص گلذّي رکش کشدًذ

آغبص گلذّي اػت کِ ثيـتشيي هيضاى اػبًغ دس ايي هش لِ ٍجَد

هطبثقت داسد.

داسد .اهب ثشای دػتيبثي ثِ ثيـتشيي عولکشد اػبًغ ٍ تيوَلٍ ،صى تش

دس ايي هطبلعِ ،ثيـقتشيي دسكقذ تيوقَل ( )%74/8دس هش لقِ

ٍ هبدُ خـک گيبُ ثْتش اػت دس هش لِ  %50گلذّي ثشداؿت كَست

گلققذّي کبهققل ٍ کوتققشيي دسكققذ تيوققَل ( )%31دس هش لققِ آغققبص

گيشد .تحقي دس هَسد گًَِ ّبی داسٍيي ٍ هعطش غيش ثَهي ايشاى ثِ

گلذّي بكل ؿذ (جذٍلّ .)2نچٌيي ثيـقتشيي عولکقشد تيوقَل

دليل کبسثشد فشاٍاى دس كٌبيع داخلي ثِ ٍيظُ گيبّبى پش هلشف هبًٌذ

(  24/15کيلَ گشم دس ّکتقبس) هشثقَط ثقِ هش لقِ  %50گلقذّي ٍ

آٍيـي ثبغي ٍ اػتفبدُ اص ظشفيتّبی کـَس ٍ اسصيبثي عولکشد کوي

کوتشيي عولکشد تيوَل ( 10/12کيلَ گقشم دس ّکتقبس) هشثقَط ثقِ

ٍ کيفي اػبًغ ايي گًَِ ّب دس ؿشايط کـت ؿذُ دس هضاس ضشٍسی

هش لِ سٍيـي هي ثبؿذ (جذٍل .)2

اػت .کـت يک گيبُ داسٍيي اص ًظش اقتلبدی ٍقتي هقشٍى ثِ كشفِ

تحقيققبت ( ) Naghdi Badi et al., 2004اًجقبم ؿقذُ سٍی

اػت کِ تَليذ هتبثَليتّبی ربًَيِ آى ثِ ذ هطلَة سػيذُ ثبؿذ .ثب

گيبُ آٍيـي ثبغي ًـبى داد کِ ثيـتشيي هيضاى تيوَل (ٍ )%47/99

تَجِ ثِ افضايؾ سٍص افضٍى هلشف گيبُ آٍيـي دس كٌبيع داسٍيي ٍ

عولکشد تيوَل ( 55/28کيلَگشم دس ّکتبس) هشثَط ثِ هش لقِ آغقبص

تقبضبی صيبد ايي گيبُ دس جْت تَليذ ثِ ؿيَُ علوي ،تَكيِ هيؿَد

گلذّي هي ثبؿذ .ثشسػي ػيش تغييشات دسكذ تيوَل ًـبى هي دّذ

کِ ثشداؿت ايي گيبُ دس هٌطقِ اكفْبى دس هش لِ  %50گلذّي اًجبم

کِ ايي گيبُ دس هش لِ سٍيـي اص هيضاى تيوقَل کوتقشی ثشخقَسداس

ؿَد .دس ضوي ثب تَجِ ثِ هيضاى ٍ هذت تبثؾ ًَس خَسؿيذ دس

ثققَدُ ٍلققي پققغ اص عجققَس اص هش لققِ سٍيـققي ثققِ گلققذّي کققبّؾ

ؿشايط آة ٍَّايي ايشاى ٍ ًقؾ ثؼضای آى دس تَليذ هحلَل آٍيـي

چـوگيشی دس آى ديذُ هي ؿَد ٍ ػپغ ،ثقب کبهقلتقش ؿقذى ٍ دس

ثب کيفيت ثبال ،گؼتشؽ ػطح صيش کـت آى ثشای سفع ًيبص كٌبيع

گلذّي کبهل هيضاى تيوَل افضايؾ چـوگيشی داؿتِ اػت کِ هي-

داسٍػبصی داخلي ٍ تي كبدسات دس ساػتبی اسصآٍسی تَكيِ هي-

تَاًذ تحت تأريش عَاهل هختلف هحيطي ٍ طًتيکي ثبؿذ.

گشدد .دس هجوَ  ،ثب تَجِ ثِ داؿتي عولکشد ثبال ٍ ػبصگبسی ثب اقلين

جشدى ٍ ّنکقبساى ( )Jordan et al., 2006تقأريش صهقبىّقبی

هٌطقِ ٍ ّنچٌيي تَليذ اػبًغ هطلَة هي تَاى اص آٍيـي ثبغي دس

هختلف ثشداؿت ثقش کويقت ٍ کيفيقت اػقبًغ آٍيـقي ّيوبليقبيي

ثشًبهِ ّبی تَػعِ ٍ اكالح هٌبط ًيوِ خـک هشاکض ايشاى ثٍِيظُ

( ( T. hyemalisدسيبفتٌذ کِ ثيـتشيي غلظت  -تقشپيٌي هشثقَط

اكفْبى اػتفبدُ ًوَد .دس پبيبى ايي ًکتِ الصم اػت خبطش ًـبى ؿَد

ثِ هش لِ گلذّي کبهل هيثبؿذٍ .لقي ثيـقتشيي غلظقت تيوقَل ٍ

کِ ثشای ًتيجِ گيشی هطلَة ،ثْتش اػت ايي هطبلعِ دس ػبلّبی

کبسٍاکشٍل اص هش لِ گلذّي کبهل ٍ آغقبص سػقيذگي هيقَُ بكقل

دٍم ٍ ػَم ٍ تي دس هٌبط ديگش ًيض اًجبم ؿَد تب ًتيجِ ثْتشی دس

گشديذ دس بليکِ ثيـتشيي غلظت الکلّب ،کتقَىّقب ٍ اػقتشّب دس

پي داؿتِ ثبؿذ .ثِ خلَف کِ ذاکرش عولکشد ايي گيبُ داسٍيي دس

هش لِ سٍيـي ثِدػت آهذ .ػفيذ کي ٍ ّقنکقبساى Sefidkon et

ػبلّبی دٍم ٍ ػَم هي ثبؿذ.
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جديل  .1تجضيِ ٍاسيبًغ هشا ل ثشداؿت ثشای دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ ٍ تيوَل دس آٍيـي ثبغي
درصد اسبوس

مىببع تغييزات

درجٍ آسادي

يسن تز بًتٍ

يسن خطک بًتٍ

ثلَک

2

135/94 n.s

2/54 n.s

0/000372 n.s

تيوبسّب

4

346/16 n.s

79/84 n.s

**0/493

خطب

8

132/03

61/34

0/000214

عملکزد اسبوس

درصد تيمًل

عملکزد تيمًل

0/17 n.s

1/305n.s

*0/326

**726/542

**102/26

0/36

0/048

**342/20
0/053

 : ** ٍ * ، nsثِ تشتيت غيش هعٌي داس ٍ هعٌي داس دس ػطَح ا توبل  1 ٍ 5دسكذ

جديل .2هقبيؼِ هيبًگيي هشا ل ثشداؿت ثشای دسكذ ٍ عولکشد اػبًغ ٍ تيوَل دس آٍيـي ثبغي
مزحلٍ فىًلًصي (تيمبرَب)

درصد اسبوس

عملکزد اسبوس (کيلًگزمَ/کتبر)

درصد تيمًل

عملکزد تيمًل (کيلًگزمَ/کتبر)

هش لِ سٍيـي

1/35e

18/00e

54/1c

9/73e

آغبص گلذّي

2/42a

38/92b

31d

12/06d

 %50گلذّي

1/72b

43/4a

55/9b

24/24a

گلذّي کبهل

1/55d

23/39d

74/8a

17/50 c

ثزسدّي

1/62c

C35/1

b 56/03

b19/67

* :دس ّش ػتَى هيبًگيي ّبئي کِ ذاقل داسای يک شف هـتشک ّؼتٌذ فبقذ تفبٍت هعٌي داس دس ػطح ا توبل  5دسكذ ثش اػبع آصهَى داًکي هي ثبؿٌذ.

ًقذی ثبدی ،ح ٍ .هکي صادُ تفتي ،م .1382 .هشٍسی ثش گيبُ آٍيـي

 .5مىببع

ثقبغي ( )Thymus vulgarisفلقلٌبهِ گيبّقبى داسٍيقي،
 :)72(2ف .12 –1

اهيي ،غ .1371 .گيبّبى ػٌتي ايشاى .پظٍّؾّقبی گيبّقبى داسٍئقي
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