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 مقدمه .1
ــد حاضــر، حــال در ــی فراین  بیشــتر انتخــاب و ســازي اهل

 فشـرده  ايه نظام با انطباق منظور به متداول زراعی هاي گونه
 بـرداري  بهـره  اصـول  با مغایر که گیرد می صورت پرنهاده و

 طراحــی هــدف پایــدار، کشــاورزي در لــذا اســت. پایــدار
 جـایگزین  گیاهـان  از اسـتفاده  و نهـاده  کـم  زراعی هاي نظام
  داشـته  مناسـبی  عملکـرد  شـرایط  ایـن  در بتواننـد  که است

 که دهستن توقعی کم گیاهان دارویی، هاي گونه برخی باشند.
 عملکرد و رشد بازده کم و اي حاشیه مناطق در و طبیعت در

 ویژگــی داراي ایــن بــر عــالوه و ]21[ دارنــد قبــولی قابــل
 نظـر  بـه  و هسـتند  کودي و آبی نیاز نظر از کم، پذیري نهاده
 زراعـی  هـاي  نظام در کشت براي مناسبی هاي گونه رسد می
 بـه  بـودن  مقـاوم  دلیـل  بـه  اینکه ضمن ]،17[ باشند نهاده کم

 جمله از نهاده کم هاي نظام در ها آن تولید آفات، و ها بیماري
   ].31 و 18[ است پذیر توجیه اقتصادي نظر از ارگانیک نظام

 8/96 ،کشـور  دیـم  تحقیقات ۀسسؤم بندي پهنه اسبراس
 خشـک  نیمـه  و فراخشـک  خشـک،  منـاطق  را ایران درصد
 اکنشپر شدت بارش، مقدار شدید تغییرات دهد. می تشکیل

 ایـن  مـی ئدا هـاي  ویژگـی  از دمـا  نوسانات و بارندگی زیاد
 هـر  که است موقت اي عارضه ،نیز خشکسالی .است طقامن

 انتظـار  و شـود  مـی  پدیـدار  مناطق این در بار یک سال چند
 هـاي  زمـین  از نیمـی  از بـیش  تولیـد  کنندة محدود رود، می

ــل ــده ســال 50 در کشــت قاب ــاکنون .]15 و 8[ باشــد آین  ت
 ناشی هاي خسارت از جلوگیري براي مختلفی هاي پژوهش

 گرفتـه  صـورت  کشـور  در دیـم  تولیـدات  و خشکسالی از
 معرفـی  و کـاري  دیـم  زراعی عملیات بهبود جمله، از است،
 ایـن  بـراي  ].8[ کشور دیم شرایط با سازگار و مناسب ارقام
 بـا  سازگار چندسالۀ دارویی گیاهان کشت و انتخاب منظور
 اسـتقرار  باشد. گزینه بهترین تواند می طقه،من هر دیم شرایط

 توانـد  مـی  گیاهی پوشش ایجاد ضمن چندساله، گیاهان این
 جلـوگیري  نیـز  ساالنه مکرر هاي شخم از ناشی فرسایش از

 مـدت  طـوالنی  هـاي  چرخـه  و چندسـاله  گیاهـان  ].5[ کند
 و سـاله  یک گیاهان از تر مناسب بسیار عملکردشان و حیات
 کمتـر  شـخم  به نیاز ها آن چون است. يکار دیم براي فصلی

 زراعت روش، این ترویج ].30[ دارند بیشتري آب ذخیرة و
 در غیـره  و دار شـیب  هـاي  عرصـه  در دارویـی  گیاهـان  دیم

 احیـاي  و حفـظ  در تحـولی  توانـد  می کشور، وسیع سطوح
 ].9[ کند ایجاد دیم زراعی هاي اکوسیستم
 گیاهی ،L. vulgaris Thymus عملی نام با باغی آویشن
 مدیترانـه  شـرقی  نواحی بومی و 1نعناع خانوادة از چندساله

 در آن گونـۀ  18 و جهان در آن گونۀ 215 پراکنش که است
 متـراکم  هاي بوته باغی آویشن است. شده گزارش ]4[ ایران

ــاخه، و ــه پرش ــتقیم ریش ــم و مس ــیش و ک ــوبی ب ــا چ  ب
 کـه  دارد گـوش  چهـار  و مستقیم ساقۀ فراوان، هاي انشعاب
 ایـن  ].7[ اسـت  متر سانتی 50 تا 20 بین معموالً بوته ارتفاع
 طـب  در متـداول  و ارزش بـا  دارویـی  گیاهان از معطر گیاه
 ضـدنفخ،  سـنتی،  صـورت  بـه  که است جهان جدید و سنتی
 ترکیـب  داشـتن  علـت  بـه  و ضداسپاسـم  غـذا،  کننده هضم
 آرایشی و بهداشتی دارویی، غذایی، صنایع در تیمول، اصلی
 سرشاخه گیاه، این درمانی هاي قسمت ].1[ شود می استفاده
 اجـزاي  بررسـی  اسـت.  آن شـدة  خشک هاي برگ و گلدار

 7/44( 2تیمـول  داد، نشـان  برزیـل  درT. vulgaris  اسـانس 
ــیمن درصــد)، ــاترپینن درصــد)، 6/18( 3پاراس  5/16( 4گام
 درصـد)  4/2( 6میرسن و درصد) 4/2( 5کارواکرول درصد)،

 اجـزاي  بررسـی  ].25[ هسـتند  سانسا اصلی هاي ترکیب از
 داد، نشـان  یمن کشور در  T. vulgarisاسانس ةدهند تشکیل
 درصـــد)، 35/18( پاراســـیمن درصـــد)، 34/51( تیمـــول

 درصــد)، 95/2( 1آلفــاپینن درصــد)، 26/4( 7کــاریوفیلن
                                                           
1. Lamiacea 
2. thymol 
3. parasymon 
4. γ-terpinene 
5. carvacrol 
6. miresen 
7. caryophylen 
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 و درصـد)  16/2( 3اتـر  متیـل  تیمیل درصد)، 5/2( 2بتامیرسن
 اسـانس  اصـلی  يهـا  ترکیـب  از درصـد)  03/2( کارواکرول

 ].10[ بودند
 تعیـین  بـراي  مهـم  هـاي  شـاخص  از یکـی  گیاهی، تراکم
 زراعـت  در اسـت.  منـابع  کـارگیري  به در زراعی گیاه توانایی

 تعـداد  و اسـت  آبی زراعت از کمتر هکتار در بذر مقدار ،دیم
 نـوع  بـه  ،تولیـد  بیشـینه  منظور به سطح واحد در الزم گیاهان
 از یکـی  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  ؛دارد بستگی آن محیط و گیاه

 رطوبـت  حفظ دیم، مناطق در کشاورزي مدیریت مهم اصول
 تـراکم  که داشت توجه بایستی است، آن از مطلوب استفادة و

 فصـل  اوایـل  در را خـاك  رطوبـت  تواند می گیاهی نامناسب
 خشـکی  تـنش  با گیاه شدن مواجه موجب و کند تخلیه رشد
 گونـۀ  از اسـتفاده  دلیـل  همین به شود. زایشی رشد دوران در

 بـا  سـازگار  ارقام و گیاهان مطلوب شناخت و مناسب گیاهی
 ایـن  بـا  ].3[ هسـتند  برخوردار بسیاري اهمیت از مناطق، این

 هـاي  تـراکم  دربـارة  عاقالنـه  و صـحیح  گیري تصمیم وجود،
 نقــاط در زراعــت بــراي اساســی عامــل عنــوان بــه کاشــت،

 ].26[ رسد می نظر به ضروري دیم کشت و خشک  نیمه
 در بتوانـد  کـه  گیـاهی  انتخاب کاري، دیم در که آنجا از
 در آب منفـی  پتانسـیل  افـزایش  و بارنـدگی  کمبـود  شرایط
 فنولوژیـک  کامـل  مراحل و رشد براي نیاز مورد آب خاك،
 آزمایش این لذا است، کننده تعیین و مهم کند تأمین را خود
ــرایط در ــم ش ــت دی ــتان هف ــور اس ــراي کش ــخیص ب  تش

  شد. انجام سطح واحد در گیاه تراکم و مکان ترین مناسب
 

 ها روش و مواد .2
ی  عملکـرد  بـر  بوته تراکم اثر بررسی منظور به کیفـی  و  کمـ 

 طـرح  قالـب  در اي مزرعـه  آزمایش دیم، شرایط در آویشن
 تیـپ  منطقۀ هفت در تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك

                                                                                      
1. α-pinene 
2. β- miresen 
3. thymyl methyl ether 

 شـامل  ایشآزم تیمارهاي شد. اجرا سال دو طی کشور دیم
 متـر،  سـانتی  50 و 35 ،25 ردیـف  روي هـاي  فاصله[ تراکم

 اول [سال زمان ،]مترمربع در بوته 4 و 6 ،8 معادل ترتیب به
 دیـم  و مرتـع  تحقیقـات  (ایسـتگاه  [تهـران  مکـان  و دوم] و

 سیســاب)، تحقیقــات (ایســتگاه شــمالی خراســان همنــد)،
ــز)، تحقیقــات (ایســتگاه اصــفهان  (ایســتگاه کردســتان قهی
 تحقیقـات  (ایستگاه کرمانشاه سارال)، دیم و مرتع تحقیقات

 عمـارلو)  منطقه در واقع سیبن (روستاي گیالن ماهیدشت)،
 نخسـت  سـال  .بود سعیدآباد)] (ایستگاه شرقی آذربایجان و

 بود. کشت از پس دوم سال ها، آویشن از برداري نمونه
 مؤسسۀ به وابسته (دماوند) همند مراتع تحقیقات ایستگاه
 شـرق  کیلـومتري  65 در کشـور  مراتـع  و ها جنگل تحقیقات

 طـول  دقیقـۀ  پـنج  و درجـه  52 جغرافیـایی  موقعیت با تهران
 متـر  1960 و شـمالی  عـرض  دقیقۀ 40 و درجه 35 و شرقی
 اسـتپی  نیمه منطقه، اقلیم است. شده واقع دریا سطح از ارتفاع
 مقـدار  میـانگین  .اسـت  خشـک  و گـرم  هـاي  تابستان با سرد

 سـاالنه،  دمـاي  میـانگین  و متر میلی 329 ایستگاه، در یبارندگ
 در بارنـدگی  میـزان  .اسـت  گـراد  سـانتی  درجـۀ  5/10 حدود

 در و متـر  میلـی  5/286 ،1388-89 زراعـی  سـال  در مجموع،
 روزهـاي  تعـداد  بود. متر میلی 5/311 ،1389-90 زراعی سال

ــدان ــه، در یخبن ــوگرافی .اســت ســال در روز 120 منطق  توپ
 خـاك  درصـد،  چهـار  شـیب  با عارضه بدون دشت ایستگاه،
 لـومی  بافت و زیرین الیۀ در آهکی طبقات با اي قهوه آبرفتی،

   است. 7/7 قلیایی اسیدیتۀ با رویی الیه در
 تحقیقـات  مرکـز  بـه  وابسـته  سیساب تحقیقات ایستگاه
 375 بـا  شـمالی  خراسـان  اسـتان  طبیعـی  منابع و کشاورزي

 موقعیـت  بـا  بجنـورد  شـرق  کیلومتري 35در وسعت هکتار
 و درجه 28 و شرقی طول دقیقۀ 57 و درجه 27 جغرافیایی

 دریـا  سـطح  از ارتفـاع  متر 1350 و شمالی عرض دقیقۀ 37
 داراي منطقه، دومارتن، بندي طبقه براساس .است شده واقع
 ایسـتگاه،  در بارندگی مقدار میانگین .است خشک نیمه اقلیم
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ــی 250 ــر میل ــانگین و مت ــاي می ــاالن دم ــۀ 2/12 ه،س  درج
 هـاي  سـنگ  هوادیـدگی  از ایسـتگاه  خاك .است گراد سانتی
 .است آمده وجود به آهکی

 تحقیقــات مرکــز بــه وابســته قهیــز تحقیقــات ایســتگاه
 کیلـومتري  9 در اصـفهان  اسـتان  طبیعـی  منابع و کشاورزي

 و درجـه  50 جغرافیـایی  موقعیـت  با داران شهر غربی شمال
 شـمالی  عرض دقیقۀ 1 و درجه 33 و شرقی طول دقیقۀ 29
 ایـن  اسـت.  شـده  واقـع  دریـا  سـطح  از ارتفاع متر 2300 و

 بارندگی مقدار میانگین .است سرد استپی اقلیم داراي منطقه
 حـدود  سـاالنه،  دمـاي  میانگین و متر میلی 378 ایستگاه، در
 در مجموع در بارندگی میزان است. گراد سانتی درجۀ 5/11

 ســال در و متــر میلــی 334 برابــر ،1388-89 زراعــی ســال
 روزهـاي  تعـداد  بود. متر میلی 280 برابر ،1389-90 زراعی

 خـاك  بافـت  اسـت.  سـال  در روز 117 منطقه، در یخبندان
 است. 2/7 قلیایی اسیدیتۀ با رسی سیلتی شنی ایستگاه،

 مرکـز  بـه  وابسـته  سارال دیم و مرتع تحقیقات ایستگاه
 60 در انکردسـت  اسـتان  طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات

 موقعیــت بــا دره دیــوان  جــادة -ســنندج شــمال کیلــومتري
 و درجـه  35 و شـرقی  طول ۀدقیق 8 و درجه 48 جغرافیایی

 دریـا  سـطح  از ارتفـاع  متر 2100 و شمالی عرض ۀدقیق 34
 344 ایسـتگاه،  در بارنـدگی  مقدار میانگین .است شده واقع
 9/14 و 2/4 ترتیب به دما بیشینۀ و کمینه میانگین و متر میلی
 سـال  در مجموع در بارندگی میزان است. گراد سانتی ۀدرج

-90 زراعـی  سـال  در و متـر  میلـی  442 ،1388-89 زراعی
 منطقه، در یخبندان روزهاي تعداد بود. متر میلی 301 ،1389
 هاي خاك نوع از هم ایستگاه خاك .است سال در روز 115
 شـیمی  نظـر  از و سـنگین  بافت داراي نیافته تکامل و جوان
 است. قلیایی تا خنثی ،خاك

 تحقیقـات  مرکـز  به وابسته ماهیدشت تحقیقات ایستگاه
 کیلـومتري  30 در کرمانشـاه  استان طبیعی منابع و کشاورزي

 دقیقۀ 48 و درجه 46 جغرافیایی موقعیت با کرمانشاه غرب
 1365 و شمالی عرض دقیقۀ 16 و درجه 34 و شرقی طول

 منطقـه،  اقلـیم  اسـت.  شـده  واقـع  دریـا  سطح از ارتفاع متر
 ایسـتگاه،  در بارنـدگی  مقـدار  میـانگین  .اسـت  سرد معتدل

 درجـۀ  4/12 حدود ساالنه، دماي میانگین و متر میلی 3/398
 زراعی سال در مجموع در بارندگی میزان .است گراد سانتی

 ،1389-90 زراعـی  سـال  در و متـر  میلی 4/455 ،89-1388
 بـا  رسـی  سـیلتی  تگاه،ایسـ  خاك بافت بود. متر میلی 2/344

 است. 9/7 تا 2/7 اسیدیته
 جنوبی مناطق در آزمایش اجراي محل گیالن، استان در
 موقعیـت  بـا  عمارلو منطقۀ در واقع سیبن روستاي در استان

 و درجه 36 و شرقی طول دقیقۀ 42 و درجه 49 جغرافیایی
 دریـا  سـطح  از ارتفـاع  متر 1650 و شمالی عرض دقیقۀ 49

 ایسـتگاه،  در بارنـدگی  مقـدار  مجمـوع  ،1388 سال در بود.
 2/19 و 2/4 ترتیـب  بـه  دمـا  بیشینۀ و کمینه و متر میلی 402
 مقــدار مجمــوع ،1389 ســال در .بــود گــراد ســانتی ۀدرجــ

 دمـا  بیشـینه  و کمینه و متر میلی 2/286 ایستگاه، در بارندگی
 .بود گراد سانتی ۀدرج 8/20 و 6/1 ترتیب  به

 تحقیقـات  مرکـز  بـه  وابسته ادسعیدآب تحقیقات یستگاها
 اطراف در شرقی بایجان آذر استان طبیعی منابع و کشاورزي

 در ایســتگاه در بارنــدگی میــزان اســت. شــده واقــع تبریــز
 در و متـر  میلـی  8/287 ،1388-89 زراعـی  سال در مجموع

 خـاك  بافـت  بـود.  متـر  میلی 9/311 ،1389-90 پایانی سال
 است. 9/7 هاسیدیت با رسی سیلتی شنی ایستگاه،
 متـر  5/2×5 آزمایشـی  هـاي  کرت ابعاد آزمایش، این در

 50 فاصـلۀ  بـا  کاشـت  ردیـف  پـنج  شـامل  کرت هر که بود
 از آزمایشـی  هـاي  کرت فاصله .شد گرفته نظر  در متر سانتی

 بـذر  .شـد  طراحـی  متـر  3 ها بلوك ۀفاصل و متر 1 یکدیگر
 تهیـه  کشـور  مراتـع  و ها جنگل تحقیقات مؤسسۀ از آویشن

 بـین  دمـاي  در گلخانه در شهریور اواخر در بذر کشت .شد
 پـس  گرفت. انجام طبیعی نور و گراد سانتی درجۀ 25 تا 10
 به ها گیاهچه رسیدن و روزانه آبیاري ماه 2 تا 5/1 حدود از

 10 از بیش به نشاها ریشه که (هنگامی برگی 10 تا 8 مرحلۀ
 دیگـر  خیبر و پاییز در نشاها برخی بود)، رسیده متر سانتی
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 تکمیـل  بـراي  بهـار  در ها گونه از تعدادي (واکاري بهار در
 روش بـه  هـا  نشـا  کشـت  شـدند.  منتقـل  مزرعـه  به مزرعه)

 دیـم  کشـت  سـبب  به شد. انجام جوي کف در و کاري دیم
 بــا مبــارزه تنهــا مزرعــه، در داشــت عملیــات هــا، آویشــن

 گرفت. انجام دستی روش به که بود هرز هاي علف
 قطــر ارتفــاع، شــامل شــده گیــري ازهانــد هــاي ویژگــی

 اسـانس  بازده ،ییهوا اندام خشک مادة عملکرد پوشش، تاج
ــرد و ــانس عملک ــۀ در اس ــل مرحل ــی گ ــل ده ــود. کام  ب

 برداشـت  کامل دهی گل ۀمرحل در گیـاه گلدار هاي سرشاخه
 در و سـایه  در اسـانس،  کیفیـت و کمیت حفـظ منظور  به و

 گـرم  100 با انساسـ اسـتخراج شدند. خشک محیط دماي
 دسـتگاه  وسـیلۀ  بـه  و آب بــا تقطیــر روش به خشک گیاه

 پـس  .شـد  انجام ساعت دو مدت به کلونجر طرح اي شیشه
 آب، بـدون  سـدیم  سـولفات  بـا  ها اسانس زدایی رطوبت از

 .]14[ شد محاسبه خشک وزن اساس بر ها اسانس بازده
 و بـودن  نرمـال  بررسـی  از پـس  آمـده  دست هب هاي داده
 توســط مناســب، تبــدیل اعمــال و 2چــولگی و 1دگیکشــی
 ۀمقایسـ  .شدند آماري تحلیل و تجزیه MSTAT-C افزار نرم

 چنـد  آزمـون  از اسـتفاده  با مختلف تیمارهاي در ها میانگین
 شد. انجام دانکن اي دامنه

 
 بحث و نتایج .3
 بوته ارتفاع .3.1

 یـاه گ ارتفاع تغییرات بر بوته تراکم اثر واریانس تجزیۀ نتایج
 اثـر  دهنـدة  نشان آزمایش سال دو طی مختلف هاي استان در
 تفـاوت  ).1 (جـدول  بود ها آن کنش برهم و تیمارها دار معنا

 جـز  به مختلف هاي استان در دوم و اول سال در بوته ارتفاع
 هـاي  اسـتان  در بوتـه  ارتفـاع  بیشـترین  بـود.  دار معنا دماوند

 متـر)،  سـانتی  2/20( کرمانشـاه  متـر)،  سانتی 6/19( کردستان
 سال در متر) سانتی 4/21( گیالن متر)، سانتی 5/23( اصفهان

                                                           
1. Courtosis 
2. Skewness 

ــتان در و دوم ــان اس ــمالی خراس ــانتی 2/21( ش ــر) س  و مت
 رشـد  نخسـت  سـال  در متر) سانتی 6/17( شرقی آذربایجان
  ).2 (جدول شد گیري اندازه ها آویشن

 اثر بود. دار معنا بوته ارتفاع بر مکان در تراکم کنش برهم
 در هـا  اسـتان  بیشـتر  در بوتـه  ارتفـاع  بر تیماري ترکیب ینا

 در تفـاوت  ایـن  کـه  چنـد  هـر  بـود.  بیشـتر  تـر  پایین تراکم
 نبود. برجسته چندان کرمانشاه و شرقی آذربایجان هاي استان

 در بوتـه  4 پـایین  تـراکم  در گـیالن  در بوته ارتفاع بیشترین
 متـرین ک بـه  نسـبت  که شد ثبت متر سانتی 8/21 با مربع متر

 و شـرقی  آذربایجـان  استان در متر) سانتی 9/14( بوته ارتفاع
ــه 8 بــاالي تــراکم در ــع، در بوت  درصــد 46 حــدود مترمرب

 در بوتـه  ارتفـاع  بیشـترین  ثبـت  ).3 (جدول داشت افزایش
 ایــن شــرایط در مترمربــع) در بوتــه 4( تــراکم تــرین پــایین

 بـه  بوتـه  ارتفـاع  اسـت.  موافق ]6[ مطالعه نتایج با آزمایش
 دارد بسـتگی  محیطـی  شـرایط  و رقـم  ژنتیکـی  هاي ویژگی

 کـاهش  بـاال،  هـاي  تـراکم  در گیـاه  واکـنش  اینکـه  با ].27[
 و سـایه  آثار علت به بوته ارتفاع افزایش و فرعی هاي شاخه
 با اما است؛ اکسین هورمون نوري اکسیداسیون نشدن انجام
 فاصـلۀ  شـدن  طویـل  هـا،  آزمـایش  از برخـی  در وجود این
 تواند می آن علت که یافته کاهش باال هاي تراکم در گره میان

 رقابت که باشد ها نهاده دیگر و آب غذایی، مواد محدودیت
 رشد از جلوگیري موجب عناصر این به بهینه دستیابی براي
   ].19 و11[ است شده زیاد هاي تراکم در ساقه

 بوتـه  ارتفـاع  بـر  هـم  مکـان  و سـال  تـراکم،  کنش برهم
 همـۀ  در رشد دوم سال در بوته ارتفاع بیشترین د.بو دار معنا

 در بوتــه 6 و 4 هــاي تــراکم و اصــفهان  اســتان هــاي تــراکم
 کـه  آمـد  دسـت  به متر سانتی 9/22 میانگین با گیالن مربع متر
 ایـن  داشـت.  داري معنا تفاوت شده بررسی هاي تیمار همۀ با

 هشد مشاهده ارتفاع کمترین به نسبت ارتفاع بیشینه میانگین
 در مربـع  متـر  در بوتـه  8 (تراکم آزمایش تیمارهاي بین در

 افـزایش  درصـد  5/1 اصفهان)، استان در رشد نخست سال
 .)4 (جدول داشت دار معنا
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 زراعی سال دو در مختلف هاي مکان در T. vulgaris بر بوته  تراکم اثر واریانس ۀتجزی .1 جدول

 آزادي ۀدرج تغییرات منابع
 مربعات میانگین

 اسانس درصد خشک ةماد عملکرد پوشش تاج قطر ارتفاع
 عملکرد
 اسانس

2/63 6 مکان ** 8/498 ** 5/2296650 ** 5/4 ** 9/233 ** 

8/11 14 مکان * تکرار  3/10  8/57715  10/0  8/18  

6/261 1 سال ** 3/751 ** 01/2946747 ** 4/2 ** 6/209 ** 

6/140 6 سال * مکان ** 5/385 ** 6/575377 ** 74/0 ** 2/85 ** 

2/4 14 سال * مکان * تکرار  4/13  3/45130  18/0  8/16  

6/26 2 بوته تراکم ** 3/30 * 5/1077444 ** 03/0 ns 9/116 ** 

3/3 12 بوته تراکم * مکان * 6/10 * 8** 02/0 ** 2/25 ** 

07/0 2 بوته تراکم * سال ** 8/3 ** 2/120706 ** 03/0 ** 07/5 ** 

1/3 12 بوته تراکم * سال * مکان * 3/9 * 4/15265 ** 09/0 ** 9/1 ** 

4/1 56 آزمایش خطاي  6/4  2/11284  06/0  9/2  

 دار معنا تفاوت بدون و درصد 5 و 1 سطوح در دار معنا ترتیب به ns و * ،**
 

 مختلف هاي مکان در زراعی سال دو در T. vulgaris گونه شده گیري اندازه هاي ویژگی کنش برهم میانگین .2 جدول
 ارتفاع تیمار

 متر) (سانتی
 پوشش تاج قطر

 متر) (سانتی
 خشک ةماد عملکرد
 هکتار) در (کیلوگرم

 اسانس درصد
 اسانس عملکرد
 سال مکان هکتار) در (کیلوگرم

 کردستان
7/12 اول  g 5/10  f 107 fg 14/2  a 32/2  ef 

6/19 دوم  d 5/30  a 1000 b 33/1  c 8/12  a 

 دماوند
2/15 اول  f 7/11  f 420 d 32/1  c 58/5  d 

8/15 دوم  f 2/15  e 876 c 12/1  cd 1/10  b 

 کرمانشاه
7/15 اول  f 3/7  g 311 e 04/1  d 25/3  e 

2/20 دوم  cd 4/11  f 798 c 94/0  de 69/7  c 

2/21 اول شمالی خراسان  bc 9/11  f 405 de 77/0  e 06/4  de 

4/18 دوم  e 3/10  f 172 f 10/1  cd 48/2  ef 

5/11 اول اصفهان  h 9/6  g 51 g 31/2  a 17/1  fg 

5/23 دوم  a 8/17  d 185 f 60/1  b 96/2  e 

4/18 اول گیالن  e 3/16  de 989 b 19/1  cd 9/11  a 

4/21 دوم  b 02/23  c 1306 a 73/0  ef 88/9  b 

6/17 اول شرقی آذربایجان  e 5/27  b 98 fg 50/0  f 49/0  g 

6/13 دوم  g 1/18  d 186 f 51/0  f 96/0  fg 

 .ندارند یکدیگر با داري  معنا تفاوت مشترك، حرف یک داراي هاي میانگین ستون، هر در
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 مختلف هاي مکان در بوته مختلف هاي تراکم در T. vulgaris گونۀ شدة گیري اندازه هاي ویژگی کنش برهم میانگین .3 جدول

 تیمار

 ارتفاع
 متر) (سانتی

 قطر
 پوشش تاج

 متر) (سانتی

 ماده عملکرد
 (کیلوگرم خشک
 هکتار) در

 درصد
 اسانس

 اسانس عملکرد
 در (کیلوگرم
 مکان هکتار)

 تراکم
 در بوته(

 )مربع متر

 کردستان

8 8/15  gh 1/20  bc 702 c 69/1  b 62/8  cd 

6 3/15  h 5/19  c 538 ef 68/1  b 79/6  def 

4 3/17  efg 9/21  abc 421 fg 84/1  ab 34/7 de 

 دماوند

8 2/15  h 9/12  ef 742 c 30/1  c 55/9  bc 

6 6/15  h 6/14  de 683 cd 18/1  cd 94/7  cde 

4 5/15  h 9/12  ef 519 efg 18/1  cd 93/5  efg 

 کرمانشاه

8 4/17  efg 7/8  i 705 c 03/1  cd 16/7  de 

6 3/18  e 72/9  ghi 568 de 01/1  cd 78/5  efg 

4 2/18  e 64/9  hi 391 gh 93/0  d 47/3  hi 

 شمالی خراسان
8 9/18  cde 7/10  f-i 389 gh 99/0  cd 25/4  gh 

6 6/20  ab 3/11  f-i 206 ij 96/0  cd 72/2  hij 

4 9/19  bcd 5/11  f-i 270 hi 85/0  d 88/2  hij 

 اصفهان
8 2/16  gh 5/12  efg 156 ij 03/2  a 74/2  hij 

6 9/17  ef 5/12  efg 113 j 00/2  a 97/1  ij 

4 5/18  de 02/12  e-h 84 j 84/1  ab 50/1  ij 

 گیالن

8 9/17 ef 2/16 d 1734 a 99/0 cd 8/16 a 

6 04/20 bc 9/19 c 1175 b 97/0 d 9/10 b 

4 8/21 a 8/22 ab 532 ef 92/0 d 85/4 fgh 

 آذربایجان
 شرقی

8 9/14 h 9/21 abc 154 ij 49/0 e 77/0 j 

6 3/15 h 2/22 abc 149 ij 48/0 e 73/0 j 

4 5/16 fgh 2/24 a 7/122 j 54/0 e 66/0 j 

 ندارند. یکدیگر با داري  معنا تفاوت مشترك، حرف یک داراي هاي میانگین ستون، هر در
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 بوته مختلف هاي تراکم و ها مکان در سال دو طی  T. vulgaris گونۀ شدة گیري اندازه هاي ویژگی کنش برهم میانگین .4 جدول

 تیمار
 ارتفاع
 متر) (سانتی

 پوشش تاج قطر
 متر) (سانتی

 خشک ةماد ملکردع
 هکتار) در (کیلوگرم

 درصد
 اسانس

 اسانس عملکرد
 در (کیلوگرم
 سال مکان هکتار)

 تراکم
 مربع) متر در (بوته

 کردستان

 اول
8 6/12  uv 03/11  i-o 148 n-r 26/2  ab 36/3  l-r 

6 1/12  v 4/10  k-p 97 o-r 20/2  ab 14/2  m-r 

4 5/13  r-v 2/10  k-p 78 pqr 96/1  bcd 47/1  m-r 

 دوم
8 2/19  f-k 2/29  b 1257 c 10/1  h-m 9/13  bc 

6 5/18  h-m 6/28  bc 979 d 16/1  g-m 4/11  c-f 

4 1/21  c-g 6/33  a 765 ef 72/1  cde 2/13  cd 

 دماوند

 اول
8 3/15  o-t 1/11  i-o 506 hij 36/1  e-i 90/6  h-k 

6 6/15  o-s 6/12  g-l 425 h-k 30/1  e-j 63/5  i-l 

4 6/14  p-u 5/11  i-m 330 i-n 30/1  e-j 21/4  k-o 

 دوم
8 2/15  o-t 9/14  e-j 978 d 23/1  f-k 2/12  cde 

6 7/15  o-r 6/16  efg 942 de 06/1  i-m 2/10  d-g 

4 3/16  mq 2/14  f-k 709 fg 06/1  i-m 7/7  g-j 

 کرمانشاه

 اول
8 8/15  opq 01/7  op 391 h-m 06/1  i-m 07/4  k-o 

6 3/15  o-t 27/7  nop 306 j-o 99/0  i-o 16/3  l-r 

4 9/15  n-q 64/7  m-p 236 k-r 06/1  i-m 52/2  l-r 

 دوم
8 01/19  g-k 4/10  k-p 1020 d 00/1  i-o 3/10  d-g 

6 3/21  b-f 2/12  h-l 829 def 02/1  i-n 40/8  f-i 

4 4/20  d-h 6/11  i-m 544 gh 79/0  k-p 42/4  k-n 

 لیشما خراسان

 اول
8 8/20  c-h 4/12  h-l 514 hi 79/0  k-p 74/4  j-m 

6 5/22  a-d 2/11  i-n 304 j-o 76/0  k-p 98/3  k-p 

4 3/20  d-i 2/12  h-l 396 h-l 77/0  k-p 56/3  l-r 

 دوم
8 0/17  k-o 96/8  l-p 264 k-p 19/1  f-k 77/3  k-r 

6 7/18  h-l 3/11  i-n 108 o-r 17/1  g-k 46/1  m-r 

4 6/19  f-j 7/10  j-p 145 n-r 94/0  i-p 21/2  m-r 

 اصفهان

 اول
8 16/9  w 86/6  p 52 qr 46/2  a 27/1  n-r 

6 2/12  v 84/6  p 47 r 44/2  a 14/1  n-r 

4 3/13  s-v 88/6  p 54 pqr 03/2  abc 11/1  n-r 

 دوم
8 3/23  ab 2/18  ef 260 k-q 61/1  c-g 20/4  k-o 

6 7/23  a 2/18  ef 180 n-r 56/1  d-h 81/2  l-r 

4 7/23  a 2/17  ef 114 o-r 64/1  c-f 78/1  m-r 
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 بوته مختلف هاي تراکم و ها مکان در سال دو طی  T. vulgaris گونۀ شدة گیري اندازه هاي ویژگی کنش برهم میانگین .4 جدولادامۀ 

 تیمار
 ارتفاع
 متر) (سانتی

 پوشش تاج قطر
 متر) (سانتی

 خشک ةماد عملکرد
 هکتار) رد (کیلوگرم

 درصد
 اسانس

 اسانس عملکرد
 در (کیلوگرم
 سال مکان هکتار)

 تراکم
 مربع) متر در (بوته

 گیالن

 اول

8 2/16  n-q 2/15  e-i 1465 b 16/1  g-m 2/17  a 

6 2/18  i-k 9/15  e-h 1000 d 25/1  f-k 5/12  cd 

4 0/21  c-g 8/17  ef 502 hij 16/1  g-m 87/5  i-l 

 دوم

8 8/19  e-j 2/17  ef 2003 a 82/0  j-p 5/16  ab 

6 9/21  a-e 0/24  d 1350 bc 69/0  l-p 31/9  e-h 

4 6/22  abc 8/27  bc 563 gh 68/0  m-p 84/3  k-q 

 شرقی آذربایجان

 اول

8 6/16  l-p 9/24  cd 120 o-r 48/0  p 58/0  pqr 

6 5/17  j-o 4/27  bcd 86 pqr 47/0  p 40/0  r 

4 9/18 g-k 1/30  b 89 m-r 55/0  nop 49/0  qr 

 دوم

8 4/13  r-v 0/19  e 188 l-r 51/0  p 96/0  o-r 

6 2/13  tuv 03/17  ef 212 l-r 50/0  p 07/1  n-r 

4 1/14 q-v 3/18  ef 157 n-r 53/0  op 84/0  o-r 

 ندارند. یکدیگر با داري  معنا تفاوت مشترك، حرف یک داراي هاي میانگین ستون، هر در
 

  پوشش  اجت قطر .3.2
 مختلـف  هاي استان در بوته تراکم اثر واریانس تجزیۀ نتایج
ــایش ســال دو طــی ــر آزم ــرات ب ــر تغیی ــاج قط  پوشــش  ت
 هـا  آن کـنش  بـرهم  و شده یاد عوامل دار معنا اثر دهندة نشان
 سـال  در تولیـدي  پوشـش   تـاج  قطر تفاوت ).1 (جدول بود
 شـمالی  خراسـان  جـز  بـه  مختلـف  هاي استان در دوم و اول
 در تولیدي پوشش  تاج قطر بیشترین ).2 (جدول بود دار معنا

 2/15( دماونــد متــر)، ســانتی 5/30( کردســتان هــاي اســتان
 8/17( اصـفهان  متـر)،  سـانتی  4/11( کرمانشـاه  متـر)،  سانتی
 در و دوم سـال  در متـر)  سـانتی  02/23( گـیالن  متر)، سانتی
 سـت نخ سـال  در متر) سانتی 5/27( شرقی آذربایجان استان
  ).2 (جدول شد گیري اندازه ها آویشن رشد

 دار معنـا  پوشـش   تـاج  قطر بر  استان در تراکم کنش برهم

 افـزایش  موجب کمتر هاي تراکم مختلف، هاي استان در بود.
 مقـدار  بـه  قطـر  بیشـترین  کـه  طوري به شد پوشش  تاج قطر

 تـراکم  در شرقی آذربایجان استان به مربوط متر سانتی 2/24
 نتـایج  با نتیجه این ).3 (جدول بود مترمربع در بوته 4 پایین

 بیشـتر  پوشـش   تاج قطر بر مبنی ]24 و 13 ،2[ هاي پژوهش
 بوتـه  تـراکم  کـاهش  دارد. مطابقـت  تـر  پایین هاي تراکم در

 گسترش براي کافی فضاي افزایش علت به تواند می احتماالً
 محـیط  هـاي  نهـاده  دیگـر  و غـذایی  مـواد  جـذب  و ها بوته

ــزایش موجــب  حجــم گســترش و جــانبی هــاي شــاخه اف
 شود. گیاه انداز سایه

 پوشـش   تـاج  قطر بر هم مکان و سال تراکم، کنش برهم
 در متـر)  سـانتی  6/33( پوشش  تاج قطر بیشترین بود. دار معنا

  اسـتان  در رشد دوم سال در مربع متر در بوته 4  پایین تراکم
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 شـده  رسـی بر هـاي  تیمـار  همـۀ  با که آمد دست به کردستان
 پوشـش   تـاج  قطر کمترین به نسبت و داشت دار معنا تفاوت
 بـدون  و رشـد  نخسـت  سـال  در اصـفهان  استان به مربوط
 افـزایش  درصـد  94/3 آن، هاي تراکم بین در دار معنا تفاوت
  ).4 (جدول داشت
 

 خشک مادة عملکرد .3.3
 در سـطح  واحـد  در بوتـه  تـراکم  اثـر  واریانس تجزیۀ نتایج
 عملکرد تغییرات بر آزمایش سال دو طی ختلفم هاي استان
 عوامـل  دار معنـا  اثر دهندة نشان گلدار سرشاخه خشک مادة
 عملکـرد  تفاوت ).1 (جدول بود ها آن کنش برهم و شده یاد
 اسـتان  جـز  بـه  دوم بـا  اول سـال  در تولیـدي  خشـک   مادة

 تفـاوت  ایـن  بود. دار معنا ها استان دیگر در شرقی آذربایجان
 کرمانشـاه،  دماونـد،  کردسـتان،  در دوم و اول يهـا  سال در

 107( ترتیـب  به و دار معنا گیالن و اصفهان شمالی، خراسان
 )،172 و 405( )،798 و 311( )،876 و 420( )،1000 و
ــار در کیلـــوگرم )1306 و 989( )و187 و 51(  بـــود هکتـ

 مـادة  عملکـرد  بـر  مکـان  در تـراکم  کنش برهم ).2 (جدول
 کیلوگرم 1734( عملکرد مقدار بیشترین بود. دار معنا خشک

 6/19 بـا  مربـع  متر در بوته 8 تراکم در گیالن در هکتار) در

 در کیلـوگرم  84( آن مقدار کمترین به نسبت افزایش درصد
 آمد دست به اصفهان در مربع متر در بوته 4 تراکم در هکتار)
 هـاي  تراکم در خشک مادة عملکرد بیشتر تولید ).3 (جدول
 انجـام  هـاي  مطالعـه  دیگـر  در ]23 و 12،22[ نتایج اب باالتر
 و بوتـه  تـراکم  افـزایش  با دارد. خوانی هم ،گیاه این بر شده
 و شاخ مقدار گیاهی، تر یکنواخت و تر متراکم پوشش ایجاد
 بـر  انـدازي  سـایه  بـا  کـه  یافته افزایش سطح واحد در برگ
 یابـد؛  می کاهش خاك به رسیده تشعشع مقدار خاك، سطح
 و بـرگ  سـطح  ضـریب  کاهش، تعرق و تبخیر ترتیب بدین

 شـود  مـی  تولیـد  باالتري زیستی عملکرد و افزایش فتوسنتز
]29.[   

 آویشـن  گلـدار  سرشـاخه  خشک  مادة عملکرد میانگین
 حـداکثر  بـه  رشـد  سال دو طی مختلف هاي تراکم در باغی
 بوتـه  8 تراکم در رشد دوم سال در هکتار در کیلوگرم 853
 رسـید.  ها تیمار ترکیب دیگر با دار معنا تفاوت با مترمربع در

 در هکتـار)،  در کیلـوگرم  241( ویژگـی  این مقدار کمترین
 آمـد  دسـت  بـه  نخسـت  سـال  در مربـع  متر در بوته 4 تراکم

  ).5 (جدول

 

  هبوت مختلف هاي تراکم در سال دو طی T. vulgaris گونه شدة گیري اندازه هاي ویژگی کنش برهم میانگین .5 جدول

 ارتفاع تیمار
 متر) (سانتی

 پوشش تاج قطر
 متر) (سانتی

 خشک ةماد عملکرد
 هکتار) در (کیلوگرم

 اسانس درصد
 اسانس عملکرد
 سال هکتار) در (کیلوگرم

 تراکم
 مربع) متر در (بوته

 اول
8 2/15  d 6/12  c 456 c 37/1  a 44/5  bc 

6 2/16  c 1/13  c 324 d 34/1  a 14/4  d 

4 8/16  c 8/13  c 241 e 26/1  a 75/2  e 

 دوم
8 1/18  b 8/16  b 853 a 06/1  b 82/8  a 

6 9/18  a 3/18  a 657 b 02/1  b 39/6  b 

4 7/19  a 1/19  a 428 c 05/1  b 86/4  cd 

 .ندارند یکدیگر با داري  معنا تفاوت مشترك، حرف یک داراي هاي میانگین ستون، هر در
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 خشـک   مادة عملکرد بر مکان و سال تراکم، کنش برهم
 هکتـار)  در کیلـوگرم  2003( آن مقدار بیشترین بود. دار معنا
 اسـتان  در رشـد  دوم سـال  در مربـع  متر در بوته 8 تراکم از

 تفاوت شده بررسی هاي تیمار همۀ با که آمد دست به گیالن
 کیلوگرم 47( خشک مادة عملکرد کمترین داشت. داري معنا
 نخست سال در مربع متر در هبوت 6 تراکم در هم هکتار) در

 ).4 (جدول شد مشاهده اصفهان در رشد
 

 اسانس درصد .3.4
 در سـطح  واحـد  در بوتـه  تـراکم  اثـر  واریانس تجزیۀ نتایج
 درصـد  بـر  آزمـایش  سـال  دو طی در و مختلف هاي استان
 کـنش  برهم و شده یاد عوامل دار معنا اثر دهندة نشان اسانس

 در تـراکم  کـنش  بـرهم  ).1 (جـدول  بـود  تـراکم  جز به ها آن
 در آن مقدار بیشترین بود. دار معنا اسانس درصد بر ها استان

 درصـد  96/1 میـانگین  (بـا  مختلـف  هـاي   تراکم در اصفهان
 بـا  کـه  آمـد  دسـت  به ها) تراکم بین در دار معنا تفاوت بدون
 هـاي  تـراکم  و هـا  اسـتان  دیگـر  در ویژگـی  این مقادیر همۀ

 کردستان استان در مترمربع در هبوت 4 تراکم جز به آن کشت
 اسـتان  در اسـانس  درصـد  کمتـرین  داشـت.  دار معنا تفاوت

 تفـاوت  بـدون  درصـد  50/0 میـانگین  بـا  شـرقی   آذربایجان
   ).3 (جدول شد گیري اندازه ها تراکم بین در دار معنا

 در هــا آویشــن خشــک مــادة اســانس درصــد بیشــترین
 در درصـد  37/1 رشـد،  سال دو طی در مختلف هاي تراکم
 درصـد  مقـادیر  بـا  کـه  شـد  گیـري  اندازه رشد نخست سال

 6/22 و دار معنـا  تفـاوت  دوم، سال در آمده دست به اسانس
 بـین  در هـا  تفـاوت  ایـن  حـال  ایـن  با داشت. کاهش درصد
 درصـد  مقـدار  کمتـرین  نبـود.  دار معنـا  سال هر در ها تراکم
 از رشـد  دوم سال در بوته مختلف هاي تراکم در هم اسانس

  ).5 (جدول آمد دست به درصد 06/1 تا 02/1
 اسـانس  درصـد  بـر  هم استان و سال تراکم، کنش برهم

 مربـع  متر در بوته 8 تراکم در آن مقدار بیشترین بود. دار معنا

 کردسـتان  و اصـفهان  هاي استان در رشد نخست سال در و
 ضـمن  کـه  آمـد  دسـت  بـه  درصد 26/2 و 46/2 با ترتیب به

 هـاي   تـراکم  در ویژگی این مقادیر با دار معنا تفاوت نداشتن
 هـاي  تیمـار  دیگـر  بـا  سـال،  همـین  و هـا  استان همین دیگر

 اسانس درصد کمترین داشت. داري معنا تفاوت شده بررسی
 بــدون شــرقی  آذربایجـان  اســتان بـه  متعلــق درصـد)  47/0(

 بـود  رشـد  سـال  دو هـر  در ها تراکم بین در دار معنا تفاوت
 ).4 (جدول
 بیشـترین  کلـی،  طـور  به و ها کنش برهم نتایج به توجه با
 رشـد  نخست سال و اصفهان استان به متعلق اسانس درصد
 دار معنـا  بـود.  کشت هاي تراکم بین در دار معنا تفاوت بدون
 آزمایش در ها آویشن اسانس درصد بر بوته تراکم اثر نبودن
 از داشت. خوانی هم ]23 و 22 ،16[ پژوهش نتایج با حاضر
 روند دهندة نشان دوم  سال در اسانس درصد کاهش ،طرفی

 مـورد  دیم تیپ مناطق در خارجی گونۀ این کیفیت کاهشی
 است. مطالعه

 عنــوان بــه گلــدار سرشــاخه عملکــرد و رویشــی رشــد
 مـورد  هـاي  اسـتان  بین در گیالن استان در ویژگی ترین مهم

 عملکــرد محــدود مقــادیر طرفــی از بــود. متمــایز مطالعــه،
 سردسـیر  منطقـۀ  عنـوان  به قهیز ایستگاه در لدار،گ سرشاخه

 اسـانس  درصـد  اما آمد. دست به اصفهان استان غرب شمال
 در اصـفهان  اسـتان  در بـاغی  آویشـن  کیفی ویژگی عنوان به

 مقـدار  کمتـرین  در شـرقی  بایجـان  آذر در و مقـدار  باالترین
 کمیت بین منفی همبستگی دهندة نشان امر این آمد. دست به
 کـه  طـوري  بـه  است. باغی آویشن دارویی گیاه در کیفیت و

 (مزرعــۀ زیــاد بارنــدگی و رطوبــت منفــی آثــار تــوان مــی
 رشـد  افـزایش  در را گـیالن)  عمـارلو   منطقـه  در تحقیقاتی
 درصـد  و کیفیت کاهش و ها) سرشاخه سبز (سطح رویشی
 (موقعیـت  مسـتقیم  نـور  و مکـان  ارتفـاع  اثـر  نیز و اسانس
 شهر –اصفهان استان غرب شمال تارتفاعا در قهیز ایستگاه
   دانست. مؤثر اسانس درصد افزایش در را داران)
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  اسانس عملکرد .3.5
 در سـطح  واحـد  در بوتـه  تـراکم  اثـر  واریانس تجزیۀ نتایج
 اسـانس  عملکـرد  بـر  سـال  دو طـی  و مختلـف  هـاي  استان
 کـنش  بـرهم  و بررسـی  مـورد  عوامل دار معنا اثر دهندة نشان
 در تولیـدي  اسـانس  عملکـرد  تفاوت .)1 (جدول بود ها آن

 دار معنـا  هـا  اسـتان  اغلب در ها آویشن رشد دوم و اول سال
 32/2( کردستان در دوم و اول هاي سال در تفاوت این بود.
 1/10 و 58/5( دماونـــد هکتـــار)، در کیلـــوگرم 8/12 و

 در کیلــوگرم 96/2 و 17/1( اصـفهان  هکتــار)، در کیلـوگرم 
 و هکتــار)  در کیلــوگرم 88/9 و 9/11( گــیالن هکتــار)،
 بـود  دار معنـا  هکتـار)  در کیلـوگرم  96/7 و 25/3( کرمانشاه
 اسانس عملکرد بر ها استان در تراکم کنش برهم ).2 (جدول

 هکتـار)  در کیلـوگرم  8/16( آن مقدار بیشترین بود. دار معنا
 ایـن  مقدار کمترین و مترمربع در بوته 8 تراکم در گیالن در

 در بوتــه 4 تــراکم در هکتــار) در گرمکیلــو 66/0( ویژگــی
  ).3 (جدول آمد دست به شرقی  بایجان آذر در مترمربع
 بیشـترین  رشـد،  سـال  دو طـی  و مختلـف  هاي تراکم در
 تـراکم  در هکتار) در کیلوگرم 82/8( اسانس عملکرد میانگین

 تفـاوت  بـا  رشـد  دوم سال در و ها آویشن مترمربع در بوته 8
 مقـدار  کمتـرین  شـد.  مشاهده ها تیمار ترکیب سایر با دار معنا

 در بوتـه  4 تـراکم  در هکتار) در کیلوگرم 75/2( هم عملکرد
   ).5 (جدول آمد دست به رشد نخست سال در مترمربع

 اسـانس  عملکـرد  بـراي  مکان و سال تراکم، کنش برهم
 هــاي تیمــار ترکیــب در آن مقــدار بیشــترین شــد. دار معنــا

 سـال  در مربـع  متـر  در تـه بو 8 تراکم ترکیب از شده بررسی
 هکتـار  در کیلـوگرم  2/17 بـا  گیالن استان در رشد نخست

 همـۀ  بـا  دوم، سـال  در تیمار همین با جز به که آمد دست به
 کمتـرین  داشـت.  داري معنـا  تفـاوت  شـده   بررسی هاي تیمار

 بوته 6 تراکم در هکتار) در کیلوگرم 40/0( اسانس عملکرد
 98 با شرقی آذربایجان رد رشد نخست سال در مربع متر در

 ).4 (جدول آمد دست به کاهش درصد
 بیشـترین  کلـی،  طـور  به و ها کنش برهم نتایج به توجه با

 و رشـد  دوم سـال  گـیالن،  اسـتان  به متعلق اسانس عملکرد
 شـرایط  در بـاغی  آویشـن  مترمربـع  در بوتـه  8 باالي تراکم

 ربیشـت  تولیـد  بـاال،  هاي تراکم در باغی آویشن بود. آزمایش
 کـه  داد نشـان  را اسانس عملکرد آن دنبال به و خشک مادة
 را بـاال  تـراکم  در بـاارزش  گونـۀ  ایـن  رشد توانایی امر این

 از آمــده دســت بــه نتــایج بــا نتــایج ایــن دهــد. مــی نشــان
  دارد. مطابقت ]28 و 23، 20 ،12[ هاي پژوهش

 
  کلی گیري نتیجه .4
 رشـد  و اسـت  چندسـاله  گیـاهی  آویشـن  که این به توجه با

 را گیـاه  ایـن  رویـش  نخسـت  سـال  لـذا  دارد، کنـدي  اولیۀ
 مطالعـه  ایـن  کـه،  این ویژه به نامید گیاه استقرار سال توان می
 بررسـی  مـورد  هاي ویژگی اغلب شد. انجام دیم شرایط در

 و خشـک  مـاده  عملکـرد  پوشـش،  تـاج  قطـر  بوتـه،  (ارتفاع
 مقـادیر  از دوم سـال  در مطالعـه،  ایـن  در اسـانس)  عملکرد
 دهنـدة  نشـان  موضـوع  ایـن  کـه  بودنـد  برخـوردار  بیشتري

 بـه  رو رونـد  و بـاغی  آویشـن  مناسب استقرار و سازگاري
 تولیـد  بـه  رسـیدن  و دیم مناطق در غیربومی گونۀ این رشد
 ایـن  در اسـت.  بعـدي  هـاي  سال احتماالً و سال 2 در بهینه
 داد. نشان دوم سال در را کاهشی روند اسانس درصد میان،
 و گونـه  ایـن  مناسـب  اولیـۀ  رشـد  دلیـل  بـه  احتماالً امر این
 مختلـف  هاي استان در مناسب کیفیت و شادابی آن، دنبال به

 اسـانس  عملکرد افزایش است. رشد نخست سال در کشور
 (ارتفاعـات  گـیالن  اسـتان  بـاران  کـم  نسـبتاً  هـاي  زار دیم در

 در اسـانس  درصد افزایش و عمارلو)  منطقه -گیالن جنوب
 در کردستان) و (اصفهان کشور غرب هاي استان دیم شرایط
 گونـه  این تولید باالي ظرفیت دهندة نشان باال، کشت تراکم

 300 و 1000 تـا  700 بارنـدگی  بـا  ترتیب به دیم شرایط در
 حـالی  در این و است مناطق این در سال در متر میلی 400تا

 خاك تقویت و تولید افزایش براي کودي گونه  هیچ که است
 آزمـایش  اجـراي  محـل  هاي استان در گیاه بهتر و بیشتر درش و

 نظـر  بـه  آزمـایش،  نتایج به توجه با کل در است. نشده مصرف



 و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران تراکم بوته بر عملکرد کمی  تأثیر
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 توانـد  مـی  ها آویشن مربع متر در بوته 8 باالي تراکم که رسد می
 عملکـرد  و درصـد  سرشـاخه،  عملکرد باالترین تولید علت به

 دیـم  ناطقم در باغی آویشن کشت براي مناسب تراکم اسانس،
 شود. توصیه و ارزیابی شده، مطالعه
 
  منابع

 دارویــی گیاهــان فــرآوري و تولیــد )1379( ر امیــدبیگی .1
 ص.397 مشهد. رضوي، قدس آستان انتشارات ).3 (جلد

 م محصل راشد و پ مقدم رضوانی ز، رضازاده برومند .2
ــر )1388( ح ــاریخ اث ــراکم و کاشــت ت ــاهی ت ــر گی  ب

ــیات ــک خصوص ــد و مورفولوژی ــانس درص ــاه اس  گی
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 عملکـرد،  بـر  تکمیلـی  آبیـاري  و بوتـه  تراکم اثر )1384(

 در نخـود  رقـم  چهـار  پـروتئین  میـزان  و عملکـرد  اجزاي
 .9-1 ):5(12 طبیعی. منابع و کشاورزي علوم دیم. شرایط
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  ص.171
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 Mentha(. فلفلـی  نعنـاع  دارویـی  گیـاه  اسـانس  تولید

piperita L.( فنـون  و علـوم  -خاك و آب علوم ۀمجل 
 .510-501 ):45(12 .طبیعی منابع و کشاورزي
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Abstract 
An experiment was conducted in a randomized complete block design in split-plot arrangement with three 
replications to find the most suitable location and the planting density of Thymus vulgaris at dry farming 
condition in seven provinces of Iran. The experimental treatments consisted of plant density (4, 6 and 8 
plant/m2), year (1 and 2 years after planting) and location (Tehran, North Khorasan, Isfahan, Kurdistan, 
Kermanshah, Gilan and East Azerbaijan). The traits comprised of plant height, canopy diameter, dry 
matter of aerial parts, yield and content of essential oil in full flowering stage. The results revealed that 
interactions of density, location and year were significant on all studied traits. The highest dry matter 
(1734 kg/h) and essential oil yield (16.84 kg/h) of aerial parts were obtained in 8 plant/m2 density in 
Gilan. The maximum and minimum of essential oil content were observed in samples from Isfahan 
(1.96%) and East Azerbaijan (0.50%), respectively. Based on our findings, it seems that cultivation of T. 
vulgaris with higher density may cause a higher production of dry matter and essential oil yields under 
dry farming conditions in Iran. 

Keywords: dry farming, dry matter yield, density, essential oil yield. 
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