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مقدمه
جانبی  هاین اثرشد های گیاهی در درمان امراض پی برده است. با مشخص االیام به وجود اثربخشی گونه انسان از قدیم

. این امر فته استیا و روز به روز استفاده از آن افزایش  هدریج استفاده از گیاهان دارویی رونق گرفتت هب ،داروهای شیمیایی

ای از آب و  که عمدتاً خودرو و مخصوص مناطق خاصی از زمین و تحت شرایط ویژه ،این گیاهان تهیةه است شدباعث 

ها  های مورد استفاده نسل آن ها در تولید و تجدید گونه اههای فراتر از توان رویشگ و با برداشت شدممکن نبا ،باشند هوا می

های اخیر، مطالعاتی برای  برای جلوگیری از این امر، در دهه .هایشان مورد تهدید قرار گیرد در معرض انقراض و رویشگاه

الزم را برای  اولیةها مواد  های مختلف گیاهان دارویی در سراسر جهان انجام گرفته است تا بتوان با کاشت آن کشت گونه

ای از این گیاهان دارای ارقام  . اما مشکل اساسی این است که هر گونهکردشود فراهم  ها تولید می که از آن  داروهایی

 نتیجةکه در ارقام دیگر وجود ندارد یا بسیار کم است. و این در  است مخصوصی مؤثرهر یک دارای مواد  و ستامختلفی 

حل برای این مشکل، کاشت این محصوالت  اند. بهترین راه وهوایی است که در آن زیست کرده برخورداری از شرایط آب
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ها بوده و با توجه  و حرارتی آن ،در مزارع آزمایشی در اقالیم مختلف در فضای آزاد بر اساس نیازهای رطوبتی، مواد معدنی

تا در صورت کاشت بهترین  کردها تعیین  شت آنها را برای کا توان بهترین مکان ها می به نتایج حاصل از این بررسی

را  ،، تأمین دو نیاز اول و دوم، یعنی نیازهای رطوبتی و معدنیشدذکر باال بازده را دارا باشند. از سه مورد نیازهایی که در 

سیع و یها در فضای آزاد و در سرزمین های آبیاری و اصالح و بهورزی خاک توان به صورت غیرطبیعی توسط شیوه می

ترین نیازهاست، در چنین فضا و سطحی یا ممکن نبوده یا  که مهم ،)نیازهای حرارتی( ، ولی تأمین نیاز سومکردفراهم 

 ةکنند ی طبیعی، عوامل تعیینها مدر اکوسیسـتدادن آن مقرون به صرفه نخواهد بود.  بر خواهد بود که انجام بسیار هزینه

تواند تأثیر  ک از عوامل فوق مییهر . روند شمار می و موقعیت جغرافیایی نیز به ممورد نظر، اقلی گونةبه غیر از  ،تولید

(. بر اساس 194: 1391)حبیبی و ابوطالبی،  شدای در افزایش یا کاهش کمیت و کیفیت عملکرد گیاه داشته با عمده

صد میلیارد دالر در سال  گزارش سازمان خواربار جهانی، ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی، که در حال حاضر حدود

میالدی به رقم پنج تریلیون دالر خواهد رسید. کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی  2050است، در سال 

درصد( از تجارت جهانی گیاهان دارویی  0.09و  0.06میلیون دالر ) 90تا  60مراتب بهتر از اروپا، در حال حاضر، فقط  به

صادرات آویشن ایران در ای مربوط به صادرات زعفران است.  داده است که از آن نیز بخش عمده را به خود اختصاص

طور عمده به امارات  هزار دالر بود که به 187تجارت جهانی این محصول و به میزان  24میالدی در رتبة  2004سال 

هکتار در سال  68یشن در ایران (. سطح زیر کشت گیاه دارویی آو12: 1387)سفیدکن، متحدة عربی صورت گرفت 

و   Thymusعلمی(. آویشن با نام 29: 1396ه است )یوسفی آذری و مرادی بهجو، شداستان کشور گزارش  13در  1397

 215ة جنس آویشن، که بالغ بر شد های شناخته است. از میان گونه 1های خانوادة نعنا یکی از جنس Thymeنام انگلیسی 

رود. رویشگاهای  شمار می بومی ایران به گونةجزو چهار  2ه که آویشن دناییشددر ایران شناسایی آن  گونة 18گونه است، 

(. 22: 1388زاد،  ه است )جمشدمتر شناسایی  3200تا  1450استان، در ارتفاعات بین  11طبیعی آویشن دنایی در 

اسپاسم،  برگ آویشن دارای اثر ضد گل و  آن است. اسانس ةشد ها و برگ خشک های دارویی این گیاه سرشاخه قسمت

شویه و  های دهان محلول تهیةقوی است. در داروسازی برای  ةکنند سیاتیک و ضدعفونی روماتیسم، ضد نفخ، ضد ضد

خشک تا  طور طبیعی در نواحی نیمه آویشن گیاهی است که به(. 27: 1383)امیدبیگی،  رود کار می ههای سرفه ب شربت

)لتچامبو،  کند می شدسال در شرایط مزرعه ر چهار تا شش ید آفتاب به مدتشداال و تشعشع معتدل گرم در دماهای ب

سلسیوس  درجة 20-7ة وهوایی با میانگین دمای ساالن بآ های آویشن در هر گونه بیشترموفق  شدر(. 89: 1995

در آن کشت  شنیآو ینیشتربکه  یا ترانهیمد منطقةدر  یبارندگ زانیم(. 6: 1997است )فریسر و ویش،  پذیر امکان

 حیرا ترج 8ا ت 5 ةه با اسیدیتشد یسبک و خوب زهکش یها خاک شنیآو .متر در سال است یلیم 1000تا  500شود  یم

 ؛8: 1387، کاظمی؛ 36: 1382پژوهشگران )سفیدکن و عسگری،  .(6: 2009های افریقا،  تحقیقات جنگل ةمؤسس) دهد یم

و  اکبرنیا؛ 227: 2005، و همکاران  بیگی امید؛ 345: 1391، همکاران  و   صفایی ؛13: 1388، همکاران  و  خورشیدی

های مختلف  تحقیقات زیادی روی گونه (72: 2011، پرور لگ ؛26: 1388، روستایی و همکاران ؛229: 2009، همکاران

که  هنشان داد نتایج این تحقیقات اند. دادهانجام  شدمنظور ارزیابی کمیت و کیفیت اسانس در مراحل مختلف ر آویشن به

فنولوژیک  شدمراحل ر ةباردر ولیکندهی است. درصد گل 50دهی کامل و  گل ةمرحلباالترین درصد اسانس مربوط به 

 بیشترکه  طوری به ؛تجمعی در شرایط مزرعه تحقیقات اندکی انجام گرفته است شدروز ر - درجه محاسبة آویشن دنایی و

                                                 
1. Lamiaceae 

2. Thymus daenensis  
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شریفی  ؛591: 1393رشوند و همکاران، ؛ 163: 1384پور،  اسدپور و سلطانی ؛6: 1383نی، از جمله حس) محققان

 شددر این زمینه گیاه مورد نظر را در رویشگاه طبیعی )مناطقی که گیاه به صورت خودرو ر (34: 1396عاشورآبادی و همکاران، 

بادی و همکاران نیازهای حرارتی گیاه خودرو را محاسبه و شریفی عاشورآ ،برده محققان ناممیان در  .اند هکردکند( بررسی  می

طی . شود  که در ذیل به نتایج این تحقیقات اشاره می کردندمحققان دیگر تاریخ وقوع مراحل فنولوژِیکی را بررسی 

جنس از گیاهان آویشن وکاکوتی  در استان کردستان مناطق رویشی و شرایط اکولوژیک دو 1379تا  1374های  سال

و کامیاران در ارتفاع  ،های بیجار، دیواندره شهرستان گیاه آویشن در شد. در این پژوهش مشخص شدناسایی و بررسی ش

 -رسی و رسی -هایی با بافت شنی غربی و در خاک  های شمالی و شمال متر از سطح دریا و در شیب 2000تا  1650

، که در فواصل زمانی معین در مناطق را لوژیک این گیاههای مراحل فنو بانی دیده نتیجة ،لومی رویش دارد. همچنین

و رسیدگی  ،بذربه رسیدگی  دهی، تشکیل بذر، آغاز رویشی، گل ـ مرحله پنجدر توان  می ،گرفت رویشی مختلف انجام می

ترتیب  ههای متفاوت ب ها با توجه به ارتفاع و گونه در مناطق رویشی آنه شدیادد و تاریخ مراحل کرخالصه  ـ آن  کامل

اول خرداد تا اوایل تیر، اول تیر تا اوایل مرداد، اوایل مرداد تا  دهةخر اردیبهشت، آاول فروردین تا  مرحله عبارت است از:

در استان  شروع فعالیت رویشی گیاه آویشن شیرازی (.6 :1383حسنی، ) از اواسط مرداد تا اواسط شهریور و ،اواسط مرداد

دهی است.  و در اوایل فروردین اوج گلشود  میسوم اسفند آغاز  هفتةدهی گیاه از  و گلت اساز اواسط بهمن  هرمزگان

 (.163: 1384پور،  )اسدپور و سلطانی رسند سوم اردیبهشت بذرها می هفتةو از شود  میماه بذردهی شروع  اواخر فروردین

روز( و در خرداد  35-30)طول دوره کند  یم رویشی خود را آغاز شداردیبهشت ردر مراتع الموت قزوین  در آویشن کوهی

 (.591 :1393)رشوند و همکاران،  شود می روز( 21-18) بذردهی مرحلةوارد در تیر  و روز( 25-20) دهی گل مرحلةوارد 

های  از گونهجمعیت،  69 بذرهای، های مختلف آویشن و برداشت و تولید گونه ،کاشت، داشت ةمنظور آشنایی با نحو به

و درصد استقرار گونه و مراحل فنولوژی  ،. سپسشدکشت ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان یزد  ، درویشنمختلف آ

 دنایی گونةهای  برای جمعیت دهی گلدرصد  50باالی  نتایج نشان داد تعداد روزهای رسیدن به. شدبررسی ارتفاع گیاه 

 kg/h 1377درصد با میانگین عملکرد وزن خشک  73ین درصد استقرار بیشتردنایی،  گونة در .بود (روز 254-155)

ماه مهر 15و  تیر 24 ترتیب در آن بهدهی  درصد گل 50دهی و  ظهور گل مرحلة. است XDRMKOمربوط به جمعیت 

متر  1450ارتفاع ) چین استان قزوین ةکیس منطقة(. در رویشگاه طبیعی 543: 1394زاده و همکاران،  )زارع شدمشاهده 

ترتیب با  بذردهی نیز یکم تیرماه به مرحلةو  اردیبهشت 25دهی آویشن دنایی در حدود  گل مرحلة( دریاباالتر از سطح 

متر  سانتی 27دهد. متوسط ارتفاع بوته در این رویشگاه  روی می شدروز ر - درجه 1465و  629 حرارتی معادل دریافت

حدود دوازدهم خردادماه با  دهی در گل مرحلة( رمت 2400-2300در ارتفاع )اسکندری اصفهان  منطقةدست آمد. در  هب

 -درجه 1404وچهارم تیرماه با دریافت حرارت  بذردهی نیز حدود بیست مرحلةو  شدر روز -درجه 622.5دریافت حرارتی 

زیادی در  های عملکرد گیاه آویشن گزارش بارةدر (.34: 1396)شریفی عاشورآبادی و همکاران،  شدمحاسبه  شدروز ر

 گونةگرفته روی عملکرد محصول  ترین تحقیقات انجام در این تحقیق به برخی از مهم بنابراین، .ه استشدت ارائه مقاال

 1300)ارتفاع  آباد قزوین ( در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل205: 1389) نیا و همکاران . اکبریشود دنایی اشاره می

، 9124ترتیب ) کردند و در سال دوم میزان عملکرد تر و خشک را بهدنایی را کشت  گونةمتری باالتر از سطح دریا( 

منظور تأثیر زمان برداشت روی خصوصیات  ( به245: 1390) پرور و همکاران ( کیلوگرم در هکتار گزارش دادند. گل1568

ایی را کشت کردند. دن گونةسطح دریا(  از باالتر متر 1550) دانشگاه آزاد خوراسگان مزرعةکمی و کیفی آویشن دنایی در 

منظور بررسی تأثیر مراحل  . بهشدکیلوگرم در هکتار برداشت  4243و  10621 ترتیب با ین وزن تر و خشک بهبیشتر
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( به کاشت گیاه مورد نظر با روش 342: 1391) صفایی و همکاران ،مختلف برداشت روی کمیت و کیفیت آویشن دنایی

ین وزن خشک اندام بیشتراز سطح دریا در ایستگاه قهیز اصفهان اقدام کردند. متری باالتر 2300تقسیم بوته در ارتفاع 

( 37: 1395) . لباسچی و همکاراندست آمد هدهی کامل ب گل مرحلةکیلوگرم در هکتار در سال دوم و در  3083هوایی با 

و  ندساالنه جلوگیری ک های مکرر تواند از فرسایش ناشی از شخم برای اثبات این فرضیه که پوشش گیاهی مناسب می

های متعددی در قالب طرح ملی در هفت  های زراعی دیم کشور ایجاد کند، آزمایش تحولی در حفظ و احیای اکوسیستم

و تهران از سال  ،های خراسان شمالی، گیالن، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اصفهان دیم در استان نمونة منطقة

و  2994ترتیب با  دنایی و باغی به گونةخشک در  ةین میانگین عملکرد مادبیشتر ،نتایجاس بر اس. شداجرا  90تا  1386

در سال ( 902: 1396) لباسچی و همکاران. نتایج شدو تهران مشاهده  ،کیلوگرم در هکتار در کردستان، کرمانشاه 2884

 2286خشک با  ةین عملکرد مادیشتربآویشن در سه استان کشور،  گونةدوم کشت در سطح دیم نشان داد در بین سه 

. با توجه به پتانسیل شدمتر ارتفاع از سطح دریا( برداشت  1365) دنایی در استان کرمانشاه گونةکیلوگرم در هکتار از 

دادن تحقیقات علمی و  این محصول، انجام بیشترمنظور تولید و صادرات هرچه  باالی تولید گیاهان دارویی در کشور، به

 محاسبةرای شناخت مکان مناسب کشت در شرایط مزرعه ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی و تعیین کاربردی ب

ترتیب در  ( به2220، و 1654، 950ارتفاعی ) منطقة 3نیازهای حرارتی گیاه و همچنین بررسی عملکرد خشک و تر در 

تا مناطق مساعد کشت آن در این مناطق کاشان، نابر، و برزک واقع در شمال غرب اصفهان در شهرستان کاشان است 

برده برای کاشت  شناسایی و به مراکز علمی و صنایع دارویی کشور معرفی شود. انتخاب شهرستان نام بیشترجهت تولید 

ترین قطب تولید صنایع تولید و فرآوری عرقیات گیاهان دارویی و  آویشن به این دلیل است که شهرستان کاشان بزرگ

و عرقیات گیاهی در این منطقه با تولید  هاى اصلى تولید گل عنوان نهاده به ،بخش برزککشور است. گل و گالب در 

است )بخش آمار و اطالعات جهاد کشاورزی شهرستان کاشان ه در سطح ترین تولیدکنند درصد، بزرگ 67بیش از 

های  آوری و بخشی از استان ی منطقه جمعهای طبیع های عرقیات از رویشگاه کاشان(. بخشی از آویشن موردنیاز در گارگاه

کاهش فشار بر مورد نیاز، همچنین  اولیةشود. بنابراین، برای تولید اقتصادی و تأمین بخشی از مواد   مختلف وارد می

 ی و حفظ پوشش گیاهی این منطقه الزم است مطالعات اولیه برای کشت در مزرعه انجام گیرد.عیطب ستمیاکوس

هاموادوروش
آزمایشی در سه ناحیة ارتفاعی )دشت، کوهپایه، کوهستان( در شمال غرب  مزرعةمورد مطالعه: این تحقیق در سه  قةمنط

ه است. مزارع همگی، همان گونه شدبه نمایش گذاشته  1. موقعیت جغرافیایی مزارع در تصویر شداستان اصفهان انجام 

 25کوه کرکس و از شمال به جنوب با فاصلة هوایی کمتر از  آمده است، در دامنة شمالی رشته 1که در جدول و تصویر 

 خشک قرار دارند. کیلومتر در اقلیم خشک و نیمه
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 موقعیتجغرافیاییمزارعآزمایشیدرایرانوا تاناصفهان.1شکل

روشتحقیق
های کشت در  در سینی  1395ها و مراتع کشور تهیه و در سال  تحقیقات جنگل مؤسسةآویشن دنایی از  گونةنخست بذر 

. در شد( در محیط گلخانه کاشته 2، پرالیت1ه و متخلخل که مخلوطی از کوکوپیتشد بندی بستر بدون خاک )سیستم دانه

، پس از عملیات شخم، صاف و هموارکردن زمین و احداث جوی و پشته در مناطق منتخب، 1396اردیبهشت  17تاریخ 

های  . همچنین، دستگاهشدهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت  طرح بلوک نشاءها به این مزارع منتقل و در قالب

روز یک بار انجام گرفت و در همة مراحل  8تا  6طور مرتب هر  . در این مزارع آبیاری بهشدهواشناسی نیز در مزارع نصب 

ت. در هر سال در زمان های هرز نیز به صورت دستی صورت گرف و مبارزه با علف شددر این مزارع مراقبت انجام  شدر

ترین قطر کنوپی  ترین و کوچک متر(، بزرگ دهی کامل )برداشت( صفات مورفلوژیک شامل ارتفاع بوته )سانتی گل

های  و تعداد ساقه شدگیری  ه بودند، اندازهشدبوته، که از هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب  10متر( روی  )سانتی

ها در سایه  گیری و سپس نمونه ها اندازه ید. بالفاصله، پس از برداشت، وزن تر بوتهمنتهی به گل در هر بوته شمارش گرد

ها بر حسب کیلوگرم در هکتار در  . متوسط وزن تر و خشک بوتهشدها بر حسب گرم محاسبه  و وزن خشک آن شدخشک 

میانگین صفات از  مقایسةای و بر شدواریانس  تجزیة IBMSPSS20افزار  ها در نرم . و کلیة دادهشدمحاسبات استفاده 

 شدهای مراحل ر بانی . در سراسر مزارع منتخب از کاشت تا برداشت محصول دیدهشدای دانکن استفاده  آزمون چنددامنه

گذاری مراحل  مشاهداتی ثبت گردید. در این تحقیق نام  های ها در کارت طور سیستماتیک انجام گرفت و نتایج آن به

BBCHتم کدبندی بر اساس سیس شدمختلف ر
(. همچنین، اطالعات هواشناسی 147: 2001)مییر،  شدگذاری  نام 3

. در سال دوم کشت، مراحل شدهای مربوط درج  های خودکار قرائت و در کارت کاشان اخذ و اطالعات ایستگاه ایستگاه 

رویشی آن در  شدای بوده و ر قه. چون این گیاه دارای ریشة طوشدتر  بودن گیاه کوتاه ها به دلیل چندساله بانی دیده

ه در شد های ساعتی ذخیره دهی، داده شود، در پایان گل های روی طوقه آغاز می زدن از ساقه های بعد با جوانه سال

استخراج و نیز آمار ایستگاه هواشناسی کاشان اخذ و کلیة TRLog افزار  های هواشناسی خودکار با استفاده از نرم دستگاه

                                                 
1 .coco peatآید. دست می ، نوعی بستر کشت است که از الیاف پوست میوة نارگیل به 

2 .perlite.نوعی سنگ معدنی آتشفشانی است ، 
3. Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry 
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ه شد حرارت ثبت درجةبا استفاده از آمار  گاه . آنشدافزار اکسل تجزیه و تحلیل  . سپس، توسط نرمشدجی سن آمارها صحت

روز فعال  -درجه محاسبةه به شد فنولوژیک انجام های برداشتحرارت پایه و  درجةدر هر ایستگاه مطالعاتی و با استناد به 

 .شداقدام  1بر طبق رابطة  مؤثروز ر -درجه( و شددمای پایه درنظر گرفته  درجه)دمای صفر 

 (1)رابطة 

GDD =∑(
Tmin + Tmax

2
− Tb) 

عاشورآبادی و همکاران،   ه است )شریفیشدسلسیوس درنظر گرفته  درجة 4دمای پایة گیاه برابر 𝑇𝑏 ، 1در رابطة 

,𝑇𝑚𝑖𝑛( و 36: 1396 𝑇𝑚𝑎𝑥 ه از سایت های مورد نظر است.شد انة ثبتروز کمینةترتیب دمای بیشینه و  نیز به 

هايتحقیقیافته
نتایجفنولوژیک

های کشت در بستر بدون خاک در محیط  در سینی  1395اسفندماه  19آویشن دنایی در  گونةگلخانه بذر  در نخست

 توسعةدیگری زنی و  جوانهیکی ـ اصلی مرحلةدو عملیات تیمار و پایش در این محیط طی  ،. سپسشدگلخانه کاشته 

و  ،برگ، میانگین کمینه، بیشینه توسعةزنی تا  (. آغاز و پایان و طول فازهای جوانه3 و 2های  انجام گرفت )شکل ـ برگ

15تازنی جوانه مرحلة،شود  مشاهده می 1طورکه در جدول  همانه است.شددرج  1متوسط دما در گلخانه در جدول 

برگ  توسعة مرحلة. شددامه یافت و در طول این مرحله اولین برگ رویان مشاهده روز ا 16و در طی  1396فروردین ماه 

اردیبهشت  17شود. این مرحله نیز تا  برگی ختم می 12-10برگی و در آخر به 4با ظهور اولین جفت برگ آغاز و به 

  توسعة مرحلة 6و  5و  4ای روز در گلخانه زمان برد. شکل ه 59. و درمجموع، شدها به مزارع منتقل  تکمیل و بعد نشاء

 دهد. برگ را نشان می

.اولینجفتبرگ3شکل.اولینبرگرویان2شکل



جفتبرگپنجمین.5شکلنجفتبرگ ومی4شکل

برگی12-10مرحلةادبهمزارعانتقالنشة ینیکشتآماد.6شکل
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آغاز و پایان و طول فازهای رویشی تا زایشی، میانگین کمینه و بیشینه و متوسط  2جدول در  :یشیرشدرومرحلة

این جدول  1که در ردیف  طوری روز مؤثر و فعال هر دوره درج شده است. به -مطلق، درجه دما، حداقل مطلق و حداکثر

، 45ترتیب  و برزک به ،آذین در کاشان، نابر  از زمان کاشت نشاء در زمین تا مرحلة ظهور گل مرحلة رویشی ،شود دیده می

ای( و منطقة  )کوهپایه طول این فاز در منطقة برزک )کوهستانی( از منطقة نابر ،روز طول کشیده است. بنابراین 60و ، 45

که  طوری به وقوع پیوسته است. در این منطقه به تر بوده و کمترین دماهای کمینه و بیشینه نیز کاشان )دشتی( طویل

 و، 37.1 ،30 یادشدههای  و میانگین بیشینة دوره 13 و ،16، 21.5 ترتیب و برزک به ،میانگین کمینه در مناطق کاشان، نابر

ظهورمرحلةشده است.نمایش گذاشته  از مرحلة رویشی بهای  نمونه 7 در شکل درجة سلسیوس مشاهده شده است. 28

بنابراین، . شدتیرماه آغاز  16تیر، و در برزک در یکم  این مرحله در مزارع کاشان، نابر، در ،2بر اساس جدول  :نیآذگل

در  یادشده ةدورهفته زودتر از منطقة کوهستانی برزک اتفاق افتاده است.  2این مرحله در منطقة کاشان و نابر حدود 

. طول این فاز هم در منطقة کاشان در مقایسه با دیگر مناطق طول کشید روز 14و  ،12، 8 ترتیب مناطق ذکرشده به

کمترین  ،ه است. همچنینشدو بیشترین دماهای کمینه و بیشینه نیز در این منطقه ثبت  روز بوده 8تر و برابر با  کوتاه

روز مؤثر  -درجه 257.9و  223.2ترتیب با  به یادشدهواحد حرارتی مورد نیاز گیاه در مناطق کاشان و برزک در مرحلة 

 .دهد ها را در این مرحله نشان می ظهور غنچه 8 شکل دست آمد. هب

درییدناشنیوآشدفازهايرطولو،حرارتروزانهدرجةنیانگیدما،مبیشینةوکمینهنیانگیمان،یآغازوپاخیتار.1جدول

1396-1395گلخانه ال  

 تاریخآغاز مراحلرشد
تاریخ

 پایان

دورهطول

 )روز(

میانگین

 ℃کمینه

میانگین

 ℃بیشینه
میانگیندما

℃ 
 

 زنی جوانه
ظهور اولین برگ 

 رویان
95.12.19 96.01.05 16 8.01 19.3 13.7 

 توسعة برگ

ظهور اولین جفت 
 برگ

96.01.05 95.01.14 9 9.9 20.7 15.3 

ظهور دومین جفت 
 برگ تا پنجمین

95.01.14 96.02.17 33 13.6 27.4 20.5 

 مجموع گلخانه
   

59 
   



ترتیب در  و برزک به ،کاشان، نابر منطقةدر این مرحله  ،2بر اساس جدول :یدهگلدرصد50تایدهگللیاوامرحلة

 منطقةهرچند  .طول انجامید روز به 20 و ،9، 32ه شدترتیب ذکر به هشدیاد ةطول دور .افتاد اتفاقتیرماه  30و  ،13، 9

تر و  طوالنی ،در مقایسه با دیگر مناطق ،، طول این دوره در این منطقهشد هشدیادناطق دیگر وارد فاز کاشان زودتر از م

 درجة 40.3و  25.6ترتیب برابر با  دما در طول این دوره به بیشینةکمینه و  ین دماهایبیشترروز است.  32برابر با 

.دهد می دهی را نشان اوایل گل مرحلة 9شکل . شدسلسیوس در کاشان ثبت 

 هشدیاد مرحلةآغاز  شود، مشاهده می 2طورکه در جدول  همان (:برداشت)کاملیدهگلتایدهگلدرصد50مرحلة

 به همان هشدیاد ة. طول دورشدمرداد مشاهده  20و  ،تیر 22مرداد،  11ترتیب در تاریخ  و برزک به ،در مناطق کاشان، نابر

به  هشدیاددهی تا برداشت( در مناطق  )آغاز گل دهی گل ةطول دور ،بنابراین د.طول انجامی روز به 15و  ،23، 77ترتیب 

، 19.6ترتیب  و برزک به ،متوسط دمای کمینه در مناطق کاشان، نابر طول انجامید. روز به 35و  ،32، 109همان ترتیب 
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 .دست آمد هبسلسیوس  رجةد 29و  ،34.8، 35ه شدیادو میانگین بیشینه در طول این دوره در مناطق  14.2و ، 19.2

 مربوط به این فاز است. مؤثرروز  -درجه 1794.4کاشان برابر با  منطقةه در شد ین واحد حرارتی مشاهدهبیشتر




 مزرعةبرزکدرنیگلآذظهورمرحلة.8شکل کاشانمزرعةدررویشیمرحلة.7شکل

دهیدرمزرعةنابریلگلبوتةآویشندراوا.9شکل

وفعالمؤ رحسبدمايبرروز-درجهحداقلوحداکثرمطلق،دما،کمینه،بیشینهومتو طنیانگیمان،یآغازوپاخیتار.2جدول

 1396 الیدرشیمزارعآزمادرییدناشنیوآشدفازهايمختلفرطولو

ف
ردی

 

مراحلر
شد
ت
ش
نکا

مکا


خآغاز
تاری

ن
خپایا

تاری


طو
لدوره)روز(


نکمینه)
میانگی


شینه(

نبی
میانگی

(

)

ندما)
میانگی


)

ق)
حداقلمطل


)

ق)
حداکثرمطل


)

درجه
-

روز)
مؤ ر
)

درجه
-

روز)فعال(


 رویشی شدر 1

 1375.8 1187.8 41.2 14.4 29.3 37.1 21.5 45 4.1 2.17 کاشان

 1065.2 889.2 33 8 23 30 16 45 4.01 2.17 نابر

 1266.9 1022.9 33 5 20.5 28 13 60 4.16 2.17 برزک

 ظهور گل آذین 2

 255.2 223.2 42.2 22.4 31.9 39.7 24.3 8 4.09 4.1 کاشان

 344 296 34 15.9 27.1 32 22.2 12 4.13 4.1 نابر

 313.9 257.9 34 10 22.1 30.2 14 14 4.30 4.16 برزک

3 
دهی تا  آغاز گل

 دهی درصد گل 50

 1086.9 954.9 43.8 21.2 32.9 40.3 25.6 32 5.11 4.09 کاشان

 264 228 35 18.8 29 34 23.9 9 4.22 4.13 نابر

 478 394 35 10.6 23 34 12 20 5.20 4.30 برزک

4 
دهی  درصد گل 50

 دهی تا پایان گل

 2102.4 1794.4 40.6 9.4 27.3 35 19.6 77 7.26 5.11 کاشان

 624.9 532.9 36 15.8 27 34.8 19.2 23 5.13 4.22 نابر

 333 273 32 11 21.6 29 14.2 15 6.03 5.20 برزک

مجموع کل 
های رشد  دوره

 گیاه

  4820.3 4160.3 43.8 9.4 30.1 38 22.5 162 7.26 2.17 کاشان

  2298.1 1946.1 36 8 26.5 32.7 20.32 89 5.13 2.17 نابر

  2391.8 1947.8 35 5 21.8 30.3 13.3 109 6.03 2.17 برزک
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برر ینتایجآنالیزصفاتمرفولوژیکگیاهدرمناطقموردمطالعه الاول
ترین قطر تاج  ترین قطر تاج پوشش، کوچک واریانس صفات مرفولوژیک شامل متوسط ارتفاع بوته، بزرگ تجزیة 3جدول 

طورکه در جدول مشاهده  دهد. همان یو برزک نمایش م ،مناطق کاشان، نابر گیاه، وزن خشک گیاه را در پوشش، وزن تر

ترین قطر تاج  و برزک از نظر متوسط ارتفاع اندام هوایی، کوچک ،، در سال اول آزمایش در مناطق کاشان، نابرشود  می

وزن  و ترین قطر تاج پوشش درصد و از لحاظ بزرگ 0.01دار در سطح احتمال  وزن خشک گیاه اختالف معنیو پوشش، 

ه شدداربودن اختالف صفات ذکر داری با یکدیگر دارند. با توجه به معنی درصد اختالف معنی 0.05حتمال گیاه در سطح ا تر

 مقایسة. شده انجام شدبندی مناطق از لحاظ صفات ذکر منظور گروه میانگین دانکن به مقایسةهای مختلف،  بین مکان

ین میانگین بیشترکه  طوری به ؛داری با دیگر مناطق دارد نابر اختالف معنی منطقةمیانگین صفات نشان داد ارتفاع بوته در 

بین  قطر تاج پوشش ترین ین تفاوت از لحاظ مقدار بزرگبیشتردست آمد.  همتر ب سانتی 20.1ارتفاع بوته در این منطقه با 

داری از لحاظ  . در مناطق مورد بررسی تفاوت معنیشدمتر مشاهده  سانتی 28.2و  17.7ترتیب با  به برزک با نابر منطقة

 ،دشو  طور که در جدول مشاهده می همان ،. از لحاظ عملکرد خشک محصولشدهای منتهی به گل مشاهده ن تعداد ساقه

 (.4)جدول  دست آمد هکیلوگرم در هکتار ب 1429.1نابر با  منطقةباالترین مقدار در 

1396عهدرمناطقموردبرر یدر الواریانسصفاتمرفولوژیکیگیاهموردمطالتجزیةجداولخالصة.3جدول  

1396 الدردرمناطقموردمطالعهايدانکنبهروشآزمونچنددامنهموردمطالعهکگیاهمیانگینصفاتمرفولوژیمقایسة.4جدول  

تیمار

مکان

بوتهارتفاع

(cm)

 اقة

)عدد(دهندهگل

ترینکچکو

تاجقطر

(cmش)شپو

قطرترینبزرگ

تاج

(cmش)شپو

وزن

(kg/ha)تر

خشکوزن

(kg/ha)





  b11.8 a26 a20.4 ab24.2 b2052.7 b698.2  اشانک

 a20.1 a47  نابر
 

a24.3 
 

a28.2 
 

a3978.3 
 

a1429.1 
 

 

   b13.1 a43 b12.3 b17.7 b1170.8 b424.9  برزک

5ترتیبدر طحاحتمال*و**به.یستدرصدمعنیدارن5در طحاحتمالاندهايموجوددرهر تونکهدارايحروفمشترکمیانگین

 دهد.يرانشانمیدارمعنیعدمnsويداریمعندرصد1ودرصد

هايتحقیق الدومیافته
نتایجفنولوژیک

مطابق با رویشی  شدآغاز ر ،5ن بوته تا ظهور گل آذین است. بر اساس جدول شداین مرحله از زمان سبز :یشیرومرحلة

در  نخستتان( )دشت، کوهپایه، کوهس و خنک ،سیر افزایش روزهای ژولیوسی سال و بر حسب مناطق گرم، معتدل

طول  روز 50 و ،19، 42 برده ترتیب نام به هشدیاد ة. طول دوروقوع پیوسته است هکاشان و بعد در نابر و سپس در برزک ب

بر حسب  شدروزهای ر -درجهمجموع  ،همچنین. شدکاشان مشاهده  منطقةدر  مؤثرروز  -درجهین میزان بیشترکشید. 

و بر  318.1و  ،201.6، 637.6 و برزک ،کاشان، نابر منطقةترتیب در  بهرویشی  ةدورگی تا پایان شداز آغاز سبز مؤثردمای 

دست آمد. هب 518.1 و ،277.6، 805.6 حسب دمای فعال

منابع

تغییرات

درجة

آزادي

میانگینمربعاتخطا

دهندهگل اقةارتفاعبوته
ترینکوچک

قطرتاجپوشش

ترینبزرگ

قطرتاجپوشش
وزنخشکوزنتر

 ns1118.4 20.2** 27 مکان
**64.3 *69.1 

*808.7 
**81.3 
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ترتیب  و برزک به ،آزمایشی کاشان، نابر مزرعةدر  دهی غنچه مرحلةآغاز  ،5طبق جدول  ظهورگلآذین:مرحلة

روز  19و  ،23، 12ه شدترتیب ذکر به هشدیاد ةوقوع پیوست. دور اردیبهشت به 30و  ،فروردین 21ماه،  اردیبهشت 7در 

طول انجامید. به

و برزک  ،نابر، کاشاندهی در مزارع  گل ةآغاز دور ،5بر اساس جدول  :یدهگلدرصد50دهیتااوایلگلمرحلة

روز  14 و ،18، 6 هشدترتیب ذکر به هشدیاد ة. طول دورشدخردادماه ثبت  18و  ،اردیبهشت 13اردیبهشت،  19ترتیب در  به

دست آمد. هب مؤثرروز  -درجه 98.8ترین فاز با  کاشان کوتاه منطقةدر  هشدیاد. فاز طول انجامید به

مناطق  دردهی  درصد گل 50 مرحلة ،5 طبق جدول(:برداشتای)یدهگلدهیتاپایاندرصدگل50مرحلة

مناطق ر د طول این مرحله ،بنابراین. شد ماه ثبتتیر 1 و ،اردیبهشت 31اردیبهشت،  25 ترتیب و برزک به ،کاشان، نابر

دهی تا برداشت( در مناطق  )از آغاز گل دهی گل ةبوده است و با این حساب طول دورروز  8و  ،9، 8 ترتیب به هشدیاد

دما  کمینةگانه متوسط  ر مناطق سهترتیب د شود. در طول این دوره به  روز می 22و  ،27، 14به همان ترتیب  هشدیاد

 .شد محاسبهسلسیوس  درجة 31و  ،29.4، 28.5 آن بیشینةو متوسط  12.3و ، 17.3، 15.8

برحسبشدهايرروز-درجهمجموعحداقلوحداکثرمطلق،،بیشینهومتو طدماوکمینهنیانگیمان،یآغازوپاخیتار.5جدول

1397یدر الشیمزارعآزمادرییدناشنیوآشدختلفرفازهايمطولدروفعالمؤ ردماي

ف
ردی



مراحلر
شد

ت 
ش
نکا

مکا


خآغاز
تاری

ن
خپایا

تاری
طولدوره)روز(


نکمینه)
میانگی

)


شینه)
نبی

میانگی
)



ندما)
میانگی

)


ق)
حداقلمطل


)

ق)
حداکثرمطل


)

درجه
-

روز)
مؤ ر
)

درجه
-

روز)فعال(


 رویشی شدر 1

 805.6 637.6 34.6 4.4 19.3 25.6 12.5 42 97.2.07 96.12.25 کاشان

 277.6 201.6 29 7 14.6 20.8 8.3 19 1.21 1.2 نابر

 518.1 318.1 22 2- 10.36 15.62 5.09 50 2.30 1.11 برزک

 گل آذین ظهور 2

 257.7 209.7 30.4 12.6 21.4 26.9 15.9 12 2.19 2.07 کاشان

 348.9 256.9 26.8 2.7 15.1 20.4 9.9 23 2.13 1.21 نابر

 310.3 238.3 30 6.5 17.23 24.7 9.6 19 3.18 2.30 برزک

3 
دهی تا  آغاز گل

درصد  50
 دهی گل

 122.8 98.8 28.2 13.6 20.4 26.3 14.6 6 2.25 2.19 کاشان

 332.6 260.6 28 11 18.4 23.1 13.7 18 2.31 2.13 نابر

 269.8 213.8 31.6 8.6 19.27 28.1 10.4 14 4.01 3.18 برزک

4 
درصد  50
دهی تا پایان  گل
 دهی گل

 177.7 145.7 33.4 13.4 22.2 28.5 15.8 8 3.01 2.25 کاشان

 187.4 155.4 32 15 23.5 29.4 17.3 9 3.08 2.31 نابر

 173.5 141.5 31.9 10.8 21.6 31.03 12.3 8 04.08 4.1 برزک

های  درمجموع کل دوره
 گیاه شدر

4.4 20.8 26.8 14.7 68 2.07 12.25 اشانک  34.6 1091.8 1363.8 

 1146.5 874.5 32 2.7 17.9 23.4 12.3 69 1.21 1.2 نابر

-2 17.1 24.8 9.3 91 2.30 1.11 برزک  31.9 911.7 1271.7 

برر ینتایجآنالیزصفاتمرفولوژیکگیاهدرمناطقموردمطالعهدر الدوم
 تاج قطر نیتر به گل، بزرگ یمنته ساقةاز جمله متوسط ارتفاع بوته،  اهیگ کیمرفولوژصفات  انسیروا تجزیة 6 جدول در

ه است. شدو برزک درج  نابر، کاشان، مناطق در اهیگ خشک وزن اه،یگ تر وزن پوشش، تاج قطر نیتر کوچک پوشش،

ه شدذکر کیصفات مرفولوژ همةنظر  و برزک از نابر، کاشان، مناطق نیب شود، یم مشاهده 6که در جدول  طور همان



 205 درمناطقمختلفمنظورکشتوهواییآویشندناییومراحلفنولوژیکآنبهتعیینشرایطآب

ه است. شدارائه  یمورد بررس یها مکان در ها نیانگیم مقایسة 7 جدول در. دارد وجود 0.01 سطح در یدار یاختالف معن

در  لوگرمیک 2360نابر  مزرعة در محصول خشک عملکرد زانیمبا وجود آنکه  شود، یم مالحظه 7با رجوع به جدول 

و  نیاز لحاظ کمتر است،( هکتار در لوگرمیک 4208.2 برابر در هکتار در لوگرمیک 6568.2) برزک مزرعة از بیشترهکتار 

 26.5 با بوته ارتفاع نیانگیم نیبیشترگروه قرار دارند.  کیبرزک و نابر در  منطقةو عملکرد خشک  یقطر کانوپ نیبیشتر

 یحال در نیانابر تعلق دارد.  منطقة به مزرعه در بوته هر در عدد 299 نیانگیم با گل به یمنته یها ساقه تعداد متر، یسانت

 طور بهقطر تاج پوشش، عملکرد وزن خشک و تر  دهنده، گل یها هکاشان صفات ارتفاع بوته، ساق مزرعة در که است

 .است داده اختصاص خود به را ریمقاد نیکمتر و استمناطق متفاوت  رینسبت به سا یدار یمعن

 1397 الدریبرر موردمناطقدرمطالعهمورداهیگمرفولوژیکیصفاتانسیوارتجزیةجداولخالصة.6جدول

 .دهدیرانشانميداریعدممعنnsويداریدرصدمعن1درصدو5در طحاحتمالبیترت*و**به

 1397 الدردرمناطقموردمطالعهايدانکنبهروشآزمونچنددامنهموردمطالعهمرفولوژیکگیاهصفاتنیانگیممقایسة.7جدول

تیمار
ارتفاع

(cm)بوته

هايتعداد اقه

 دهندگل

کمترینقطر

 (cmکنوپی)

ینقطرکنوپیبیشتر

(cm)

وزنتر

(kg/ha) 

وزن

(kg/haخشک)

 C2.16 b34 b21.1 b25.6 C1248 b546 کاشان

 a26.5 a299 a45.8 a51 A24138.2 a6568.2 نابر

 b22.1 b108 a41.2 a46.9 B11608.1 a 4208.2 برزک

 ستندیندارمعنیدرصد5در طحاحتمالاندر تونکهدارايحروفمشترکهايموجوددرهمیانگین

بحث
کیلوگرم در هکتار،  6568.2و  24138.2ترتیب با  سال دوم کشت به باالترین میزان عملکرد تر و خشک آویشن دنایی در

متر باالتر از سطح دریا  1654ی نابر واقع در ارتفاع  کوهپایه منطقةدر طی دو سال زراعی در بین مناطق منتخب، در 

متری باالتر از 1550ه در ارتفاع شد دنایی کشت گونة( عملکرد تر و خشک 245: 1390) پرور و همکاران . گلشدبرداشت 

به  فقطاند که  دهکرکیلوگرم در هکتار گزارش  4243 و 10621ترتیب  زاد خوراسگان( را بهآسطح دریا )واقع در دانشگاه 

 ،کیلوگرم در هکتار کمتر است. همچنین 3225.2 و 13517.2 ترتیب تالف ارتفاع کمتر از سطح دریا بهمتر اخ 104خاطر 

متری از سطح 2300سال دوم کشت در ارتفاع  دره شدیاد( میزان عملکرد خشک رقم 342: 1391) صفایی و همکاران

. اند دهکرکیلوگرم در هکتار اعالم  3080ر با کیلومتری شمال غرب شهرستان داران را براب 9 دریا )ایستگاه قهیز( واقع در

کیلوگرم در هکتار  4208.2با  برزک در سال دوم برابر مزرعةآمده در  دست همیزان عملکرد خشک باست که حالی  این در

با  ،است. به سخن دیگر بیشترکیلوگرم در هکتار  1128.2 ها ه توسط آنشداست که در مقایسه با میزان عملکرد رقم ذکر

این امر  .ه استشدکیلوگرم در هکتار به میزان عملکرد افزوده  1100متر اختالف از سطح دریا بیش از  80فزایش فقط ا

وهوایی و تنوع آن در سراسر جهان  ایجاد شرایط آب دردهد اگرچه ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل تأثیرگذار  نشان می

وهوا دارد و  آب ةدیگر متفاوت است و بستگی به دیگر عوامل سازند ةبه نقط ای ن از هر نقطهآمقادیر متریک  است. اما اثر

منابع

راتییتغ

درجة

يآزاد

خطامربعاتنیانگیم

ارتفاع

بوته

يها اقه

دهندهگل

نیترکوچک

پوششتاجقطر

نیتربزرگ

پوششتاجقطر

تروزن

اهیگ

خشکوزن

اهیگ

 1250.3** 16965.6** 97.9** 79.8** 10545** 17.3** 27 مکان
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وهواهای یکسان ابراز  وهوایی و نقش آن در ایجاد آب توان در مورد تشابهات آب با اتکا به ارتفاع از سطح دریا نمی فقط

ه پرداخت. چون پوشش گیاهی گیا شدمیزان راندمان تولید یا طول هریک از مراحل ر مقایسةد و در نتیجه به کرنظر 

وهوایی  آب ةبرای شناخت و تعیین شرایط بهین ،آید می شمار وهوایی آن به نمای شرایط آب تمام ةخودرو در هر محل آین

وهوایی  آب ةدهند د و اثر پارامترهای تشکیلکروهواهای مختلف کشت  کشت هر نوع محصول خودرویی، باید آن را در آب

 ةها مناطق بهین د تا بتوان بر اساس آنکرو میزان آن در تولید را تعیین  شدیازهای هریک از مراحل رن ةها را در محدود آن

عیین کرد و همین امر هدف این پژوهش بوده است. میزان عملکرد تکشت را برای برداشت حداکثر برداشت محصول 

در مقایسه با میزان عملکردهای  در هکتار کیلوگرم 6568.2و  23819.1 ترتیب با نابر به منطقةمحصول تر و خشک در 

(، صفایی و 245: 1390) پرور و همکاران (، گل212: 1389) نیا و همکاران ه در تحقیقات اکبریشد محصول گزارش

تواند  نابر می منطقة دهد که احتماالً نشان می( 902و  37: 1396 و 1395) لباسچی و همکارانو (، 342: 1391) همکاران

استان از  11آویشن در مناطق کوهستانی  گونةهای این  سطح کشور رکورددار شود. پراکندگی رویشگاه آویشن دردر تولید 

این  أبا توجه به منش .(22: 1388زاد،  )جم ه استشدمتر از سطح دریا شناسایی  3200تا  1450استان کشور در ارتفاع  31

های طبیعی آن حکایت از  وهوایی رویشگاه ها با شرایط آب قت آنهای این پژوهش و مطاب که کوهستانی است، یافته ،گونه

نابر  منطقةوهوایی  ویژه شرایط آب وهوایی مناطق نابر و برزک سازگاری خوبی با این گونه دارد و به آن دارد که شرایط آب

ان این مطلوبیت ی در میزبیشتروهوایی نقش  کردن آنکه کدام عناصر آب گونه است. اکنون برای مشخص بسیار مطلوب

 شدروزهای ر -درجهمجموع  10شکل این عناصر نشان خواهیم داد. در  11 و 10 های با مراجعه به شکل، کنند بازی می

سال تحقیق در کاشان،  )محور سمت چپ( طی دو شدر ةسمت راست( و طول دور )محور و فعال مؤثرحسب دمای  بر

کاشان، نابر، و  مزرعةشود، در سال اول گیاه در  در این شکل دیده میطورکه  ه است. همانشدو برزک نشان داده  ،نابر

روز بر حسب  -درجه 1947.8، و 1946.1، 4160.3روز فعال و  -درجه 2391.8، و 2298.1، 4820.3ترتیب  برزک به

در سال ه است. شدروز حاصل  109، و 89، 162ترتیب در طی  روزها به -درجهکسب کرده است. این میزان  مؤثردمای 

روز فعال و  -درجه 1271.7، و 1146.5، 1363.8ترتیب با اخذ  های کاشان، نابر، و برزک گیاه به دوم هم در مزرعه

خود  شدروز دورة ر 91، و 69، 68و نیز با پشت سر گذاشتن  مؤثرروز بر حسب دمای  -درجه 911.7، و 874.5، 1091.8

کاشان نیاز حرارتی گیاه نسبت به دیگر مناطق بیش از  منطقةدهد در  ان میاین ارقام نش مقایسةرا به پایان رسانده است. 

طبق قانون یا اصلی که بیان  بر ،که آن نیز نزدیک به دو برابر مناطق دیگر است. در حالی شدر ةدوبرابر بوده و طول دور

زادِ( با موفقیت آفضای  دی درحیاتی خود را در محیط طبیعی )تحت شرایط عا ةگیاه برای آنکه بتواند چرخ هرکند   می

رفت در کاشان که نسبت به دو  است، انتظار می شدروز ر -درجهحسب  تکمیل نماید نیازمند کسب مقدار معینی گرما بر

هم در هر سه  شدروزهای ر-درجهو میزان  شدتری نیاز داشته با کوتاه شدر ةتر است، گیاه به طول دور دیگر گرم منطقة

های  در سال گیاه شدر ةتر فنولوژیک دور وهوایی فازهای کوتاه شرایط آب مقایسة. شدیک به یکدیگر بامنطقه برابر یا نزد

و  شدر ةتواند علت اختالف دو برابری طول دور ه است، میشدنمایش گذاشته  به 11اول و دوم کشت، که در شکل 

سال اول و نیز در سال اول با سال دوم در بین مناطق در  مؤثررا بر حسب دمای فعال و  شدروزهای ر -درجهمجموع 

که به مزرعه انتقال یافت و   هنگامی .رویشی خود را در گلخانه گذرانده بود ةپاسخ دهد. در سال اول گیاه بخشی از دور

 کاشان گیاه در فاز رویشی در محیطی قرار منطقةاین فاز را در فضای آزاد گذراند تا به فاز ظهور گل آذین رسید. در  ةبقی

سلسیوس بود. گیاه در این فاز دچار تنش گرمایی  درجة.  41.2و مطلق آن نیز  37.1آن  بیشینةگرفت که متوسط دمای 

خود را کاهش داد. در فاز گل آذین نیز بر این  شدسازی در رابر آن سرعت فرایند ر آوری، و خنثی و برای مقاومت، تاب شد
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ه چون گیاه تا حدودی خود را با شرایط سخت عادت شدرسید. در فاز یاد سلسیوس 42.2و   7.39و به  شددماها افزوده 

نیز  شدبا افزایش دما، سرعت فرایند ر ،دیدند های گل در غالف بودند و در اثر گرما کمتر آسیب می داده بود و جوانه

ترتیب برابر با  به هشدیاددهی نیز دماهای  فازهای اول و دوم گل طول فاز کاهش یافت. در زیر ،افزایش یافت. در عوض

ولی  ،دکرهای خود را در اوج تنش گرمایی آغاز  ن گلشدگیاه فرایند باز بود. در زیر فاز اول،  6.40و  35و  8.43و   3.40

سرعت این فرایند را تا حد رکود کاهش  ،رو نشود هن بذور روبشد ها یا عقیم ن گلشد خاطر آنکه با امکان خطر خشک  هب

ترتیب در این منطقه با توجه  فازها به رفت این زیر که انتظار می طوری هدر زیر فاز دوم نیز ادامه یافت و بداد و این رکود 

 دهی گل ةطول دور ،به عبارت دیگر .روز دوام یافت 77و  32ترتیب  د و بهینجاماطول  هروز ب 8و  6به شرایط حرارتی آن 

که اوایل  طول انجامید. در حالی روز به 14روز و در سال دوم  109 دهی تا برداشت( در کاشان در سال اول آغاز گل زا)

طول انجامید که با  روز به 22اول تیرماه به مدت  دهةبرزک در خردادماه و پایان آن در  مزرعةدهی گیاه آویشن در  گل

 20 در خردادماه بینالموت قزوین  منطقةکوهی را در  گونةدهی  ( که زمان گل1393) نتایج تحقیقات رشوند و همکاران

های مختلف  حسب روش بر شدروزهای ر-درجهتا جمع  شدهمین امر باعث  دارد. تبقاطمروز گزارش دادند  25 تا

 شدکه در سال دوم که گیاه در شرایط طبیعی آغاز ر حالی در. در سال اول بسیار افزایش یابد نیازهای حرارتی محاسبة

 و یعاشورآباد قاتیتحق جینتا طورکه هماندر سه منطقه مشابه بود.  دشروزهای ر -درجهخود را شروع کرد جمع 

 اخذ با بیترت به نیقزو آبگرم و اصفهان یاسکندر یعیطب شگاهیرو دو در ییدنا شنیآو داد، نشان( 34: 1396) همکاران

 در شدر روز -رجهد زانیم نیا بودن کسانی به توجه با. رسد یم یده گل مرحلة به مؤثر یدما روز -درجه 629 و 622

عنوان شاخصی از سرشت طبیعی  که شاخص تجمع حرارتی، به شدنتیجه گرفته  منطقه، دو در ییوهوا آب متفاوت طیشرا

 گیری را دارد. بینی و تصمیم  های پیش گیاه، قابلیت استفاده در مدل

 

یطیشیدرمزارعآزماییدناشنیآواهیگرشدةوطولدوروفعالمؤ رهايرشدبرحسبدمايروز–درجهمجموع.10شکل

1397-1396 ال
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شدفازهايرطولدما،ومطلقحداکثروحداقل،متو طدما،بیشینهوکمینهنیانگیمراتییتغری .11شکل

 گیرينتیجه

و همچنین  شدر ةدهد درمجموع طول دور مورد مطالعه نشان می منطقةهای سال اول کشت گیاه در سه  یافته مقایسة

فعال  شدروز ر -درجهو  مؤثر شدروز ر -درجهدیگر بر حسب  منطقةکاشان نسبت به دو  منطقةنیازهای حرارتی گیاه در 

گیاه با سیر افزایش دما بر طبق تقویم ژولیوسی  شدعلت این امر را باید در عدم تطبیق تقویم زراعی مراحل ر .است بیشتر

گرمای باالتر از حدود  و در اثر شدترین ماه واقع  دهی گیاه در گرم گلدر مناطق کاشت گیاه دانست که بر اثر آن فاز 

 ةطول دور که طوری . بهشدزایشی گیاه کند و گیاه دچار رکود  شدسازی آن ر آوری گیاه و تالش گیاه برای خنثی تاب

به عبارت  .کشید روز طول 77و  32ترتیب  به درصد دوم تا برداشت( 50 درصد آن و 50 دهی تا دهی )از آغاز گل گل

-درجهتا جمع  شدو همین امر باعث  طول انجامید. روز به 14روز و در سال دوم  109دهی  در سال اول فاز گل ،دیگر

که  حالی در.در سال اول در کاشان بسیار افزایش یابد نیازهای حرارتی محاسبةهای مختلف  حسب روش بر شدروزهای ر

ه در هر فاز فنولوژیک و طول آن فاز در هر سه شد داد اگرچه میزان انرژی کسب های سال دوم کشت نشان یافته مقایسة

در هر سه منطقه نزدیک به یکدیگر است. و  شدروزهای ر -درجهمنطقه در سال دوم با یکدیگر متفاوت است، مجموع 

 همةکه  در صورتیگیری  بینی و تصمیم عنوان یک مدل پیش دهد که استفاده از این قانون به این موضوع نشان می

کامالً صحیح و از دقت بسیار باالیی برخوردار  ،)نه تنش زا( انجام گیرد گیاه در یک محیط و در شرایط عادی شدمراحل ر

 6568.2و  24138.2 ترتیب وهوایی برای حصول بهترین عملکرد محصول تر و خشک به بهترین شرایط آباست. 

متری از سطح دریاست. پس از  1654ارتفاع در ای )نابر( واقع  کوهپایه منطقة وهوایی مشابه کیلوگرم در هکتار شرایط آب

، میانگین کمینه و شدر ةوهوایی برای این گیاه شرایطی است که در مناطق کوهستانی در طول دور آن بهترین شرایط آب

 سلسیوس قرار گیرد. جةدر 23 و12 ترتیب برابر ای به و در مناطق کوهپایه 24و  9ترتیب برابر  دما به بیشینة

 

منابع
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 اصفهان. منطقة)مورفلوژِکی( و کیفی آویشن دنایی در 
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 سنگ فرش.تهران:  ،کشور ییدارو اهانیگ به ینگاه(. 1396ی بهجو، ع. )یوسفی آذری، پ. و مراد

Akbarinia, A.; Sharifi-Ashorabadi, E. and Sefidkon, F. (2009). Influence of harvest dynamics on herb and 

oil yeild of Thymus Kotchyanus and Thymus daenensis cultivated two sites. International 

workshop on medicinal and aromatic plants. Acta Horticulture, 786: 229-234. 

Asadpoor, R. and Soltanipoor, M.A. (2005). Study of some Ecological Characteristics of Zataria 

multiflora in Hormozgan ProvinceR, 2(21): 123-129. 

Chang, J. HU. (1968). Climate and agriculture. Chicago, Al din. pp77. 

Department of Agriculture, forestry and fisheries (2009). Thyme production Agriculture information 

Services, pp1:26. 

Fraser, S. and Whish, J.P.M. (1997). A commercial herb industry for NSW-an infant enterprise Fuchs L 

(1543). New Kreuterbuch, Basel. 

Golparvar, A.R. (2011). Effects of phonological Stages on Quality and Quantity of Essential oil in 

Kermanian (Thymus caramanius Jalas).Electronic journal of biology, 7(4): 70-73. 

Golparvar, A.R. (2012). Effects of phonological Stages on Quality and Quantity of Essential oil in 

daenensis (Thymus daenensis Celak). Journal of Herbal Drugs, 2(4): 245-254. 

Hassany, J. (2003). The Identification and Ecological study of two Genus of aromatic plants (Thymus & 

Ziziphora) in Kurdistan Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 

1(20): 1-18. 

Kazemi, M. (1999). Effects of phonological Stages on Quality and Quantity of Essential oil in vulgaris 

(Thymus vulgaris). Master of Horticultural Engineering. Thesis. Supervisor professor Omidbaigi 

and Sefidkon. University of Tarbiat Modares. 

Khorshidi, J.; Rostaei, A.; Fakhre Tabatabaei, M.; Omidbaigi, R. and Sefidkon, F. (2010). Effect of 

climate and harvesting time on essential oil quantity of Thymus daenensis Celak. Scientific 

conference on medicinal plants industry development in Iran Tehran, PP. 113-114. 

Lebaschi, M.H. and Sharifi Ashoorabadi, E. (2016). Cultivation and production of some thyme species in 

different. Magazine Iran nature, 1 (1): 37-40 

 Lebaschi, M.H.; Sharifi Ashoorabadi, E.; Makizadeh Taft, M.; Asadi-Sanam, S. and Karimzadeh ASL, 

Kh. (2018). Effect of plant density on quantitative and qualitative yield of three Thymus species in 

dry farming conditions of three provinces of Iran. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants Research, 6(33): PP. 897-914. 

Letchamo, W.Xu. and Gosselin, A. (1995). Photosynthetic Potential of thymus Valgaris Selections under 

two light regimes and three soil water levels. Scientia Horticulturae, 62: 89-101. 

Meier, U.; Bleiholder, H.; Buhr, L.; Feller, C.; Hack, H.; Her. M.; Lancashire, D.; Weber. E. and  

Zwerger, P. (2009). The BBCH system to coding the phenological growth stages of plants – 

history and publications, 61: 41-52. 



 211 درمناطقمختلفمنظورکشتوهواییآویشندناییومراحلفنولوژیکآنبهتعیینشرایطآب

Omidbaigi, R. (2004). Approaches to production and processing of medicinal plants. Quds Razavi 

Publications. 

Jamzad, Z. (2009). Thymus and satureja species of Iran. Research Institude of Forests and Rangelands, 

171 pages. 

Omidbaigi, R.; Sefidkon, F. and Hejazi, M. (2005). Essential oil composition of Thymus×citriodorus L. 

cultivated in Iran. Flavour and Fragrance Journal, 20: 227-238. 

Rashvand, S.; Ehsani, A.; Yeganeh, H. and Sanaei, A. (2014). Studying the phenological stages of 

Thymus kotschyanus and Artemisia aucheri in Alamot semi-steppe rangelands, Ghazvin. Iranian 

Journal of Range and Desert Research. 4(21): 591-603. 

Rostaei, A.; Mirahmadi, F.; Omidbaigi, R.; Sefidkon, F. and Fakhre Tabatabaei, M. (2010). Effect of 

different harves times on the content of essential oil extracted from Thymus daenensis Celak and 

Thymus fedtschenkoi. Scientific conference on medicinal plants industry development in Iran 

Tehran, PP. 26-27             . 

Safaei, L.; Sharifi Ashurabadi, E.; Zeinali, H. and Mirza, H. (2012). M. The effect of different harvesting 

stages on aerial parts yield, essential oil percentage and main components of Thymus daenensis 

Celak. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 2(28): 342-355. 

.Sefidkon, F. and Asgari, F. (2002). Essential oil composition of 5 Thymus species. Iranian Journal of 

Medicinal and Aromatic Plants Research. PP. 29-48. 

Sefidkon, F. (2008). Strategic plan for Medicinal Plants. Journal of Medicinal and Aromatic Plants 

Research, 40page. 

Sharifi Ashourabadi, E.; Jamzad, Z.; Lebaschy, M. H.; Akbari Nia, A.; Safaei, L.; Larti, M.; Habibi, R.; 

Garivani, G.M.; Safari, S.; Samady Asl, V. and Mackizadeh Tafti, M. (2016). Applying thermal 

index to predict the phonological stages of Thymus growth in natural habitats .Magazine Iran 

nature, 2(6): 34-44. 

Yousefi Azary, P. and Mehrjo, A. (2017). Take a lookat the countrys medicinal plants. Puplication 

sangfarsh Tehran. pages 130p. 

Zarezadeh, A.; Madah Arefi, H.; Sharifi Ashorabady, A.; Mirhosseini, A. and Arabzade, M.R. (2015). 

Phenology and compatibility of different Thymus species under agricultural conditions. Iranian 

Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 3(31): 539-553. 


