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 چىیدُ

هٌابغ دارد ٍ با هحیط در فادُ اس بَدُ ٍ وارایی بیشتزی در جْت اعتجْت هٌافغ اًغاى  رسی پایدار ًَػی وشاٍرسی اعت وِ دوشاٍر

ّایی اعت وِ  عاسد، اعتفادُ اس هیىزٍ ارگاًیغن ل بِ اّداف فَق را اهىاى پذیز هیّایی وِ حصَ در حال حاضز یىی اس راُ. َاسى اعتت

با  ًشابِ هٌظَر بزرعی اثز تلمیح  .بیَلَصیه هطزح اعتػٌَاى وَدّای  حتًیاسّای غذایی گیاّاى دارًد ٍ تًمش هَثزی در تاهیي 

 Glomus mosseaeٍ تلمیح با عَیِ Glomus intraradices (a2 )، تلمیح با عَیِ (a1)بدٍى تلمیح با لارچ )وَدّای بیَلَصیه 

(a3))،  تىزار در  3آٍیشي وزن آلَد، ایي تحمیك با اعتفادُ اس بلَوْای واهل تصادفی با ٍ ػولىزد بز ػولىزد ٍ صفات هَرفَلَصیه

ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ ًشاى داد وِ اثز تیوارّای اػوال شدُ در هشرػِ بز هحیط . اجزا گزدید 1330ایغتگاُ تحمیمات البزس وزج در عال 

اع گیاُ ٍ ػولىزد عزشاخِ گلدار در عطح یه درصد ٍ بز لطز لطز بشري واًَپی، تؼداد پٌجِ، تؼداد عالِ فزػی، ارتف ،تاج پَشش

عاًتی هتز  33/27با  G. intraradicesًشاى داد وِ ارتفاع  تلمیح ًشاهمایغِ هیاًگیي  .دار بَد َچه واًَپی در عطح پٌج درصد هؼٌیو

 G. intraradicesادُ خشه هتؼلك بِ تیوار بیشتزیي ػولىزد ه. عاًتی هتز بِ تزتیب بیشتزیي ٍ ووتزیي همدار بَدًد 56/21ٍ شاّد با 

 .ویلَگزم بز ّىتار بَد 4/663ویلَگزم بز ّىتارٍ ووتزیي آى هتؼلك بِ شاّد با  2/1464با 

  Glomus intraradices، Glomus mosseaeآٍیشي وزن آلَد، وشاٍرسی پایدار،  :ٍاصگاى ولیدی

 همدهِ

لشى  5/1دس  ّضاساى سال استفادُ ًوَد، اها دس یه تدشتِ تلخ وِْا آًاص تطش تشای سفغ آالم ٍ اهشاض، تا خَاظ گیاّاى آضٌا ضذ ٍ 

شش اد سٌتضی گشیثاًگاص هَ فاصلِ گشفتِ، ٍلی تا ػَاسض گًَاگًَی وِ( تِ ػٌَاى داسٍ)پیص تِ هذت چٌذ دِّ اتفاق افتاد اص گیاّاى 

تطش دسن ًوَد وِ دًیای . تِ ًگشش ٍ گشایص تِ استفادُ اص گیاّاى تِ ػٌَاى داسٍ ٍ هَاد آسایطی ٍ تْذاضتی ضذضذ، دٍتاسُ ًاچاس 

اًساى ّویطِ خَاستاس تْتش صیستي تَدُ ٍ تا . َدض شیي آصهایطگاُ تیَسٌتض الْی است وِ ّضاساى هادُ دس آى ایداد هیت گیاّاى تضسي

تِ ّویي دلیل دس هثاسصُ تا ػَاسض داسٍّای صٌاػی دست تِ داهي عثیؼت دساص . ُ استػَاسض عثیؼی ٍ غیش عثیؼی هثاسصُ ًوَد

. ًوَدُ ٍ ّویي اهش تاػث ضذُ وِ دس سِ دِّ ی اخیش داسٍّا ٍ هَاد آسایطی ٍ تْذاضتی تا هٌطا گیاّی صیادی تِ خْاى ػشضِ ضَد
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ّا سا تشای یه صًذگی تْتش هَسد  اضٌذ تا تتَاًٌذ آىت تسیاسی اص افشاد خَاّاى دستشسی تِ اعالػات صحیح گیاّاى هی ّن چٌیي

اًذ وِ تمشیثا دس توام  گًَِ 3000خٌس ٍ تیص اص  160گیاّاى تیشُ ًؼٌاع ضاهل حذٍد . (1385صالحی سَسهمی،) استفادُ لشاس دٌّذ

زایی، آسایطی ٍ تْذاضتی ٍ غ ،ّای هتؼلك تِ ایي تیشُ دس صٌایغ داسٍیی اوثش گًَِ. سٍیٌذ ای هی ًماط خْاى دس ًَاحی هذیتشاًِ

گًَِ گیاُ هؼغش ٍ چٌذ سالِ  14دس ایشاى  .Thymus Lخٌس  (.1376اهیذ تیگی، )ّوچٌیي تِ ػٌَاى ادٍیِ واستشد فشاًٍی داسًذ 

تؼذاد دسهَسد  (.1375هظفشیاى، )سٍیٌذ  ٍ تالص ًیض هی داسد وِ ػالٍُ تش ایشاى، دس آًاتَلی، هاٍسای لفماص، لفماص، ػشاق، تشووٌستاى

گًَِ  800ّا تِ ّای آى دس تؼضی اص گضاسش تؼذاد گًَِ. ّای هتفاٍتی ٍخَد داسد ّای آٍیطي اص ًظش تاوضًٍَهی گضاسش گًَِ

ّای  ٍخَد غذُ. گًَِ اصایي خٌس گضاسش گشدیذُ است 215سسذ اها تا دس ًظش گشفتي ووتشیي همذاس تٌَع هَسفَلَطیىی،  هی

 گیاّاى (.Morales, 2002)ُ، ػاهل اصلی ػغش، تَ ٍ خَاظ داسٍیی دس گیاُ است ّای گیا ّا ٍ گل تشضحی دس سغح تشي

 ػٌَاى تِ هتٌَع ّای اللین تِ ًسثت صیاد تسیاس اوَلَطیىی اًؼغاف دلیل تِاص خولِ آٍیطي  ًؼٌاػیاى خاًَادُ داس اساًس ٍ داسٍیی

 صٌایغ دس آًْا دس هَخَداس هتٌَع تسی هؼغش تشویثات ٍخَد ٍاسغِ تِ ٍ ضًَذ هی هحسَب گیاّی هْن طًتیىی رخایش اص یىی

 دسصٌایغ افضایٌذُ صَست دٍ تِ صٌایغ دس آٍیطي اساًس واستشد (.1382 اوثشصادُ،)داسًذ  فشاٍاى واستشد ًیض تْذاضتی ٍ آسایطی

 تا تاضذ هی آى ضیویایی ّای تشویة خَاظ دس ًساسا واستشد ٍ اسصش .تاضذ هی داسٍ ػٌَاى تِ ّوچٌیي ٍ غزایی ٍ داسٍساصی

 ساصی ػغش دس یا ٍ داسٍ ػٌَاى تِ داسٍساصی ًظش اص وِ تَدُ خْاى سغح دس فاسهاوَلَطی ػلن آًْادس خاًثِ ّوِ هصشف خَاتگَی

 دسدس  تیوَل ٍ واسٍاوشٍل هاًٌذ آى اساًس ػوذُ اخضای یا ٍ آٍیطي اساًس. گیشد هی لشاس هصشف هَسد آسایطی ٍ تْذاضتی لَاصم ٍ

 آًتی هَضؼی، حساسیت ضذ پَستی، ّای حساسیت ضذواستشدّای فشاٍاًی داسد ٍ دس تْیِ داسٍّای  داسٍساصی صٌؼت

 استفادُ ّوچٌیي ٍ ّا دیَستیه ّا، ضذهیىشٍب ،ّا ضذوشم ّا، وٌٌذُ ضذػفًَی تاوتشی، ضذ ضذٍیشٍس، آٍسّا، خلظ ّا، ّیستاهیي

هثحث  (.1369 صسگشی،)گیشد  هی لشاس هصشف هَسد داسٍیی هختلف ّای ضىل دس وِ غزا، ّضن دس ادٍیِ ػٌَاى تِ ّا آى اص

تِ تیاى سادُ وطاٍسصی پایذاس گَیای ایي ًىتِ  ،ل ػلوی وطاٍسصی استیىی اص هْوتشیي هثاحث اوثش هحاف ُوطاٍسصی پایذاس اهشٍص

تَلیذ ٍ ػولىشد دست  ّای وطاٍسصی تتَاى تِ حذاوثش لل ػَاهل هصٌَػی ٍخاسخی دس سیستناست وِ چگًَِ تا واستشد حذا

وطاٍسصی پایذاس ًَػی وطاٍسصی است وِ دس خْت هٌافغ اًساى . تش هحیظ صیست ٍاسد آیذ ءیافت تِ ًحَی وِ حذالل تاثیشات سَ

ّایی وِ حصَل تِ  دس حال حاضش یىی اص ساُ. تَدُ ٍ واسایی تیطتشی دس خْت استفادُ اص هٌاتغ داسد ٍ تا هحیظ دس تَاصى است

ّایی است وِ ًمص هَثشی دس تاهیي ًیاصّای غزایی گیاّاى داسًذ ٍ  ساصد، استفادُ اص هیىشٍ اسگاًیسن اهىاى پزیش هی اّذاف فَق سا

گشدًذ ًِ تٌْا  ّای ضیویایی هیگضیي وَداص ایي هَخَدات وِ تا حذٍدی خای استفادُ. ّای تیَلَطیه هغشح است تحت ػٌَاى وَد

گشدًذ تلىِ اص عشفی تِ دلیل واّص هصشف وَدّای ضیویایی سثة  اٍسصی هیّای تَلیذی هحصَالت وط تاػث واّص ّضیٌِ

ضًَذ تٌاتشایي وَدّای تیَلَطیه هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى ػضَی اص  ّا هی تَسظ واستش آىتش هحیظ صیست گیشی اص آلَدگی تیطخلَ

هیىَسیضا یىی اص  .(1378اسدواًی،) ذگشٍُ وَدّای تاهیي وٌٌذُ هَاد غزایی گیاّاى هغشح ضذُ ٍ دس تْثَد سضذ آًْا هَثش تاضٌ
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ضَد، ّوضیستی ایي لاسذ تا سیطِ گیاّاى  هدوَػِ ػَاهل تیَلَطیه است وِ تخص ًسثتاً هْوی اص هَخَدات خاوضی سا ضاهل هی

 (.Dodd, 2000)هیضتاى ٍ تطىیل سیستن هیىَسیضایی ًمص هْوی دس حاصلخیضی ٍ پایذاسی اوَسیستن خان داسد 

 ْاهَاد ٍ رٍش

 .تىشاس دس ضشایظ هضسػِ اخشا ضذ 3ّای واهل تصادفی تا  تحمیك تا استفادُ اص تلَنایي 

، تلمیح تا سَیِ (a1)تذٍى تلمیح تا لاسذ )تا وَدّای تیَلَطیه  ًطا دس صهاى اًتمال تِ هضسػِتلمیح  :تیواسّای هَسد استفادُ ضاهل 

Glomus intraradices (a2 ) ِتلمیح تا سَی ٍGlomus mosseae (a3)) ًحَُ اػوال تیواسّا تِ ایي صَست تَد وِ دس  .تَد

تِ ّوشاُ وَد وَدّا اص ّش یه اص  (اسپَس 1200)گشم  10صهاى اًتمال ًطا دس پای ًطاّای هشتَط تِ وَدّا، اص وَد هشتَعِ تِ همذاس 

ّا تش سٍی یه خظ  ش، فاصلِ تیي تَتِهت ساًتی 50ّا  هتش، فاصلِ تیي پطتِ 2 × 4ّا  تؼاد وشتا. فسفات دس چالِ پای تَتِ سیختِ ضذ

اتتذا . هتش تَد 3ّا اص یىذیگش  هتش ٍ فاصلِ تلَن 5/1ّا اص یىذیگش  ، فاصلة تیي وشت(ّضاس تَتِ دس ّىتاس 50تشاون )هتش  ساًتی 40

صهیي اصلی ّا تِ  الذام تِ اًتمال ًطاء ،سٍص پس اص واضت تزس دس خضاًِ 45حذٍد  .تزس آٍیطي وشن آلَد دس خضاًِ وطت ضذ

صفات هَسفَلَطی گیاُ اص لثیل استفاع گیاُ، تؼذاد  ،ی آغاص گلذّی صَست گشفتِ ٍ دس صهاى تشداضت سسیذگی الصم تا هشحلِ. گشدیذ

 .ػولىشد اًذام َّایی تشسسی ضذ ٍ ّای فشػی، لغش تاج پَضص پٌدِ، تؼذاد سالِ

 ًتایج ٍ بحث

تش هحیظ تاج پَضص لغش تضسي واًَپی، تؼذاد پٌدِ، تؼذاد سالِ فشػی، استفاع گیاُ  تلمیح ًطااثش ًتایح تدضیِ ٍاسیاًس ًطاى داد وِ 

همایسِ هیاًگیي تیواسّا  .ٍ ػولىشد سشضاخِ گلذاس دس سغح یه دسصذ ٍ تش لغش وَچه واًَپی دس سغح پٌح دسصذ هؼٌی داس تَد

 .هتش تیطتشیي ٍ ووتشیي لغش تاج پَضص سا داضتٌذ ساًتی 86/82هتش ٍ ضاّذ تا  ساًتی 65/100تا  G. intraradicesًطاى داد وِ 

. ساًتی هتش ووتشیي همذاس تَدًذ 1/25ساًتی هتش تیطتشیي ٍ ضاّذ تا  G. intraradices 33/30تِ لحاػ لغش وَچه واًَپی 

 G پٌدِ ساتیطتشیي تؼذاد . ساًتی هتش داضتٌذ 66/31ٍ ضاّذ تا  85/39تا  G. intraradicesحذاوثش لغش تاج پَضص تضسي سا 

intraradices  تیطتشیي تؼذاد سالِ فشػی سا . ػذد تش تَتِ داضتٌٌذ 67/1ٍ ضاّذ  22/3تاG. intraradices  ضاّذ  11/10تا ٍ

ساًتی هتش تِ تشتیة  56/21ساًتی هتش ٍ ضاّذ تا  93/27تا  G. intraradicesتِ لحاػ استفاع . ػذد تش تَتِ داضتٌذ 67/6تا 

ٍ  ویلَگشم تش ّىتاس 2/1464تا  G. intraradicesتیطتشیي ػولىشد هادُ خطه هتؼلك تِ تیواس . اس تَدًذتیطتشیي ٍ ووتشیي همذ

 .تَدویلَگشم تش ّىتاس  4/669ضاّذ تا ووتشیي آى هتؼلك تِ 

 گیزی ولی ًتیجِ

لحاػ صفات  ٍ ضاّذ تِ Glomus mosseaeتلمیح تا سَیِ ًسثت تِ  Glomus intraradicesوَد تیَلَطیه  تا ًطا تلمیح

ًیض ًسثت تِ ضاّذ  Glomus mosseaeّش چٌذ استفادُ اص  .هَسفَلَطیه ٍ ػولىشد سشضاخِ گلذاس تشتشی هحسَس داضت

 .تشتشی ًطاى داد



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 هٌابغ

 ( صفحِ 283اًتطاسات فىش سٍص، ) سّیافتْای تَلیذ ٍ فشآٍسی گیاّاى داسٍیی، خلذّای اٍل. 1376 .اهیذتیگی، س .1

تشسسی واسایی وَدّای تیَلَطیه دس صساػت گٌذم، داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم تحمیمات، سسالِ . 1378. س. اسدواًی، م .2

  .صفح1000ِ. دوتشی

 36-45(:19)، ایشاى هؼغش ٍ ییداسٍ گیاّاى تحمیمات .هاصًذساىٍاص هٌغمِ  دس ًؼٌاییاى خاًَادُ اص داسٍیی گیاّاى. 1382 .م اوثشصادُ، .3

 .صفحِ 397 ،تْشاى، اهیشوثیش اًتطاسات ،2خلذ .داسٍیی گیاّاى .1369. ع ، صسگشی .4

 .صفحِ 403. خلذ اٍل، اًتطاسات دًیای تغزیِ. گیاّاى داسٍیی ٍ گیاُ دسهاًی. 1385 .ح .م ،.صالحی سَسهمی .5

 ، فرهنگ نامهای ایران، فرهنگ معاصر5775، ....مظفریان، ولی .6

 
7-Morales, R. 2002. The history, botany and taxonomy of the genus Thymus in Elisabeth Stahl-

Biskup&Saez, F. (eds.) the genus Thymus. pp. 1-124. 

8-Dodd, 2000.The role of arbuscular mycorrhizal fungi in agro-natural ecosystems.Outlook on Agric. 

29(1):63-70. 

 

Effect of transplant Inoculation with Biological Fertilizers on Some Traits of 

Thymus pubescens Boiss 

Elahe.Karegar hajiabadi
1
, Bohloul.Abbaszadeh

2
, Fateme.Sefidkon

2
, Kazem. Khavazi

3
, 

Masome.Layegh haghighi
2
 and Vahide. Samadian Sarbangholi

1 

1-Department of Horticulture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. 

3- Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, Iran 

3-Institution Soil and Water, Karaj, Iran 

Abstract 

Sustainable agriculture is kind of natural and human friendly agriculture that it is balance causer 

in environment and use of biological fertilizers are server to touch this aim.  

In order to investigate effect of transplant inoculation with biological fertilizers (non inoculation 

(control), inoculation with Glomus intraradices and Glomus mosseae) on morphological traits and 

yield of Thymus pubescens Boiss, this research was conducted as a randomized complete block 

design with 3 replications in Alborz station in 2011. The result of ANOVAs indicated that there 

was significant difference between treatments on canopy, big canopy diameters, tiller, lateral 

stem, plant height and full flowering yield at 0.01% level and small canopy at 0.05%level. Mean 

comparison showed that all of traits were profit in inoculation with Glomus intraradices. Mean 

comparison showed that highest plant height with 27.93 cm Belong to Glomus intraradices and 

lowest them with 21.56 cm belong to control. Mean comparison showed that highest full 
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flowering yield with 1464.2 kg/ha. Belong to Glomus intraradices and lowest them belong to non 

inoculation (control) with 669.4 kg/ha. 

Key words: Thymus pubescens Boiss, Sustainable agriculture, Glomus intraradices, Glomus 

mosseae 


