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 چکیذه 
تکشاس  3تلَکْای کاهل تلادفی تا  طشح آصهایـی دس قالة  آٍیـي تشگ تاسیکآٍیـي تاغی ٍ ای کاسدیٌال تزٍس س تشسػی دهاَّتِ هٌظ

  .كَست گشفتسٍص  11تِ هذت دسجِ ػاًتیگشاد  31ٍ  52،  51،  12،  11،  2دس دهاّای ی تزس 52

ٍ اص ایي هَلفِ . ػثضؿذى تشآٍسد گشدیذ( D50)سكذ د 21تزٍس ػثض ؿذُ دس ّش سٍص تلَست تجوؼی ثثت گشدیذ ٍ صهاى الصم تشای تؼذاد 

ّوچٌیي ػشػت جَاًِ صًی ًیض  .  تَد هتفاٍت صهاى هقاتل دس هختلف دهاّای دس تجوؼی جَاًِ صًی.  ػشػت ػثض ؿذى هحاػثِ گشدیذ

شػت ُ اػت ٍلی دس هَسد ػكذ تاالیی اص جَاًِ صًی دػت پیذا گشدیذسدس تیي دهاّای هختلف هتفاٍت تَد کِ الثتِ دس اکثش دهاّا تِ د

 52ٍ  51دهای آٍیـي تاغی ٍ تشگ تاسیک تِ تشتیة  ٍستزتْتشیي دها تشای جَاًِ صًی .  تفاٍت ّا دس دهاّای هختلف قاتل هـاّذُ اػت

 . آٍیـي تشگ تاسیک ٍاکٌؾ تیـتشی ًؼثت تِ تغییش دها اصخَد ًـاى هی دّذ  . دسجِ هی تاؿذ 

  آٍیـي تشگ تاسیک   ی تْیٌِ ، آٍیـي تاغی ،جَاًِ صًی ، دها7  کلیذی واژگان

 

 مقذمه 

 هی کاهل تزس پَؿـی تافتْای داخل تِ گیاّک ًفَر تا ٍ ؿذُ آغاص سؿذ گیاّچِ اص کِ اػت فیضیَلَطیکی فشایٌذی صًی جَاًِ

.   تاؿذ هی تزس پَػتِ اص گیاّک تافت خشٍج تا تزس داخل تِ آب ٍسٍد تیي حذفاكل صًی جَاًِ صهاى ایي تٌاتش. ؿَد

(bradford , 2002) 

 قشاس کافی اکؼیظى ٍ سطَتت ، هٌاػة دهای ، هشطَب تزس تؼتش دس كَستیکِ دس تاؿٌذ خَاب دٍسُ فاقذ ٍ صًذُ کِ تزسّایی

 هی خاسج تزس اص چِ سیـِ هذتی اص پغ ٍ یاتذ هی افضایؾ ػاص ٍ ػَخت ٍ تٌفغ کٌذ، هی ًفَر آًْا داخل تِ آب گیشًذ

 کیفیت کٌتشل هؼیاسّای اػاع تش . ًیؼت ضشٍسی صًی تشای جَاًِ ) دیگش گیاّاى تشخی ٍ کاَّ تزس اص غیش( ًَس .ؿَد

. تاؿذ  تـخیق قاتل آى ضشٍسی ّای ػاختواى فقذاى یا ٍ حضَس کِ ای هشحلِ تِ گیاّچِ ًوَ اص اػت ػثاست صًی ،جَاًِ

 ( 1377 ػَّاًی)

 .تاؿذ هی خَاب فاقذ تزسّای دس صًی جَاًِ ٍ تزس خَاب شتشتاثی ؿاهل تزس سٍی هتفاٍت اثش دٍ داسای حشاست دسجِ

 تحویل تش هَثش ػاهلی ٍ تَدُ تزس اٍلیِ خَاب تشدى تیي اص تشای هْوی ػاهل دها فللی ،تغییشات تزس خَاب ؿشایط تِ تَجِ تا

 (  bradford , 2002) . تاؿذ هی تاالتش دهاّای دس ثاًَیِ خَاب

 گیاّی ًَع ّش داًِ( riemens,2004. ) اػت  گزاس تاثیش صًی ًیض جَاًِ تشػشػت تلکِ صًی جَاًِ دسكذ تش تٌْا ًِ دها

تاػث  حذٍد ایي دس یا دسجِ كفش هثل پاییي ّای هَاقغ دسجِ تؼضی دس .داسد حذاقل دهای یک تِ احتیاج صدى جَاًِ جْت
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 تشخی .ؿَد هی صدى جَاًِ جشیاى صا جلَگیشی تاػث گیاّاى تؼضی دس حشاست دسجِ ایي كَستیکِ دس ؿَد، هی صًی جَاًِ

  .صًٌذ جَاًِ هی اًجواد ًقطِ تِ ًضدیک دهاّای دس ّا گًَِ

 حذاکثش تیاى ٍ هطلَب ، حذاقل دهای یؼٌی کاسدیٌال حشاستْای دسجِ حؼة تش صًی جَاًِ تش حشاست دسجِ اثش تطَسکلی

 تیـتشیي آى دس کِ اػت دهایی تؼشیف ؼةح تش هٌاػة دهای .دّذ سخ هی حشاستی هحذٍدُ ایي دس صًی جَاًِ ٍ هیـًَذ

 ًیض آى هشاحل اص یک ّش تلکِ داسد پایِ دهای تٌْا ًِ صًی جَاًِ .ؿَد هی صهاًی اًجام دٍسُ کَتاّتشیي دس صًی جَاًِ دسكذ

 صًی جَاًِ طی دس اػت هوکي حشاست دسجِ تِ ًؼثت الؼول ػکغ تٌاتشایي .تاؿذ داسا هی سا خَد تِ هخلَف پایِ دهای

 یک تؼٌَاى . داسد اصتشداؿت تؼذ صهاى ٍهذت سؿذ ،هٌطقِ ،سقن گًَِ تِ تؼتگی دسجِ حشاست تِ الؼول ػکغ .ؿذ تا ٍتهتفا

 ّای گًَِ ٍ اؿتِ د ًیاص حشاستْای کوتشی دسجِ تِ گشهؼیشی هٌاطق سّای تز تا هقایؼِ دس هؼتذلِ هٌاطق ّای تزس کلی قاػذُ

 گشاد ػاًتی دسجِ 31 ٍ 12 تزسّاتیي اکثش تشای صًی جَاًِ هٌاػة دهای. ًذداس اّلی اصگیاّاى کوتشی حشاستی ًیاص ٍحـی

  دسجِ 21 اص تاالتش حشاستْای دسجِ دس الثتِ . اػت گشاد ػاًتی دسجِ 11 تا 31 تیي ّا گًَِ اکثش تشای دها حذاکثش . اػت

 (seefeldt,2002).   ؿَد هی هتَقف ّا داًِ دس صًی جَاًِ ػول گشاد ػاًتی

هٌـأ ایي گیاُ ًَاحی   .تاؿذ هی (Lamiaceae) گیاّی خـثی ، چٌذ ػالِ ٍ هتؼلق تِ خاًَادُ ًؼٌاع  Thymus   آٍیـي

تشگْا کَچک ، هتقاتل ٍ کن ٍ تیؾ . هتش اػت ػاًتی 21تا 51استفاع ایي گیاُ هتفاٍت ٍ تیي . هذیتشاًِ گضاسؽ ؿذُ اػت

 گلْا کَچک ، ػفیذ ، اسغَاًی یا كَستی اػت کِ دس قؼوت .کشکْای خاکؼتشی سًگ اػت ای ؿکل تَدُ ٍ پَؿیذُ اص ًیضُ

هیَُ دسایي گیاُ فٌذقِ . ؿًَذ هی ّایی تِ كَست هجتوغ پذیذاس ؿًَذ سٍی چشخِ ّایی کِ اص تغل تشگْا خاسج هی فَقاًی ػاقِ

 . هی تاؿذ ای تیشُ  تِ سًگ قَُْ

 

 روشها و مواد

 3تلَکْای کاهل تلادفی تا  طشح یی هشکض آهَصؽ ػلوی کاستشدی تاگیاّاى داسٍ آصهایـگاُ دس 1361 ػال دس آصهایؾ ایي

 ػفًَی ضذ ٍایتکغ هحلَل تا تزسّا .دسجِ ػاًتیگشاد كَست گشفت 31ٍ  52،  51،  12،  11،  2دس دهاّای  تزسی 52تکشاس 

  .ؿذًذ دادُ قشاس  اػتشیل ؿذُ پتشی دیـْایی دس ؿذًذ ٍ ؿؼتـَ هقطش آب تا ػپغ ٍ

 اضافِ دیـْا پتشی تِ هقطش آب ًیاص كَست دس آصهایؾ طَل دس .تِ كَست سٍصاًِ اًجام هیگشفت  تزسّا اص تاصدیذ آصهایـات

 .ؿذ

ٍ . ػثضؿذى تشآٍسد گشدیذ( D50)دسكذ  21تزٍس ػثض ؿذُ دس ّش سٍص تلَست تجوؼی ثثت گشدیذ ٍ صهاى الصم تشای تؼذاد 

 SASتجضیِ آهاسی دادُ ّا تا . سػن ؿذًذ   Excelا تا کوک ًشم افضاس ًوَداسّ اص ایي هَلفِ ػشػت ػثض ؿذى هحاػثِ گشدیذ

v9.1    اًجام گشدیذ . 

 

 بحث و نتایج

 . تَد هتفاٍت صهاى هقاتل دس هختلف دهاّای دس تجوؼی جَاًِ صًی

جَاًِ صًی  كذ تاالیی اصسّوچٌیي ػشػت جَاًِ صًی ًیض دس تیي دهاّای هختلف هتفاٍت تَد کِ الثتِ دس اکثش دهاّا تِ د 

 (  1جذٍل . ) شػت تفاٍت ّا دس دهاّای هختلف قاتل هـاّذُ اػت دػت پیذا گشدیذُ اػت ٍلی دس هَسد ػ
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هطاتق جذاٍل هیاًگیي هشتؼات دس ّش دٍ تزس ػشػت ٍ دسكذ جَاًِ صًی دس تیي دهاّای هختلف داسای اختالف هؼٌی داسی 

 . تَد 

دسكذ اًجام گشدیذ دٍتزس داسای ٍاکٌؾ هتفاٍتی ًؼثت  2ًکي تا دسجِ آصادی هطاتق جذاٍل هقایؼِ هیاًگیي کِ تا آصهَى دا

 .تِ دهاّای هختلف تَدًذ 

 . دسجِ هی تاؿذ  31ٍ  52دسجِ ٍ آٍیـي تشگ تاسیک دهاّای  52ٍ  51آٍیـي تاغی تزس  تشیي دهاّا تشای جَاًِ صًی تْ

. دسجِ هی تاؿذ  52دسجِ ٍ تشای آٍیـي تشگ تاسیک  51دهای تْیٌِ تش اػاع ػشػت ٍ دسكذ جَاًِ صًی تشای آٍیـي تاغی 

 ( 1جذٍل ) 

 .دسجِ جَاًِ صًی تؼیاس پاییٌی اص خَد ًـاى دادًذ  11ٍ  2ّشدٍتزس دس دهای 

 . ًـاى دادُ ؿذُ اػت آٍیـي تشگ تاسیک ٍاکٌؾ تْتشی تِ دهاّای هختلف ًـاى هی دٌّذ  5ٍ  1ّواًطَس کِ دس ًوَداس ّای 

 

 شن برگ باریکآوی آویشن باغی 

دها               

تشحؼة ػاًتی 

 گشاد

 ػشػت جَاًِ صًی  دسكذ جَاًِ صًی ػشػت جَاًِ صًی  دسكذ جَاًِ صًی

2 11.33  c  1.1  c 
3311 d 1.14  e 

11 15  c 1.15  c 
66322 c 1.11  d 

12 111 a 1.14  b 
62322 b 1.14  c 

51 111 a 1.52    a 62 a 1.2    b 

52 63.33  a 1.13  b 311a 1 a 

31 35.33 b 1.1  c 
311a 1 a  

 هقایؼِ هیاًگیي جَاًِ صًی تزٍس آٍیـي تاغی ٍ آٍیـي تشگ تاسیک دس دهاّای هختلف    – 1جذٍل 

 

 

 

 

 

 
 ي دس دهاّای هختلف ػشػت  جَاًِ صًی دًٍَع آٍیـ – 5ًوَداس                   دسكذ جَاًِ صًی دًٍَع آٍیـي دس دهاّای هختلف – 1ًوَداس 
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دسجِ داسای تْتشیي جَاًِ صًی ّؼتٌذ ،  52دسجِ ٍ آٍیـي تشگ تاسیک دس دهای  51تا تَجِ تِ ایٌکِ آٍیـي تاغی دس دهای 

 . هی تَاى تا تَجِ تِ آب ٍ َّای هٌطقِ ٍ خلَكیات هـاتِ اػاًؼی اص گًَِ هٌاػة اػتفادُ ًوَد 
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Cardinal temperatures for seeds and thyme leaves, thyme garden to check narrow 
test in a randomized complete block design with three replications 25th seed at 

temperatures of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 degrees C took 14 days.  
Green seed count per day was recorded as a cumulative and time required for 50% 
(D50) germination was estimated. And emergence rate was calculated from these 
components. Cumulative germination at different temperatures at different times. 

The germination rate also varied among the different temperatures that the 
temperatures in the high percentage of germination has been achieved, but the 

speed difference can be observed at different temperatures. The best temperature 
for germination, and garden thyme leaves narrow, respectively at 20 and 25 

degrees. Thyme leaves narrow response to temperature change better .  
Key words: germination, optimum temperature, garden thyme, Thyme 


