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  س گياه آويشن باغينتأثير تراكم هاي مختلف بر عملكرد و ميزان اسا

)Thymus vulgaris ( استان يزد در زمان گل دهيدر  
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   چكيده

كامل گياه آزمايشي به صورت طرح بلوك  زمان گل دهي ميزان اسانس آويشن باغي در  به منظور بررسي تاثير تراكم روي ماده خشك و
در اين آزمايش ميزان اسانس ، .در ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد انجام شد  1388كامل تصادفي در سه تكرار در سال 

نشان داد كه واريانس نتايج حاصل از تجزيه  درصد اسانس و عملكرد ماده خشك در تراكم هاي مذكور مورد بررسي قرار گرفت و 
 تراكم بر روي درصد اسانساما  .دارد)  p ≤0.01(يرمعني داري تاثاسانس در واحد سطح ميزان تراكم كاشت بر عملكرد ماده خشك و

و  استاسانس در واحد سطح به طور معني دار  عملكرد  ماده خشك باعث افزايش ولي به سبب افزايش عملكرد داردمعني داري ن تاثير
  .  است 25مقايسه ميانگين نشان دادكه بهترين تراكم از نظر عملكرد ماده خشك و ميزان اسانس تراكم 

  ماده خشك ،ميزان اسانس ،عملكرد  ،تراكم  ،آويشن باغي :كليدي گان واژ

  

  مقدمه

استفاده از گياهان دارويي در درمان برخي از بيماري ها به دليل عوارض كمتر نسبت به داروهاي شيميايي توجه بسياري از افراد را 
 1[مي شود   بيشتر از اسانس و عصاره ي اين گياهان استفاده كه . به خود جلب كرده وسعي در توسعه و گسترش آنها شده است

دارويي ،  جهت تهيه گياهان دارويي و به عنوان نگه دارنده و آنتي اكسيدان در فرآورده هاي غنياسانس و عصاره به عنوان منابع . ]
 كي از گياهان تيره نعناعيان ي)vulgaris thymus(گياه آويشن باغي  ]2[غذايي و محصوالت آرايشي وبهداشتي مطرح هستند

(lamiaceae) و در نواحي فرآورده هاي مهم استفاده مي شود  به صورت تركيبهاي معطر غذايي در اكثركه اين گياه   ]3[است
اين گياه سرشار از تركيبات فنولي و  اسانس. و امروزه در ايران نيز كشت و توليد مي شود. مديترانه و برخي نواحي آسيا ميرويد
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اسانس اين گياه  ]4[. كه داراي اثرات ضد قارچي و ضد ميكروبي و همچنين ضد سرفه وخلط آور است. وغن هاي فرار مي باشدر
بيشتر از گلها و برگ هاي اين گياه تهيه مي شود و از ديگر خواص اين گياه اثر ضد اسپاسم ، ضد نفخ ، ضد روماتيسم و ضد 

  .]5[محلول هاي دهان شويه و شربتهاي ضد سرفه به كار مي رود  وازآن براي تهيه. عفوني كننده قوي است

  .كشت آن مفيد واقع شده است . كشت اين محصول به خوبي صورت گرفته . با توجه به اينكه يزد داراي اقليم گرم وخشك است 

انس ازاين گياه در استان يزد و هدف ازاين آزمايش تعيين بهترين تراكم جهت توليد بيشتر اين گياه وبه دست آوردن بيشترين اس
  .مي باشد 

  

  ها  مواد و روش

اين آزمايش مطالعه تاثير تراكم برروي ميزان اسانس و ماده خشك در گياه آويشن باغي مي باشد كه اين آزمايش به صـورت طـرح   
 35،  15،25سه سطح در (و فاصله كاشت . خط كاشت مي باشد  3بلوك كامل تصادفي در سه تكرار انجام شده كه هركرت شامل 

هكتـار بـا مختصـات عـرض      40كه اين مطالعه در ايستگاه تحقيقات گياهان دارويـي اسـتان يـزد بـه مسـاحت      . است ) سانتي متر
  .متر از سطح دريا انجام شده است  1209شرقي به ارتفاع  54،  15،  27شمالي و طول  31،  55،  49جغرافياي 

 8/18منطقـه  درصد آن در فصل زمستان و بهار مي باشد و ميانگين درجه حرارت  80بيش از ميليمتر و  70متوسط بارندگي منطقه 
خاك موردآزمايش ازنظربافت خاك داراي  خشك گرم است فراو براساس طبقه بندي دومارتن اقليم منطقه درجه سانتي گراد است 

خـاك ايجـاد نكـرده وآبشـويي بـه راحتـي        لومي است كه ازاين لحاظ محدوديت خاصي بـراي نفـوذ آب بـه    -بافت متوسط شني
ازلحاظ حاصـلخيزي باتوجـه بـه    .با توجه به اين امرشوري خاك نسبتا ًمناسب بوده وتجمع نمك درآن كم مي باشد. امكانپذيراست

ايـن   ]6[مصرف كودهاي آلي وشيميايي،خاك وضعيت مناسبي داشته وازلحاظ ميزان عناصرازت وفسفروضعيت كامال ً مناسبي دارد
  .اهان دارويي استان يزد انجام شددر ايستگاه تحقيقات گي 1388آزمايش به صورت طرح بلوك كامل تصادفي در سه تكرار در سال 

و سپس وزن آن اندازه گيري شد نيز بعد از خشـك شـدن نيـز وزن    . جمع آوري شدبوته  3-4هر كرت از  مورد آزمايش درنمونه 
اعـداد بدسـت آمـده در آزمـايش      .ساعت توسط دستگاه اسانس گيري، اسانس آن گرفته شد  2خشك گياه محاسبه شد و به مدت 
  .قرار گرفتند  SASورد تجزيه واريانس از طرق نرم افزار پس از اطمينان از نرمال بودن آنها م

  

  نتيجه گيري

و ميزان اسانس و عملكرد ماده خشك  در اين مطالعه بعد از توزيع نرمال شدن داده ها و آناليز آنها مشخص گرديد كه بين تراكم
اماازلحاظ درصد اسانس اختالف  .مي باشد 25و بهترين تراكم از نظر عملكرد تراكم ).  p ≤0.01(داختالف معني داري وجود دار

  .معني داري بين سه تراكم فوق مشاهده نشد
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  .انسجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات عملكرد ماده خشك وميزان است: 1جدول 

  
    ميانگين مربعات

 درصد اسانس ماده خشك عملكرد اسانسميزان  درجه آزادي منابع تغيير

 2 تكرار
**0.081  **339.34  sn.0.104  

 2 تراكم بوته
**0.053  **435.03  

sn.0.182  

    0.076  10.380  0.001  4  خطا

  16.621  9.69 6.3019    (%)تغييرات ضريب
, n.s *,**  درصد مي باشند 1و  5به ترتيب بيانگر عدم تفاوت معني داري و تفاوت معني دار در سطح احتمال.  

  

مي باشد  25لكرد ماده خشك مربوط به تراكم رين عمعملكرد ماده خشك در سه تراكم اختالف معني داري  وجود دارد كه بهتبين 
داري اختالف معني داري با دو ترراكم  25اختالف معني داري وجود ندارد ولي تراكم  35و 15تراكم هاي ميزان اسانس بين و نيز 

  .است 25مي باشد بهترين ميزان اسانس نيز مربوط به تراكم   35و  15

  

  .كرد ماده خشك و ميزان اسانسمقايسه ميانگين صفات عمل: 2جدول 

 بررسيموردصفات

  اسانس ميزان                  خشكمادهعملكرد                  تراكم

15                             757/30B      51/0B 

  

25                                  303/46A  70/0A 

  

35                                     600/22C                            44/0B 
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