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 چکیذُ

ثی رٚیٝ اس آ٘تی ثیٛتیىٟب در دأٟبی اّٞی ثبػث افشایؼ ثبوتزیٟبی  ٔزدْ ثز ایٗ ثبٚر٘ذ وٝ أزٚسٜ اعتفبدٜ

ٔیىزٚثیِٛٛصیغت ٞبی ٔتخقـ در . ثبلیٕب٘ذٜ در تِٛیذات دأی ٚ احتٕبَ ا٘تمبَ آٟ٘ب ثٝ ا٘غبٖ ؽذٜ اعت

ٞبئی ٔٙبعت ثزای تغییز ٔتبثِٛیغٓ  ٞبی ؽىٕجٝ ٚ ٔتخققیٗ تغذیٝ در فذد وؾف رٚػ سٔیٙٝ ٔیىزٚة

ػقبرٜ ٞبی  ٌیبٞی ؽبُٔ ٔتبثِٛیت ٞبی . ثٟجٛد ػّٕىزد خٛران ٚ تِٛیذات دأی ٔیجبؽٙذ ؽىٕجٝ ای خٟت

ثب٘ٛیٝ ٔب٘ٙذ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی دارای خٛاؿ ضذ ٔیىزٚثی ٞغتٙذ وٝ آٟ٘ب را لبدر عبختٝ تب ثتٛا٘ٙذ فؼبِیت 

ٛد داؽتٝ ٚ طٛر طجیؼی  در تزویجبت فزار ٚخٝ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ث. ٞبی ٔیىزٚثی ؽىٕجٝ را تغییز دٞٙذ

ٞبی ٌذؽتٝ  در طی عبَ. ٞبئی ٘ظیز اعب٘ظ ٚ رً٘ در ٌیبٞبٖ ٚ ادٚیٝ خبت ٞغتٙذ ٔغئَٛ  ٚیضٌی

ٞب ثز تخٕیز ٔیىزٚثی ؽىٕجٝ ا٘دبْ ؽذٜ  ٔطبِؼبتی ثز رٚی تبثیزات اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت فؼبَ آٖ

دٚرٜ وٛتبٜ ٔذت در طجیؼت  ٚ یه  2اعبعبً در ؽزایط  آسٔبیؾٍبٞی اٌزچٝ تؼذادی اس ایٗ ٔطبِؼبت. اعت

تبثیزات اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ثز رٚی ٔتبثِٛیغٓ ؽىٕجٝ ای ٘یتزٚصٖ ثیؾتز ثٝ ٚاعطٝ تبثیز  .ا٘دبْ ٌزدیذٜ اعت

آٖ ثز رٚی ثبوتزی ٞبی  تِٛیذ وٙٙذٜ آٔٛ٘یبن ثبؽذ وٝ ثبػث ٔی ؽٛد دآٔیٙٛعیٖٛ اعیذٞبی آٔیٙٝ ٚ تِٛیذ 

ا٘تخبة اعب٘ظ أب ٘تبج ثیبٍ٘ز ایٗ اعت وٝ ٔتٙبلض ٔی ثبؽذ  تبثیزات تِٛیذات ٔتبٖ. آٔٛ٘یبن وبٞؼ یبثذ

 .ٔی تٛا٘ذ ثٝ فٛرت ا٘تخبثی اس تِٛیذ ٔتبٖ در ؽىٕجٝ خٌّٛیزی وٙذآٖ ٞبی ٌیبٞی یب تزویجبت فؼبَ 

 تعریف ٍ هبّیت شیویبئی اسبًس ّبی گیبّی  -1

ٌّجزي ٞب، عبلٝ، دا٘ٝ، ثزي ٞب، : اس ٌیبٜ ٔب٘ٙذ ٔختّفیاعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٔی تٛا٘ٙذ اس لغٕت ٞبی 

دٚرٔبٖ ٚ )در لغٕت ٞبی ٔختّف ٌیبٜ ٔتفبٚت ٔی ثبؽذ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی. ریؾٝ ٚ پٛعت ثذعت آیٙذ

ثب تزویت رٚ غٗ  3ثذعت آٔذٜ  اس دا٘ٝ وٛریب٘ذر اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞیثزای ٔثبَ تزویت (. 0222دیٙظ 

دالوٛئیش ٚ ٕٞىبرا٘ؼ )فبٚت اعت توٝ اس ثزي ٞبی ٘بثبِغ ٕٞبٖ ٌیبٜ ثذعت آٔذٜ ثغیبر ٔ 4ضزٚری ویال٘تزٚ

در ٌیبٞبٖ خٛراوی ٚ دارٚئی  ثب غّظت ٞبی پبئیٗٞبی فزار یب  اعب٘ظػٙٛاٖ ٝ ث اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی (.0220

یز ٚ یب اعتخزاج تمطحبفُ اس تزویجبت ٔؼطز ثغیبر فزار ثٛدٜ ٚ ػٕٛٔب تٛعط  ثخبر  ایٗ ٔٛاد. یبفت ٔی ؽٛ٘ذ

 (.0222ٌزیتذ ) دعت ٔی آیٙذٝ تٛعط حالَ ٞب ث

 اسبًس ّبی گیبّی خَاص ضذ هیکرٍبی-2

                                                   
1 Essential oils 
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ثٛد ٚ ِٔٛز )طٛر عٙتی ٘مؼ ٟٕٔی در عالٔتی ا٘غبٖ ایفب وزدٜ ا٘ذ ٝ ٔتبثِٛیت ٞبی ثب٘ٛیٝ ٌیبٞی ث

خٛاؿ ضذػفٛ٘ی  ٖ ٞب  اس سٔبٖ ٞبی ٌذؽتٝ ثٝ خبطز اعب٘ظ ، ػطز،آایٗ ٌیبٞبٖ ٚ ػقبرٜ ٞبی (. 0222

 (. 0222ثزت ) وٙٙذٌی ٚ یب  خٛاؿ ٍٟ٘ذار٘ذٌی ؽبٖ تٛعط ثؾز ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ 

 طریقِ عول اسبًس ّبی گیبّی-3

ثب فؼبِیت ٞبی ضذ ٔیىزٚثی ثٝ خبطز ٚیضٌی ٔٙحقز ثٝ فزد  اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ؽبُٔ تزویجبت ٔتؼذد

، 0222اعىب٘ذأیظ ٚ ٕٞىبراٖ )زی د٘جبَ ٔی وٙٙذ چٙذیٗ ٞذف را در عَّٛ ثبوتآٖ ٞب ٔی ثبؽٙذ وٝ 

پیؾٟٙبد وزد٘ذ وٝ چٖٛ ٔتبثِٛیت ٞبی ثب٘ٛیٝ ( 0222ٚ ثزٚوز،  هآوبدٔی(. )0222وبرعٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ 

ٌیبٞی ؽبُٔ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ثب تؼذاد ٚعیؼی اس تزویجبت عِّٛی ٔمبثّٝ ٔی وٙٙذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ٘غجت ثٝ 

ایٗ ٘ىتٝ وٝ ثیؾتز . دار٘ذاػٕبَ عِّٛی سیبدی را تؼذیُ یٗ تزویجبت تٛا٘بئی اٞذاف خٛد ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ دٞٙذ، ا

اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی فؼبِیت ٞبی ضذ ٔیىزٚثی خٛد را ثٝ ٚعیّٝ ٔمبثّٝ ثب فزآیٙذٞبی ٔؾتزن ثب غؾبءٞبی 

 عَّٛ ثبوتزیبئی ؽبُٔ ا٘تمبَ اِىتزٖٚ، حزوت یٖٛ ٞب، ا٘تمبَ پزٚتئیٙی، فغفزیالعیٖٛ ٚ ػىظ اِؼُٕ دیٍز

 (.0222، دٚرٔٗ ٚدیٙظ2111اِٚتی ٚ ٕٞىبرا٘ؼ )ثٝ اثجبت رعیذٜ اعت  آ٘شیٓ ٞبی ٔغتمُ ا٘دبْ ٔی دٞٙذ

 تبثیر اسبًس ّبی گیبّی بر رٍی تخویر هیکرٍبی شکوبِ-4

ٔذٜ وٝ ٔحممبٖ آاخیزا ٔذارن ٔغتٙذی راخغ ثٝ فؼبِیت ٞبی ضذ ٔیىزٚثی اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ثذعت 

آسٔبیؾبتی را ثب دعت وبری تخٕیز ؽىٕجٝ در راعتبی ثٟجٛد ػّٕىزد تغذیٝ ٚ اعتفبدٜ را ثز آٖ ٚا داؽتٝ تب 

ثٝ ػالٜٚ، ثیؾتز ایٗ ٔطبِؼبت ثٝ فٛرت . ثٟتز اس ٔٛاد غذائی خٛران تٛعط ٘ؾخٛاروٙٙذٌبٖ ا٘دبْ دٞٙذ

ی ثبؽذ تب فٛرت تبثیز در داخُ ثذٖ ٔٛخٛد س٘ذٜ ٘یبس ٔٝ آسٔبیؾٍبٞی ا٘دبْ پذیزفتٝ ٚ ثٝ تحمیمبت ثیؾتزی ث

طزس ػُٕ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت آٖ را در ایٗ ؽزایط ٘ؾبٖ دٞذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثتٛا٘ذ تخٕیز ؽىٕجٝ 

ٔطبِؼبت ٔتؼذدی ثٝ ٔٙظٛر تؼییٗ تبثیز اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت . ای را  ثٝ ٔیشاٖ ٔطّٛة تؼذیُ ٕ٘بیذ

ؼبت اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت آٖ ثب در ایٗ ٔطبِ. آٖ ثز رٚی تخٕیز ؽىٕجٝ ای ا٘دبْ ٌزدیذٜ اعت

ٔیشاٖ ٞب، رٚػ ٞب ٚ خیزٜ ٞبی ٔختّف ٔٛرد تحمیك ٚ ثزرعی لزار ٌزفتٙذ ٚثب وٕبَ تؼدت ٘تبیح ثغیبر 

ا٘ٛاع ٚاوٙؼ ٞب ٘غجت ثٝ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی تحت تبتیز عبختبر ؽیٕیبئی ٔتفبٚت . ٔتٙبلضی حبفُ ٌزدیذ

در اثتذا وبرؽٙبعبٖ تغذیٝ ٘ؾخٛاروٙٙذٌبٖ ثٝ دِیُ . تبثیز ٌذاؽت آٖ ٞب اتفبق افتبد وٝ ثز تخٕیز ؽىٕجٝ ای

 . ٘مؼ ایٗ اعب٘ظ ٞب در وبٞؼ خٛػ خٛراوی ثزخی ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی ثٝ آٖ ػاللٝ ٔٙذ ٌزدیذ٘ذ 

 رٍی هتببَلیسن پرٍتئیيبر تبثیر اسبًس ّبی گیبّی   -4-1

ؽىٕجٝ آٖ ٞب ثبػث اعتفبدٜ ٔٙبعت اس ٔٙبثغ غیز  یٕٞشیغتی ثیٗ ٘ؾخٛاروٙٙذٌبٖ ٚ خٕؼیت ٔیىزٚفّٛر

پزٚتئیٗ ٔیىزٚثی وٝ اس ؽىٕجٝ ثٝ عٕت رٚدٜ وٛچه . پزٚتئیٙی ٘یتزٚصٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدٜ غذائی ٔی ؽٛد

خزیبٖ ٔی یبثذ ٔٙجغ ٔٙبعجی ثزای تِٛیذ آٔیٙٛ اعیذٞبئی اعت وٝ ثزای عٙتش ؽیز ٚ پزٚتئیٗ ٞبی ٌٛؽت 

. ٘یتزٚصٖ ٔقزف ؽذٜ تٛعط ٌبٚٞبی ؽیزی ثٝ اٚرٜ تجذیُ ٌزدیذ 2،2شاٖ در آسٔبیؼ ٔی. اعتفبدٜ ٔی ؽٛ٘ذ

  (.0222الپزیٗ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ )

 تبثیر اسبًس ّبی گیبّی بر رٍی تَلیذ اسیذّبی چرة فرار شکوبِ   -4-2

در پبرٜ ای اس ٔطبِؼبت اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت آٖ غّظت وُ اعیذ ٞبی چزة فزار ؽىٕجٝ را ثبال 

ٔیّی ٌزْ اس آٖ ثبػث  2،2در یه ٔطبِؼٝ اضبفٝ وزدٖ ٔیشاٖ 2ثزد وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ثٟجٛد ٞضٓ ٔی ثبؽذ
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ثّیت ٞضٓ ٔٛاد ثبثت ٌزدیذ ، اٌزچٝ در لب  PHافشایؼ غّظت وُ اعیذٞبی چزة فزار ؽىٕجٝ در ؽزایط 

  (.0222وبعتیّدٛط ٚ ٕٞىبرا٘ؼ )آِی افشایؼ لبثُ ٔالحظٝ ای ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ 

 هتبىگبز  تبثیر اسبًس ّبی گیبّی بر رٍی تَلیذ -4-3

سیزا ٌبس . أزٚسٜ در خٟبٖ ػاللٝ ثٝ وبٞؼ دفغ ٌبس ٔتبٖ تٛعط ٘ؾخٛاروٙٙذوبٖ رٚ ثٝ ٌغتزػ ٔی ثبؽذ

ٌّخب٘ٝ ای ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد ٚ ا٘تؾبر آٖ در اتٕغفز ٚاثغتٍی  ٔتبٖ یىی اس ػٛأُ ػٕذٜ تِٛیذ ٌبسٞبی

فؼبِیت ٞبی ضذ ٔیىزٚثی اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی . ؾخٛاروٙٙذٌبٖ دارد٘ٔغتمیٕی ثٝ پزٚرػ داْ ٚ ثٝ خقٛؿ 

 .ثبػث تؾذیذ ػاللٝ ثٝ ایٗ تزویجبت ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ٕٔب٘ؼت وٙٙذٜ اس تِٛیذ ٌبس ٔتبٖ در ؽىٕجٝ ؽذٜ اعت

ایٗ ٔغئّٝ ایٗ اعت وٝ ثبیذ اعب٘ظ ٞبئی را پیذا وٙیٓ وٝ ثذٖٚ تبثیزثز وبٞؼ ٞضٓ ٔؾىُ ثز عز راٜ 

ثٝ ٔیشاٖ  5ٔؾبٞذٜ وزد٘ذ وٝ تیَٕٛ(  0222)ایٛا٘ش ٚ ٔبرتیٗ . خٛران ثتٛا٘ذ تِٛیذ ٌبس ٔتبٖ را وبٞؼ دٞذ

داخُ  ٕٔب٘ؼت وٙٙذٜ لٛی 6ٔیّی ٌزْ، یه ٘ٛع تزویت ػٕذٜ حبفُ اس غذٜ تیٕٛط ٚ ٌیبٞبٖ ارٌب٘یه 222

 .ٌزدیذ٘ذ8ٚ پزٚپیٛ٘بت 7ثذٖ ٔٛخٛد س٘ذٜ ٔی ثبؽٙذ أب ثبػث  وبٞؼ غّظت اعتبت

 اسبًس ّبی گیبّی بر عولکرد شکوبِ تبثیر -5

ٔطبِؼبت ا٘ذوی در سٔیٙٝ تبثیز اعتفبدٜ اس اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ عبس٘ذٜ ٞبی آٖ ثز رٚی تِٛیذ ؽیز ٚ 

وٝ تغییزی در ٔیشاٖ خذة ٔبدٜ (  0222ٚ  0222برا٘ؼ ثٙچبار ٚ ٕٞى)تِٛیذات ٌبٚٞبی ؽیزی ا٘تؾبر یبفتٝ 

ٌزْ ٔخّٛطی اس اعب٘ظ  0ٔیّی ٌزْ یب  222خؾه ، تِٛیذ ؽیز ٚ تزویجبت ؽیز را سٔب٘ی وٝ ٌبٚٞب رٚسا٘ٝ 

ٌزْ ثز ویّٛ ٌزْ  02در آسٔبیؾی ٔؾبثٝ ٔیشاٖ. ٞبی ٌیبٞی ثقٛرت رٚسا٘ٝ دریبفت وزد٘ذ ٔؾبٞذٜ ٍ٘زدیذ

ٞٛعٛدا ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ) ثیز ٔثجتی ثز رٚی تِٛیذ ؽیز ٚ ٔحتٛیبتؼ ٘ذاؽتبٞیچ ت 10٘ؼٙبع9ٔبدٜ خؾه 

0222 .) 

 تبثیر اسبًس ّبی گیبّی بر کٌترل پبتَژى ّب -6

اٌزچٝ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت وٝ اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ عبس٘ذٜ ٞبی افّی آٖ ٔی تٛا٘ٙذ ٔب٘غ اس فؼبِیت 

ؽبیذ طیف ٚعیغ فؼبِیت ضذٔیىزٚثی ایٗ . چٙذیٗ پبتٛصٖ غذائی ؽبُٔ اؽزؽیب وّی ٚ عبِٕٛ٘ال ؽٛ٘ذ

تزویجبت اعتفبدٜ اس آٖ ٞب را ثٝ عٕت ٞذف پبتٛصٖ ٞب ی ٚیضٜ در طی فزآیٙذ ٞضٓ ؽىٕجٝ ای ٔؾىُ عبختٝ 

 (.0222، اٚعبالٜ ٚ ٕٞىبراٖ 0222، پٙبِٛر ٚ ٕٞىبراٖ 0222، فزدٔٗ ٚ ٕٞىبراٖ 0222ثزت ٚ ریٙذرس )اعت 

 ِ گیری جًتی

ثز تِٛیذات آٖ ثز ا جٛد ػّٕىزد ٔقزف خٛران در ٘ؾخٛاروٙٙذٌبٖ ٚ وبٞؼاعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی خٟت ثٟ

فٛرت آسٔبیؾٍبٞی ثٛدٜ ٚ یب طی یه دٚرٜ وٛتبٜ ٝ اٌزچٝ ثیؾتز ٔطبِؼبت ث. رٚی ٔحیط سیغت ٔٛثز ثبؽٙذ

أب ؽبیذ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ تبثیز اعب٘ظ ٞبی ٌیبٞی ٚ تزویجبت فؼبَ آٖ ٞب ثز تغییزات ، ٔذت ا٘دبْ ٌزفتٝ اعت

 . تخٕیز ؽىٕجٝ ای ثبؽذ ٔطّٛة

 :هٌببع

                                                   
5 Thymol 
6 Origanum plants 
7 Acetate 
8 Propionate 
9 Dry matter 
10 Peppermint 



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
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