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  چکیده

یکی از گونه هاي معطر و دائمی موجود در ایران ) Thymus caramanicus Jalas( کرمانیگیاه داروئی آویشن 
، آزمایشی طی سالهاي در شرایط مختلف مکانی و زمانیاین گونه  هاي کمی و کیفیعملکردبه منظور مقایسه . است

در قالب طرح بلوك هاي اصفهان  فزوهشهید و  داران قهیز و در دو ایستگاه تحقیقاتی اصفهاناستان در  1385- 1388
گیاهان در چهار مرحله رشدي شامل آغاز گلدهی، اواسط گلدهی، گلدهی کامل  .تکرار به اجرا درآمد سهکامل تصادفی با 

، عملکرد اسانس و خشکماده عملکرد برداشت بر  زمان و محل کاشتنتایج نشان داد که اثر . و بذردهی برداشت گردیدند
همچنین اثر متقابل سال در مکان، سال در مرحله برداشت و  .معنی دار بود و کارواکرول تیمول دو ترکیب فنولی عملکرد

، )کیلوگرم در هکتار 7/2767(بیشترین عملکرد خشک در این گونه  .ندمکان در مرحله برداشت بر این صفات معنی دار شد
مشاهده مرحله بذردهی  در) کیلوگرم در هکتار 95/28(عملکرد کارواکرول  و )کیلوگرم در هکتار 33/36(عملکرد اسانس 

و عملکرد تیمول ) درصد 57/1(همچنین بیشترین درصد اسانس . که تفاوت معنی داري با سایر مراحل نشان داد شد
اثر متقابل سال در مکان در مرحله برداشت نشان داد که . در مرحله گل دهی کامل حاصل شد) کیلوگرم در هکتار 03/3(

و باالترین  قهیز داران در مرحله بذردهی سال اول ایستگاه) کیلوگرم در هکتار 3350(در مجموع بیشترین عملکرد خشک 
باالترین عملکرد . مشاهده شد) درصد 7/1(فزوه شهید درصد اسانس در مرحله گلدهی کامل سال دوم ایستگاه 

 5(رواکرول نیز مربوط به مرحله بذردهی و باالترین عملکرد تیمول نیز در مرحله گلدهی کامل سال اول ایستگاه قهیز کا
کرمانی سازگاري مناسبی در حالت زراعی در مجموع نتایج نشان داد که آویشن . مشاهده گردید) کیلوگرم در هکتار

   .متفاوت با اقلیم اصلی خود رشد مناسبی ندارد یاقلیم شرایط نداشته و در
  

   Thymus caramanicus ،مرحله برداشت اسانس، عملکرد،  ،کرمانیآویشن  : کلیديهاي واژه
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Abstract 

  Thymus caramanicus is a fragrance and perennial medicinal plant of Iran. In order to 

comparison the quantitative and qualitative yields of this species in different places and times, an 

experiment was conducted in Ghahiz Daran and Shahid Fozveh stations of Agricultural and Natural 

Resource Research Center of Isfahan as a randomized complete block design with 3 replications. 

Plants harvested at 4 stages including: 1) beginning of flowering, 2) mid of flowering, 3) full 

flowering and 4) fruit set. Results showed that harvesting stages, species and year had significant 

effects on aerial yield, essential oil yield and Thymol and Carvacrol yield. Also interaction of year 

with place, year and harvesting stage, place and harvesting stage were significant for these traits. 

The highest aerial yield (2767.7 kg/ha), essential oil yield (36.33 kg/ha) and Carvacrol yield (28.95 

kg/ha) were observed at fruit set. Also the highest amount of essential oil percentage (1.57%) and 

Thymol yield (3.03 kg/ha) were produced in full flowering stage. Interaction between year× place× 

harvesting stage showed that the highest dry yield (3350 kg/ha) was obtained at fruit set stage of the 

first year in Ghahiz Daran station and about essential oil percentage (1.7%) at full flowering stage 

of the second year in Shahid Fozveh station. The highest Carvacrol yield and Thymol yield were 

observed at fruit set and full flowering stage of Ghahiz Daran respectively. Based on the results 

Thymus caramanicus didn’t have suitable compatibility in agronomy and different climatically 

conditions.  
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  مقدمه

ه نعناعیـان  تیـر جنس  220جنس آویشن یکی از 
)(Lamiaceae    آن از نظـر   فبوده که گونـه هـاي مختلـ

آویشــن . دارویــی و اقتصــادي بســیار بــا ارزش هســتند

یکـی از   )Thymus caramanicus(با نام علمی  کرمانی
مورفولـوژیکی ایـن گونـه    از نظـر   .ها می باشداین گونه 

، ارتفـاع شـاخه   اي حالت شبه درختچه اي و پشته ايدار
برگ ساقه هاي حاوي گل به  ،سانتی متر 10تا  سهگلدار 
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قاعـده اي تخـم مرغـی     هـاي طرف باال گسـترده و بـرگ  
 هفـت تـا   ششجام گل ، )کپه اي( شکل، گل آذین کاپیتول

 طــول و بــه رنــگ زرد یــا ارغــوانی مــی باشــد  میلیمتــر
تحقیقات نشان داده است کـه تیمـول و   . )1986رشینگر (

کارواکرول اصلی ترین ترکیبات اسانس آویشن کرمانی 
می باشند همچنین پاراسیمن، بورنئول و گاماترپینن نیـز  

ــد   ــاه وجــود دارن ــک آور(در اســانس گی ــاران نی  و همک
کــارواکرول بطــور گســترده اي بــراي  تیمـول و ).  1383

هـاي  و میکرب، درمـان عفونـت   تولید داروهاي ضد قارچ
 کاربرد مجاري تنفسی، خلط آور و نگهدارنده طبیعی غذا

ــدار ــوع  و دن ــوان مطب ــه عن ــرفه در    ب ــد س ــده و ض کنن
مورد اسـتفاده   ها و پمادها لوسیونها، کرم، ها شویه دهان

ــرار  ــیقـ ــگیرمـ ــدي ( د نـ ــلی   .) 1375الونـ ــش اصـ نقـ
ت فارماکولوژیکی عصاره آویشن به سبب وجود ترکیبـا 

قاســمی دهکــردي ( فنلــی موجــود در اســانس آن اســت
1381.(   

نشان ) 2008(و همکاران نژاد ابراهیمی تحقیقات 
ــرایط     ــاه در ش ــن گی ــانس ای ــزان اس ــه می داده اســت ک

همچنـین  . درصد تغییر می کند 5/2تا  9/1رویشگاهی از 
 9/68تا  9/58(میزان ترکیبات اسانس شامل کارواکرول 

 8تـا   3/4(، گامـاترپینن  )درصد 6تا  4/2(، تیمول )درصد
تـا   3/2(و بورنئول ) درصد 9/8تا  3(، پاراسیمن )درصد

میـزان  ) 2009(و همکـاران  افتخار   .بوده است) درصد 4
 5/2اسانس آویشن کرمانی در مرحلـه گلـدهی کامـل را    

در مرحلـه  ) 1389(درصد و مکی زاده تفتـی و همکـاران   
بـر اسـاس   . انـد  درصد گـزارش نمـوده   5/1آغاز گلدهی 

ــر  ــی دیگ ــود در اســانس  دو تحقیق ــب اصــلی موج ترکی
کــارواکرول و ، )درصــد 8/40(آویشــن کرمــانی تیمــول 

روســـتائیان و (گـــزارش شـــده اســـت  )درصـــد 8/24(
  .)2000همکاران 

ــه در   از آنجــا کــه در اســتان اصــفهان ایــن گون
) آمبرژهطبقه بندي ( نیمه خشک سرد مناطق داراي اقلیم 

 3200تـا   2900میلیمتر و ارتفاع  600تا  300با بارندگی 
سـعید فـر   (متري از سطح دریـا بـا بـارش عمـده بـرف      

و با در نظر گرفتن این موضوع کـه  حضور دارد ) 1371

ــاکتور مکــان  ــر قابــل برداشــت و زمــان ش یــرودو ف اث
و  عملکـرد کمـی و کیفـی کلیـه گیاهـان دارنـد       برتوجهی 
اطالعات موجـود در ایـن زمینـه بـر روي گیـاه       همچنین

تحقیـق   نیبنـابرا  ،بسیار اندك می باشـد آویشن کرمانی 
 محل رشد و زمـان برداشـت  بررسی اثر با هدف حاضر 

عملکـرد مـاده خشـک،     يرومختلـف   زراعـی  در شرایط
ایــن گونــه داروئــی بــات اســانس یترک یاســانس و برخــ

  .شدو اجرا  یطراح
  

  هامواد و روش
ــه  ــر  بررســی منظــورب ــان  محــل رشــداث و زم

برداشــت بــر عملکردهــاي کمــی و کیفــی گیــاه داروئــی  
در  1385-1388آزمایشی طی سـالهاي  آویشن کرمانی، 

با مشخصـات ذیـل   استان اصفهان  دو ایستگاه تحقیقاتی
  :اجرا گردید
ایستگاه تحقیقاتی شهید فـزوه وابسـته بـه     -الف

واقـع  صـفهان  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ا
عـرض  اصـفهان، بـا    شهرسـتان کیلومتري غـرب   25 در

ــایی ــه و  32: جغرافیـ ــول   36درجـ ــمالی، طـ ــه شـ دقیقـ
 1612 درجه شرقی، ارتفاع از سطح دریـا  51: جغرافیایی

درجـه   40:و حداکثر درجه حـرارت  -17 :دمامتر، حداقل 
: ، طبقـه آب و هـوایی  یلوم یرس: ت خاكفا، بگراد سانتی

 30، میـانگین بارنـدگی   )آمبـرژه  طبق روش(خشک سرد 
   .متر میلی 140: ساله

 9 ، واقــع درمزرعــه ایســتگاه قهیــز داران   -ب
ــی  ــومتري شــمال غرب ــا  شهرســتانکیل عــرض داران، ب

: دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 1درجه و  33: جغرافیایی
 شــرقی، ارتفــاع از ســطح دریــا دقیقــه  29و  درجــه  50

: و حداکثر درجـه حـرارت   -4/10: دمامتر، حداقل  2300
ــدان  گــراد، درجــه ســانتی 6/31 ــخ بن : تعــداد روزهــاي ی
نیمـه   :، طبقه آب و هوایییلوم یرس :ت خاكفا، ب5/120

 30میـانگین بارنـدگی    ، )طبق روش آمبرژه( خشک سرد
  .متر میلی 4/378: ساله

ــور در     ــن منظ ــه ای ــاهآذرب ــال م ــه  1385 س ب
 کرمــانیگونــه آویشــن طبیعــی هــاي یکــی از رویشــگاه
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بـــا مشخصـــات طـــول  گردنـــه خوانســـاردر منطقـــه 
، عــــــرض 50 °و 25′تــــــا  50 °و 14′جغرافیــــــایی 

ــا  33 °و  8′جغرافیـــایی  ــاع  33 °و  11′تـ  3150و ارتفـ
تعــداد مراجعــه گردیــد و  متــر از ســطح دریــا 3200تــا 

ــه ــع آوري    بوت ــت کشــت جم ــاز جه ــورد نی ــه دو م و ب
ســتگاه در هــر ای. شــدایســتگاه مــورد نظــر انتقــال داده 

ــام و   ــه انج ــیم بوت ــا  تقس ــه ه ــلی در   دربوت ــین اص زم
ــوك  ــرح بل ــب ط ــايقال ــا  کا ه ــادفی ب ــل تص ــرار  3م تک

 فیـ ردعـدد   6از هـاي آزمایشـی   کـرت . نـد کشت گردید
سـانتی   50هـا  فاصـله بـین ردیـف   . متري تشکیل شـد  5

ــز      ــف نی ــر ردی ــا در ه ــه ه ــین بوت ــر و فاصــله ب  50مت
دو کـرت  فاصـله بـین   . سانتی متـر در نظـر گرفتـه شـد    

 آبیـاري . متـر بـود   3متر و فاصـله بـین تکرارهـا نیـز      2
ــا     ــپس ب ــد و س ــام گردی ــس از کاشــت انج بالفاصــله پ

ــار  مســاعد شــدن هــوا  ــرار شــد هــر هفــت روز یکب . تک
هــاي هــرز مزرعــه نیــز در ســه نوبــت مبــارزه بــا علــف

. صــورت گرفــتبــه صــورت مکــانیکی و توســط دســت 
ــر برداشــت  ــهه ــاز   مزرع ــه آغ ــار مرحل ــدهیدر چه  گل

میــانگین طــول ( مشــاهده اولــین گــل در بوتــه هــایعنــی 
ــه مــذکور    ــا مرحل ــاه ت دوره از آغــاز رشــد رویشــی گی

نیمــی از هــر بوتــه     یعنــی  گلــدهی اواســط  ، )روز 40
ــل ــول دوره  ( داراي گـ ــانگین طـ ــدهی )روز 15میـ ، گلـ

میــانگین طــول دوره ( کــل بوتــه داراي گــلیعنــی  کامــل
) روز 15ه میـــانگین طـــول دور (و بـــذردهی ) روز 20

ــام  ــدانج ــت،   .ش ــه برداش ــر مرحل ــر   8در ه ــه از ه بوت
محصـول   ، برداشـت و کرت بـه طـور تصـادفی انتخـاب    

ــد  ــوزین گردی ــر ت ــایه و در   . ت ــا در س ــه ه ــپس نمون س
جریــان بــاد خشــک شــدند و وزن خشــک آنهــا بــر       

خشــک بوتــه  وزنمتوســط . حســب گــرم محاســبه شــد
ــتفاده     ــبات اس ــار در محاس ــوگرم در هکت ــب کیل برحس

ــد ــانس،    . گردی ــتخراج اس ــور اس ــه منظ ــرم از  100ب گ
در هـــر  گیاهـــانخشـــک  ییو سرشـــاخه هـــوا بـــرگ
ــار ــا   انتخــاب و  تیم ــانگی ت توســط دســتگاه آســیاب خ

ــدن  ــودر ش ــد پ ــرد ح ــد خ ــپس.. گردی ــدت   س ــه م  دوب
ــانس      ــا آب، اس ــر ب ــتفاده از روش تقطی ــا اس ــاعت ب س

ــد    ــري و درصــد آن تعیــین ش اســانس اســتخراج  . گی

ــازي     ــاتوگراف گ ــتگاه کروم ــط دس ــده توس و  )GC(ش
ــی    ــف ســنج جرم ــه طی ــز ب ــازي مجه ــاتوگراف گ  کروم

)GC/MS(    ــا و ــات جنگلهـ ــه تحقیقـ ــع در موسسـ واقـ
ــالیز گشــت کــه مشخصــات دســتگاه   ــران آن ــع ته -مرات

  :هاي مورد استفاده به شرح زیر بود
): GC(مشخصـــــات گـــــاز کرومـــــاتوگرافی 

مجهـز بـه دتکتـور     1کروماتوگراف گازي مدل شـیمادزو 
F.I.D  ) ــدروژن ــعله هی ــیون ش ــرداز ) یونیزاس و داده پ

Chromatepac ستون ،DB-5  30و نیمه قطبی به طول 
میکرون و ضخامت الیه فـاز سـاکن    25متر، قطر داخلی 

میکرون، گاز حامـل هلیـوم، سـرعت جریـان      25/0برابر 
بـر ثانیـه، برنامـه حرارتـی      سانتی متـر  7/22گاز حامل 

درجـه سـانتی    4درجه سانتی گراد بـا سـرعت    250-50
درجـه سـانتی    260گراد بر دقیقه و دماي محفظه تزریق 

  .گراد بود
مشخصات گاز کروماتوگرافی متصـل بـه طیـف    

ــی ــنج جرمــ ــازي: )GC/MS(ســ ــاتوگراف گــ   کرومــ
 Varin-3400      ــی ــنج جرم ــف س ــا طی ــده ب ــل ش متص

(Saturn II)  سـتون ،DB-5      30و نیمـه قطبـی بـه طـول 
میکرون و ضخامت الیه فـاز سـاکن    25متر، قطر داخلی 

، گاز حامل هلیوم، Ion trapمیکرون، دتکتور  25/0برابر 
میلی لیتر بر دقیقه و انرژي  35سرعت جریان گاز حامل 

الکتـرون   70یونیزاسیون در طیف سـنج جرمـی معـادل    
د بـا  درجـه سـانتی گـرا    60-240ولت، برنامـه حرارتـی   

درجه سانتی گراد بـر دقیقـه و دمـاي محفظـه      3سرعت 
  .درجه سانتی گراد بود 220تزریق 

هاي نامبرده، با پس از تزریق اسانس به دستگاه
ــا   ــب ه ــازداري ترکی ــان ب ــتفاده از زم ــدیس (Rt) اس ، ان

طیف جرمی و مقایسـه ایـن پارامترهـا بـا      (RI)بازداري
ود در ترکیــب هــاي اســتاندارد و یــا بــا اطالعــات موجــ 

کتابخانه نسبت به شناسایی ترکیب هاي تشـکیل دهنـده   
هـا نیـز بـا    درصد کمی ایـن ترکیـب  . اسانس اقدام گردید

محاسبه سطوح زیر منحنی در کروماتوگرام ها محاسبه 
. )1987و شـیمباموتو   1990، دیویس 1995آدامس ( شد

                                                           
1 - Shimadzu 
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ــانس  ــرد اس ــانس در    عملک ــد اس از حاصلضــرب درص
در انتها داده هاي به دسـت  . عملکرد خشک به دست آمد

در ایـن تحقیـق بـراي انجـام     . گردیـد  تجزیه مرکـب  آمده
نرم افـزار هـاي    تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها از

SAS  وMSTAT-C استفاده شد .  
  

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب صفات 

اثر متقابل سال در مکان بر نشان داد که ) 1جدول (
عملکرد خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس و  صفات

عملکرد کارواکرول در سطح احتمال یک درصد و بر 
تیمول و عملکرد تیمول  و ترکیب پاراسیمندو درصد 

اثر متقابل . در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود
و درصد  بر درصد اسانسسال در مرحله برداشت 

صفات بر کارواکرول در سطح احتمال پنج درصد و 
عملکرد خشک، عملکرد اسانس، درصد ترکیب هاي 

سینئول، بورنئول، تیمول و عملکرد دو   -8، 1پاراسیمن، 
ترکیب تیمول و کارواکرول در سطح احتمال یک درصد 

اثر متقابل مکان در  نتایج نشان داد که. معنی دار شد
عملکرد خشک، درصد صفات بر مرحله برداشت 

دو  عملکردو اسانس، عملکرد اسانس، درصد تیمول، 
تیمول و کارواکرول در سطح احتمال یک درصد ترکیب 

و بر درصد ترکیب پاراسیمن در سطح احتمال پنج 
در  در مکان اثر متقابل سال. معنی دار بود درصد 

عملکرد خشک، درصد مرحله برداشت نیز بر صفات 
بورنئول، تیمول و کارواکرول و ن، پاراسیمترکیب هاي 

عملکرد تیمول در سطح احتمال یک درصد و بر صفت 
درصد اسانس در سطح احتمال پنج درصد معنی دار 

و  سینئول  -8، 1اثر مکان بر درصد دو ترکیب  .شد
 .کارواکرول در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود

بیشترین عملکرد خشک  2بر اساس نتایج جدول 
 33/36(، عملکرد اسانس )کیلوگرم در هکتار 7/2767(

کیلوگرم  95/28(، عملکرد کارواکرول )کیلوگرم در هکتار
و درصد بورنئول در آویشن کرمانی مربوط ) در هکتار

به مرحله بذردهی بوده که تفاوت معنی داري با سایر 
 72/0( سینئول  -8، 1درصد . مراحل داشته است

در مرحله بذردهی گرچه از نظر آماري تفاوت ) درصد
معنی داري با مرحله گلدهی کامل نشان نداد ولی از نظر 

همچنین بیشترین . مقدار در این مرحله بیشتر بوده است
 03/3(، عملکرد تیمول )درصد 57/1(درصد اسانس 

و ) درصد 45/9(، درصد تیمول )کیلوگرم در هکتار
در مرحله گل ) درصد 67/2(د ترکیب پاراسیمن درص

تحقیقات انجام شده نشان . دهی کامل حاصل شده است
داده است که گونه هاي مختلف آویشن از نظر بهترین 
زمان برداشت جهت حصول به حداکثر عملکرد خشک و 

به عنوان مثال مک گیمپسی و . اسانس متفاوت می باشند
باالترین ) 1998(نسی و اوزگوون و تا) 1994(همکاران 

در مرحله  عملکرد سرشاخه و اسانس آویشن باغی را
این در حالی است که در . گلدهی کامل گزارش کرده اند

×.T( گونه آویشن ابلق  citriodorus(  حداکثر عملکرد
خشک در مرحله تشکیل میوه به دست آمده است 

در گونه آویشن دنایی نیز ). 1389امیدبیگی و همکاران، (
حداکثر عملکرد اندام هوایی در مرحله گلدهی کامل 

در ). 1389اکبري نیا و همکاران (گزارش شده است 
آربوال ( T. serpyllum تحقیقی که بر روي گونه داروئی

رحیمی بیدگلی ( T. kotschyanusو ) 1994و همکاران 
نجام شده باالترین عملکرد اسانس ا) 1381و سفیدکن 

همچنین در  .در مرحله گلدهی کامل به دست آمده است
 .T  تحقیقی بر روي اثر عوامل اکولوژیک بر گونه

pubescencs  مشاهده شده است که مقدار اسانس گیاه
باشد در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله قبل از گلدهی می

 با بررسی  )1998(اوزگوون و تانسی . )1379عسگري (
مختلف برداشت  مراحل در  میزان اسانس آویشن باغی

  بیان نمودند که در سال اول بیشترین میزان اسانس در 
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مرحله آغاز گلدهی و در سال دوم در مرحله گلدهی 

بنابراین آنها بیان کردند که . کامل بدست آمده است
حداکثر اسانس تنها به مرحله رشدي گیاه مربوط نشده 
بلکه به درجه حرارت، رطوبت، طول دوره آفتاب، 

در تحقیقی در . جابجایی هوا و بارندگی نیز بستگی دارد
کرد اسانس آویشن باغی پس از نیوزلند باالترین عمل

کیلوگرم در هکتار به  8/22اتمام دوره گلدهی و معادل 
). 1994مک گیمپسی و همکاران (دست آمده است 

 .T( همچنین بیشترین درصد اسانس گونه آویشن ابلق

citriodorus(  در مرحله آغاز گلدهی می باشد
در مجموع نتایج حاصل ).  1389امیدبیگی و همکاران (

از این تحقیق و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که 
در جنس آویشن با کامل شدن رشد گیاه و ورود آن به 

مرحله کامل گلدهی و بذردهی می توان به عملکرد 
  .  مناسب از نظر ماده خشک و اسانس دست یافت

) 4جدول (اثر متقابل سال و مرحله برداشت 
نشان داد که مرحله بذردهی سال اول با دارا بودن 

کیلوگرم در هکتار، باالترین عملکرد خشک را  3208
بر اساس نتایج حاصله بیشترین عملکرد . داشته است

و عملکرد ) کیلوگرم در هکتار 53/43(اسانس 
نیز مربوط به ) کیلوگرم در هکتار 40/35(ل کارواکرو

باالترین عملکرد . همین مرحله در سال اول بوده است
نیز در مرحله گل دهی ) کیلوگرم در هکتار 33/4(تیمول 

همچنین بیشترین درصد . کامل سال اول مشاهده گردید
نتایج حاصل . اسانس نیز در همین مرحله مشاهده شد

ر سال بر صفات مورد از مقایسه میانگین مرکب اث
نیز نشان دهنده برتري سال ) 3جدول (مطالعه 

به . اول نسبت به سال دوم در صفات ذکر شده است
نظر می رسد شرایط مختلف آب و هوایی دو سال مورد 

همچنین با توجه . بررسی یکی از دالیل این مسئله باشد
به اینکه انتقال بوته ها از رویشگاه به زمین اصلی انجام 

ده است لذا عدم استقرار مناسب گیاه و سازگاري ش
اندك آن با شرایط جدید زراعی می تواند دلیلی دیگر بر 

از طرفی با توجه به نتایج به دست . این رخداد باشد
آمده می توان بیان کرد که در این گیاه مرحله بذردهی 
که در حقیقت با کامل شدن دوره رشد همراه است 

دگی گیاه می باشد که در مرحله مهمی در طول زن
صورت فراهم آمدن کلیه شرایط مطلوب و مورد نیاز 
گیاه، امکان دسترسی به عملکرد مناسب چه از نظر 
عملکرد خشک و چه از نظر عملکرد اسانس و عملکرد 

پس در صورتی که . کارواکرول را فراهم می سازد
هدف، تولید یکی از موارد ذکر شده باشد، بایستی به 

از طرفی مرحله گلدهی . داشت توجه کافی گرددزمان بر
کامل نیز جهت حصول به حداکثر درصد اسانس و 

با توجه به اینکه هر . عملکرد تیمول پیشنهاد می گردد
چه رشد گیاه بیشتر گردد میزان بافت هاي چوبی آن 

افزایش می یابد و این مسئله می تواند باعث کاهش 
لذا نتایج به دست ) 2000گلن و همکاران (اسانس گردد 

   . آمده به نظر منطقی می رسد
بر اساس مقایسه میانگین اثر متقابل مکان و 

ایستگاه قهیز  ، آویشن کرمانی)6جدول ( مرحله برداشت
 2985( بیشترین عملکرد خشک در مرحله بذردهیداران 

و  )درصد 8/41(عملکرد اسانس  ،)کیلوگرم در هکتار
را به  )کیلوگرم در هکتار 71/33(عملکرد کارواکرول 
 58/1(همچنین درصد اسانس گیاه  .خود اختصاص داد

باالترین مقدار  )درصد 85/3(و عملکرد تیمول  )درصد
. داشتداران ایستگاه قهیز در مرحله گلدهی کامل را 

نیز بیشترین میزان ) 2009(افتخار و همکاران  گزارش
نی را در مرحله گلدهی کامل اعالم اسانس آویشن کرما

موجود  يهمچنین بر اساس گزارشها. موده استن
میزان اسانس جنس آویشن در مرحله گلدهی ن یشتریب

 ،1389 امیدبیگی و همکاران(به دست می آید 
مکی زاده تفتی و   و 2008ادابراهیمی و همکاران نژ

همچنین بر اساس نتایج حاصله از  ).1389 همکاران
ایستگاه قهیز داران از نظر عملکرد خشک  5جدول 

 64/27(، عملکرد اسانس )کیلوگرم در هکتار 52/2109(
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و ) درصد 30/1(، درصد اسانس )کیلوگرم در هکتار
نسبت به ) کیلوگرم در هکتار 86/22(عملکرد کارواکرول 

. اشته استایستگاه شهید فزوه در سطح باالتري قرار د
همچنین درصد دو ترکیب تیمول و کارواکرول و 
عملکرد آنها در ایستگاه قهیز داران باالتر از ایستگاه 

یکی از دالیل اصلی این . شهید فزوه مشاهده شده است
مسئله می تواند تفاوت شرایط آب و هوایی و اقلیمی دو 

با در نظر گرفتن شباهت هاي موجود بین . ایستگاه باشد
اقلیمی رویشگاه اصلی این گیاه با شرایط آب و  شرایط

هوایی ایستگاه قهیز داران و تفاوت قابل توجه آن با 
شرایط اقلیمی ایستگاه شهید فزوه به نظر می رسد این 
گیاه در ایستگاه قهیز داران بهتر رشد نموده و توانسته 

این در حالی است که ایستگاه . است سازگارتر شود
می متفاوت نتوانسته نیازهاي اصلی شهید فزوه با اقلی

  .  گیاه را برآورده سازد
اثر متقابل مکان و سال نشان داد که در 

کیلوگرم در  2205(عملکرد خشک  بیشترین مجموع
، عملکرد اسانس )درصد 34/1(درصد اسانس  ،)هکتار

، عملکرد تیمول و کارواکرول )کیلوگرم در هکتار 23/3(
و درصد  )گرم در هکتارکیلو 52/23و 85/3به ترتیب (

مربوط به سال اول ) درصد 66/1(ترکیب پاراسیمن 
    .)7جدول ( بود داران ایستگاه قهیز

سال، مکان و مرحله  متقابل مقایسه میانگین اثر
بیشترین عملکرد خشک نشان داد که ) 8جدول (برداشت 

در مرحله بذردهی سال اول ) کیلوگرم در هکتار 3350(
به دست آمد که تفاوت معنی داري داران ایستگاه قهیز 

در ) کیلوگرم در هکتار 3227(فزوه د یشهبا ایستگاه 
در مرحله  باالترین درصد اسانس .همان سال نداشت

گلدهی کامل به دست آمد که بیشترین آن در سال دوم 
مشاهده شد و تفاوت ) درصد 7/1(فزوه د یشهایستگاه 

) درصد 6/1( معنی داري با سال قبل همین ایستگاه
باالترین عملکرد کارواکرول مربوط به . نشان نداد

بود که در دو داران مرحله بذردهی در ایستگاه قهیز 
. سال مورد آزمایش تفاوت معنی داري نشان نداد

باالترین عملکرد تیمول نیز در مرحله گلدهی کامل سال 
مشاهده ) کیلوگرم در هکتار 5( داران اول ایستگاه قهیز

  .گردید
در مجموع بر اساس نتـایج حاصـله مـی تـوان     
بیان نمود که آویشن کرمانی جهت تولید عملکرد مناسب 

نیاز بـه کامـل   از نظر ماده خشک، اسانس و کارواکرول 
نمودن دوره رشدي خود داشته و بهتر است در مرحلـه  

در این گیاه مرحله گلدهی کامـل  . بذردهی برداشت گردد
را تولید خواهد و عملکرد تیمول بیشترین درصد اسانس 

لذا بسته به هدف تولیـد کننـده بایسـتی بـه مرحلـه      . کرد
ترکیبـات   همچنـین . برداشت توجه خاصی مبذول گـردد 

هاي مختلف تفـاوتی  هاي مختلف و مکاناسانس در سال
 .ممکن است تغییر کنـد آنها نخواهند داشت و تنها مقادیر 

ت صادق نیست ولی این مسئله در مراحل مختلف برداش
و بعضی از ترکیبات ممکن اسـت در یـک مرحلـه وجـود     

از طرفـی شـرایط آب و هـوایی و اقلیمـی     . نداشته باشند
مناسب گیاه بویژه شرایط مشابه رویشگاه اصلی، جهت 

می از اهمیت خاصی برخوردار آن  مطلوبرشد و تولید 
در منـاطقی بـا شـرایط آب و     بنابراین بهتـر اسـت   باشد

  .ا رویشگاه اصلی کشت شودب هوایی مشابه
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