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 چکیده:

های مختلفی استفاده  ( است. از اندام هوایی و اسانس آویشن در صنایع و فرآوردهLamiaceaeآویشن گیاهی از تیره نعناعیان ): مقدمه

اسانس معروف دنیاست و در تجارت جهانی جایگاهی خاص دارد. آویشن در مرحله ابتدایی دارای  11شود، اسانس آویشن از جمله  می

سزایی بر خصوصیات کمی، کیفی و اسانس گیاهان  رشد ضعیف و کند است. تغذیه مطلوب و شرایط به دور از هرگونه تنش نقش به

 1331ای در سه تکرار در بهار و تابستان  این آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی، تحت شرایط گلخانه: ها مواد و روشدارویی دارد. 

وباسیلوس در دو سطح گرم در کیلوگرم خاک و کود زیستی تی 1و  5/1-1انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سوپرجاذب در سه سطح 

بر داری  نتایج نشان داد تیوباسیلوس به تنهایی تفاوت معنی: نتایج استفاده و عدم استفاده بر روی دو گونه آویشن باغی و دنایی انجام شد.

ردید. % گ1دار درصد اسانس در سطح آماری  ایجاد نکرد، اما اثر متقابل تیوباسیلوس و سوپرجاذب باعث افزایش معنیدرصد اسانس 

گرم  5/1و  1گرم سبب افزایش درصد اسانس گیاه آویشن نسبت به شاهد شد. سوپرجاذب در سطوح  5/1مقدار در  همچنین سوپرجاذب

 شود. همراه با تیوباسیلوس سبب بهبود و افزایش رشد و درصد اسانس گیاه آویشن می

 درصد اسانس.ب، آویشن باغی، آویشن دنایی، تیوباسیلوس، سوپرجاذ کلمات کلیدی:

 مق
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 دمه:مق

بادی و  باشد )نقدی ثره آویشن از نوع اسانس میثره آن و ماده مؤمربوط به ماده مؤخواص دارویی گیاه آویشن    

اکسیدان،  روماتیسم، آنتی کننده، ضد عفونی قارچ، ضد اسانس آویشن دارای خواص ضد .(1332زاده تفتی،  مکی

و باشد و از آن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی  ی در پستانداران میدهنده پیر خیردارنده طبیعی غذا و تأ هنگ

 .(Malik et al., 1987)شود  های متنوعی می بهداشتی استفاده

سزایی در تولید کمی و کیفی  های ارگانیک و زیستی نقش به تغذیه صحیح گیاهان دارویی و معطر از طریق روش   

استفاده از تیوباسیلوس بر روی گیاهان دارویی  (.1333یادگاری و برزگر، عملکرد و اسانس گیاهان دارویی دارد )

غذایی، افزایش رشد رویشی و تولید اسانس در گیاه  تحقیقات کمی انجام و گزارش شده است، جذب عناصر

گاری و ( با کاربرد تیوباسیلوس همراه با گوگرد نسبت به شاهد افزایش یافت )یادMelissa officinalisبادرنجبویه )

 (.1333برزگر، 

های خشک و نیمه خشک مثل ایران بوده و گیاهان این مناطق اغلب تحت  آب یک منبع محدود در اکوسیستم    

ثره به رشد کامل گیاهان دارویی برای ترکیب مواد مؤ(. 1331تاثیر تنش خشکی هستند )بانج شفیعی و همکاران، 

 .(1331شود )رازبان و پیرزاد،  ثره و کیفیت آن میؤکاهش ماده مرویشی و زایشی نیاز دارند و تنش خشکی موجب 

اند و بسیار اندک بر روی گیاهان دارویی انجام  ها بیشتر بر روی گیاهان زینتی تحقیق و بررسی شده سوپرجاذب   

و  تواند بسیار کارا شده است و با توجه به ارزش گیاهان دارویی و مشکالت آب در سیستم کشاورزی ایران می

 مناسب باشند. 

 

 



 

 

 (Matricaria chamomillaهای متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در بابونه آلمانی ) سوپرجاذب تحت آبیاری

کند )رازبان و  بررسی شد و نشان داد که سوپرجاذب کاهش عملکرد بیوماس در شرایط کمبود آب را جبران می

 (.1331پیرزاد، 

 ها: مواد و روش

مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی وابسته به وزارت گلخانه در  1331تابستان سال  این پژوهش در بهار و   

. انجام شد جهاد کشاورزی واقع در شهرک مهندسی زراعی کرج به صورت طرح کامال تصادفی در سه تکرار

تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش تیوباسیلوس در دو سطح: استفاده و عدم استفاده، سوپرجاذب در سه سطح: 

و   Thymus vulgarisعلمی   گرم در کیلوگرم خاک بر روی دو گونه آویشن: آویشن باغی با نام 1و  5/1صفر، 

در نهایت از ل تیمارها و اتمام رشد و برداشت، پس از اعمابودند.  Thymus daenensisآویشن دنایی با نام علمی 

 محاسبه شد. درصد اسانس گیری و اسانسونجر به مدت سه ساعت کل با دستگاه ماده خشک اندام هوایی

 :نتایج و بحث

ایجاد نکرد، اما اثر متقابل تیوباسیلوس و سوپرجاذب  بر درصد اسانسداری  تیوباسیلوس به تنهایی تفاوت معنی   

گرم سبب افزایش درصد  5/1مقدار در % گردید. همچنین 1دار درصد اسانس در سطح آماری  باعث افزایش معنی

گرم همراه با تیوباسیلوس سبب بهبود و  5/1و  1اسانس گیاه آویشن نسبت به شاهد شد. سوپرجاذب در سطوح 

میزان اسانس تولیدی با توجه به افزایش شاخص سطح برگ و به  د اسانس گیاه آویشن گردید.افزایش رشد و درص

 شود.  دنبال آن افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه حاصل می

 

 



 

 

سوپرجاذب و تیوباسیلوس که هرکدام بر روی صفتی اثر مطلوب داشتند در این آزمایش نتیجه نشان داد با افزودن    

 ر متقابل سوپرجاذب+تیوباسیلوس درصد اسانس را افزایش داد.و نتیجه نهایی اث

دار نمود. سوپرجاذب در  درصد معنی 1استفاده متقابل از سوپرجاذب و تیوباسیلوس درصد اسانس را در سطح    

درصد بر درصد اسانس  1دار در سطح  مقدار نیم گرم در کیلوگرم خاک با تیوباسیلوس سبب افزایش و تفاوت معنی

 ( مطابقت دارد.1331( و )رازبان و  پیرزاد، 1333با نتایج )یادگاری و برزگر،  شد و

 

 تیوباسیلوس بر درصد اسانس آویشن×مقایسه میانگین اثر متقابل سوپرجاذب. 1شکل 
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