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Abstract
Cultivation and establishment of perennial medicinal plants in the low-yield dryland farms and degraded 
rangelands can prevent the erosion caused by annual repeated plowing, and create changes in the 
conservation and restoration of dryland agricultural ecosystems. To prove this hypothesis, several 
experiments were conducted in the form of a national plan in seven key dryland areas in North Khorasan, 
Guilan, East Azarbaijan, Kurdistan, Kermanshah, Isfahan, and Tehran during 2007-2011. Field experiments 
were carried out in a split-plot design, containing species as main plot at 10 levels (10 Thymus species) 
in different areas, and density as subplot at three levels (4, 6 and 8 plants per square meter). The results 
of field experiments in different years and different provinces revealed the establishment of all species 
studied under rainfed conditions. The highest dry matter yield in Thymus daenensis (2994 kg ha-1) and 
T. kotschyanus (2884 kg ha-1) was recorded for Kurdistan, Kermanshah, and Tehran at a density of 
eight plants per square meter. The oil yield varied from 0.69-3.11% in different treatments. The highest 
oil percentage was obtained for T. daenensis in Kermanshah and Kurdistan. According to the results, the 
increased dry matter yield at high density under rainfed conditions of Kermanshah, Kurdistan, and Tehran 
indicates the high production capacity of thyme under rainfed conditions with an annual rainfall up to 400 
mm and in cold semi-steppe regions.  The highest amount of thymol (80.33%) and carvacrol (71.9%) was 
recorded for T. daenensis and T. kotschyanus in Damavand. Results indicate the appropriate establishment 
and yield of local thyme species under rainfed conditions that could be introduced as perennial medicinal 
plants for dryland farming.
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کشت و توليد برخی گونه های آويشن
 در ديمزارهای مختلف کشور

 محمدحسين لباسچي1*، ابراهيم شريفي عاشورآبادي2

 Cultivation and production of some thyme species in different
dryland farms of the country

چکیده:
کشت و استقرار گیاهان دارویي چند ساله در دیمزار هاي کم بازده و مراتع تخریب  شده ضمن ایجاد پوشش گیاهي 
مناسب، مي تواند از فرسایش ناشي از شخم  هاي مکرر ساالنه جلوگیري کرده و تحولي در حفظ و احیاي اکوسیستم هاي 
زراعي دیم کشور ایجاد کند. براي اثبات این فرضیه، آزمایش های متعددي در قالب طرح ملي در هفت منطقه نمونه دیم 
در استان هاي خراسان شمالي، گیالن، آذر بایجان شرقي، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و تهران از سال 1386 تا 1390 
اجرا شده است. نتایج آزمایش های مزرعه اي سال هاي مختلف در استان ها حاکي از استقرار کلیه گونه هاي مورد بررسي 
در شرایط دیم بود. بیشترین میانگین عملکرد ماده  خشک  در Thymus daenensis  و T. kotschyanus  به ترتیب با 
2994 و2884 کیلوگرم در هکتار در کردستان، کرمانشاه و تهران در تراکم هشت بوته در مترمربع مشاهده شد. بازده 
اسانس هم از 0/69 تا 3/11 درصد در تیمار هاي مختلف متفاوت بود و T. daenensis  در کرمانشاه و کردستان 
بیشترین درصد اسانس را به خود اختصاص داد. بر  اساس نتایج به دست آمده افزایش عملکرد ماده  خشک در تراکم 
باال در شرایط دیم استان هاي کرمانشاه، کردستان و تهران )دماوند( نشان دهنده ظرفیت باالي تولید آویشن در شرایط 
دیم با بارندگي تا 400 میلي متر در سال و مناطق نیمه استپي سرد است. باالترین مقدار تیمول از  T. daenensis   نیز 
با 80/33 درصد و بیشترین کارواکرول از T. kotschyanus با 71/9 درصد از کل اسانس در دماوند به دست آمد. نتایج 
کلي حاکي از استقرار و عملکرد مناسب گونه هاي محلي آویشن در شرایط دیم کشور است که مي توانند به عنوان گیاهان 

دارویي چند ساله براي دیم کاري معرفي شوند.
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 سازگاري گیاهان دارويي
گونه هاي مختلف و متنوع  گیاهان دارویي در رویشگاه هاي طبیعي محل زیست 
و رشد خود، طي میلیون ها سال با شرایط طبیعي سازگاري کامل پیدا کرده اند. 
شرایطي که از مناطق خشک تا بسیار مرطوب را حتي در ایران در برگرفته 
است. انواع گونه هاي گیاهي دارویي در کوهستان هاي سرد با خاک هاي کم 
عمق، دشت هاي کم شیب با خاک عمیق، بیابان هاي خشک و شور یا مناطق 
پرباران، داراي رشد مناسب و کامل بوده و به خوبي دوره زندگي و رشد خود 
را تکمیل و طي کرده اند. این گونه ها در مقایسه با گیاهان زراعي معمول، از 
سازگاري بیشتري برخوردارند. گیاهان دارویي در شرایط گوناگون و البته در 
سال هاي مطلوب و متعارف اقلیمي منطقه خود، از کمیت قابل قبول و کیفیت 

خوبی از نظر مواد مؤثّر برخوردار  هستند )لباسچی 1379(.

   مقدمه
سطوح وسیع دیمزارهاي کم بازده از نظر تولیدات نا همگون با 
شرایط طبیعي، لزوم انتخاب و کشت گیاهان مناسب و سازگار 
با منطقه را آشکار مي  سازد. براي این منظور انتخاب و کشت 
گیاهان دارویي چند ساله سازگار با شرایط دیم هر منطقه به عنوان 
کشت جایگزین گیاهان یک ساله و نامناسب، مي تواند بهترین 
گزینه باشد. در بسیاري از مناطق دیم خیز کشور عملکرد پایین 
تولید غالت توجیه اقتصادي ندارد و نیازمند بررسي براي تغییر 
الگوي کشت در جهت تولید و عرضه گیاهان مرتعي و دارویي 
ایجاد  دارویي چندساله، ضمن  گیاهان  استقرار  )غفاري، 1387(.  است 
پوشش گیاهي، مي تواند از فرسایش ناشي از شخم هاي مکرر ساالنه نیز 
جلوگیري کند )حیدری شریف آباد 1379(. ترویج این روش زراعت دیم 
گیاهان دارویي در عرصه هاي شیب دار و غیره در سطوح وسیع کشور، 
مي تواند تحولي در حفظ و احیاي اکوسیستم هاي زراعي دیم ایجاد کند 

)لباسچی 1389(.

 يافته ها
در بررسـي هاي تفکیکـي صفـات گونه هاي آویشـن در شـرایط دیم در 
 T. vulgaris اسـتان هاي مختلـف کشـور، نتایـج عملکـرد مـاده  خشـک
حاکـي از بیشـترین مقـدار ایـن صفـت در ترکیـب تراکـم هشـت بوتـه 
در متر مربـع در سـال دوم رشـد در اسـتان گیـالن بـا 2003 کیلوگـرم 
در هکتـار بـود. بیشتــرین مقدار درصـد اسـانس T. vulgaris در تراکم 
 هشـت بوته در متر مربع در سـال اول رشـد هم در اسـتان هاي اصفهان و 
کردسـتان بـه ترتیب بـا 2/46 و 2/26 درصد به دسـت آمد. اما بیشـتر 
اسـتان ها از بـازده  اسـانس پایینـي در  T. vulgaris برخـوردار بودنـد. 
بیشـترین مقـدار عملکـرد مـاده  خشـک T. daenensis در اسـتان هاي 
مختلف در تراکم هشـت بوته در متر مربع در سـال دوم رشـد در اسـتان 
کرمانشـاه بـا 3353 کیلوگـرم در هکتـار بـه دسـت آمـد کـه بـا کلیـه 
تیمار هـاي مـورد بررسـي تفـاوت معنـي داري داشـت. بیشـترین درصد 
اسـانس در تراکـم هشـت بوتـه در متر مربـع در سـال دوم رشـد نیـز 
در اسـتان  کرمانشـاه و کردسـتان به ترتیـب بـا 3/11 و 2/99 درصـد 
 T. kotschyanus  به دسـت آمـد. بیشـترین مقدار عملکرد مـاده  خشـک
در اسـتان هاي مختلـف در تراکـم هشـت بوتـه در متر مربـع در سـال 
دوم رشـد در اسـتان تهـران )دماونـد( بـا 2130 کیلوگـرم در هکتـار 
تراکـم  T.kotschyanus در  اسـانس  باالتریـن درصـد  آمـد.  به دسـت 
هشـت بوتـه در متر مربـع در سـال دوم رشــد هـم در اسـتان  تهـران با 
2/73 درصـد ثبت شـد. عملکــرد مـاده  خشـک   T. pubescens  در 
اسـتان هاي مختلـف در تراکـم هشـت بوتـه در متر مربـع در سـال دوم 
رشـد در کردسـتان با 1952 کیلوگرم در هکتار در بیشـترین میزان قرار 
داشـت و باالتریـن درصـد اسـانس در تراکـم  هشـت بوتـه در متر مربع 
در سـال اول رشـد در اسـتان  کردسـتان بـا 2/43 درصـد به دسـت آمد. 
نتایـج تجزیه مرکب برخي صفات کمي و کیفي در سـه اسـتان کردسـتان، 
  T. daenensis کرمانشـاه و تهـران در سـال هاي 88 تا 90 نشـان داد کـه
و T.kotschyanus  بـه ترتیـب بـا 2994 و2884 کیلوگـرم در هکتـار 

کشت بذر و تهیه نشا در پاییز
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آماده سازي زمین و انتقال نشا به زمین اصلي در پاییز

مزرعه تحقیقاتي آویشن  هاي دیم )کرمانشاه(

برداشت محصول در اواسط تیرماه )دماوند(

محصول گونه هاي مختلف آویشن دیم در کردستان )سارال(

میانگین 3 ساله عملکرد سرشاخه خشک گونه هاي آویشن دیم

ترکیبات آویشن دنایي

بیشـترین عملکـرد مـاده  خشـک را در سـال سـوم آزمایش در شـرایط 
دیـم تولیـد کردند . بر اسـاس نتایـج به دسـت آمده افزایش عملکـرد ماده 
 خشـک در تراکم باال در شـرایط دیم اسـتان هاي کرمانشـاه، کردستان و 
تهـران نشـان دهنده ظرفیـت باالي تولید آویشـن در شـرایط دیم اسـت. 
ظرفیـت تولیـد T. daenensis در تمامـي اسـتان هاي مـورد آزمایـش 
نشـان از سـازگاري و عملکرد هـاي کمـي و کیفـي ایـن گونه بومــي و 
 T. daenensis بـا ارزش دارد. بیشتریــن میـزان عملکرد هاي تیمـول را
بـا 62/9 درصـد بـا تفـاوت معنـي دار بـا  T. vulgaris بـا 55/3 درصد 
در  و  آزمایـش  سـال هاي  در  درصـد   36/3 بـا   T.kotschyanus و 
 T. daenensis اسـتان هاي مختلـف تولیـد کـرد. باالتریـن تیمـول از
هـم در تراکـم متوسـط در دماونـد و سـال سـوم آزمایـش بـا 80/33 

درصــــد از کل اسـانس حاصل شـد )لباسچی و همــکاران 1392(. 
نکته دیگــر باال بودن میــزان کارواکرول T. pubescens در تمامي 
به  نسبت  درصد  حداکثر 82/54  با  دیم  شرایط  در  آزمایش  سال هاي 

شرایط طبیعي و رویشگاهي است. این موضوع نشان دهنده اثرات مثبت 
کشت و اهلي کردن  برخي گونه هاي دارویي است که احتماال خاک عمیق تر 

با مواد غذایي بیشتر و گرماي باالتر موجب این افزایش شده است.

 نتیجه گیري و پیشنهـاد ها
استان هاي غرب  دیم  در شرایط  باال  تراکم  در  اسانس  عملکرد  افزایش 
کشور و منطقه  دماوند نشان دهنده ظرفیت باالي تولید آویشن در شرایط 
دیم با بارندگي 300 تا 400 میلي متر در سال است. این در حالي است 
که هیچ گونه کودي براي افزایش تولید و تقویت خاک و رشد بیشتر و بهتر 
افزایش  گیاه در استان هاي محل اجراي طرح مصرف نشده است. روند 
عملکرد اسانس در سال دوم بسیار جهشي بود ولي این روند در سال سوم 
نیز افزایش قابل مالحظه و معني داري پیدا کرد. این موضوع نشان دهنده 
سازگاري و استقرار آویشن در مناطق مورد آزمایش و رسیدن به تولید 
و  تولید  ظرفیت  به  دستیابي  براي  بنابراین  است.  سال  سه  در  مطلوب 
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میـزان ماده  خشـک شـد که نشـان از مسـاعدت محیط در امکان کشـت 
بوته هـاي نسـبتًا زیـاد در واحد سـطح دارد.

به عنوان  نیز در سال هاي دوم و سوم  افزایش درصد اسانس  روند 
افزایش  و  سازگاري  نشان دهنده  آویشن  کیفي  شاخص هاي  از  یکي 
کیفیت پیش رونده گونه هاي آویشن همراه با روند افزایشي )عملکرد ماده 
خشک، درصد و عملکرد اسانس( در شرایط اقلیمي منطقه دماوند است.
بـا وجـود بارندگي به نسـبت محـدود دماوند در بهار سـال 1390 
)61 میلي متـر( مقادیـر حداکثـري تیمـول و کارواکـرول در ایـن سـال 
پایانـي آزمایـش به دسـت آمـد. ایـن موضـوع نشـان دهنده اسـتقرار و 
سـازگاري مطلـوب گونه هـاي مختلف آویشـن و اراه بیشـترین کیفیت 
در شـرایط دیـم منطقـه دماونـد بـا ارتفاع حـدود 2000 متر از سـطح 

دریـا و بارندگـي متوسـط حـدود 330 میلي متر در سـال اسـت. 
به وضعیت و شرایط دیم و  با مراجعه  این طرح ملي  نتایج  بنابر 
اقلیمي هر منطقه و با توجه به گونه ها و تراکم هاي مناسب هر منطقه، 
تحت شرایط  آویشن  دارویي  گیاه  استقرار  و  به کشت  اقدام  مي توان 

بهره برداري بهینه از مزرعه آویشن دیم نیاز به حداقل 2 تا 3 سال 
   T. kotschyanus زمان براي استقرار کامل گیاه است. گونه هاي
و T. daenensis بیشترین مقادیر عملکرد اسانس را در استان هاي 

مختلف و در بیشـترین تراکم تولیــد کردند.
    در ایـن میـان گونـه T. vulgaris در تراکـم بـاال نیـز عملکـرد 
اسـانس کمتـري نسـبت بـه تراکـم چهـار بوتـه در متر مربـع در 
سـایر گونه هـا تولیـد کرد. ایـن موضوع نشـان دهنده تـوان تولید 
باالتـر گونه هـاي بومـي در تراکم بـاال در مناطق مختلف نسـبت 
بـه گونـه خارجـي در شـرایط دیـم اسـت. تراکـم هشـت بوتـه 
در متر مربـع در کردسـتان، کرمانشـاه و تهـران، موجـب تولیـد باالتریـن 

 وضعیت ریشه هاي آویشن در شرایط دیم )گیاهان 4 ساله(

 ،T. pubescens دیـــم کرد. در مناطق کم باران از گونه هایـي مانند
در مناطقی با بارندگي متوسط از T. daenensis و در مناطق پرباران 
براي  کرد.  استفاده   T. vulgaris و   T. daenensis از  می توان  نیز 
با بارندگي  اطمینان از کشت و تولید گیاهان دارویي در شرایط دیم 
آبیاري  و  آبگیر  سطوح  سامانه هاي  از  است  الزم  متوسط،  تا  کم 

استفاده شود. اقتصادي،  به عملکرد  براي دستیابي  تکمیلي محصول 
ایجاد  با  مي تواند  ملي  تحقیق  این  کاربردي  نتایج  نهایت  در 
و  مزرعه اي  آموزشي  کارگاه هاي  برگزاري  پایلوت،  مزارع 
نصیب  را  مطلوبي  بسیار  افزوده  ارزش  ترویجي،  ساده  بروشور هاي 
دیم کاران، بهره برداران مراتع و عشایر در دیمزار ها و مراتع کم بازده 
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یا تخریب شده وسیع کشور کند.
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