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چکیده
اين تحقيق بهمنظور بررسي تأثير فواصل کاشت بر عملکرد شاخصهای مورفولوژيک و ميزان اسانس دو اکوتيپ از گياه دارويي
زوفايي ( )Thymbra spicata L.در شرايط زراعي طي دو سال زراعي  1395و  ،1396بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزی دانشگاه ايالم اجرا گرديد .تيمارها شامل سه فاصله کاشت روی
رديف ( 30 ،20و  45سانتيمتر) و دو اکوتيپ (ملکشاهي و سومار) بودند .نتايج حاصل از بررسي مرکب دادهها نشان داد که فواصل
کاشت و اکوتيپهای کاشته شده بر بسياری از صفات ازجمله عملکرد ماده خشک برگ و بوته ،درصد و عملکرد اسانس توليدی،
شاخص سطح برگ ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد گل در بوته و ارتفاع تأثير معنيدار داشت .مقايسه ميانگين اثرات ساده و متقابل صفات
نشان داد که با افزايش فاصله کاشت بين بوتهها تا سطح  30سانتيمتر عملکرد ماده خشک بوته ،شاخص سطح برگ ،تعداد شاخه
فرعي و قطر تاج پوشش در گياه افزايش يافت و با توجه به همبستگي مثبت اين صفات با عملکرد اسانس درنهايت بيشترين عملکرد
اسانس توليدی در اين تيمار مشاهده گرديد .در ميان دو اکوتيپ نيز اکوتيپ ملکشاهي از نظر عملکرد ماده خشک برگ و بوته ،درصد
و عملکرد اسانس تعداد شاخه فرعي ،قطر تاج پوشش و سطح برگ بر اکوتيپ سومار برتری داشت .نتايج حاصل شده از کاشت
دوساله گياه زوفايي نشان داد که بيشترين عملکرد ماده خشک بوته ،شاخص سطح برگ ،تعداد شاخه فرعي ،قطر تاج پوشش ،طول
گلآذين و درصد اسانس در سال دوم کاشت در تيمار فاصله روی رديف  30سانتيمتر و اکوتيپ ملکشاهي بدست آمد.
واژههای کلیدی :ايالم ،زوفايي ( ،)Thymbra spicata L.شاخص سطح برگ ،عملکرد اسانس ،عملکرد ماده خشک.

مقدمه
زوفايي گياهي چندساله از خانواده نعناييان
( )Lamiaceaeبا نام علمي ( )Thymbra spicata L.است.

اين گياه دارويي و معطر با نام محلي ازبوئه ( ،)Azbuaاز
گياهان بومي خودرو استان ايالم است ( Mozafarian,
1996؛  .)Ghasemi Pirbalouti et al., 2009عالوهبر ايران
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در نواحي جنوبشرقي آنتاليا و نواحي مديترانه ترکيه نيز
رويش داشته و با نامهای گوناگوني همانند تيم (،)Thyme
هربا تيم ( ،)Herba Thymeرد تيم ( )Red Thymeنيز
شناخته ميشود ( .)Kizil, 2010زوفايي گياهي است پايا که
بيشتر در مناطق خشک و آفتابي و تپههای خشک در ارتفاع
 420تا  1160متری و در خاکهايي با بافت سبک شني و
عمق سطحي ميرويد .در رويشگاه آن ،دوره رويشي گياه از
ماههای ارديبهشت تا خرداد شروع ميشود و زمان گلدهي
آن ،اوايل خرداد و شروع بذردهي آن تيرماه است
( .)Mozafarian, 1996از قسمتهای مختلف گياه ازجمله
برگ ،گل ،ساقه ،ريزوم ،جوانه ،بذر و ساير قسمتهای آن
بعد از خشک کردن استفاده ميشود .در طب سنتي اين گياه
بهعنوان ضدعفونيکننده دستگاه تنفسي (بهصورت دمکرده)،
داروی نيروزا ،برطرفکننده اسپاسمهای ماهيچهای،
خلطآور ،دفعکننده انگلها و اشتهاآور از زمان قديم در بين
مردم معمول بوده است .در ترکيه از اين گياه برای درمان
تنگي نفس ،گاز معده ،برونشيت ،سرفه ،اسهال و روماتيسم و
نيز بهعنوان طعمدهنده غذا در تهيه نوشيدنيها استفاده
ميشود (Toncer & Kizil, 2005؛ Inan et al., 2011؛
 .)Kizil et al., 2015در ساليان اخير نتايجي مبني بر اثر
استفاده از برگ و اسانس اين گياه بر کاهش کلسترول خون
نيز انتشار يافته است (.)Asadi et al., 2012
اسانس اين گياه بهعنوان منبع غني از فالونوئيدها،
ترپنوئيدها و ايزوپرنوئيدها همانند تيمول و کارواکرول است
و همانند ساير گياهان خانواده نعناييان مانند آويشن و مرزه
بيش از  %80ترکيبهای شيميايي اسانس آن را کارواکرول،
تيمول ،پارا-سيمن و گاما-ترپينن تشکيل ميدهند
( .)Ghasemi Pirbalouti et al., 2009در بسياری از
کشورها ،زوفايي بهدليل ارزش باالی اقتصادی بهصورت
ماده اوليه به صنايع داروسازی تحويل داده ميشود .همچنين
گزارششده که اسانس اين گياه از جوانهزني بذر علفهای
هرز جلوگيری کرده و بهعنوان يک علفکش نيز کاربرد دارد
(Moslem Arani et al., 2015؛ .)Baydar et al., 2004

63

امروزه استفاده از گياهان دارويي و معطر بهدليل گرايش
دوباره انسان به محصوالت طبيعي ،کشف داروهای جديد از
ترکيبهای طبيعي که دارای ساختارهای پيچيده شيميايي و
غيرقابل سنتزی هستند و همچنين بهدليل اثرات جانبي
داروهای شيميايي ،رشد بسيار بااليي دارد ( & Tabrizi
 .)Koocheki, 2015در حال حاضر حدود  %90نياز صنايع
دارويي ،آرايشي و بهداشتي از منابع طبيعي تأمين ميشود،
اين امر سبب شده است که بيشتر گياهان دارويي و
رويشگاههای آنان از بين رفته و يا در معرض تهديد قرار
بگيرند .از اينرو کشت گياهان دارويي و ورود آنها به
سيستمهای زراعي توليد که امکان توليد مواد اوليه در حجم
انبوه و مطابق با استاندارد مورد نياز صنايع را دارد ،از
اهميت بسيار بااليي برخوردار شده است ( & Najafi
Rezvani Moghadam, 2002؛ .)Ameri et al., 2013
مطالعات و بررسيهای اکولوژيکي گياهان مختلف بهويژه
گياهان دارويي و اسانسدار در بسياری از کشورهای دنيا
دارای سابقه طوالني است .در ايران نيز تاکنون طرحهای
متعددی در زمينه بررسي اکولوژيکي گياهان اسانسدار
ازجمله  Satureja ،Nepeta ،Mentha ،Thymusو
 Ziziphoraانجامشده است (Larti et al., 2013؛
Zarezadeh et al., 2016؛ .)Zarezadeh et al., 2014
اگرچه رشد و نمو و کمّيت و کيفيت مواد مؤثره گياهان
دارويي ازجمله تجمع ماده خشک و بيوسنتز اسانس بهوسيله
فرايندهای ژنتيکي کنترل ميشود ولي عوامل محيطي و
زراعي نيز در اين زمينه نقش مهمي دارند .در اين مورد،
فاصله کاشت از عوامل زراعي مهمي است که بر عملکرد
اسانس و ماده خشک آويشن در واحد سطح تأثير
معنيداری دارد ( .)Naghdi Bady et al., 2003تعيين
فاصله کاشت مناسب يکي از عوامل مهم ايجاد رقابت در
ميان گياهان زراعي است .استقرار تراکم مطلوبي از بوتههای
سالم از نظر استفاده از ارزشهای ژنتيکي ارقام و
توانمندیهای زراعي محيط از اهميت زيادی برخوردار
ميباشد و تعيينکننده فضای رشد قابل استفاده هر بوته
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خواهد بود (Moaveni et al., 2011؛
2013؛  .)Heidari et al., 2008آرايش کاشت بر توزيع
مناسب و بهتر نور در درون پوشش گياهي مؤثر است ،از
اينرو اثر اصلي فاصله کاشت بر محصول عمدتاً به علت
تفاوت در چگونگي توزيع انرژی تشعشعي خورشيد است و
افزايش جذب تشعشع منجر به باال بردن عملکرد ميشود
(Muchow et al., 1990؛ .)Board et al., 1990
در بررسي تأثير فواصل کاشت (فواصل  30 ،15و 45
سانتيمتر روی رديف) و زمان برداشت (آغاز جوانههای گل،
گلدهي کامل و بذردهي) بر عملکرد ،کمّيت و کيفيت اسانس
آويشن باغي ( )Thymus vulgaris L.گزارش شد که
فواصل کاشت روی رديف بر قطر تاج پوشش ،ارتفاع،
عملکرد تازه و خشک ،درصد و محتوای اسانس و مقدار
تيمول و کارواکرول تأثير معنيدار داشت ،بهطوری که
بيشترين مقدار اين فاکتورها در فاصله  15سانتيمتر روی
رديف در مرحله گلدهي کامل بدست آمد ( Naghdi Badi
 )2009( Al-Ramamneh .)et al., 2004طي بررسي
خصوصيات رشدی گياه آويشن ( )Thymus vulgaris L.در
فواصل مختلف کاشت (فواصل  30 ،15و  45سانتيمتر)
گزارش داد که کاهش فاصله کشت تا  15سانتيمتر منجر به
افزايش ارتفاع ،قطر کانوپي ،وزن تر و خشک ،عمق ريشه و
شاخص سطح گياه ميگردد .در بررسي تأثير فواصل روی
رديف  35 ،25و  50سانتيمتر بر عملکرد و بازده اسانس
در چهار گونه آويشن ،مشاهده شد که تراکم گياهي بر تعداد
ساقههای هوايي ،قطر تاج پوشش ،عملکرد تر اندامهای
هوايي و عملکرد خشک ريشه تأثير معنيداری داشت،
بهطوری که باالترين عملکرد ماده خشک ( 2206کيلوگرم
در هکتار) و بازده اسانس در فاصله کشت  25سانتيمتر
حاصل گرديد ( .)Taheri et al., 2013در تحقيقي که
بهمنظور بررسي اثر تراکمهای متفاوت (فواصل بين و روی
رديف  40×20 ،20×20و  60×20سانتيمتر) بر عملکرد
گياه ريحان ( )Ocimum basilicum L.انجام گرديد،
گزارش شد که بيشترين عملکرد تر بوته و برگ ،درصد و
عملکرد اسانس در تراکم  20×20حاصل گرديد ( Arabasi
Taheri et al.,

 Lebaschi .)& Bayram, 2004و همکاران ( )2010در
بررسي اثر تراکم (فواصل کاشت  25 ،17و  35سانتيمتر)
بر گياه رازيانه ( ،)Foeniculum vulgaris L.گزارش کردند
که اعمال تيمارهای تراکم بر ماده خشک گياه ،ارتفاع ،وزن
دانه در بوته و وزن هزاردانه تأثير معنيداری داشت،
بهطوری که بيشترين مقدار ماده خشک و وزن هزاردانه در
تراکم باالتر کاشت حاصل شد.
امروزه تقاضا برای گونههای مختلف گياهان دارويي
روبه افزايش و بازار تجارت اين گونهها رو به گسترش
است .ارزش دارويي و تجاری گياه زوفايي سبب برداشت
بيرويه و غيراصولي آن از رويشگاههای طبيعي استان شده
است .محدوديت جمعآوری اين گياه از زيستگاههای طبيعي
و همچنين کاهش جمعيت گونههای آن در ساليان اخير سبب
شد تا امکان کاشت اين گياه در خارج از زيستگاه بهمنظور
بررسي تأثير عوامل زراعي بر خصوصيات رويشي آن مورد
مطالعه و بررسي قرار گيرد .با توجه به اينکه فاصله کاشت از
عوامل مهم زراعي تأثيرگذار بر عملکرد توليدی و اسانس
گياهان دارويي است ،در اين پژوهش نيز سعي شده است تا
اثر فواصل مختلف کاشت بر عملکرد و توليد اسانس توليدی
دو اکوتيپ از گياه مورد بررسي قرار گيرد.

مواد و روشها
اين تحقيق طي دو سال زراعي  1395و  1396در
مزرعه تحقيقاتي دانشگاه ايالم واقع در عرض جغرافيايي
 33درجه و  37دقيقه و طول جغرافيايي  46درجه و 28
دقيقه با  1174متر ارتفاع از سطح دريا اجرا شد .آب و
هوای منطقه معتدل نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان
ماليم و مرطوب با متوسط بارندگي ساالنه  600ميلي متر
و متوسط درجه حرارت منطقه  16/7درجه سانتي گراد
است .با توجه به نتايج جدول  1وضعيت خاک مزرعه از
نظر بافت خاک دارای بافت سيلتي -لومي و  pHآن
قليايي بود .اين آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفي با  3تکرار اجرا شد .تيمارهای
آزمايش شامل فاصله روی رديف در سه سطح (30 ،20
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دانشگاه ايالم انجام گرديد .کاشت گياه در مزرعه بهصورت
رديفي با فواصل رديف  50سانتيمتر انجام شد .هر کرت
آزمايش دارای چهار خط کاشت به طول دو متر بود .در
طول فصل رويش عمليات مبارزه با علفهای هرز بهصورت
دستي در سه نوبت طي سال اول و دوم کاشت و فواصل
آبياری به فاصله هر هفت روز يکبار برای تمامي تيمارها
بهصورت نشتي انجام شد.

و  45سانتي متر) و دو اکوتيپ گياه شامل ملکشاهي و
سومار بودند.
در ابتدای کار بذرهای گياه با کمک کارشناسان اداره کل
منابع طبيعي استان از رويشگاههای طبيعي جمعآوری و پس
از شناسايي ،در زمستان سال  1394نسبت به توليد نشاء در
گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزی دانشگاه ايالم اقدام شد.
در ارديبهشت  ،1395هنگامي که ارتفاع نشاءهای توليدی
به  15سانتيمتر رسيد کار انتقال نشاءها به مزرعه تحقيقاتي

جدول  -1نتایج آزمایش خاک مزرعه
بافت خاک
سيلتي-لومي

شوری
()ds.m-1
0/26

pH

7/39

کربن آلی

رس

الی

شن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()%

()%

()%

()%

()%

ppm

ppm

1/74

27

58

15

0/18

4/94

356/26

نمونهبرداری و يادداشتبرداری از گياه در سال اول و
دوم زراعي در زمان ورود گياه به مرحله گلدهي انجام شد.
صفات مورد اندازهگيری در اين آزمايش؛ ارتفاع گياه ،تعداد
شاخه فرعي ،تعداد و طول گلآذينهای توليدی ،قطر تاج
پوشش ،شاخص سطح برگ ،عملکرد خشک برگ و بوته،
درصد و عملکرد اسانس بودند .بهمنظور اندازهگيری تعداد
شاخه فرعي و تعداد گلآذين ،با رعايت حاشيهها از هر
کرت  10بوته بهصورت تصادفي شمارش و ميانگين آن ثبت
گرديد .برای اندازهگيری ارتفاع ،طول گلآذين و قطر تاج
پوشش با استفاده از خطکش و متر از هر کرت  10بوته
بهصورت تصادفي اندازهگيری و ميانگين آن ثبت شد .برای
اندازهگيری شاخص سطح برگ نمونهها از دستگاه
مساحتسنج ديجيتال ( CI-203CA conveyor
 )attachmentاستفاده شد .نمونههای جمعآوری شده در
محيط آزمايشگاه و در سايه در دمای  20تا  25درجه
سانتيگراد خشک شدند .سپس مقدار  40گرم از پودر برگ
و سرشاخه گياهان هر کرت برای استخراج اسانس با استفاده
از روش تقطير با آب ( )Water distillationبا دستگاه
اسانسگير کلونجر استفاده شد .از سولفات سديم برای
رطوبتزدايي اسانسها استفاده شد .برحسب وزن خشک

گياه درصد اسانس و از حاصلضرب درصد اسانس در وزن
خشک برگ و شاخساره ،عملکرد اسانس محاسبه گرديد.
برای تجزيه آماری و تجزيه واريانس از نرمافزار  SASو
 SPSSو برای مقايسه ميانگينها از آزمون  LSDدر سطح
 %5استفاده شد.

نتایج
ارتفاع بوته
نتايج حاصل از تجزيه واريانس (جدول  )2دادهها نشان
داد که اثرات اصلي سال ،فاصله روی رديف و اکوتيپ و اثر
متقابل سال ،فاصله روی رديف و اکوتيپ بر صفت ارتفاع
بوته در سطح  %1معنيدار شد .مقايسه ميانگين اثرات متقابل
نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته ( 32/4سانتيمتر) طي سال
دوم آزمايش ،در فاصله روی رديف  20سانتيمتر و اکوتيپ
ملکشاهي حاصل شد .اين تيمار باالترين درصد رشد ارتفاع
(به ميزان  )%55را نسبت به ساير تيمارهای آزمايش نشان
داد .کمترين مقدار آن نيز ( 19/3سانتيمتر) در سال اول
کاشت ،در فواصل روی رديف  20و  45سانتيمتر و اکوتيپ
سومار مشاهده شد که از اين نظر دو تيمار در يک گروه
آماری قرار داشتند (شکل .)1
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40

سال زراعي 1395
b

bc

c
ed

df

D3O1

D2O2

g

30

d

d

25

gf

g

20
15
10

ارتفاع بوته (سانتی متر)

سال زراعي 1396

b

a

35

5
0
D3O2

D2O1

D1O1

D1O2

شکل  -1اثر متقابل سال ،فاصله روی ردیف و اکوتیپ بر ارتفاع بوته
 :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر
 :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار

تعداد شاخههای فرعی
براساس نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس (جدول
 )2مشاهده ميشود که اثر متقابل سال ،فاصله روی رديف و
اکوتيپ بر صفت تعداد شاخه فرعي در سطح احتمال %1
معنيدار گرديد .در شکل  2مشاهده ميشود که بيشترين
تعداد شاخه فرعي ( )%17/6طي سال زراعي دوم و در
a

سال زراعي 1395
سال زراعي 1396
b

فاصله روی رديف  30سانتيمتر و اکوتيپ سومار و فاصله
روی رديف  45سانتيمتری و اکوتيپ ملکشاهي توليد شده
است .نتايج حاصل نشان ميدهد که تعداد شاخههای فرعي
طي سال دوم آزمايش از سه تا هفت برابر نسبت به سال اول
کاشت افزايش داشته است.

120

a

100

b
b

تعداد شاخه فرعی در بوته

b

80
60
40

C

C

C

C

C

C

D3O2

D3O1

D2O2

D2O1

D1O2

D1O1

20
0

شکل  -2اثر متقابل سال ،فاصله روی ردیف و اکوتیپ بر تعداد شاخه فرعی در بوته
 :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر
 :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار

جدول  -2تجزیه مرکب اثر سطوح مختلف فاصله کاشت و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی و مواد مؤثره زوفایی ( )Thymbra spicataدر سال زراعی  1395و 1396
تعداد

تعداد گل

طول

قطر

شاخص

عملکرد ماده

عملکرد ماده

درصد

عملکرد

درجه

شاخه فرعی

در بوته

گلآذین

تاج پوشش

سطح برگ

خشک برگ

خشک بوته

اسانس

اسانس

تکرار

2

3/6

97/5

7/5

0/321

11/8

0/035

1524200

5559369

1/3

4029/6

سال

1

**458/2

**5164/6

**61586/6

**28/1

**63576/2

**622/9

**185717841

**341230793

*1/2

**224764

فاصله کشت

2

**9/04

**309/3

469/1 ns

**4/4

**192/9

**11/3

**12030319

**32491361

*0/899

**10648

اکوتیپ

1

**72/1

*34/02

**1/3

0/640ns

*98/01

**7/05

**11184788

**14557531

0/594ns

**15337

سال× فاصله کاشت

2

**9/9

**557/1

307/02 ns

*1/6

**79/4

**13/2

961075 ns

**5223029

**1/8

2464 ns

سال × اکوتیپ

1

0/679 ns

0/694 ns

10/02 ns

*2/8

34/8 ns

**4/9

*2882185

2575276 ns

*1/5

309/4 ns

فاصله کاشت ×اکوتیپ

2

**7/9

**520/2

*482/02

*2/04

*58/8

1/2 ns

885063 ns

896231 ns

0/016ns

770/7 ns

سال×فاصله کاشت×اکوتیپ

2

**18/1

**554/6

471/5 ns

0/322ns

*56/3

1/2 ns

375227 ns

40715/9 ns

0/172ns

927/2 ns

اشتباه آزمایشی

20

1/1

29/5

136/4

0/439

12/2

0/404

383544

624077

0/2032

1354/3

4/2

10/6

19/6

12/8

6/7

12/8

12

11/3

13/5

21/8

منابع تغییر

آزادی

ارتفاع بوته

ضریب تغییرات ()CV%

 * ،nsو ** ،بهترتيب نشاندهنده عدم وجود اختالف معنيدار و وجود اختالف معنيدار در سطح  %5و  %1ميباشند.

جدول  -3مقایسه میانگین اثر سال ،فاصله کاشت و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی و مواد مؤثره زوفایی ()Thymbra spicata
تعداد گل

عملکرد اسانس

فاصله

عملکرد ماده خشک برگ

عملکرد اسانس

در بوته

(کیلوگرم در هکتار)

کاشت

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

Y1

18 b

89/3 b

D1

5236/7 a

183/5 a

O1

Y2

100/77a

247/3 a

D2

3955/3 b

187/4 a

O2

D3

2552 c

134 b

سال

اکوتیپ

عملکرد ماده خشک بوته

عملکرد اسانس

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

7596 a

188/9 a

6324 b

147/6 b

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک از نظر آماری دارای اختالف معنيداری نيستند.
 :Y1دادههای سال اول آزمايش :Y2 ،دادههای سال دوم آزمايش؛  :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر؛  :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار
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تعداد و طول گلآذین در بوته
نتايج ارائه شده در جدول تجزيه واريانس (جدول  )2نشان
ميدهد که اثر ساده سال در سطح احتمال  %1و اثر متقابل فاصله
روی رديف و اکوتيپ در سطح احتمال  %5بر صفت تعداد گل در
بوته اختالف معنيداری داشت .در جدول  3مشاهده ميشود که
توليد گل در بوته طي سال دوم به ميزان  4/5برابر نسبت به سال
اول کاشت افزايش يافته است .همچنين با توجه به نتايج جدول 6
مشاهده ميشود که باالترين ميزان تعداد گل در بوته ( )%53/3در
تيمار فاصله روی رديف  30سانتيمتر و اکوتيپ ملکشاهي
حاصل شدهاست .از نظر طول گلآذين اثر متقابل فاصله روی
رديف و اکوتيپ همچنين سال و اکوتيپ در سطح  %5معنيدار
شد .در نتايج جدول  5و  6مشاهده ميشود که باالترين طول
گلآذين در فاصله روری رديف  30سانتيمتر و اکوتيپ
ملکشاهي و طي سال زراعي اول بدست آمده است.
قطر تاج پوشش
تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل تيمارهای سال،
فاصله روی رديف و اکوتيپ در سطح احتمال  %5بر اين صفت

معنيدار شد .در شکل  3مشاهده ميشود که با بيشترين قطر
تاج پوشش ( )%18/1در فاصله روی رديف  45سانتيمتر و
اکوتيپ ملکشاهي طي سال دوم کاشت حاصل شده است.
شاخص سطح برگ
نتايج تجزيه واريانس سطح برگ نشان داد که اثر متقابل
سال و اکوتيپ همچنين سال و فاصله روی رديف در سطح
احتمال  %1اختالف معنيداری را نشان ميدهد که با توجه به
نتايج جدول  4و  5مشاهده ميشود که بين فواصل مختلف
کاشت بيشترين شاخص سطح برگ ( )%37/5در فاصله روی
رديف  30سانتيمتر طي سال دوم کاشت حاصل شده است.
همچنين بين اکوتيپها نيز اکوتيپ ملکشاهي در سال دوم
زراعي بيشترين مقدار شاخص سطح برگ ( )%50/1را توليد
کرد .نتايج نشان ميدهد که در سال دوم کاشت محصول،
شاخص سطح برگ حدود هشت برابر افزايشيافته است .با
توجه به نتايج جدول همبستگي صفات ،افزايش اين شاخص
در گياه منجر به افزايش عملکرد خشک بوته ،برگ و عملکرد
اسانس توليدی ميشود.

سال زراعي 1395
سال زراعي 1396
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شکل  -3اثر متقابل سال ،فاصله روی ردیف و اکوتیپ بر قطر تاج پوشش
 :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر
 :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار

قطر تاج پوشش (سانتی متر)
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عملکرد ماده خشک برگ و بوته
فاصله روی رديف  30سانتيمتر مشاهده شد (جدول .)4
از ميان دو تيمار مورد بررسي عملکرد ماده خشک بوته در
تيمار ملکشاهي بيشتر بود (جدول  .)3با مقايسه ميانگين
عملکرد ماده خشک بوته طي دو سال زراعي مشاهده ميشود
که عملکرد توليدی در سال دوم زراعي به ميزان  %1/6افزايش
يافته است.
درصد و عملکرد اسانس
در بررسي نتايج تجزيه واريانس مشخص شد که اثر
متقابل سال و فاصله روی رديف در سطح  %1و اثر متقابل
سال و اکوتيپ در سطح احتمال  %5بر درصد اسانس
معني دار بود (جدول  .)2براساس نتايج جدول  4و 5
مشاهده مي شود که در سال زراعي اول بيشترين مقدار

درصد اسانس در فواصل روی رديف  30و  45سانتي متر و
در سال زراعي دوم در فواصل روی رديف  20و 30
سانتي متر توليد شده است .در سال دوم زراعي بين
اکوتيپ های کاشته شده از نظر درصد اسانس توليدی
اختالف معني داری مشاهده نشد اما اکوتيپ ملکشاهي در
سال زراعي اول درصد اسانس باالتری را توليد کرد .در
بررسي نتايج جدول تجزيه واريانس مشاهده مي شود که اثر
اصلي سال ،فاصله روی رديف و اکوتيپ بر عملکرد اسانس
معني دار شده است .با توجه به نتايج جدول  3بيشترين
مقدار عملکرد اسانس بين تيمارهای اصلي آزمايش،
به ترتيب در سال زراعي دوم ( ،)%74/4فاصله روی رديف
 30سانتيمتر ( )%37/1و اکوتيپ ملکشاهي ()%56/1
بدست آمد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل سال و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی ،عملکرد و مواد مؤثره
زوفایی ()Thymbra spicata
تیمار
سال

Y1

Y2

شاخص

عملکرد ماده خشک بوته

درصد

سطح برگ

(کیلوگرم در هکتار)

اسانس

فاصله کشت
D1

0/639d

5136/7c

2/5b

D2

0/983d

3955/3d

3/ 7a

D3

0/784d

2552 e

3/ 1a

D1

9/03b

10968/8a

3/ 7a

D2

11/1a

11564/5a

3/ 5a

D3

7/ 1c

7583/1b

3/2b

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک از نظر آماری دارای اختالف معنيداری نيستند.
 :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر
 :Y1دادههای سال اول آزمايش :Y2 ،دادههای سال دوم آزمايش
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل سال و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی ،عملکرد و مواد مؤثره
زوفایی ()Thymbra spicata
تیمار
سال

طول گلآذین

شاخص

عملکرد ماده خشک برگ

درصد

(سانتیمتر)

سطح برگ

(کیلوگرم در هکتار)

اسانس

اکوتیپ
O1

6/ 4a

0/827c

3127 c

3 / 4a

O2

5/6b

0/732c

2578 c

2/8b

O1

4/ 4c

9/ 9a

8235/6a

3 / 4a

O2

4/ 1c

8/3b

6554/9b

3 / 5a

Y1

Y2

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک از نظر آماری دارای اختالف معنيداری نيستند.
 :Y1دادههای سال اول آزمايش :Y2 ،دادههای سال دوم آزمايش
 :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار

جدول  -6مقایسه میانگین اثر متقابل فاصله کاشت و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی زوفایی ()Thymbra spicata
تیمار
فاصله کاشت

تعداد گل

طول گلآذین

در بوته

(سانتیمتر)

اکوتیپ
O1

55/6ab

5/1ab

O2

54 ab

4/8b

O1

69/1a

5/ 8a

O2

49/3b

3/ 9c

O1

68/1a

5/4ab

O2

60/1ab

5/6ab

D1

D2

D3

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک از نظر آماری دارای اختالف معنيداری نيستند.
 :D1فاصله کاشت روی رديف  20سانتيمتر :D2 ،فاصله روی رديف  30سانتيمتر :D3 ،فاصله روی رديف  45سانتيمتر
 :O1اکوتيپ ملکشاهي :O2 ،اکوتيپ سومار

جدول  -7ضرایب همبستگی (پیرسون) صفات اندازهگیری شده گیاه زوفایی تحت تأثیر سال ،فاصله ردیف و اکوتیپ
(معنیدار در سطح  %1و )%5
همبستگی

X1

X1

X1

X1

X5

X6

X7

X8

X9

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

X1

1

تعداد شاخه فرعی در بوته

X2

**0/920

1

تعداد گل در بوته

X3

**0/890

**0/993

1

طول گلآذین (سانتیمتر)

X4

0/698

**0/901

**0/904

1

قطر تاج پوشش (سانتیمتر)

X5

**0/895

**0/981

**0/992

*0/849

1

شاخص سطح برگ

X6

**0/965

**0/924

**0/917

0/627 ns

**0/946

1

X7

**0/947

*0/821

*0/801

0/506 ns

*0/833

**0/956

1

X8

**0/972

*0/859

**0/837

0/565 ns

*0/864

**/973

**0/996

1

X9

0/603 ns

0/621 ns

0/591 ns

0/573 ns

0/532 ns

0/511 ns

0/609 ns

0/598 ns

1

X10

**0/980

**0/888

*0/867

0/617 ns

**0/887

**0/976

**0/990

**0/998

0/636 ns

عملکرد ماده خشک برگ
(کیلوگرم در هکتار)
عملکرد ماده خشک بوته
(کیلوگرم در هکتار)
درصد اسانس
عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)

 * ،nsو ** ،بهترتيب نشاندهنده عدم وجود اختالف معنيدار و وجود اختالف معنيدار در سطح  %5و  %1ميباشند.

X10

0
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بحث
نتايج تحقيق نشان داد که تيمار فاصله روی رديف بر
شاخصههای مورفولوژيکي و عملکرد گياه ازجمله عملکرد
خشک بوته و اسانس تأثير معنيداری دارد .با توجه به اينکه
گياه دارويي زوفايي اسانس توليد ميکند تأثير اين تيمار بر
ميزان اسانس توليدی گياه بسيار مهم است .از اينرو با بررسي
يافتهها مشاهده ميشود که در فاصله روی رديف
 30سانتيمتر ،عملکرد ماده خشک بوته و عملکرد اسانس
نسبت به فواصل ديگر کاشت بيشتر است ،همانطور که قبالً
گزارششده است يکي از پيششرطهای مهم برای دستيابي به
عملکرد باال در گياهان برای دريافت حداکثری نور خورشيد و
توليد مواد فتوسنتزی تعيين تراکم بهينه است ( Rastegar,
 ،)1993بنابراين بهنظر ميرسد در اين فاصله از کاشت ،رقابت
درونگونهای و بينگونهای کمتری ايجاد و فضا و منابع محيطي
ازجمله نور ،آب و مواد غذايي برای بوتهها بهخوبي فراهم شده
باشد .اين يافته با نتايج کار پژوهشگران ديگری در اين زمينه
مطابقت دارد Todorovic .و همکاران ( )2008در بررسي
تأثير فواصل بين رديف  50و  70و فواصل روی رديف  20و
 30سانتيمتر بر عملکرد آويشن ()Thymus vulgaris L.
گزارش کردند که باالترين عملکرد رويشي در فاصله بين
رديف  50سانتيمتر و فاصله روی رديف سانتيمتر
 30مشاهده گرديد .طي بررسي (سه فاصله روی رديف ،15
 30و  45سانتيمتر) ،بر روی گياه آويشن ( Thymus vulgaris
 )L.گزارش شده است که در فاصله کشت  15سانتيمتر بهدليل
استفاده بهتر بوتهها از نور در واحد سطح ،عملکرد تر و خشک
بوته افزايش يافت ،اما بيشترين ميزان عملکرد اسانس در
فاصله  45سانتيمتر حاصل گرديد (.)Al-Ramamneh, 2009
 Heidariو همکاران ( )2008در بررسي تأثير تراکم بوته بر
عملکرد گياه دارويي نعناع فلفلي ()Mentha piperita L.
گزارش کردند که از بين چهار سطح تراکم ( 16 ،12 ،8و
 20بوته در مترمربع) بيشترين مقدار عملکرد خشک بوته،
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درصد و عملکرد اسانس در تراکم  20بوته در مترمربع حاصل
شد .نتايج حاصل از بررسي نشان داد که عملکرد خشک برگ
و بوته در سال دوم آزمايش بيشتر از سال اول بود .بنابراين
بهنظر ميرسد استقرار بهتر بوتهها در سال دوم و افزايش
مقاومت نسبت به شرايط زراعي ،استفاده از مواد ذخيره شده
در اندامهای زيرزميني و بهرهگيری از سيستم ريشهای قویتر
و همچنين افزايش بهرهمندی از درجه حرارت در طول فصل
رشد بر افزايش عملکرد بوتهها مؤثر بوده باشد .نتايج حاصل
از تحقيق  Akbarinia ،)2005( Aflatuniو همکاران ()2010
و  Sepahvandو همکاران ( )2016نيز اين نتيجه را تأييد
ميکند.
با توجه به اينکه عملکرد اسانس از حاصلضرب درصد
اسانس در عملکرد ماده خشک برگ محاسبه ميگردد ،در اين
بررسي نيز بيشترين ميزان عملکرد اسانس طي سال دوم کاشت
و در فواصل  20و  30سانتيمتر حاصل گرديد .از بين دو
اکوتيپ کاشته شده ،با توجه به باالتر بودن ميزان عملکرد
خشک برگ و درصد اسانس توليدی ،عملکرد اسانس در
اکوتيپ ملکشاهي ،اين اکوتيپ بر سومار برتری داشت .محققان
ديگری نيز در اين زمينه گزارش کردهاند که عملکرد اسانس
گياه با عملکرد گياه بهصورت موازی هستند و همبستگي مثبت
و معنيداری دارند ،بهطوری که با افزايش بيوماس تازه و
خشک گياه محتوای اسانس افزايش مييابد ( & Toncer
kizil, 2005؛ Abbaszadeh et al., 2008؛ Ardakani et al.,
2008؛  .)Sepahvand et al., 2016بررسي جدول همبستگي
صفات آزمايش (جدول  )7نيز نشان داد که صفت عملکرد
اسانس با شاخص سطح برگ (** ،)r=0/976عملکرد ماده
خشک برگ (** )r=0/990و عملکرد ماده خشک بوته
(** ،)r=0/998همبستگي مثبت و معنيداری دارد؛ بنابراين
نتيجه حاصلشده در اين مورد کامالً منطقي بهنظر ميرسد.
 Khorshidiو همکاران ( )2009در بررسي اثر تراکم بوته بر
درصد و عملکرد اسانس گياه رازيانه ( Foeniculum vulgare
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 )Mill var. Soroksaryگزارش کردند که بيشترين مقدار
درصد و عملکرد اسانس در فواصل روی رديف عريضتر و
کمترين مقدار آن نيز در فواصل روی رديف کمتر حاصل
گرديد .براساس نتايج بدستآمده مشاهده شد که بيشترين
ارتفاع بوته در کمترين فاصله روی رديف ،بهدليل رقابت برای
دريافت نور حاصل گرديد ،اما با افزايش فواصل روی رديف
بر تعداد شاخههای فرعي در بوته و قطر تاج پوشش گياهي
افزوده شد .اين نتايج با يافتههای پژوهشگران ديگر که گزارش
کردند در فواصل زيادتر بوته روی رديف ،قطر کانوپي و تعداد
شاخههای فرعي در بوته افزايش مييابد مطابقت ميکند
(Taheri et al., 2013؛ Al-Ramamneh, 2009؛ Naghdi
 Shalaby .)Badi et al., 2004و  )1992( Razinدر بررسي
در فواصل روی رديف  30 ،15و  45سانتيمتر و کود بر
عملکرد گياه آويشن ( )Thymus vulgaris L.گزارش کردند
که با افزايش تراکم ،ارتفاع گياه بهدليل افزايش رقابت در
جذب نور افزايش مييابد و با زيادتر شدن فواصل روی رديف
قطر تاج پوشش گياه و بهدنبال آن عملکرد خشک بوته
افزايش خواهد يافت )2009( Al-Ramamneh .و Naghdi
 Badiو همکاران ( )2003در بررسي اثر فواصل روی رديف
بر عملکرد گياه آويشن ( )Thymus vulgaris L.گزارش
کردند که بيشترين ارتفاع در فواصل کمتر بوته روی رديف
مشاهده شد.
بررسي خصوصيات رويشي دو اکوتيپ مورد بررسي نشان
داد که اکوتيپ ملکشاهي از نظر عملکرد اسانس توليدی نسبت
به اکوتيپ سومار برتری داشت .اين امر ميتواند بهدليل باالتر
بودن عملکرد خشک برگ و بوته ،شاخص سطح برگ و تعداد
شاخه فرعي در اين اکوتيپ باشد Nooshkam .و همکاران
( )2017در بررسي ميزان عملکرد ،محتوای اسانس و
کارواکرول در دو گونه مرزه خوزستاني ( Satureja
 rechingeri Jamzadو)Satureja khuzistanica Jamzad
گزارش کردند که عملکرد اسانس به عملکرد برگ و محتوای

73

اسانس گياه بستگي دارد که اين امر نيز تحت تأثير تفاوتهای
ژنتيکي گياه قرار ميگيرد.
نتايج بررسي نشان داد که گياهچههای کاشته شده از
بذرهای دو اکوتيپ گياه زوفايي توانايي استقرار و رشد را در
شرايط زراعي دارا ميباشند .بررسي عملکرد و خصوصيات
گياه طي دو سال نشان داد در سال دوم زراعي بهدليل استقرار
بهتر بوتهها در مزرعه و طوالنيتر بودن طول دوره رشدی،
بوتهها از رشد و عملکرد باالتری برخوردار بودند .با مقايسه
ميزان عملکرد خشک بوته و اسانس توليدشده بين سطوح
مختلف فاصله روی رديف در اکوتيپهای کاشته شده ،فاصله
روی رديف  30سانتيمتر بهعنوان بهترين سطح برای کاشت
گياه در مزرعه معرفي ميگردد.
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Abstract
This research was conducted to investigate the effect of row spacing on yield (performance),
morphological indices and essential oil content of two ecotypes of Thymbra (Thymbra spicata L.)
in field growing conditions during two years of 2016 and 2017. The experiment was conducted in
factorial based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm
of Faculty of Agriculture, Ilam University. The treatments consisted of three-row spacing (20, 30
and 45 cm) and two ecotypes (Malekshahi and Sumar). The results of the combined analysis
revealed that plant spacing and ecotypes had a significant effect on many parameters such as dry
matter yield of leaf and plant, percentage, essential oil yield, leaf area index, number of branches,
number of flowers per plant and plant height. The comparison of the mean for simple and
interaction effects of parameters showed that when row distance between plants increased up to 30
cm, plant dry matter yield, leaf area index, the number of branches and canopy diameter increased
in the plant. According to the positive correlation of these parameters with essential oil yield, the
highest yield of essential oil was observed in this treatment. Among the two ecotypes, the
Malekshahi ecotype was superior to Sumar in terms of dry matter yield of leaf and plant, essential
oil, percentage and yield, number of branches, canopy diameter and leaf area index. The results of
two-year planting of Thymbra spicata indicated that the highest dry matter of plant yield, leaf area
index, number of branches, canopy diameter, length of inflorescence and essential oil percentage
were achieved in the second year of cultivation in the row spacing of 30 cm and Malekshahi
ecotype.

Keywords: Ilam, Thymbra Spicata L., leaf area index, essential oil yield, dry yield.

