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دهیچک
شنیآوگونهازاستفادهبا،1387-1391يهاسالیطیشیآزمالرستاناستانمناسبيزارهامیدازنهیبهاستفادهيراستادر

Thymus(استانیبوم lancifolius Celak.(کاشتتراکمسهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدر)ومترمربع)دربوته8و4،6
اسانسعملکردودرصدشه،یرطول،ییهوااندامخشکعملکردساقه،تعدادپوشش،تاجقطرارتفاع،.شداجراتکرارسهدر

نسبتمربعرمتدربوته8تراکمکهدادنشانطرحياجرايهاسالیطدرهادادهمرکبزیآنالازآمدهبدستجینتاشدند.يریگاندازه
عملکردکهدادنشانطرحياجرازمانمدتدرهادادهیبررسجینتا.کرددیتولراسرشاخهعملکردنیشتریببوته4و6تراکمدوبه

درصدنظرازودرهکتارلوگرمیک52/77سالناهمدراسانسعملکردوهکتاردرکیلوگرم9/3937چهارمسالدرخشکماده
و87/42عدد،153/317ترتیبهبارتفاعوپوششتاجقطردهنده،گلشاخهودرصد973/1چهارمسالدراسانس

.Tیبومگونهاسانسبودند.متریسانت3/15 lancifoliusداشتمولیت%31حدودوکارواکرول%44ازشیب.

Thymus(شنیآو،ییدارواهانیگ:يدیکليهاواژه Lancifolius Celak.(،کارواکرولمول،یتاسانس،،زارمید.

مقدمه
ازمیمستقطوربهییدارواهانیگهیرویببرداشت

نیابهرايادیزاریبسفشارآنهایعیطبياهشگاهیرو
طرخبهراآنهایعیطباتیحدیتجدوکردهوارداهانیگ

داشتهدنبالبهراآنهايهاتیجمعدیشدکاهشکه،انداخته
دریاهیگگونه1700حدودداشتنبالرستاناستاناست.
105تعدادکهاستگرفتهقراریتورانورانیایشیرومنطقه
ندیرویماستاننیادر،رانیاکیاندماهانیگازگونه

)Rechinger, ياجهینتروندنیاادامهالبته ).1963-2012
منابعيهاعرصهدرارزشبااهانیگشدنمنقرضازریغ

داشت.نخواهددربررایعیطب
رانیادرThymusجنسازگونه18تعدادتاکنون

,Jamzad(استشدهگزارش علتبههاشنیآو.)2009
ایدنيجاهمهدرییداروخواصنیهمچنوعطرداشتن
يتجارارزشکه طوريبهرند.یگیمقراراستفادهمورد
وهانیاولئورز،یروغنيهااسانسلیدلبهتیموسيهاگونه
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یاصلهايبیترکباشد.یماهیگخشکوتازهمصرف
کارواکرولومولیتهاشنیآواسانسدرموجودییایمیش

ازبیترکدونیاداشتنعلتهبشنیآورواز ایناست.
وییداروعیصنادرپرمصرفوباارزشییدارواهانیگ

است.ییغذا
T. lancifoliusتا15ساله به ارتفاع چندگیاهی

ش در انتها منشعب، پوشیده از یمتر، کم و بیسانت30
ها بدون دمبرگ، برگسترده است.هاي نسبتاً بلند گکرك

یغده ترشحيادیده از تعداد زیسطح پوشدو، هريازهینسر
به طول تا ییهادمگلها باگلیی،انتهان کپه یآذگلاست.

ی ترشحيهاغدهده ازیرنگ، پوشیمتر، صورتیلیم2
مناطق درباشد ومیتابستانآن یزمان گلدهباشند.می

متر پراکنش دارد.3200تا1450با ارتفاع یکوهستان
هاي مختلف کنون تحقیقات زیادي در مورد گونهتا

در)2010(همکارانوAkbarinia. آویشن انجام شده است
شنیآواسانسیاصليهابیترکوزانیمعملکرد،یبررس

.T(ییدنا daenensis(کهنددادنشاننیقزودرشدهکشت
رونداهیگسنشیافزاباییدناشنیآوسرشاخهعملکرد

يهاسالتأثیرتحتاسانسزانیمالبته داشت.یشیافزا
،سالدرنیچچهاربرداشتبهباتوجهقرارنگرفت.شیآزما
اولنیچبهمربوطبیترتبهمولیتمقدارنیشتریبونیکمتر

بود.دومو
Aflakianازدهیعملکردیبررسدر)2012(همکارانو

تعدادن،یآذگلطولن،یآذگلوزن،ییدناشنیآوپیاکوت
عرضبرگ،طولبرگ،سطحساقه،ارتفاعن،یآذگلدرگل

وزنپوشش،تاجقطرنیکوچکترونیبزرگتربرگ،
قراریبررسموردرابوتههرتروخشکعملکردهزاردانه،

همهيبرارا يداریمعناختالفانسیوارهیتجزجینتا.دادند
.داشتهاپیاکوتتنوعوجودبرداللتکهدادنشانصفات

تاجقطرنیبزرگترصفاتبابوتههرخشکعملکرد
عرضباومثبتیهمبستگترعملکردوبرگطولپوشش،

پیاکوتیکلطورهبداشت.يقوویمنفیهمبستگبرگ
يبرترهاپیاکوتریسابهبوتهعملکردنظراز1آبادخرم

قطرصفاتعملکرد،براثرگذارعواملنیمهمتروداشت

هستند.برگعرضوبرگطولپوشش،تاج
Omidbaigiزمانتأثیر بررسیدر)2010(همکارانو

ییدارواهیگاسانسزانیمویشیروکریپعملکردبربرداشت
.T(ابلقشنیآو citriodorus (برداشتزمانکهدادندنشان

شنیآویشیروکریپخشکوتروزنزانیمبريداریمعنتأثیر
کریپخشکوزنوتازهوزننیباالترطوري کهبه،داشتابلق
بدستوهیملیتشکمرحلهوکاملیگلدهمرحلهازیشیرو

زماننیترمناسبآمدهبدستجینتابامطابقرو از اینآمد.
نیباالتربهدنیرسيبراابلقشنیآواهیگیشیروکریپبرداشت
.بودوهیملیتشکمرحلهاسانسعملکرد

Mohammadianاثریبررسدر)2014(همکارانو
ییایمیشوی کیزیفاتیخصوصوایدرسطحازارتفاع
شنیآواز گیاهگونهیک ثره ؤمموادبرخاك

)T. fallax Fisch.et C.A. Mey.(یعیطبيهاشگاهیرودر
درصدایدرسطحازارتفاعشیفزااباکهندددانشانلرستان

شیافزااسانسدرمولیتوکارواکرولمانندییهابیترک
وی کیزیفاتیخصوصیبرخنیهمچنداشت.يداریمعن
يهابیترکبایبررسمورديهاشگاهیروخاكییایمیش

داشتند.يداریمعنیهمبستگاسانسموجود
Hasaniويسازگارآزمایشدر)2012(همکارانو

مختلفيزارهامیددرشنیآويهاگونهیبرخعملکرد
کهکردندمشخصسالسهازپس)کردستاناستان(کشور
.Tگونه pubescensزانیمبااسانسعملکردنظراز
خودبهرامقدارنیشتریبهکتاردرلوگرمیک56/32

مترمربعدربوته8تراکمهادادهمرکبهیتجزداد.اختصاص
پوششتاجقطرنیانگیمخشک،مادهعملکردداد.نشانرا
بیترتهبشیآزماسالسهیطگونهنیااسانسدرصدو

% 98/1ومتریسانت12/29هکتار،درلوگرمیک2019
آمد.بدست

Taheriتراکمتأثیرآزمایشدر)2013(همکارانو
یفیکویکميهاعملکردوک ژیمورفولوصفاتبربوته

.T(شنیآوگونهچهار pubescens ،T. kotschyanus ،
T. vulgaris ،T. daenensis(نشاندماوندمیدطیشرادر

يریگاندازهصفاتدريداریمعنتفاوتهاگونهکهندداد
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،ییهواساقهتعدادپوشش،تاجقطرارتفاع،ازجملهشده
درصدشه،یروزنشه،یرطولخشک،وترمادهعملکرد
گونهمتقابلاثریبررسدر.داشتنداسانسعملکردواسانس

خشکمادهعملکردنیباالترکهنددادنشانتراکمو
.Tگونهبهمربوط هکتار)درلوگرمیک2206( kotschyanus

مقدارنیکمترومتریسانت25کشتفاصلهدر
.Tگونهبهمربوطدرهکتار)گرملویک7/554( vulgarisدر

بازدهنیباالترنیهمچنبود.متریسانت50کشتفاصله
.Tگونهدر)%1/2(اسانس kotschyanusکشتفاصلهبا

گونهدراسانسعملکردنیباالترومتریسانت25
T. daenensisآمد.بدستمتریسانت25کشتفاصلهبا

Zarezadehعنوانبایشیآزمادر)2015(همکارانو
جنسيهاگونهازیبرخيفنولوژويسازگاریبررس

کاشت،نحوهباییآشنامنظوربهیزراعطیشرادرشنیآو
جنسمختلفيهاگونهدیتولويسازگاربرداشت،داشت،

طیشرادرعت،یطبازهیرویبيبرداربهرهکاهشوشنیآو
کشتاکسشن69ازپژوهشنیادر.شداجرازدیاستان
سازگار،ستگاهیایمیاقلطیشرابااکسشن8شده
بودند.سازگارکمتراکسشن33وسازگارنسبتاًاکسشن28

یشیآزماکرتهردرافتهیاستقراريهابوتهدرصدنیانگیم
و%75،%68بیترتبه1390و1389، 1388يهاسالدر
.Tگونهيهااکسشننیبدرکهبود58% lancifolius

وزنعملکردنیانگیمباو%93استقراردرصدنیشتریب
.دوبMKOBHUاکسشنبهمربوطkg/ha1468خشک

Karegar Hajiabadiبایقیتحق)2015(همکارانو
نشاء،یمانزندهيروبریستیزيکودهااثریبررسهدف

آلودکركشنیآوتیفیکوتیکم)Thymus pubescens

Boiss.(يمارهایتدادند.انجامالبرزیقاتیتحقمزرعهدر
هایبررسبود.نشاءحیتلقوبذرحیتلقشاملیبررسمورد
.باشدیمنشاءحیتلقازبهتربذرحیتلقکهدادنشان

هاروشومواد
در)1387-1391(یزراعسال5مدتبهتحقیقنیا

یشرقشماليلومتریک35درواقعزاغهیقاتیتحقستگاهیا

عرضوهیثان42ودرجه48ییایجغرافطولباآبادخرم
سطحازمتر1960ارتفاعباه،یثان29ودرجه33ییایجغراف

استاندرانهیسالیبارندگنیانگیممتریلیم520باوایدر
سطحدراهیگنیايهاشگاهیرومنابعابتدا.شداجرالرستان
وهیتهبهاقداممناسبزماندرسپس،دیگردمشخصاستان
براي استانسطحیعیطبيهاشگاهیروازبذريآورجمع
بهمربوطهاي آزمایشودیگردیقاتیتحقمزرعهدرکشت

)1(جدولخاكییایمیشوی کیزیفاتیخصوصازیبرخ
یمعموليدمادرروز10مدتهبیدهسرماماریتشد.انجام

ازقبلیبومگونهازشدهيآورجمعبذرهاييبراخچالی
درنشاءهیتهيبرابذرهانیا.دیگرداعمالگلخانهدرکشت

ازمراقبتاتیعملوشدندکشت(خزانه)ياگلخانهطیشرا
شد.انجامشدن)یبرگ7(نشاءدیتولمرحلهتاگلخانهدرآنها

،سکیدشخم،شاملنیزمهیتهازبعد،یاصلنیزمدرسپس
لیفاکتورصورتبهیشیآزمایبارندگنیاولازپسوفاروئر

اجراتکرارسهدرتصادفیکامليهابلوكطرحقالبدر
تراکميمارهایتوسطحچهاردرسالیاصلماریتد.یگرد

فیردفواصلبامترمربعدربوته4و8،6بیترتبهشامل
بههاییکرتدریفرععاملعنوانبهمتریسانت50و25،35

روشبهشنیآويهانشاءکشت.شداجرامتر3×5/2ابعاد
اتیعمل،رشدهنگامدرشد.انجاميجوکفدريکارمید

.گردیدانجامیشیرومرحلهدرمرحلهدویطهاکرتنیوج
طولدریکیفنولوژمختلفمراحلازيآماربرداراتیعمل

اسانسهیتهوعملکردبرآوردمنظوربهشد.انجامرشددوره
انجامهاکرتاز شنیآوبرداشتکار،یگلده%50مرحلهدر

وشدهخشکهیساطیشرادرشدهبرداشتيهاشنیآوشد.
هرشدهکشتکرتهرازشد.ثبتکرتهرخشکوزن
وشدهابیآسخشکاهیگسرشاخهازگرم100مقدارسال
کلونجر)(دستگاهآبباریتقطروشبهاسانسهیتهبراي
بههااسانسبعدونیتوزشدهدیتولاسانسشد.آماده
کشورمراتعوجنگلهاقاتیتحقسسه ؤمیمیتوشیفشگاهیآزما
ارسالGC/MSوGCيهادستگاهباهابیترکنییتعبراي
SASفزارانرمازيآمارلیتحلوهیتجزيبراتینهادرشد.

شد.استفاده1/9نژور
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طرحياجرامحلخاكییایمیشوی کیزیفاتیخصوص-1جدول

خاكعمقفیرد
)متریسانت(

درصد
اشباع

)s.p(

تیهدا
یکیالکتر

)Ec.10^3(

گلواکنش
اشباع

)pH of

pasete(

درصد
آهک

)T.N.V(

کربندرصد
).O.C(یآل

قابلفسفر
جذب

)P(av)P.P.m(

قابلمیپتاس
جذب

)K(av)P.P.m(

بافت
خاك

- یلتیس05671/015/72/429/16/7580- 115
یکل

- یلتیس155326/044/79/514/111470- 230
یکل

1388-1391ساليهادادهمرکبانسیوارهیتجزجینتا-2جدول
منابع 
تغییرات

درجه
آزادي

میانگین مربعات
عملکرد خشک

)هکتارکیلوگرم در(
عملکرد اسانس

)هکتارکیلوگرم در(
اسانسدرصد
)%(

شاخهتعداد
دهندهگل

قطر
ارتفاع بوتهتاج پوشش

2ns91/56613ns76/34ns03/0ns51/472*71/2139/1بلوك
76/145**14/1795**17/201092**36/2**07/13774**9/32448331**3سال
1688/13104403/10201/097/193120/219/2اشتباه

29/1295ns04/0**48/79**02/33ns005/0**92/2825586**2تراکم
48/30ns48/3ns72/0**18/0*0/456**4/1501838**6تراکم×سال

1654/8399339/60066/018/241/270/0خطا
c.v46/1352/1951/1621/119/507/6

داریمعنتفاوتبدونو%5و%1سطوحدرداریمعنبیترتهب:nsو*،**

)1388-1391(تراکموسالسادهاثراتنیانگیمسهیمقا-3جدول
عملکرد ماده خشکتیمار

Kg/ha

عملکرد اسانس
(Kg/ha)

درصد
(%)اسانس

شاخهتعداد
دهندهگل

تاج پوششقطر
(c.m.)

ارتفاع بوته
(c.m.)

سال 

1b61/434b93/3c90/0c81/2c79/9b1/7
2b03/592b23/8b402/1c48/7b79/32a83/14
3a93/3649a57/69a961/1b32/162b07/34a2/17
4a90/3937a52/77a973/1a153/317a87/42a30/15

تراکم
(بوته در 
مترمربع)

8a825/2588a05/50a616/1b17/122b40/28a81/13
6b65/2241b11/40a497/1a135/125a67/31a85/13
4c38/1630c28/29a568/1c008/120b55/29a83/13

.ندارندگریکدیبايداریمعنتفاوتمشترك،حرفکیيدارايهانیانگیمستون،هردر



بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و ...992

)1388-1391(مختلفيهاسالوتراکممتقابلاثراتنیانگیمسهیمقا-4جدول
عملکرد ماده خشکتیمار

)Kg/ha(
عملکرد اسانس

)kg/ha(
درصد

)%(اسانس
شاخهتعداد
دهندهگل

تاج پوششقطر
)c.m.(

ارتفاع بوته
)c.m.( تراکملسا

(بوته در مترمربع)

اول
8e66/346e05/3d88/0fg67/3e03/8c003/8
6e11/503e61/4d92/0g00/3d50/12c83/7
4e05/454e16/4d91/0g77/1de83/8c14/8

دوم
8e13/540e82/8abc61/1e66/8c03/31b84/14
6e41/686e21/8cd19/1ef00/7b5/35b67/14
4e57/549e68/7bcd40/1ef77/6bc83/31b97/14

سوم
8a00/4710a23/94ab00/2d68/161bc7/32a35/17
6ab25/4156bc97/67abc65/1c84/165b67/35ab77/16
4d53/2083d51/46a23/2d42/159bc85/33a47/17

چهارم
8a50/4758a12/94ab97/1b7/314a87/41b05/15
6bc81/3620ab67/79a23/2a7/324a02/43ab13/16
4c37/3434cd79/58abc72/1b08/312a7/43b73/14

.ندارندگریکدیبايداریمعنتفاوتمشترك،حرفکیيدارايهانیانگیمستون،هردر

تایجن
ه مرکب چهارساله طرحیج تجزینتایبررس

ها،ن سالی) ب2جدول (انسیه واریتجزبراساس جدول 
دار یتفاوت معن%1و اثرات متقابل آنها در سطح تراکم

ل آورده شده است.یشرح ذکه به؛وجود داشت

خشکمادهعملکردجینتا
نیبکهدهدیمنشانخشکوزنانسیوارهیتجزجینتا

درکاشتتراکمدرسالمتقابلاثروکاشتتراکمها،سال
طوري بهدارد.وجوديداریمعناختالف%1احتمالسطح

هکتاردرلوگرمیک4000یبیتقردیتولباچهارمسالکه
لوگرمیک8/2588دیتولبابوته8کاشتتراکموبرترماریت

مترمربعدربوته4و6کاشتيهاتراکمبهنسبتهکتاردر
تراکموسالمتقابلاثرازحاصلجینتانیهمچنبود.برتر

دربوته8تراکمباچهارمساليبرترازنشانکاشت

داردهکتاردرلوگرمیک5/4758عملکردبامترمربع
).4و2،3(جدول

اسانسعملکردجینتا
نیبکهدهدیمنشاناسانسانسیوارهیتجزجینتا

درکاشتتراکمدرسالمتقابلاثروکاشتتراکمها،سال
طوري بهدارد.وجوديداریمعناختالف%1احتمالسطح

لوگرمیک5/77و5/69دیتولباچهارموسوميهاسالکه
عملکردحداکثرچهارمسالدریولگروهکیدرهکتاردر

بامترمربعدربوته8کاشتتراکمسهیمقاالبته آمد.بدست
و6کاشتيهاتراکمبهنسبتهکتاردرلوگرمیک50دیتول
اثرازحاصلجینتانیهمچنبود.برترمترمربعدربوته4

وسوميهاساليبرترازنشانکاشتتراکموسالمتقابل
یبیتقرعملکردبامترمربعدربوته8تراکمباچهارم

).4و2،3(جدولداردهکتاردرلوگرمیک94
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اسانسدرصدجینتا
نشاناسانسدرصدبهمربوطانسیوارهیتجزجینتا

کاشتتراکمدرسالمتقابلاثروهاسالنیبکهدهدیم
يداریمعناختالف%5و%1احتمالسطحدربیترتهب

دیتولباچهارموسوميهاسالطوري کهبهدارد.وجود
جینتانیهمچنگرفتند.قراربرترگروهدر%97/1و96/1%

يبرترازنشانکاشتتراکموسالمتقابلاثرازحاصل
بامترمربعدربوته6و4تراکمباچهارموسوميهاسال

کاشتتراکمماریتکهاستذکرهبالزم.دارد%23/2عملکرد
نداشتاسانسدرصدبريتأثیرچیهشیآزمانیادر

).4و2،3(جدول

دهندهگلشاخهتعدادجینتا
نشاندهندهگلشاخهتعدادانسیوارهیتجزجینتا

درسالمتقابلاثروکاشتتراکم،هاسالنیبکهدهدیم
وجوديداریمعناختالف%1احتمالسطحدرکاشتتراکم
شاخه15/317دیتولباچهارمسالدر طوري کهبه. دارد

،کاشتيهاتراکمسهیمقادرآمد.بدستعملکردحداکثر
نسبتشاخه125ازشیبدیتولبامترمربعدربوته6تراکم

جینتانیهمچنبود.برتربوته4و8کاشتيهاتراکمبه
ساليبرترازنشانکاشتتراکموسالمتقابلاثرازحاصل
یبیتقرعملکردبامترمربعدربوته6کاشتتراکمباچهارم
).4و2،3(جدولداردهکتاردرشاخه325

پوششتاجقطرجینتا
کهدهدیمنشانپوششتاجقطرانسیوارهیتجزجینتا

و%5احتمالسطحدرکاشتتراکموهاسالها،بلوكنیب
چهارمسالطوري کهبهدارد.وجوديداریمعناختالف1%
بدستپوششتاجقطرنیشتریبمتریسانت87/42قطربا

مترمربعدربوته6تراکم،کاشتيهاتراکمسهیمقادرآمد.
و8کاشتيهاتراکمبهنسبتمتریسانت67/31قطربا
سالمتقابلاثرازحاصلجینتابود.برترمترمربعدربوته4
نشانيآمارنظرازرا يداریمعناختالفکاشتتراکمو
نسبتمتریسانت43ازشیبقطرباچهارمسالیولدهدیمن

بوته4و8،6يهاتراکمنیباما،بودبرترگریديهاسالبه
نداشتوجوديداریمعنتفاوتچهارمسالدرمربعمتردر

.)4و2،3(جدول

بوتهارتفاعجینتا
فقطکهدهدیمنشانبوتهارتفاعانسیوارهیتجزجینتا

وجوديداریمعناختالف%1احتمالسطحدرهاسالنیب
ارتفاعباچهارموسومدوم،يهاسالطوري کهبهدارد.

،گرفتندقراربرترگروهدرمتریسانت3/15و5/14،2/17
کاشتتراکمنیبيداریمعناختالفچیهيآمارنظرازیول
وجودصفتنیايبراکاشتتراکموسالمتقابلاثرو

).4و2،3(جدولنداشت

شنیآواسانسهايبیترکهیتجزجینتا
گونهاسانسنیانگیمزیآنالازحاصلجینتا

T. Lancifoliusسالکیدرکشتمختلفيهاتراکميبرا
%31بامولیتو%6/44باکارواکرولکهدادنشانیزراع
).5(جدولباشندیماهیگنیااسانسیاصلهايبیترک

شنیآويفنولوژ
یطط مزرعهیشراکشت شده درک گونهیمراحل فنولوژ

که براساس آن استآورده شده1شکل درچهار سال
.کردیاه را بررسیگیکیو مورفولوژیرات فصلییتوان تغیم

.Tگونهاسانسهايبیترک-5جدول lancifoliusلرستاناستاندر
E-caryophyllene carvacrol Thymol Borneol linalool γ-terpinene 1,8-cineole ρ-cymene

8/1 6/44 0/31 1/4 4/0 4/2 0/2 0/3 T. lancifolius
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ماه

يفنولوژ
بهمنيدآذرآبانمهروریشهرمردادریتخردادبهشتیاردنیفرورداسفند

یشیرورشد
یگلده

بذریدگیرس
بذرزشیر

ظهور
یپژمردگ

مجددرشد
زهییپا

خواب
زمستانه

.Tاهیگکیفنولوژمراحلنمودار-1شکل lancifoliusطرحياجرادورهطولدرآبادخرمزاغهیقاتیتحقستگاهیادر
)1391-1388(

بحث
دادنشان)1388-1391(سالچهارطیگونهبررسی

پایه6و4هايتراکمبهنسبتمترمربعدرپایه8تراکمکه
برتراسانسمیزانوخشکمادهتولیدنظرازمترمربعدر

%1سطحدررا داريمعنیتفاوتآنهامیانگینمقایسهوبوده
،)2012(همکارانوHasaniنتایجابیافتهایند.ادنشان

Taheri2013(همکارانو(وKizilوToncer)2005(که
شدحاصلفیرديرووفیردنیبفاصلهنیکمتردر

هردرموجودمنابعبودنکافیبهتواندمیکهبودمنطبق
اینعبارتیهب،باشدداشتهارتباطهمپایه8برايمترمربع

مینأترایهاپ8ازینتواندیممترمربعهرکهدادنشاننتیجه
بااقتصاديهدفباگونهاینازبرداريبهرهوکشتوکرده
درآمدکاهشومنابعرفتهدرمترمربعدرپایه6و4تراکم

داشت.خواهددنبالهبرا
Al-Ramamneh)2009(مختلففواصلیبررسدر

شروع،یشیرورشد(مراحلشنیآوبرداشتزمانوکاشت
اهانیگکهدادنشانبذر)لیتشکوکاملیگلده،یگلده
لیتشکمرحلهدربرداشتوبااليهاتراکمدرشدهکاشته

قطرنیشتریبنیهمچنوییهواانداموماسیبنیشتریببذر
دادند.اختصاصخودبهرایکانوپ

Todorovicفواصلیبررسدر)2008(همکارانو
فاصلهومتریسانت70و50فیردنیب(فاصلهشنیآوکشت

سالدویطهیناحدودر)متریسانت30و20فیرديرو
فواصلدرشنیآویشیروعملکردنیباالترکهنددادنشان

د.یآیمبدستمتریسانت30فیرديروو50فیردنیب
.Tگونهکه شدمشاهدههمچنین lancifoliusسالدر

باویافتهبیشترياستقرارقبليهاسالبهنسبتچهارم
بنابراینکند.میتولیدبیشتريخشکمادهمقدارپایهتقویت

اینفیزیولوژیکویژگیواکولوژیکیسرشتبهتوجهبا
حاصلچهارمسالدرعملکردباالترینبهدستیابیگونه
همکارانوAkbariniaهايیافتهرامطلباینشود،می

وکندمییدأیتنیز )2012(همکارانوAflakianو)2010(
است.توجیهقابلگونهبودنپایابهتوجهبا

تولیدمیزانچهارمسالدرونهگاین،راستاایندر
اسانسهکتاردرکیلوگرم52/77وخشکماده9/3937
اسانسمقدارسالهمیندردهد.میاختصاصخودهبرا
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ارتفاعوپوششتاجقطردهنده،گلشاخهتعدادو97/1%
.باشندیممتریسانت3/15و15/317،87/42بیترتبهپایه

مترمربعدرپایه8تراکممیزانبهساالنهتولیدمیانگین
گونهخشکمادههکتاردرگرمکیلو82/2588

T. lancifoliusرامقداربیشترینچهارمسالدرلبتهاکهاست
اقتصاديخشکمادهتولیدمقداراحتسابعبارتیهبشت،دا
کشتبودناقتصاديباکهاستبینیپیشقابلبیشترمقادیربا
است.متناظرزراعیمحصوالتسایربهنسبتگونهتولیدو

جهتبرداشتبرايمناسبزمانبهترینبنابراین 
نتایجباکهاستگلدهیزماناسانستعیینواستحصال

Omidbaigi بهوبودهراستاهم)2010(و همکاران
مقادیربینآمارينظرازالبته است.مربوطگونهفیزیولوژي

اختالفچهارموسومدوم،يهاسالدرپایهارتفاعمیانگین
همکارانوTaheriهايیافتهنداشت.وجودداريمعنی

)2013،(Omidbaigi و همکاران)و)2010Hasaniو
نتایجباولیکنندمیید أیترانتیجهاین)2012(همکاران

Karegar Hajiabadiوداردمغایرت)2015(همکارانو
بررسیموردمناطقدرگونهاقلیمیهايتفاوتبهتواندمی

بیومتريوخصوصیاتثبتهمچنینباشد.داشتهارتباط
عواملوشودمیبرداشتگیاهسنازسالیچهدرگونه

،استکنندهتعیینسالآندررویشگاهبرحاکماقلیمی
فقطگونهایناولسالدرشدهانجامبررسیدرکهطوريهب

چهارمسالدرکهحالیدر،داشتدهندهگلشاخه3
.کردتولیددهندهگلشاخه317

ویکمامتیازبیشتراسانسوخشکمادهمقدارتولید
موردهايپایهدرتیمولوکارواکرولهايترکیببودنباال

تحقیقاتنتایجدربررسیموردنتایجسایربهنسبتبررسی
وبودهمطالعهموردمنطقهیفیکامتیازاتازشدهانجام
نتیجهبانتایجاین،داردمنطقهمناسبقابلیتازتیحکا

Mohammadian)2014(داشتکاملمطابقت.
ریسردسییهواوآبطیشرادرکاشتمنظورهبرو از این

.T(شنیآوآن،مشابهمناطقواستان Lancifolius(با
واسانسدرصدواسانسخشک،مادهيباالعملکرد

يهابرنامهيبرایآبکمبهبودنمقاومويسازگارنیهمچن
شود.یمهیتوصمترمربعدرهیپا8تراکمابيکارمید

يسپاسگزار
یعیطبمنابعخشبهمکارانهیکلزحماتازلهیوسنیبد
ولرستاناستانيکشاورزجیترووآموزشقات،یتحقمرکز

یفرعمحصوالتوییدارواهانیگقاتیتحقبخشهمکاران
ياجرادرراماکهکشورمراتعوهاجنگلقاتیتحقسسهؤم
.کنممیيسپاسگزار،کردندياریپژوهشنیا
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Effects of density on yield and yield components of thyme (Thymus lancifolius Celak.)
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Abstract
This research was aimed to study the effects of density on yield and yield components of

thyme (Thymus lancifolius Celak.) under dry farming conditions of Lorestan province. The
experiment was arranged in a randomized complete blocks design with three sowing density
treatments (4, 6, and 8 plants per square meter) and three replications. The plant height, crown
diameter, number of shoots, shoot dry yield, root length, and essential oil yield and content were
measured. The results of combined analysis showed that the highest number of branches was
obtained at a density of 8 plants per square meter as compared with 4 and 6 plants per square
meter. According to the results, the dry matter yield and essential oil yield and content were
calculated to be 3937.9 kg ha-1, 77.52 kg, and 1.973 %, respectively. In addition, in the fourth
year of study, the number of flowering branches, crown diameter and height were calculated to
be 317.153, 42.87 cm and 15.3cm, respectively. The essential oil T. lancifolius contained more
than 44% carvacrol and 31% thymol.

Keywords: Medicinal plants, thyme (Thymus lancifolius Celak.), dry farming, essential oil,
thymol, carvacrol.


