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 چکیده

 دارويي گياه از اکوتيپ دو اسانس ميزان و مورفولوژيک یها شاخص عملکرد بر کاشت فواصل تأثير بررسي منظور به تحقيق اين

 های بلوک طرح قالب در فاکتوريل صورت به ،1396 و 1395 زراعي سال دو طي زراعي شرايط در (.Thymbra spicata L) زوفايي

 روی کاشت فاصله سه شامل تيمارها گرديد. اجرا ايالم دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقيقاتي مزرعه در تکرار سه در تصادفي کامل

 فواصل که داد نشان ها داده مرکب بررسي از حاصل نتايج بودند. (سومار و ملکشاهي) اکوتيپ دو و (متر سانتي 45 و 30 ،20) رديف

 توليدی، اسانس عملکرد و درصد ،بوته و برگ خشک ماده عملکرد ازجمله صفات از بسياری بر شده کاشته یها اکوتيپ و کاشت

 صفات متقابل و ساده اثرات ميانگين مقايسه داشت. دار معني تأثير ارتفاع و وتهب در گل تعداد فرعي، شاخه تعداد برگ، سطح شاخص

 شاخه تعداد برگ، سطح شاخص بوته، خشک ماده عملکرد متر سانتي 30 سطح تا ها بوته بين کاشت فاصله افزايش با که داد نشان

 عملکرد بيشترين يتدرنها اسانس عملکرد با صفات اين مثبت همبستگي به توجه با و يافت افزايش گياه در پوشش تاج قطر و يفرع

 درصد ،بوته و برگ خشک ماده عملکرد نظر از ملکشاهي اکوتيپ نيز اکوتيپ دوميان  در گرديد. مشاهده تيمار اين در توليدی اسانس

 کاشت از حاصل شده نتايج .داشت برتری سومار اکوتيپ بر  برگ سطح و پوشش تاج قطر ،يفرع شاخه تعداد اسانس عملکرد و

 طول پوشش، تاج قطر فرعي، شاخه تعداد برگ، سطح شاخص ،بوته خشک ماده عملکرد بيشترين که داد شانن زوفايي گياه دوساله

 آمد. دستب ملکشاهي اکوتيپ و متر سانتي 30 رديف روی فاصله تيمار در کاشت دوم سال در اسانس درصد و ينآذ گل

 

 .خشک ماده عملکرد اسانس، عملکرد برگ، سطح شاخص ،(.Thymbra spicata L) زوفايي ايالم، :کلیدی یها واژه

 

 مقدمه
 نعناييان خانواده از چندساله يگياه زوفايي

(Lamiaceae) علمي نام با (Thymbra spicata L.) .است 

 از ،(Azbua) ازبوئه محلي نام با معطر و دارويي گياه اين
 ,Mozafarian) است ايالم استان خودرو بومي گياهان

 ايران بر عالوه (.Ghasemi Pirbalouti et al., 2009؛ 1996
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 نيز ترکيه مديترانه نواحي و آنتاليا شرقي جنوب نواحي در
 ،(Thyme) تيمهمانند  گوناگوني یها نام با و داشته رويش

 نيز (Red Thyme) تيم رد ،(Herba Thyme) تيم هربا
 که پايا است گياهي زوفايي .(Kizil, 2010) شود يم شناخته

 ارتفاع در خشک های تپه و آفتابي و خشک مناطق در بيشتر
 و شني سبک بافت با هايي خاک در و یمتر 1160 تا 420
 از هگيا رويشي دوره ،آن رويشگاه در رويد. مي سطحي عمق

 گلدهي زمان و شود يم شروع خرداد تا ارديبهشت های ماه
 است تيرماه آن بذردهي شروع و خرداد اوايل آن،

(Mozafarian, 1996.) ازجمله گياه مختلف یها قسمت از 
 آن های قسمت ساير و بذر جوانه، ريزوم، ساقه، گل، برگ،

 گياه اين سنتي طب در .شود يم فادهاست کردن خشک از بعد
 ،(کرده دم صورت به) تنفسي دستگاه کننده يضدعفون عنوان به

 ای، ماهيچه های اسپاسم کننده برطرف ،نيروزا داروی
 بين در قديم زمان از اشتهاآور و ها انگل کننده دفع آور، خلط
 درمان برای گياه اين از ترکيه در است. بوده معمول مردم
 و ماتيسمور و اسهال سرفه، برونشيت، معده، گاز نفس، تنگي

 استفاده ها نوشيدني تهيه در غذا دهنده طعم عنوان به نيز
؛ Inan et al., 2011؛ Toncer & Kizil, 2005) شود يم

Kizil et al., 2015). اثر بر مبني نتايجي اخير ساليان در 
 خون کلسترول کاهش بر گياه اين اسانس و برگ از استفاده

 (.Asadi et al., 2012) است يافته انتشار نيز
 فالونوئيدها، از غني منبع عنوان به گياه اين اسانس
 است کارواکرول و تيمولهمانند  ايزوپرنوئيدها و ترپنوئيدها

 مرزه و آويشن مانند نعناييان خانواده گياهان سايرهمانند  و
 ،کارواکرول را آن اسانس شيميايي های يبترک %80 از بيش

 دهند يم تشکيل ترپينن-گاما و سيمن-پارا ،تيمول
(Ghasemi Pirbalouti et al., 2009). از بسياری در 

 صورت به اقتصادی باالی ارزش يلدل به زوفايي کشورها،
 همچنين .شود يم داده تحويل داروسازی صنايع به اوليه ماده

 های علف بذر يزن جوانه از گياه اين اسانس که شده گزارش
 دارد کاربرد نيز  کش علف يک عنوان به و کرده جلوگيری زهر

(Moslem Arani et al., 2015 ؛Baydar et al., 2004.) 

 گرايش دليل به معطر و دارويي گياهان از استفاده امروزه
 از جديد داروهای کشف طبيعي، محصوالت به انساندوباره 
 و شيميايي پيچيده ساختارهای دارای که طبيعي ایه ترکيب

 جانبي اثرات يلدل به همچنين و هستند سنتزی غيرقابل
 & Tabrizi) دارد بااليي بسيار رشد ،شيميايي داروهای

Koocheki, 2015). صنايع نياز %90 حدود حاضر حال در 
 ،شود يم تأمين طبيعي منابع از بهداشتي و آرايشي دارويي،

 و دارويي گياهانکه بيشتر  است شده سبب امر اين
 قرار تهديد معرض در يا و رفته بين از آنان های رويشگاه

 به هاآن ورود و دارويي گياهان کشترو  از اين .بگيرند
 حجم در اوليه مواد توليد امکان که توليد زراعي های سيستم

 از دارد، را صنايع يازن مورد استاندارد با مطابق و انبوه
 & Najafi) است شده برخوردار بااليي بسيار اهميت

Rezvani Moghadam, 2002 ؛Ameri et al., 2013). 
 يژهو به مختلف گياهان اکولوژيکي های بررسي و مطالعات

 دنيا کشورهای از بسياری در دار اسانس و دارويي گياهان
 یها طرح تاکنوننيز  ايران در است. طوالني سابقه دارای

 دار اسانس گياهان اکولوژيکي بررسي ينهزم در متعددی
 و Thymus، Mentha، Nepeta، Satureja ازجمله

Ziziphora است شده انجام (Larti et al., 2013 ؛
Zarezadeh et al., 2016 ؛Zarezadeh et al., 2014). 

 گياهان مؤثره مواد کيفيت و يتکمّ و نمو و رشد اگرچه
 يلهوس به اسانس بيوسنتز و خشک ماده تجمع ازجمله دارويي

 و محيطي عوامل ولي شود يم کنترل ژنتيکيفرايندهای 
 ،مورد اين در دارند. مهمي نقش زمينه اين در نيز زراعي
 عملکرد بر که است يمهم زراعي عوامل از کاشت فاصله

 تأثير سطح واحد در آويشن خشک ماده و اسانس
 تعيين .(Naghdi Bady et al., 2003) دارد یدار معني

 در رقابت ايجاد مهم عوامل از يکي مناسب کاشت فاصله
 های بوته از مطلوبي تراکم استقرار است. عيزرا گياهان ميان
 و ارقام ژنتيکي های ارزش از استفاده نظر از سالم

 برخوردار زيادی اهميت از محيط زراعي های توانمندی
  بوته هر استفاده قابل رشد فضای کننده يينتع و باشد يم
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 ,.Taheri et al؛ Moaveni et al., 2011) بود خواهد

 توزيع بر کاشت آرايش (.Heidari et al., 2008؛ 2013
از  ،است مؤثر گياهي پوشش درون در نور بهتر و مناسب

 علت به عمدتاً محصول بر کاشت فاصله اصلي اثررو  اين
 و است خورشيد تشعشعي انرژی توزيع چگونگي در تفاوت

 شود يم عملکرد بردن باال به منجر تشعشع جذب افزايش
(Muchow et al., 1990 ؛Board et al., 1990.)  

 45 و 30 ،15 )فواصل کاشت فواصل ثيرأت بررسي در
 گل، یها جوانه )آغاز برداشت زمان و رديف( روی متر سانتي

 اسانس کيفيت و يتکمّ عملکرد، بر بذردهي( و کامل گلدهي
 که شد زارشگ (.Thymus vulgaris L) باغي آويشن
 ارتفاع، پوشش، تاج قطر بر رديف روی کاشت فواصل

 مقدار و اسانس محتوای و درصد ،خشک و تازه عملکرد
 که یطور به داشت، دار معني تأثير کارواکرول و تيمول

 روی متر سانتي 15 فاصله در فاکتورها اين مقدار بيشترين
 Naghdi Badi) آمد دستب کامل گلدهي مرحله در رديف

et al., 2004.) Al-Ramamneh (2009) بررسي طي 
 در (.Thymus vulgaris L) آويشن گياه رشدی خصوصيات

 (متر سانتي 45 و 30 ،15 )فواصل کاشت مختلف فواصل
 بهمنجر  متر سانتي 15 تا کشت فاصله کاهش که داد گزارش
 و ريشه عمق خشک، و تر وزن کانوپي، قطر ارتفاع، افزايش
 روی فواصل تأثير بررسي در .گردد يم گياه سطح شاخص

 اسانس بازده و عملکرد بر متر سانتي 50 و 35 ،25 رديف
 تعداد بر يگياه تراکم که شد مشاهده ،آويشن گونه چهار در

 یها اندام تر عملکرد پوشش، تاج قطر هوايي، های ساقه
 ،داشت یدار معني تأثير يشهر خشک عملکرد و هوايي

 کيلوگرم 2206) خشک ماده عملکرد باالترين که یطور به
 متر سانتي 25 کشت هفاصل در اسانس بازده و هکتار( در

 که تحقيقي در .(Taheri et al., 2013) گرديد حاصل
 روی و بين )فواصل متفاوت یها تراکم اثر بررسي منظور به

 عملکرد بر (متر سانتي 60×20 و 40×20 ،20×20 رديف
 گرديد، انجام (.Ocimum basilicum L) ريحان گياه

 و درصد ،برگ و بوته تر عملکرد بيشترينکه  شد گزارش
 Arabasi) گرديد حاصل 20×20 تراکم در اسانس عملکرد

& Bayram, 2004.) Lebaschi در (2010) همکاران و 
 (متر سانتي 35 و 25 ،17 کاشت )فواصل تراکم اثر بررسي

 دندکر گزارش (،.Foeniculum vulgaris L) رازيانه گياه بر
 وزن ارتفاع، گياه، خشک ماده بر تراکم تيمارهای اعمال که

 ،داشت یدار معني تأثير هزاردانه وزن و بوته در دانه
 در نههزاردا وزن و خشک ماده مقدار بيشترين که یطور به

 شد. حاصل کاشت باالتر تراکم
 دارويي گياهان مختلف یها گونه برای تقاضا امروزه

 گسترش به رو ها گونه  ينا تجارت بازار وافزايش  روبه
 تبرداش سبب زوفايي گياه تجاری و دارويي ارزش است.

 شده استان طبيعي های يشگاهرو از آن غيراصولي و رويه يب
 طبيعي های زيستگاه از گياه اين یآور جمع يتمحدود است.

 سبب اخير ساليان در آن های گونه جمعيت کاهش همچنين و
 منظور به زيستگاه از خارج در گياه اين کاشت امکان تا شد

 مورد آن رويشي خصوصيات بر زراعي عوامل تأثير بررسي
 از کاشت فاصله اينکه به توجه با گيرد. قرار بررسي و مطالعه
 اسانس و توليدی عملکرد بر تأثيرگذار زراعي مهم عوامل
 تا است شده سعي نيز پژوهش اين در است، دارويي گياهان

 توليدی اسانس توليد و عملکرد بر کاشت مختلف فواصل اثر
 .گيرد قرار يبررس مورد گياه از اکوتيپ دو

 
 ها روش و مواد

 در 1396 و 1395 زراعي سال دو طي تحقيق اين
يي ايجغراف عرض در واقع ايالم دانشگاه تحقيقاتي مزرعه

 28 و درجه 46يي ايجغراف طول و قهيدق 37 و درجه 33
 و آب شد. اجرا دريا سطح از ارتفاع متر 1174 با قهيدق

 زمستان و گرم تابستان با مرطوب مهين معتدل منطقه یهوا
 متر يليم 600 ساالنهي بارندگ متوسط با مرطوب و ماليم

 گراد يسانت درجه 7/16 منطقه حرارت رجهد متوسط و
 از مزرعه خاک وضعيت 1 جدول جينتا به توجه با .است
 آن pH و لومي -سيلتي بافت دارای خاک بافت نظر

 قالب در فاکتوريل صورت به آزمايش اين .بود قليايي
 تيمارهای شد. اجرا تکرار 3 با تصادفي کامل بلوک طرح

 30 ،20) سطح سه در يفدر روی فاصله شامل آزمايش
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 و ملکشاهي شامل گياه اکوتيپ دو و (متر سانتي 45 و
 .ندبود سومار
 کل اداره کارشناسان کمک با گياهبذرهای  کار یابتدا در
 پس و یآور جمع طبيعي های رويشگاه از استان طبيعي منابع

 در ءنشا توليد به نسبت 1394سال  زمستان در شناسايي، از
 .شد اقدام ايالم دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقيقاتي گلخانه

 توليدی هایءنشا ارتفاع که يهنگام ،1395 ارديبهشت در
 تحقيقاتي مزرعه به هاءنشا انتقال کار رسيد متر سانتي 15 به

 صورت به مزرعه در گياه کاشت .انجام گرديد ايالم دانشگاه
 کرت هر شد. انجام متر سانتي 50 يفدر فواصل با رديفي

 در بود. متر دو طول به کاشت خط چهار دارای آزمايش
 صورت به هرز های علف با مبارزه عمليات شيرو فصل طول

 فواصل و کاشت دوم و اول سال طي نوبت سه در دستي
 تيمارها تمامي برای يکبار روز هفت هر فاصله به آبياری

 .شد انجام نشتي صورت به

 
 مزرعه خاک آزمایش نتایج -1 جدول

 خاک بافت
 شوری

(ds.m-1) 
pH 

 آلی کربن

)%( 

 رس

)%( 

 الی

)%( 

 شن

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

ppm 

 پتاسیم

ppm 

 26/356 94/4 18/0 15 58 27 74/1 39/7 26/0 لومي-سيلتي

 
 و اول سال رد گياه از برداری يادداشت و یبردار نمونه

 .شد انجام گلدهيمرحله  به گياه ورود زمان در زراعي دوم
 تعداد گياه، ارتفاع ؛آزمايش اين در گيری اندازه مورد صفات
 تاج قطر توليدی، های ينآذ گل طول و تعداد فرعي، شاخه

 ،بوته و برگ خشک عملکرد برگ، سطح شاخص پوشش،
 تعداد گيری اندازه منظور به بودند. اسانس عملکرد و درصد
 هر از ها يهحاش رعايت با ،ينآذ گل تعداد و فرعي شاخه
 ثبت آن ميانگين و شمارش تصادفي صورت به بوته 10 کرت

 تاج قطر و ينآذ گل طول ارتفاع، گيری اندازه برای گرديد.
 بوته 10 کرت هر از متر و کش خط از استفاده با پوشش

برای  .شد ثبت آن ميانگين و گيری اندازه تصادفي صورت به
 دستگاه از ها نمونه برگ سطح شاخص گيری اندازه

 CI-203CA conveyor) يجيتالد سنج مساحت

attachment) در شده  یآور جمع یها نمونه شد. استفاده 
 درجه 25 تا 20 دمای در سايه در و آزمايشگاه محيط

 برگ پودر از گرم 40 مقدار سپس شدند. خشک گراد يسانت
 استفاده با اسانس استخراج برای کرت هر گياهان سرشاخه و
 دستگاه با (Water distillation) آب با تقطير روش از

 برای سديم سولفات از .شد استفاده کلونجر گير اسانس
 خشک وزن برحسب .شد استفاده ها اسانس ييزدا رطوبت

 وزن در اسانس درصد ضرب حاصل از و اسانس درصد گياه
 .گرديد حاسبهم اسانس عملکرد ،شاخساره و برگ خشک

 و SAS افزار نرم از واريانس تجزيه و آماری تجزيه برای
SPSS آزمون از ها يانگينم مقايسه برای و LSD سطح در 

 شد. استفاده 5%
 

 نتایج
 بوته ارتفاع
 نشان ها داده (2 )جدول واريانس تجزيه از حاصل جنتاي

 اثر و اکوتيپ و رديف روی فاصله سال، اصلي اتاثر که داد
 ارتفاع صفت بر اکوتيپ و رديف روی فاصله سال، متقابل

 متقابل اثرات ميانگين مقايسه .شد دار معني %1 سطح در بوته
 سال طي (متر سانتي 4/32) بوته ارتفاع بيشترين که داد نشان
 اکوتيپ و متر سانتي 20 رديف روی فاصله در ،آزمايش دوم

 ارتفاع رشد درصد باالترين تيمار اين .شد حاصل ملکشاهي
 نشان آزمايش تيمارهای ساير به نسبت را (%55 ميزان )به

 اول سال در (متر سانتي 3/19) نيز آن مقدار کمترين داد.
 اکوتيپ و متر سانتي 45 و 20 رديف روی فواصل در کاشت،
 گروه کي در تيمار دو نظر اين از که شد مشاهده سومار
 (.1 )شکل داشتند قرار آماری
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 بوته ارتفاع بر اکوتیپ و فیرد روی فاصله سال، متقابل اثر -1 شکل

D1: متر سانتي 20 رديف روی کاشت فاصله، D2: متر سانتي 30 رديف روی فاصله، D3: متر سانتي 45 رديف روی فاصله 
O1: ملکشاهي، اکوتيپ O2: سومار اکوتيپ 

 

 

 فرعی یها شاخه تعداد
 )جدول واريانس تجزيه جدول از حاصل نتايج براساس

 و يفدر روی فاصله ،سال متقابل اثرکه  شود يم مشاهده (2
 %1 احتمال سطح در فرعي شاخه تعداد صفت بر اکوتيپ

 بيشترين که شود يم مشاهده 2 شکل در گرديد. دار معني
 در و دوم زراعي سال طي (%6/17) فرعي شاخه تعداد

 فاصله و سومار اکوتيپ و متر سانتي 30 رديف روی فاصله
 شده يدتول ملکشاهي اکوتيپ و یمتر سانتي 45 رديف روی
 فرعي یها شاخه تعداد که دهد يم نشان حاصل نتايج است.

 اول سال به نسبت برابر هفت تا سه از آزمايش دوم سال طي
 .است داشته افزايش کاشت

 
 

 
 بوته در یفرع شاخه تعداد بر اکوتیپ و ردیف روی فاصله سال، متقابل اثر -2 شکل

D1: متر سانتي 20 رديف روی کاشت فاصله، D2: متر سانتي 30 رديف روی فاصله، D3: متر سانتي 45 رديف روی فاصله 
O1: ملکشاهي، اکوتيپ O2: سومار اکوتيپ 
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 1396 و 1395 زراعی سال در (Thymbra spicata) زوفایی مؤثره مواد و رویشی خصوصیات بر اکوتیپ و کاشت فاصله مختلف سطوح اثر مرکب تجزیه -2 جدول

 رییتغ منابع
 درجه

 یآزاد
 بوته ارتفاع

 تعداد

 فرعی شاخه
 گل تعداد

 بوته در
 طول

 ینآذ گل
 قطر

 پوشش تاج

 شاخص

 برگ سطح

 ماده عملکرد

 برگ خشک

 ماده عملکرد

 بوته خشک

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 6/4029 3/1 5559369 1524200 035/0 8/11 321/0 5/7 5/97 6/3 2 تکرار

 224764** 2/1* 341230793** 185717841** 9/622** 2/63576** 1/28** 6/61586** 6/5164** 2/458** 1 سال
 ns 1/469 **4/4 **9/192 **3/11 **12030319 **32491361 *899/0 **10648 3/309** 04/9** 2 کشت فاصله

 ns640/0 *01/98 **05/7 **11184788 **14557531 ns594/0 **15337 3/1** 02/34* 1/72** 1 اکوتیپ

 ns 02/307 *6/1 **4/79 **2/13 ns 961075 **5223029 **8/1 ns 2464 1/557** 9/9** 2 کاشت فاصله ×سال

 ns 679/0 ns 694/0 ns 02/10 *8/2 ns 8/34 **9/4 *2882185 ns 2575276 *5/1 ns 4/309 1 اکوتیپ × سال

 ns 2/1 ns 885063 ns 896231 ns016/0 ns 7/770 8/58* 04/2* 02/482* 2/520** 9/7** 2 اکوتیپ× کاشت فاصله

 ns 5/471 ns322/0 *3/56 ns 2/1 ns 375227 ns 9/40715 ns172/0 ns 2/927 6/554** 1/18** 2 اکوتیپ×کاشت فاصله×سال

 3/1354 2032/0 624077 383544 404/0 2/12 439/0 4/136 5/29 1/1 20 آزمایشی اشتباه

 2/4 6/10 6/19 8/12 7/6 8/12 12 3/11 5/13 8/21 (%CV) تغییراتضریب 

ns، * دنباش يم %1 و %5 سطح در دار معني اختالف وجود و دار معني اختالف وجود عدم دهنده نشان ترتيب به ،** و. 

 
 (Thymbra spicataزوفایی ) مؤثرهمقایسه میانگین اثر سال، فاصله کاشت و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی و مواد  -3جدول 

 سال
 گل تعداد

 بوته در
 اسانس عملکرد

 هکتار( در )کیلوگرم

 فاصله
 کاشت

 برگ خشک ماده عملکرد
 هکتار( در کیلوگرم)

 اسانس عملکرد
 هکتار( در )کیلوگرم

 اکوتیپ
 بوته خشک ماده عملکرد

 هکتار( در )کیلوگرم
 اسانس عملکرد
 هکتار( در )کیلوگرم

Y1 b 18 b 3/89 D1 a 7/5236 a 5/183 O1 a 7596 a 9/188 

Y2 a77/100 a 3/247 D2 b 3/3955 a 4/187 O2 b 6324 b 6/147 

   D3 c 2552 b 134    

 داری نيستند. يمعنآماری دارای اختالف  نظر ازهای دارای حروف مشترک  يانگينم هر ستوندر 
Y1 :ی سال اول آزمايش، ها دادهY2 :؛ی سال دوم آزمايشها داده D1 متر سانتي 20: فاصله کاشت روی رديف ،D2 متر سانتي 30: فاصله روی رديف ،D3 ؛متر سانتي 45: فاصله روی رديف O1 ،اکوتيپ ملکشاهي :O2اکوتيپ سومار : 
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 بوته در ینآذ گل طول و تعداد
 نشان (2 )جدول واريانس تجزيه جدول در شده  ارائه نتايج

 فاصله متقابل اثر و %1 احتمال سطح در سال ساده اثر که دهد يم
 در گل تعداد صفت بر %5 احتمال سطح در اکوتيپ و رديف روی
 که شود يم مشاهده 3 جدول در داشت. یدار معني اختالف بوته

 سال به نسبت برابر 5/4 ميزان به دوم سال طي بوته در گل توليد
 6 جدول نتايج به توجه با همچنين است. يافته يشافزا کاشت اول

 در (%3/53) بوته در گل تعداد ميزان باالترين که شود يم مشاهده
 ملکشاهي اکوتيپ و متر سانتي 30 رديف روی فاصله تيمار

 روی فاصله متقابل اثر ينآذ گل طول نظر از است. شده حاصل
 دار معني %5 سطح در اکوتيپ و سال همچنين اکوتيپ و رديف

 طول باالترين که شود يم مشاهده 6 و 5 جدول نتايج در .شد
 اکوتيپ و متر سانتي 30 رديف روری فاصله در ينآذ گل

 .است آمده بدست اول زراعي سال طي و ملکشاهي
 

 پوشش تاج قطر
 سال، تيمارهای متقابل اثر که داد نشان واريانس تجزيه

 صفت اين بر %5 احتمال سطح در اکوتيپ و رديف روی فاصله

 قطر بيشترين با که شود يم مشاهده 3 شکل در شد. دار معني
 و متر سانتي 45 فيرد روی فاصله در (%1/18) پوشش تاج
 است. شده حاصل کاشت دوم سال طي ملکشاهي يپاکوت

 
 برگ سطح شاخص

 متقابل اثر که داد نشان برگ سطح واريانس تجزيه نتايج
 سطح در رديف روی فاصله و سال همچنين اکوتيپ و سال

 به توجه با که دهد يم نشان را یدار معني اختالف %1 احتمال
 ختلفم فواصل بينکه  شود يم مشاهده 5 و 4 جدول نتايج

 روی فاصله در (%5/37) برگ سطح شاخص بيشترين کاشت
 است. حاصل شده کاشت دوم سال طي متر سانتي 30 رديف

 دوم سال در ملکشاهي اکوتيپ نيز ها اکوتيپ بين همچنين
 توليد را (%1/50) برگ سطح شاخص مقدار بيشترين زراعي

 محصول، کاشت دوم سال در که دهد يم نشان نتايج .دکر
 با است. يافته يشافزا برابر هشت حدود برگ سطح شاخص

 شاخص اين افزايش صفات، همبستگي جدول نتايج به توجه
 عملکرد و برگ بوته، خشک عملکرد افزايش بهمنجر  گياه در

 .شود يم توليدی اسانس
 

 
 پوشش تاج قطر بر اکوتیپ و ردیف روی فاصله سال، متقابل اثر -3 شکل

D1: متر سانتي 20 رديف روی کاشت فاصله، D2: متر سانتي 30 رديف روی فاصله، D3: متر سانتي 45 رديف روی فاصله 
O1: ملکشاهي، اکوتيپ O2: سومار اکوتيپ 
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 بوته و برگ خشک ماده عملکرد
 (.4 )جدول شد مشاهده متر سانتي 30 رديف روی فاصله

 در بوته خشک ماده عملکرد يبررس مورد تيمار دوميان  از
 ميانگين مقايسه با (.3 )جدول بود بيشتر ملکشاهي تيمار

 شود يم مشاهده زراعي سال دو طي بوته خشک ماده عملکرد
 يشافزا% 6/1 ميزان به زراعي دوم سال در توليدی عملکرد که

 است. يافته
 
 اسانس عملکرد و درصد
 اثرکه  شد مشخص واريانس تجزيه نتايج بررسي در
 متقابل اثر و %1 سطح در رديف روی فاصله و سال متقابل

 اسانس درصد بر %5 احتمال سطح در اکوتيپ و سال
 5 و 4 جدول نتايج براساس (.2 )جدول بود دار معني

 مقدار بيشترين اول زراعي سال در که شود يم مشاهده

 و متر سانتي 45 و 30 رديف روی فواصل در اسانس درصد
 30 و 20 رديف روی فواصل در دوم زراعي سال در

 بين زراعي دوم سال در است. شده يدتول متر سانتي
 توليدی اسانس درصد نظر از شده کاشته یها اکوتيپ
 در ملکشاهي اکوتيپ اما نشد دههمشا یدار معني اختالف

 در .کرد توليد را باالتری اسانس درصد اول زراعي سال
 اثر که شود يم مشاهده واريانس تجزيه جدول نتايج بررسي
 اسانس عملکرد بر اکوتيپ و رديف روی فاصله سال، اصلي
 بيشترين 3 جدول نتايج به توجه با است. شده دار معني
 آزمايش، اصلي تيمارهای بين اسانس عملکرد مقدار

 رديف روی فاصله (،%4/74) دوم زراعي سال در ترتيب به
 (%1/56) ملکشاهي اکوتيپ و (%1/37) متر سانتي 30

 آمد. دستب

 
 

 متقابل سال و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی، عملکرد و مواد مؤثره  مقایسه میانگین اثر -4جدول 

 (Thymbra spicata) زوفایی

 تیمار
 شاخص

 سطح برگ

 عملکرد ماده خشک بوته

 هکتار()کیلوگرم در 

 درصد

 اسانس

    فاصله کشت سال

Y1 

D1 d639/0 c7/5136 b5/2 

D2 d983/0 d3/3955 a7/3 

D3 d784/0 e 2552 a1/3 

Y2 

D1 b03/9 a8/10968 a7/3 

D2 a1/11 a5/11564 a5/3 

D3 c1/7 b1/7583 b2/3 

 ی نيستند.دار معنيآماری دارای اختالف  نظر ازهای دارای حروف مشترک  يانگينم هر ستوندر 

D1 متر سانتي 20: فاصله کاشت روی رديف ،D2 متر سانتي 30: فاصله روی رديف ،D3 متر سانتي 45: فاصله روی رديف 

Y1ش،يسال اول آزما یها : داده Y2شيسال دوم آزما یها : داده 
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 متقابل سال و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی، عملکرد و مواد مؤثره  مقایسه میانگین اثر -5جدول 

 (Thymbra spicata) زوفایی

 تیمار
 ینآذ گلطول 

 متر( )سانتی

 شاخص

 سطح برگ

 عملکرد ماده خشک برگ

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد

 اسانس

     اکوتیپ سال

Y1 
O1 a4/6 c827/0 c 3127 a4/3 

O2 b6/5 c732/0 c 2578 b8/2 

Y2 
O1 c4/4 a9/9 a6/8235 a4/3 

O2 c1/4 b3/8 b9/6554 a5/3 

 ی نيستند.دار معنيآماری دارای اختالف  نظر ازهای دارای حروف مشترک  يانگينم هر ستوندر 

Y1 :ی سال اول آزمايش، ها دادهY2 :ی سال دوم آزمايشها داده 

O1 ،اکوتيپ ملکشاهي :O2اکوتيپ سومار : 
 

 

 (Thymbra spicataمتقابل فاصله کاشت و اکوتیپ بر خصوصیات رویشی زوفایی ) میانگین اثرمقایسه  -6جدول 

 تیمار
 تعداد گل

 در بوته

 ینآذ گلطول 

 متر( )سانتی

   اکوتیپ فاصله کاشت

D1 
O1 ab6/55 ab1/5 

O2 ab 54 b8/4 

D2 
O1 a1/69 a8/5 

O2 b3/49 c9/3 

D3 
O1 a1/68 ab4/5 

O2 ab1/60 ab6/5 

 ی نيستند.دار معنيآماری دارای اختالف  نظر ازهای دارای حروف مشترک  يانگينم هر ستوندر 

D1 متر سانتي 20: فاصله کاشت روی رديف ،D2 متر سانتي 30: فاصله روی رديف ،D3 متر سانتي 45: فاصله روی رديف 

O1 ،اکوتيپ ملکشاهي :O2 مارسو: اکوتيپ 

 

  



 

 
 گیری شده گیاه زوفایی تحت تأثیر سال، فاصله ردیف و اکوتیپ  پیرسون( صفات اندازه) ضرایب همبستگی -7جدول 

 (%5و  %1دار در سطح  ی)معن

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X1 X1 X1 X1 همبستگی 

         1 X1 ( متر سانتیارتفاع بوته) 

        1 **920/0  X2 فرعی در بوته تعداد شاخه 

       1 **993/0  **890/0  X3 تعداد گل در بوته 

      1 **904/0  **901/0  698/0  X4  (متر سانتی) نیآذ گلطول 

     1 *849/0  **992/0  **981/0  **895/0  X5 (متر سانتی) قطر تاج پوشش 

    1 **946/0  627/0  ns **917/0  **924/0  **965/0  X6 شاخص سطح برگ 

   1 **956/0  *833/0  506/0  ns *801/0  *821/0  **947/0  X7 
 عملکرد ماده خشک برگ

 کیلوگرم در هکتار()

  1 **996/0  **973/  *864/0  565/0  ns **837/0  *859/0  **972/0  X8 
 عملکرد ماده خشک بوته

 کیلوگرم در هکتار()

 1 598/0  ns 609/0  ns 511/0  ns 532/0  ns 573/0  ns 591/0  ns 621/0  ns 603/0  ns X9 درصد اسانس 

0 636/0  ns **998/0  **990/0  **976/0  **887/0  617/0  ns *867/0  **888/0  **980/0  X10 
  عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(

ns** د.نباش يم %1و  %5در سطح  دار معنيو وجود اختالف  دار معنيعدم وجود اختالف  دهنده نشانترتيب  به ،، * و 
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 بحث
 بر رديف ویر فاصله تيمار که داد نشان تحقيق نتايج
 عملکرد ازجمله گياه عملکرد و مورفولوژيکي یها شاخصه
 اينکه به توجه با .دارد یدار معني تأثير اسانس و بوته خشک

 بر تيمار اين تأثير کند يم توليد اسانس زوفايي دارويي گياه
 بررسي بارو  از اين است. مهم بسيار گياه توليدی اسانس ميزان
  رديف روی فاصله در که شود يم مشاهده ها يافته
 اسانس عملکرد و بوته خشک ماده عملکرد ،متر سانتي 30

 قبالً که طور همان ،است بيشتر کاشت يگرد فواصل به نسبت
 به دستيابيبرای  مهم های شرط يشپ از يکي است شده گزارش
 و خورشيد نور حداکثری دريافتبرای  گياهان در باال عملکرد

 ,Rastegar) است بهينه تراکم تعيين فتوسنتزی مواد توليد

 رقابت کاشت، از فاصله اين در رسد يم نظر بهبنابراين  (،1993
 محيطي منابع و فضا و يجادا کمتری ای گونه ينب و یا گونه درون

 شده  فراهم يخوب به ها بوته برای غذايي مواد و آب نور، ازجمله
 زمينه اين در ديگری پژوهشگران کار نتايج با يافته اين .باشد

 بررسي در (2008) همکاران و Todorovic دارد. مطابقت
 و 20 رديف روی فواصل و 70 و 50 رديف بين فواصل تأثير
 (.Thymus vulgaris L) آويشن عملکرد بر متر سانتي 30

 بين فاصله در ويشير عملکرد باالترين کهکردند  گزارش
  متر سانتي رديف روی فاصله و متر سانتي 50 رديف

 ،15 رديف روی فاصله )سه بررسي طي گرديد. مشاهده 30
 Thymus vulgaris) آويشن گياه روی بر ،(متر سانتي 45 و 30

L.) دليل به متر سانتي 15 کشت اصلهف در که است شده گزارش 
 خشک و تر عملکرد سطح، واحد در نور از ها بوته بهتر استفاده

 در اسانس عملکرد ميزان بيشترين اما ،يافت افزايش بوته
 (.Al-Ramamneh, 2009) گرديد حاصل متر سانتي 45 فاصله

Heidari بر بوته تراکم تأثير بررسي در (2008) همکاران و 
 (.Mentha piperita L) فلفلي عنعنا دارويي گياه عملکرد
  و 16 ،12 ،8) تراکم سطح چهار بين از کهکردند  گزارش

 بوته، خشک عملکرد مقدار بيشترين مترمربع( در بوته 20

 حاصل مترمربع در بوته 20 تراکم در اسانس عملکرد و درصد
 برگ خشک عملکرد که داد نشان بررسي از حاصل نتايج شد.

بنابراين  بود. اول سال از بيشتر آزمايش دوم سال در بوته و
 افزايش و دوم سال در ها بوته بهتر استقرار رسد يم نظر به

 شده يرهذخ مواد از استفاده زراعي، شرايط به نسبت مقاومت
 تر یقو ای يشهر سيستم از يریگ بهره و يرزمينيز یها اندام در
 فصل طول در حرارت درجه از یمند بهره افزايش همچنينو 

 حاصل نتايج باشد. بوده مؤثر ها بوته عملکرد يشافزا بر رشد
 (2010) همکاران و Aflatuni (2005)، Akbarinia تحقيق از
 تأييد را نتيجه اين نيز (2016) همکاران و Sepahvand و
 .کند يم

 درصد ضرب حاصل از اسانس عملکرد اينکه به توجه با
 اين در ،گردد يم محاسبه برگ خشک ماده عملکرد در اسانس
 کاشت دوم سال طي اسانس عملکرد ميزان بيشترين نيز بررسي

 دو بين از گرديد. حاصل متر سانتي 30 و 20 فواصل در و
 عملکرد ميزان بودن باالتر به توجه با شده، کاشته اکوتيپ
 در اسانس عملکرد ،توليدی اسانس درصد و برگ خشک
 محققان .داشت برتری سومار بر اکوتيپ اين ملکشاهي، اکوتيپ
 اسانس عملکرد که اند دهکر گزارش زمينه اين در نيز ديگری

 مثبت همبستگي و هستند موازی صورت به گياه عملکرد با گياه
 و تازه بيوماس افزايش با که یطور به ،دارند یدار معني و

 & Toncer) يابد يم افزايش اسانس محتوای گياه خشک

kizil, 2005 ؛Abbaszadeh et al., 2008 ؛Ardakani et al., 

 همبستگي جدول بررسي (.Sepahvand et al., 2016؛ 2008
 عملکرد صفت که داد نشان نيز (7 جدول) يشآزما صفات
 ماده عملکرد (،r=976/0**) برگ سطح شاخص با اسانس
 بوته خشک ماده عملکرد و (r=990/0**) برگ خشک

(**998/0=r،) بنابراين ؛ددار یدار معني و مثبت همبستگي 
 .رسد يم نظر به منطقي کامالًمورد  اين در شده حاصل نتيجه

Khorshidi بر بوته تراکم اثر بررسي در (2009) همکاران و 
 Foeniculum vulgare) رازيانه گياه اسانس عملکرد و درصد

http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heidari
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heidari
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Mill var. Soroksary) مقدار بيشترين کهکردند  گزارش 
 و تر يضعر رديف روی فواصل در اسانس عملکرد و درصد

 حاصل کمتر رديف روی فواصل در نيز آن مقدار کمترين
 بيشترينکه  شد مشاهده آمده بدست نتايج براساس گرديد.
 برای رقابتدليل  به رديف، روی فاصله کمترين در بوته ارتفاع

 رديف روی فواصل يشافزا با اما ،گرديد حاصل نور دريافت
 گياهي پوشش تاج قطر و بوته در فرعي های شاخه تعداد بر

 گزارش که ديگر پژوهشگران های يافته با نتايج اين شد. افزوده
 تعداد و کانوپي قطر رديف، روی بوته تردزيا فواصل درکردند 
کند  يم مطابقت يابد يم افزايش بوته در فرعي یها شاخه

(Taheri et al., 2013 ؛Al-Ramamneh, 2009 ؛Naghdi 

Badi et al., 2004.) Shalaby و Razin (1992) بررسي در 
 بر کود و متر سانتي 45 و 30 ،15 رديف روی فواصل در

کردند  گزارش (.Thymus vulgaris L) آويشن گياه عملکرد
 در رقابت افزايش يلدل به گياه ارتفاع تراکم، افزايش با که

 رديف روی فواصل شدن زيادتر با و يابد يم افزايش نور جذب
 بوته خشک عملکرد دنبال آن هب و گياه پوشش تاج قطر

 Naghdi و Al-Ramamneh (2009). يافت خواهد افزايش

Badi رديف روی فواصل اثر بررسي در (2003) همکاران و 
 گزارش (.Thymus vulgaris L) آويشن گياه عملکرد بر

 رديف روی بوته کمتر فواصل در ارتفاع بيشترين کهکردند 
 شد. مشاهده

 نشان يبررس مورد اکوتيپ دو رويشي خصوصيات بررسي
 نسبت توليدی اسانس عملکرد نظر از ملکشاهي اکوتيپ که داد
 باالتر دليل به تواند يم امر اين داشت. برتری سومار اکوتيپ به

 تعداد و برگ سطح شاخص بوته، و برگ خشک عملکرد بودن
 همکاران و Nooshkam باشد. اکوتيپ اين در فرعي شاخه

 و اسانس محتوای عملکرد، ميزان بررسي در (2017)
 Satureja) خوزستاني مرزه گونه دو در کارواکرول

rechingeri Jamzad وSatureja khuzistanica Jamzad) 
 محتوای و برگ عملکرد به اسانس عملکردکه  دندکر گزارش

 یها تفاوت تأثير تحت نيز امر اين که دارد بستگي گياه اسانس
 .گيرد يم قرار گياه ژنتيکي

 از شده کاشته های گياهچه که داد نشان بررسي نتايج
 دررا  رشد و استقرار توانايي زوفايي گياه اکوتيپ دوبذرهای 

 خصوصيات و عملکرد بررسي .باشند يم دارا زراعي شرايط
 استقرار دليل به زراعي دوم سال در داد نشان سال دو طي گياه
 رشدی، دوره طول بودن تر يطوالن و مزرعه در ها بوته بهتر
 مقايسه با .ندبود برخوردار باالتری عملکرد و رشد از ها بوته

 سطوح بين يدشدهتول اسانس و بوته خشک عملکرد ميزان
 فاصله شده، کاشته یها اکوتيپ در رديف روی فاصله مختلف

 کاشتبرای  سطح بهترين عنوان به متر سانتي 30 رديف روی
 .گردد يم معرفي مزرعه در گياه

 
 استفاده مورد منابع

- Abbaszadeh, B., Sharifi Ashourabadi, E, Lebaschi, 

M.H., Naderi hajibagher Kandy, M. and Moghadami, 

F., 2008. The effect of drought stress on proline 

contents, soluble sugars, chlorophyll and relative water 

contents of balm (Melissa officinalis L.). Iranian 

Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(4): 504-

513. 

- Aflatuni, A., 2005. The yield and essential oil content of 

mint (Mentha spp.) in northen sotrothnia. Academic 

dissertation to be presented with the assent of the 

faculty of science, University of Oulu, Finland. 

- Akbarinia, A., Sharifi Ashoorabadi, E. and Mirza, M., 

2010. Study on drug yield and essential oil content and 

composition of T. lancifolius Celak. under cultivated 

condition. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants, 26(2): 205-212. 

- Al-Ramamneh, E. D., 2009. Plant growth strategies of 

Thymus vulgaris L. in response to population density. 

Industrial Crop and Products, 30: 389-394. 

- Ameri, F., Vahabi, M.R., Khatoon abadi, A. and 

Andalibi, L., 2013. On the relevance of medicinal 

plants consumers in Iran: investigating statistics for 

consumers, states of consumption, informative and 

source area. Journal of Teb & Tazkiyeh, 22(3): 37-81. 

- Arabasi, O. and Bayram, E., 2004. The effect of nitrogen 

fertilization and different plant densities on some 

agronomic and technologic characteristic of basil 



 بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر ...                                                                                                                                                            74

(Ocimum basilicum L.). Journal of Agronomy, 3(4): 

255-262. 

- Ardakani, M.R., Abbaszadeh, B., Sharifi Ashourabadi, 

E., Lebaschi, M.H. and Packnejad, F., 2008. The effect 

of water deficit on quantitative and qualitative 

characters of balm (Melissa officinalis L.).  

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 

23(2): 251-261. 

- Asadi, M., Cheraghi, J., Pilevariyan, A., Mehrabi, A. and 

Ebrahimi Vosta Kalaee, S., 2012. Effect of alcoholic 

extract of Thymbra Spicata on blood lipid profile in 

compared with lovastatin in male rats. Journal of 

Babol University of Medical Sciences, 14(5): 42-48. 

- Baydar, H., Sagdic, O., Ozkan, G. and Karadogan, T., 

2004. Antibacterial activity and composition of 

essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja 

species with commercial importance in Turkey. Food 

Control, 15: 169-172. 

- Board, J.E., Harville, B.G. and Saxton, A.M., 1990. 

Narrow-row seed yield enhancement in determinate 

soybean. Agronomy Journal, 82: 64-68. 

- Ghasemi Pirbalouti, A., Bahmani, M. and Avijgan, M., 

2009. Anti-candida activity of some of the Iranian 

medicinal plants. Electronic Journal of Biology, 5(4): 

85-88. 

- Heidari, F., Zehtab-Salmasi, S., Javanshir, A., Aliari, H. 

and Dadpour, M.R., 2008 The Effect of plant density 

on yield and production of essential oil of peppermint 

(Mentha piperita L.). Journal of Science and 

Technology of Agriculture and Natural Resources, 

12(45): 501-509. 

- Inan, M., Kirpik, M., Kaya, D.A. and Kirici, S., 2011. 

Effect of harvest time on essential oil composition of 

Thymbra spicata L. growing in flora of Adlyaman. 

Advances in Environmental Biology, 5(2): 356-358. 

- Khorshidi, J., Tabatabaei, M.F. and Omidbaigi, R., 2009. 

Effect of densities of planting on yield and essential oil 

components of fennel (Foeniculum vulgare Mill.  

var. Soroksary). Journal of Agriculture Science, 1(1): 

152-157. 

- Kizil, S., 2010. Determination of essential oil variations 

of Thymbra spicata var. spicata L. naturally growing 

in the wild flora of east Mediterranean and 

southeastern Anatolia regions of Turkey. Industrial 

Crops and Products, 32: 593-600. 

- Kizil, S., Toncer, O., Diraz, E. and Karaman, S., 2015. 

Variation of agronomical characteristics and essential 

oil components of zahter (Thymbra spicata L. var 

spicata) population in semi-arid climatic conditions. 

Field Crops, 20(2): 242-251. 

- Larti, M., Ghasempour, S., Sharifi Ashoorabadi, E. and 

Alizadeh, B., 2013. The study of some ecological 

characteristics of Thymus kotschyanus Boiss. ET 

Hohen and Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex 

Celak in west Azarbaijan. Iranian Journal of Medicinal 

and Aromatic Plants, 29(2): 424-412. 

- Lebaschi, M.H., Sharifi Ashoorabadi, E. and Bakhtiari 

Ramezani; M., 2010. The effect of plant densities on 

yield of Foeniculum vulgaris Mill. under dry farming. 

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 

26(1): 121-131. 

- Moaveni, P., Aliabadi Farahani, H. and Maroufi, K., 

2011. Effects of sowing date and planting density on 

quantity and quality features in Thyme (Thymus 

vulgaris L.). Advances in Environmental Biology, 

5(7): 1706-1710. 

- Moslem Arani, A., Naderi, M. and Mostafa Goldansaz, 

S., 2015. Effect of harvesting time on essential oil 

content and composition of Thymbra spicata. Journal 

of Medicinal Plants and By-products, 1: 51-55. 

- Mozafarian, V., 1996. Flora of Ilam: Introducing 

Medicinal Plants of Ilam. Farhang Moaser Publication, 

936p. 

- Muchow, R.C., Sinclair, T.R. and Bennett, J.M., 1990. 

Temperature and solar radiation effect on potential 

maize yield across location. Agronomy Journal, 82: 

338-343. 

- Naghdi Badi, H., Yazdani, D., Mohammad Ali, S. and 

Nazari, F., 2004. Effect of spacing and harvesting time 

on herbage yield and quality/quantity of oil in Thymus 

vulgaris L. Industrial Crops and Product, 19: 231-236. 

- Naghdi Badi, H., Yazdani, D., Nazari, F. and 

Mohammad Ali, S., 2003. Seasonal variation in oil 

yield and composition from Thymus vulgaris L. under 

different dense cultivation. Journal of Medicinal 

Plants, 1(5): 51-57. 

- Najafi, F. and Rezvani Moghadam, P., 2002. Effect of 

Irrigation Regimes and plant densities on yield and 

agronomic characteristic of Isabgol (Plantago ovata). 

Agricultural Science and Technology, 16(2): 56-59. 

- Nooshkam, A., Mumivand, H., Hadian, J., Alemardand, 

A. and Morshedloo, M.R., 2017. Drug yield and 

essential oil and carvacrol contents of two species of 

Satureja (S. khuzistanica Jamzad and S. rechingeri 

Jamzad) cultivated in two different locations. Journal 

of Applied Research on Medicinal and Aromatic 

Plants, 6: 126-130. 

http://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Asadi%2C
http://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Cheraghi%2C
http://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Pilevariyan
http://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Mehrabi
http://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Ebrahimi+Vosta+Kalaee
http://jbums.org/article-1-4176-en.pdf
http://jbums.org/article-1-4176-en.pdf
http://jbums.org/article-1-4176-en.pdf
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heidari
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Zehtab-Salmasi
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Javanshir
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Aliari
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Dadpour
http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-936-en.pdf
http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-936-en.pdf
http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-936-en.pdf
http://jmp.ir/article-1-788-en.html
http://jmp.ir/article-1-788-en.html
http://jmp.ir/article-1-788-en.html


 75                                                                                                                         1، شماره 34دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

- Rastegar, M.A., 1993. Principal of Crop Production. 

Berahman publication, 467p. 

- Sepahvand, A., Khademi, K., Astereki, H. and 

Mohammadian, A., 2016. Effects of density on yield 

and yield components of thyme (Thymus lancifolius 

Celak.) under dry farming conditions of Lorestan 

province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants, 32(6): 998-997. 

- Shalaby, A.S. and Razin, A.M., 1992. Dense cultivation 

and fertilization for higher yield of thyme (Thymus 

vulgaris L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 

168: 243-248. 

- Tabrizi, L. and Koocheki, A., 2015. Medical plants 

ecology, production and sustainable utilization. 

University of Tehran Press, 441p. 

- Taheri, R., Lebaschi, M.H., Zakerin, R., Bakhtiari 

Ramezani, M., Borjian, A. and Makkizadeh Tafti, M., 

2013. Effects of plant densities on quantitative and 

qualitative characteristics of four Thymus species 

under dry farming condition of Damavand. Iranian 

Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(3):  

709-713. 

- Todorovic, G., Jevdjovic, R. and Kostic, M., 2008. 

Effects of sowing densities and locations on common 

thyme (Thymus vulgaris L.). Poljoprivredne 

aktuelnosti, 1-2: 83-89. 

- Toncer, O. and Kizil, S., 2005. Determination of yield 

and yield components in wild thyme (Thymbra spicata 

L. var. spicata) as influencedby development stages. 

Journal of Horticulture Science, 3(3): 100-103. 

- Zarezadeh, A., Sefidkon, F., Tabaei aghdaei, R., 

Mirhosseini, A. and Arabzadeh, M.R., 2014. Variation 

in yield and yield components in cultivated accessions 

of Satureja macrantha in Yazd. Journal of Herbal 

Drugs, 4(3): 175-179. 

- Zarezadeh, A., Tabaei aghdaei, R., Mirhosseini, A., 

Arabzadeh, M.R. and Mirjani, M., 2016. Variation in 

yield and yield components and adaptability of 

Satureja species in Yazd province. Iranian Journal of 

Medicinal and Aromatic Plants, 31(6): 931-944. 



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 34, No. 1, 2018                                                                                           76  

Effects of row distance on yield of two ecotypes of Thymbra spicata L.  

under field growing conditions 
 

F. MalekMaleki1*, N. Abbasi2, E. Sharifi Ashoorabadi3, M. Barari2 and M.J. Zare2 
 

1*- Corresponding author, Ph.D. student, Department of Agronomy and Plant breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam,  

      Iran, E-mail: Malekmaleky_f@yahoo.com; f.malekmaleki@ilam.ac.ir 

2- Department of Agronomy and Plant breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran 

3- Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 

 

             Received: July 2017          Revised: December 2017   Accepted: December 2017 

 

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. 
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