
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ین آتیاری تز گیاُ آٍیشي تاغیرصتزرسی اثز 

 1سیذسعیذ حسیي سادُ، 1اهیي تاقزی ، 1طاّزُ هختاری 

 داًؾجَیاى کارؽٌاعی تَلیذ ٍ تْزُ تزداری گیاّاى دارٍئی هجتوغ آهَسػ جْا د کؾاٍرسی خزاعا ى رضَی-1

TM_19901369@yahoo.com 

 

 چکیذُ 

تیزُ ًعٌاعیاى است کِ تِ صَرت تَتِ ّای پزپشت در داهٌِ ّای خشک  یکی اس گیاّاى. ( Thymus vulgaris L) آٍیشي 

ایي گیاُ در . ٍ تیي تختِ سٌگ ّای ًَاحی هختلف هذیتزاًِ اس جولِ در کشَرّای فزاًسِ، پزتغال، اسپاًیا، ایتالیا ٍ یًَاى هی رٍیذ

آٍیشي ّوِ سالِ در سطح ٍسیعی اس ًَاحی ًیوِ خشک سالًذًَ تِ هیشاى چٌذیي ّشار ّکتار تِ صَرت خَدرٍ ٍجَد دارد 

 در ایزاى ًیش سطح سیز. ستاى ٍ شوال آفزیقا کشت هی شَدکشَرّای اسپاًیا، آلواى، فزاًسِ، پزتغال، آهزیکا، چک ، اسلَاک، هجار

هَرد  رٍس 14ٍ  11،  7رصین آتیاری  سِ، تاتًَِ تزای تزرسی ًقش رصین ّای هختلف آتیاری ٍ تٌش تز عولکزد ٍ اجشاء عولکزد 

ایي هطالعِ در هشرعِ تحقیقاتی داًشگاُ ..تکزار اًجام شذ  3آسهایش در قالة طزح تلَک ّای کاهل تصادفی تا . استفادُ قزار گزفت

تز گل ٍ عولکزد تذر تا فَاصل یک ّفتِ ای ٍسى تعذاد گل ،  ارتفاع تَتِ،. اًجام گزفت   1331شْیذ ّاشوی ًضاد هشْذ در سال 

 تا ًتایج ، دٌّذ ًوی ًشاى  را داری هعٌی اختالف آًَا جذٍل ًتایج .ًذ اًذاسُ گیزی شذ ى دٍرُ سایشی گیاُ اس اردیثْشت تا پایا

 . دادًذ ًشاى آهاری ًطز اس را یکساًی عولکزد تیوارّا تواهی ٍ . گزفتٌذ قزار هقایسِ هَرد داًکي آسهَى اس استفادُ

 . تاشذ هی خشکی تِ گیاُ ایي هقاٍهت ًشاًذٌّذُ است ًشذُ هشاّذُ ارید هعٌی اختالف سراعی صفات اس ّیچیک در کِ ًکتِ ایي

   . دّذ هی ًشاى آى تزکیثات هقذار ٍ اساًس درصذ تز عوال را خَد تاثیزات آتیاری رصین تغییز ٍ آب کوثَد گزچِ

 گل ٍسى ، جاًثی شاخِ ، ارتفاع ، آتیاری رصین ، تاغی آٍیشي : کلیذی ٍاصگاى

 
 هقذهِ  

یکی اس گیاّاى تیزُ ًؼٌاػیاى اعت کِ تِ صَرت تَتِ ّای پزپؾت در داهٌِ ّای . ( Thymus vulgaris L) آٍیؾي 

. خؾک ٍ تیي تختِ عٌگ ّای ًَاحی هختلف هذیتزاًِ اس جولِ در کؾَرّای فزاًغِ، پزتغال، اعپاًیا، ایتالیا ٍ یًَاى هی رٍیذ

َر ها تِ ایي گًَِ در کؾ. ار ّکتار تِ صَرت خَدرٍ ٍجَد داردایي گیاُ در ًَاحی ًیوِ خؾک سالًذًَ تِ هیشاى چٌذیي ّش

الثتِ آٍیؾي ّوِ عالِ در عطح ٍعیؼی اس کؾَرّای اعپاًیا، آلواى، فزاًغِ، . ( 1631سرگزی ) طَر ٍحؾی دیذُ ًؾذُ اعت

ًیش عطح سیز کؾت در ایزاى . ( 1631اهیذتیگی ، ) پزتغال، آهزیکا، چک ، اعلَاک، هجارعتاى ٍ ؽوال آفزیقا کؾت هی ؽَد

 .ایي گًَِ رٍ تِ افشایؼ اعت

رٍغي آٍیؾي دارای خَاصی ًظیز . اس آٍیؾي در صٌایغ غذایی، دارٍیی، تْذاؽتی ٍ آرایؾی اعتفادُ هتٌَػی هی ؽَد
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اعاًظ آٍیؾي اس جولِ دُ . ضذاعپاعن، تادؽکي، ضذقارچ، ضذػفًَی کٌٌذُ، ضذکزم، ضذرهاتیغن ٍ خلط آٍر هی تاؽذ

اعت کِ دارای خَاؿ ضذتاکتزیایی ٍ ضذقارچی، آًتی اکغیذاى، ًگْذارًذُ طثیؼی غذا ٍ تأخیزدٌّذُ پیزی اعاًظ هؼزٍف 

 ) Malik , James  (. پغتاًذاراى هی تاؽذ ٍ جایگاُ خاصی در تجارت جْاًی دارد

 . در پضٍّؼ حاضز تِ تزرعی اثز رصین آتیاری تز صفات کوی آٍیؾي پزداختِ ؽذُ اعت 

 

 هَاد ٍ رٍشْا

 رٍس 11ٍ  11،  3رصین آتیاری  عِ، تاتًَِ تزای تزرعی ًقؼ رصین ّای هختلف آتیاری ٍ تٌؼ تز ػولکزد ٍ اجشاء ػولکزد 

در اتتذا تذٍر اس ًظز قَُ ًاهیِ .تکزار اًجام ؽذ  6آسهایؼ در قالة طزح تلَک ّای کاهل تصادفی تا . هَرد اعتفادُ قزار گزفت

پظ اساعتقزار تِ خشاًِ َّای آساد هٌتقل  .عپظ تذس ّا در گلخاًِ کؾت گزدیذًذ. تٌذ در آسهایؾگاُ هَرد تزرعی قزار گزف

تا سهاى اعتقزار ّا، اعتقزار هٌاعة تَتِ تزای . ؽذًذ ٍ در ًْایت تْتزیي گیاّچِ ّا تزای اًتقال تِ سهیي اصلی اًتخاب ؽذًذ 

ایي هطالؼِ در .ّای رطَتتی اػوال گزدیذتِ تؼذ رصینآتیاری یکغاًی صَرت گزفت ٍ اس آى سهاى  کاهل گیاّچِ ّا در سهیي 

تز گل ٍ ٍسى تؼذاد گل ،  ارتفاع تَتِ،. اًجام گزفت   1611در عال  هشرػِ تحقیقاتی داًؾگاُ ؽْیذ ّاؽوی ًضاد هؾْذ

دادُ ّا تا اعتفادُ اس ًزم افشار  .ًذ اًذاسُ گیزی ؽذ ػولکزد تذر تا فَاصل یک ّفتِ ای اس اردیثْؾت تا پایاى دٍرُ سایؾی گیاُ 

SAS   آسهَى داًکي هَرد  تزرعی قزار گزفتٌذ ٍ . 

 

 تحث ٍ ًتایج

 ٍ . گزفتٌذ قزار هقایغِ هَرد داًکي آسهَى اس اعتفادُ تا ًتایج ، دٌّذ ًوی ًؾاى  را داری هؼٌی اختالف آًَا جذٍل ًتایج

 . ًذداد ًؾاى آهاری زًظ اس را یکغاًی ػولکزد تیوارّا یتواه

 هی خؾکی تِ گیاُ ایي هقاٍهت ًؾاًذٌّذُ اعت ًؾذُ هؾاّذُ داری هؼٌی اختالف سراػی صفات اس ّیچیک در کِ ًکتِ ایي

   . دّذ هی ًؾاى آى تزکیثات هقذار ٍ اعاًظ درصذ تز ػوال را خَد تاثیزات آتیاری رصین تغییز ٍ آب کوثَد گزچِ . تاؽذ



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 
 آتیاری هختلف ّای رصین حتت تاغی آٍیشي گیاُ ارتفاع -1 ًوَدار

 
 آتیاری هختلف ّای رصین تحت تاغی آٍیشي گیاُ خشک ٍى -2 ًوَدار

 

 رٍس 11 رٍس 11 رٍس 3  آتیاری

  a 61.66   a 33.66  a 33.66 ارتفاع

 a 16.31  a 13.36  a 13.33 جاًثی ؽاخِ تؼذاد

 a  31.13 a 31.13 a 31.1 گل تز ٍسى

 a 1.14 a 6.13    a 6.33 گل خؾک ٍسى

 آتیاری هختلف ّای رصین تحت آٍیشي ّای دادُ هیاًگیي هقایسِ – 1 جذٍل
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Thyme (Thymus vulgaris L.) plants in the dark Nnayan that the thick bushes on dry slopes 

and between rocks of different areas in Mediterranean countries including France, Portugal, 

Spain, Italy and Greece grows. This plant is semi-arid areas of New Zealand, there are several 

thousand acres of the car all year thyme in a wide range of countries including Spain, 

Germany, France, Portugal, America, Czech, Slovak, Hungarian and North Africa is growing 

Tested in a randomized complete block design with three replications was used in this study  

in Hasheminejad Mashhad University Research Farm in 1390. Plant height, flower number, 

flower fresh weight and seed yield with one-week intervals from April to the end of 

reproductive plants were measured. ANOVA table results do not show significant 

differences, the results were compared using the Duncan test. All treatments were statistically 

the same.  

The fact that none of agronomic traits showed no significant difference in resistance to the 

plant is dry resistance. Although the effects of irrigation regime change, water shortages and 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

their effect on the percentage composition of essential oil and it shows.  

Key words: thyme garden, watering regime, elevation, side branches, flower weight  

 


