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 گلذار ٍ اساًس آٍیشي باغی اثر سطَح هختلف مَدّای شیویایی بر عولنرد سرشاخِ
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 :چنیذُ

 ٍ، عولنرد سرشاخِ گلذار، درصذ هَرفَلَشیل خصَصیاتبر  (N.P.K)شیویاییمَدّای سطَح هختلف اثر در ایي تحقیق  

 بررسیمشَر  ّا ٍ هراتع هَسسِ تحقیقات جٌگل درّای هختلف  ٍ در چیي (1387-88) آٍیشي باغی در دٍ سالعولنرد اساًس 

سطح  5 اصلی عاهل .اجرا شذ تنرار 3ّای ماهل تصادفی با  لَكب با طرحاسپلیت پالت در زهاى ٍ ایي تحقیق با استفادُ از  .گردیذ

ّای  ٍ عاهل فرعی چیي (میلَگرم در ّنتار N0P0K0 ،N40P32K40 ،N80P64K80 ،N160P96K120  ٍN160P128K160) مَد شیویایی

گلذار،  بر ارتفاع گیاُ، عولنرد سرشاخِ( چیي)ٍ فرعی  (هقادیر هختلف مَد)اثر عاهل اصلی مِ ًشاى داد ًتایج . هختلف بَدًذ

عولنرد سرشاخِ گلذار  ٍ تفاع گیاُاثر هتقابل عاهل اصلی در فرعی بر ار. اشتد دار هعٌی اختالف عولنرد اساًس ٍ درصذ اساًس

گلذار از  بیشتریي عولنرد سرشاخِ ،ًشاى داددر سال اٍل  (مَد)عاهل اصلی  اثر قایسِ هیاًگیيه. دبَدار ًشاى  هعٌی% 1در سطح 

 78/20با هیاًگیي  N120P96K120بیشتریي عولنرد اساًس از تیوار  .میلَگرم در ّنتار بذست آهذ 5/1868با  N160P128K160تیوار 

از تیوار گلذار  عولنرد سرشاخِبیشتریي  ،ًشاى داددر سال دٍم  (مَد)اثر عاهل اصلی  قایسِ هیاًگیيه .میلَگرم حاصل شذ

N160P128K160  اساًس هربَط بِ تیوارٍ عولنرد بیشتریي درصذ . بذست آهذ میلَگرم در ّنتار 33/1863با N160P96K120  با

هیاًگیي با  اٍل چیي مًِشاى داد  اٍل در سال( چیي) عاهل فرعیهقایسِ هیاًگیي . بَدمیلَگرم در ّنتار  1/19ٍ %  03/1هیاًگیي 

بیشتریي  گرم در ّنتارمیلَ 78/18 بیشتریي درصذ اساًس ٍ با %17/1 با گلذار سرشاخِبیشتریي میلَگرم در ّنتار  45/1658

 %19/1 با، گلذار بیشتریي عولنرد سرشاخِ در ّنتار میلَگرم 91/1866با  اٍل چیي ًیس دٍمدر سال . اشتا در عولنرد اساًس

 ًتایج ًشاى داد مِ در چیي اٍل ّر دٍ سال. داشت را گرم در ّنتار بیشتریي عولنرد اساًسمیلَ 43/22با  ٍ ریي درصذ اساًسبیشت

 . بیشتریي عولنرد اساًس بذست آهذ

 .، اساًس ٍ عولنردآٍیشي باغی، مَد شیویایی :ملیذی ٍاشگاى

 هقذهِ

رد، ثب در ًظزگزفتي موتزیي هقذار تٌَع ّبی هتفبٍتی ٍخَد دا گشارػ ،ّبی آٍیشي اس ًظز تبمشًٍَهینی در هَرد تؼذاد گًَِ

ثِ ػلت داشتي ػطز ٍ  ّب آٍیشي .گشارػ گزدیذُ اعتMorales (2002 ) گًَِ اس ایي خٌظ تَعط 215، هَرفَلَصینی

ّبی  ّب ٍ گل ّبی تزشحی در عطح ثزه ٍخَد غذُ. گیزًذ یّوچٌیي خَاص دارٍیی در ّوِ خبی دًیب هَرد اعتفبدُ قزار ه

اس آٍیشي در طٌبیغ غذایی، ّوچٌیي (. 1388ساد،  خن) اطلی ػطز ٍ ثَ ٍ خَاص دارٍیی در گیبُ اعت گیبُ عجت ٍ ػبهل

رٍغي آٍیشي دارای خَاطی ًظیز ضذاعپبعن، ثبدشني، ضذقبرذ، . شَد هی دارٍیی، ثْذاشتی ٍ آرایشی اعتفبدُ هتٌَػی

س خولِ دُ اعبًظ هؼزٍف اعت مِ دارای اعبًظ آٍیشي ا. ثبشذ ضذ رهبتیغن ٍ خلط آٍر هی ضذػفًَی مٌٌذُ، ضذمزم،

ثبشذ ٍ خبیگبُ  هی خَاص ضذ ثبمتزیبیی ٍ ضذ قبرچی، آًتی امغیذاى، ًگْذارًذُ طجیؼی غذا ٍ تأخیزدٌّذُ پیزی پغتبًذاراى

اعت مِ هطبلؼبت ٍ  .vulgaris Tهؼزٍفتزیي گًَِ ایي خٌظ،  (. ,.1987Malik et al) خبطی در تدبرت خْبًی دارد
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 ثبشذ مِ تَلیذ آى در هقیبط تدبری در دی در هَرد آى اًدبم شذُ اعت ٍ ینی اس هؼزٍفتزیي گیبّبى دارٍیی هیتحقیقبت سیب

ّبی  ثب تَخِ ثِ ٍرٍد گًَِ آٍیشي ثبغی ثِ ایزاى ٍ مشت ٍعیغ آى تَعط شزمت .گیزد ثؼضی اس مشَرّبی ارٍپبیی طَرت هی

شَر ثَدُ ٍ ایي ًیبس ضزٍری می، ثٌْضادی ٍ عبیز خظَطیبت آى تَلیذ مٌٌذُ دارٍّبی گیبّی، تحقیقبت در سهیٌِ ثْشراػ

 . راعتب طَرت گزفتِ اعت تحقیق ًیش در ّویي

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

ّبی  در عبلایي تحقیق  ،ثبغی، ثز خظَطیبت موی آٍیشي (N.P.K)ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز هقبدیز هختلف مَدّبی شیویبیی

طَر هغتقین در سهیي مشت  ثذر آٍیشي ثِ. گزدیذاخزا  (الجزس مزج)تغ مشَر ّب ٍ هزا هَعغِ تحقیقبت خٌگلدر  1387 -88

اطلی  ػبهل . اخزا شذ تنزار 3ّبی مبهل تظبدفی ثب  لَكپبیِ ث ایي تحقیق ثب اعتفبدُ اس اعپلیت پالت در سهبى ٍ ثب طزح. گزدیذ

ٍ  (میلَگزم در ّنتبر N0P0K0 ،N40P32K40 ،N80P64K80 ،N160P96K120  ٍN160P128K160)عطح مَد شیویبیی  5شبهل 

سهبى اػوبل تیوبرّبی فغفز ٍ پتبعین در عبل اٍل ّوشهبى ثب مشت ٍ در عبل دٍم در اعفٌذ . ػبهل فزػی شبهل تؼذاد چیي ثَد

ثب آهبدُ عبسی سهیي ٍ ًظف دیگز ّوزاُ ثب آخزیي آة  ّوشهبى ، ًظف مَدسهبى اػوبل تیوبرّبی ًیتزٍصى در عبل اٍل. هبُ ثَد

در عبل دٍم ًظف مَد ّوشهبى ثب شزٍع رشذ رٍیشی در اٍاخز اعفٌذ ٍ ًظف دیگز ّوزاُ ثب آخزیي . بری چیي اٍل ثَدآثی

خط ّز ثَتِ در رٍی 2هتز ٍ فبطلِ عبًتی 50دیگز  یلّب اس  هتز ، فبطلِ پشتِ 4*2اثؼبد ّز مزت .آة آثیبری چیي اٍل ثَد

در هزحلِ گلذّی  .هتز ثَد 2ّب در یل ثلَك  هتز ٍ فبطلِ ثیي مزت 3یگز ّب اس یل د فبطلِ ثیي ثلَك ..ثَدهتز عبًتی 40

ی اس گیبّبى خشل یّب ًوًَِ. ّبی ثزداشت شذُ در عبیِ ٍ ثب خزیبى َّا خشل گزدیذ عزشبخِ .اقذام ثِ ثزداشت ًْبیی گزدیذ

ذُ ٍ اس طزیق شخشل  عبػت 48 ، ثِ هذتگزاد درخِ عبًتی 60در دهبی  ٍ در آٍى ،در َّای آسادتیوبرّبی هختلف، اس شذُ 

. گزدیذهحبعجِ  ّبی ّز تیوبر مزت هیشاى ػولنزد هبدُ خشل ،ًغجت ٍسًی ثیي ًوًَِ خشل شذُ در َّای آساد ٍ آٍى

در  تقطیز ثب آة اسّب  درطذ اعبًظ ًوًَِ .شذّشار ثَتِ در ّنتبر تؼییي  50000 ػولنزد هبدُ خشل در ّنتبر ثب تَخِ ثِ

ّوجغتگی عبدُ ثیي طفبت ثزای ّز چیي خذاگبًِ ثزرعی گزدیذُ ٍ ثیي دٍ عبل تدشیِ هزمت  .دیذتؼییي گز عبػت 2هذت 

ای  ّب اس طزیق آسهَى چٌذ داهٌِ هیبًگیيّب اعتفبدُ شذ ٍ  دادُ تدشیِ ٍ تحلیل ثزای SASثزًبهِ آهبری اس  .طَرت گزفت

 .شذًذداًني هقبیغِ 

 ًتایج ٍ بحث

ثز طفبت ( چیي)ٍ ػبهل فزػی ( هقبدیز هختلف مَد)اثز ػبهل اطلی ًشبى داد مِ  1387ًتبیح حبطل اس تدشیِ ٍاریبًظ عبل 

اثز هتقبثل ػبهل اطلی در . دار ثَد هؼٌی% 1ارتفبع گیبُ، ػولنزد عزشبخِ گلذار، درطذ اعبًظ، ػولنزد اعبًظ، در عطح 

در ایي ثزرعی هشخض . دار ًشبى داد یختالف آهبری هؼٌ% 1در عطح ٍ ػولنزد عزشبخِ گلذار  فزػی ثز طفبت ارتفبع گیبُ

ًتبیح  .دار داشت اختالف آهبری هؼٌی% 1در عطح گزدیذ مِ اثز ػبهل فزػی در تنزار ثز ارتفبع گیبُ، ػولنزد عزشبخِ گلذار 

ثز طفبت ارتفبع ( چیي)ٍ ػبهل فزػی  (هقبدیز هختلف مَد)اثز ػبهل اطلی ًشبى داد مِ  1388حبطل استدشیِ ٍاریبًظ عبل 

اثز هتقبثل ػبهل . دار ًشبى داد اختالف آهبری هؼٌی% 1عبًظ در عطح بُ، ػولنزد عزشبخِ گلذار، درطذ اعبًظ، ػولنزد اگی

دار  اختالف آهبری هؼٌی% 5ٍ درطذ اعبًظ  در عطح % 1اطلی در فزػی ثز طفبت ارتفبع گیبُ، ػولنزد اعبًظ در عطح 

در ایي ثزرعی هشخض گزدیذ مِ اثز ػبهل فزػی در تنزار ثز ػولنزد عزشبخِ گلذار، درطذ اعبًظ، ػولنزد . ًشبى داد
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ًشبى داد مِ تیوبر  1387در عبل ( مَد)اثز ػبهل اطلی  هیبًگیي هقبیغِ .دار داشت اختالف آهبری هؼٌی% 1در عطح اعبًظ 

N160P128K160  تیوبر  .ایدبد ًوَدهتز ثیشتزیي ارتفبع را  عبًتی 86/28ثب هیبًگیيN160P128K160  میلَگزم 5/1868ثب هیبًگیي 

بر موتزیي عزشبخِ گلذار را میلَگزم در ّنت 2/1064ثیشتزیي ػولنزد عزشبخِ گلذار ٍ تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي  در ّنتبر

درطذ، حذاقل درطذ اعبًظ را  83/0ثب هیبًگیي  N40P32K40هقبیغِ هیبًگیي درطذ اعبًظ ًشبى داد مِ تیوبر  .تَلیذ ًوَد

ػولنزد گزم در ّنتبر موتزیي میلَ 70/11ٍ  74/11ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  N40P32K40ٍ تیوبرّبی شبّذ ٍ  .تَلیذ ًوَد

ًشبى داد مِ تیوبر  1388آٍیشي ثبغی در عبل ( ػبهل اطلی) هقبیغِ هیبًگیي تیوبرّبی مَدی .تٌذاعبًظ را داشت

N160P128K160  ثیشتزیي ارتفبع ٍ تیوبر  ،هتز عبًتی 9/29ثب هیبًگیيN80P64K80  هتز حذاقل ارتفبع را  عبًتی 3/22ثب هیبًگیي

ثیشتزیي ػولنزد عزشبخِ گلذار ٍ تیوبر شبّذ ثب  ر ّنتبرد میلَگزم 3/1863ثب هیبًگیي  N160P128K160 تیوبر .ایدبد ًوَد

ّبی هقبیغِ هیبًگیي درطذ اعبًظ ًشبى داد مِ تیوبر ..میلَگزم در ّنتبر موتزیي عزشبخِ گلذار را تَلیذ ًوَد 1255هیبًگیي 

 .ٌذرا داشتدرطذ، حذاقل درطذ اعبًظ  %79ٍ  81/0، 80/0ثب هیبًگیي  ثِ تزتیت N40P32K40  ٍN160P128K160شبّذ، 

 1 چیي ًشبى داد مِ 1387در عبل ّب  اثز چیيهقبیغِ هیبًگیي  .اعبًظ را داشتػولنزد موتزیي  15/10تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي 

ثیشتزیي درطذ  %17/1 ثب ،عزشبخِ گلذارثیشتزیي میلَگزم در ّنتبر  45/1658ثب ، هتز ثیشتزیي ارتفبع عبًتی 73/27ثب هیبًگیي 

در عبل ( چیي)اثز ػبهل فزػی هقبیغِ هیبًگیي  .تَلیذ ًوَدػولنزد اعبًظ را ثیشتزیي  گزم در ّنتبرمیلَ 78/18 ثب ٍاعبًظ 

ثیشتزیي ػولنزد  در ّنتبر میلَگزم 91/1866ثب  ،هتز ثیشتزیي ارتفبع عبًتی 77/25ثب هیبًگیي  1 چیيًشبى داد مِ  1388

هقبیغِ  .دارا ثَدگزم در ّنتبر ثیشتزیي ػولنزد اعبًظ را میلَ 43/22ثب ٍ  ثیشتزیي درطذ اعبًظ %19/1 ثب، گلذار عزشبخِ

ثب هیبًگیي  چیي اٍل* N160P128K160ًشبى داد مِ ثیشتزیي ارتفبع گیبُ را تیوبر  1387هیبًگیي اثز هتقبثل تیوبرّب در عبل 

هقبیغِ هیبًگیي اثز هتقبثل . اشتٌذد مَدّب یگلذار را تیوبرّبی چیي دٍم هقبدیز ثبال شبخِ، ثیشتزیي ػولنزد عزهتز عبًتی 5/32

هتز ثیشتزیي  عبًتی 66/32ثب هیبًگیي چیي اٍل * N160P128K160ًشبى داد مِ تیوبر  1388هقبدیز هختلف مَد ٍ چیي در عبل 

طفبت در  عبدُ ًتبیح حبطل اس ّوجغتگی .میلَگزم در ّنتبر ثیشتزیي ػولنزد عزشبخِ گلذار را داشت 66/2002ٍ ثب  ارتفبع

ثب درطذ اعبًظ، ػولنزد عزشبخِ گلذار ٍ ارتفبع گیبُ در عطح اعبًظ  ػولنزدًشبى داد مِ  1387عبل ٍ دٍم در اٍل چیي 

ٍ دٍم  چیي اٍل دراثز هقبدیز هختلف مَد  طفبت عبدُ ًتبیح حبطل اس ّوجغتگی .دار ٍخَد داشت ّوجغتگی هثجت هؼٌی 1%

ثیي . دار ٍخَد داشت ّوجغتگی هثجت هؼٌی% 1در عطح  ارتفبع گیبُ ػولنزد عزشبخِ گلذار ثب ثیيًشبى داد مِ  1388عبل 

 . ٍخَد داشت% 1دار در عطح  ثب درطذ اعبًظ ًیش ّوجغتگی هثجت هؼٌی اعبًظ ػولنزد
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Effect of defferent levels of chemical fertilizers on full flowering yeld and 

essential oil of Thymos volgaris L. 
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Abstract 

In this research, effect of differents levels of chemical fertilizers evaluated for morphological, 

flowering shoot, essential oil percentage and essential oil yield of thyme. This research was 

conducted at research institute of forest and rangelands, Karaj in 2008 - 2009. This research 

conducted by using of split plot based on randomized completely bock design with 3 

replications. Main factors were 5 levels of chemical fertilizers (N0P0K0 ،N40P32K40 ،N80P64K80 ،

N160P96K120 و   N160P128K160 Kg/ha) and sub factors were harvesting time. The result of main 

factors, sub factors and intraction main and sub factors showed that there wrer significant 

difference between treatments on plant height flowering shoot yield, essential oil percentage 

and essential oil yield at 0.01 level. Main comparison at first year indicated that treatment 5 

(N160P128K160) had hieghest flowering shoot yield with 1868.5 kg/ha. Mean comparison 

showed that treatment N120P96K120 had the essential oil yield with 20.78 kg/ha  

Mean comparision of main factors at second year showed that treatment 

5(N160P128K160)had the highest flowering shoot yield with 1863.33 kg/ha. 

Treatments N160P96K120 had the hieghest essential oil percentage and essential oil yield 

with 1.03% and 19.1 kg/ha, respectively.  

mean comparision of sub factors at the first year showed that firth harvest  had the hieghest 

full flowering yield with 1658.45 kg/ha, the hieghest essential oil percentage with 1.17% 

anthe hieghest essential oil yield with 18.78 kg/ha. 

mean comparision of sub factors at the second year showed that firth harvest had the hieghest 

full flowering yield with 1866.91 kg/ha, the hieghest essential oil percentage with 1.19% and 

the hieghest essential oil yield with 22.43kg/ha. 

Key words: Thymus vulgaris, chemical fertilizing. Essential oil, yield 

 

 


