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درتزاکن ّاي هختلف (Thymus vulgaris)ػولکزد ٍ هیشاى اساًس گیاُ آٍیطي باغی هطالؼِ

 در استاى یشد

 3، ػباس سارع ساد2ُ، حسیي ضوسی هحوَد آبادي 1سّزا سزٍي 

 ٍاحذ هیبذ اسالهی داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ سراػت داًطگبُ آساد -1

 هیبذ ٍاحذ اسالهیػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ آساد -2

 ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت کطبٍرسی ٍ هٌببغ عبیؼی استبى یشد -3

 faridehgoshasbi@yahoo.com :  آدرس ایٌتزًتی ًَیسٌذُ هسئَل

  چکیذُ

 ایي گیاُ ػصارُ ٍ اس اساًس بیطتز کِ است (lamiacea) ًؼٌاػیاى گیاّاى تیزُ اس یکی (Thymus vulgaris) باغی آٍیطي گیاُ

 ٍ ضذ هیکزٍبی قارچی ٍ ضذ اثزات داراي باضذکِ هی فزار ّاي رٍغي فٌَلی ٍ تزکیبات اس سزضار گیاُ ایي اساًس .ضَد هی استفادُ

بِ هٌظَر بزرسی تاثیز تزاکن رٍي هادُ خطک ٍ هیشاى اساًس آٍیطي باغی در هزحلِ قبل اس گلذّی .است آٍر ٍخلط سزفِ ضذ ّوچٌیي

در ایستگاُ تحقیقات گیاّاى دارٍیی استاى یشد  1311در سِ تکزار در سال  کاهل گیاُ آسهایطی بِ صَرت طزح بلَک کاهل تصادفی

ًتایج  در ایي آسهایص هیشاى اساًس ، درصذ اساًس ٍ ػولکزد هادُ خطک در تزاکن ّاي هذکَر هَرد بزرسی قزار گزفت ٍ .اًجام ضذ 

(  p ≤0.01)تاثیزهؼٌی داري ساًس در ٍاحذ سطح اهیشاى ًطاى داد کِ تزاکن کاضت بز ػولکزد هادُ خطک ٍٍاریاًس حاصل اس تجشیِ 

اساًس  ػولکزد  هادُ خطک باػث افشایص ٍلی بِ سبب افشایص ػولکزد ذاردهؼٌی داري ً تاثیز تزاکن بز رٍي درصذ اساًساها  .دارد

 22هیشاى اساًس تزاکن  ٍ هقایسِ هیاًگیي ًطاى دادکِ بْتزیي تزاکن اس ًظز ػولکزد هادُ خطک ٍ استدر ٍاحذ سطح بِ طَر هؼٌی دار 

 .  است

 هادُ خطک _هیشاى اساًس  _ػولکزد  _تزاکن  _آٍیطي باغی : کلیذي  گاىٍاص

 هقذهِ

استفبدُ اس گیبّبى دارٍیی در درهبى بزخی اس بیوبری ّب بِ دلیل ػَارض کوتز ًسبت بِ دارٍّبی ضیویبیی تَجِ بسیبری اس افزاد را 

هی   کِ بیطتز اس اسبًس ٍ ػصبرُ ی ایي گیبّبى استفبدُ . تزش آًْب ضذُ استبِ خَد جلب کزدُ ٍسؼی در تَسؼِ ٍ گس

جْت تْیِ گیبّبى دارٍیی ٍ بِ ػٌَاى ًگِ دارًذُ ٍ آًتی اکسیذاى در  غٌیاسبًس ٍ ػصبرُ بِ ػٌَاى هٌببغ . ( 1369سرگزی ، )ضَد

گیبُ آٍیطي .( 1388ٍ ّوکبراى، فزد  رحیوی) دارٍیی ، غذایی ٍ هحصَالت آرایطی ٍبْذاضتی هغزح ّستٌذ فزآٍردُ ّبی
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بِ صَرت کِ ایي گیبُ  (.1372جوشاد ، )است (lamiaceae) یکی اس گیبّبى تیزُ ًؼٌبػیبى (vulgaris thymus)ببغی

ٍ اهزٍسُ در . ٍ در ًَاحی هذیتزاًِ ٍ بزخی ًَاحی آسیب هیزٍیذفزآٍردُ ّبی هْن استفبدُ هی ضَد  تزکیبْبی هؼغز غذایی در اکثز

کِ دارای اثزات ضذ . ایي گیبُ سزضبر اس تزکیببت فٌَلی ٍ رٍغي ّبی فزار هی ببضذ اسبًس. ى ًیش کطت ٍ تَلیذ هی ضَدایزا

اسبًس ایي گیبُ بیطتز اس گلْب ٍ بزگ  (. 1387،  ٍ ّوکبراىجببری )ی ٍ ّوچٌیي ضذ سزفِ ٍخلظ آٍر است قبرچی ٍ ضذ هیکزٍب

 .ّبی ایي گیبُ تْیِ هی ضَد 

کطت آى هفیذ ٍاقغ ضذُ است . کطت ایي هحصَل بِ خَبی صَرت گزفتِ . ایٌکِ یشد دارای اقلین گزم ٍخطک است  بب تَجِ بِ

ّذف اسایي آسهبیص تؼییي بْتزیي تزاکن جْت تَلیذ بیطتز ایي گیبُ ٍبِ دست آٍردى بیطتزیي اسبًس اسایي گیبُ در استبى یشد هی .

 .ببضذ 

 ّا  هَاد ٍ رٍش

بثیز تزاکن بزرٍی هیشاى اسبًس ٍ هبدُ خطک در گیبُ آٍیطي ببغی هی ببضذ کِ ایي آسهبیص بِ صوَرت عوزح   ایي آسهبیص هغبلؼِ ت

 35،  15،25در سِ سوغ   )ٍ فبصلِ کبضت . خظ کبضت هی ببضذ  3بلَک کبهل تصبدفی در سِ تکزار اًجبم ضذُ کِ ّزکزت ضبهل 

هوَرد  ًوًَوِ  .اًجبم ضذُ اسوت  ّکتبر  44ارٍیی استبى یشد بِ هسبحت ایي هغبلؼِ در ایستگبُ تحقیقبت گیبّبى د. است ( سبًتی هتز

ٍ سپس ٍسى آى اًذاسُ گیزی ضذ ًیش بؼذ اس خطک ضذى ًیوش ٍسى خطوک گیوبُ    . جوغ آٍری ضذبَتِ  3-4ّز کزت اس  آسهبیص در

سهبیص پس اس اعویٌوبى  اػذاد بذست آهذُ در آ .سبػت تَسظ دستگبُ اسبًس گیزی، اسبًس آى گزفتِ ضذ  2هحبسبِ ضذ ٍ بِ هذت 

 .قزار گزفتٌذ  SASَرد تجشیِ ٍاریبًس اس عزق ًزم افشار اس ًزهبل بَدى آًْب ه

 ًتایج ٍ بحث

در ایي هغبلؼِ بؼذ اس تَسیغ ًزهبل ضذى دادُ ّب ٍ آًبلیش آًْب هطخص گزدیذ کِ بیي تزاکن ٍ هیشاى اسبًس ٍ ػولکزد هبدُ خطک 

اهباسلحبػ درصذ اسبًس اختالف  .هی ببضذ 25ٍ بْتزیي تزاکن اس ًظز ػولکزد تزاکن . ( p ≤0.01)داختالف هؼٌی داری ٍجَد دار

 .هؼٌی داری بیي سِ تزاکن فَق هطبّذُ ًطذ

 

  
  میانگین مربعات

 هبدُ خطک ػولکزد اسبًسهیشاى  درجِ آسادی هٌببغ تغییز
 درصذ اسبًس

 2 تکزار
**180/1 **43/449 sn.013/1 

 2 تزاکن بَتِ
**153/1 **14/345 

sn.082/1 
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 170/1    481/01 110/1 3 خغب

 020/00 09/9 4109/0  )%(تغییزات ضزیب

 خطک ٍهیشاى اساًستجشیِ ٍاریاًس هیاًگیي هزبؼات صفات ػولکزد هادُ  .1جذٍل 

,n.s*,**  درصذ هی ببضٌذ 1ٍ  5بِ تزتیب بیبًگز ػذم تفبٍت هؼٌی داری ٍ تفبٍت هؼٌی دار در سغ  احتوبل. 

 

هی ببضذ  25لکزد هبدُ خطک هزبَط بِ تزاکن ػولکزد هبدُ خطک در سِ تزاکن اختالف هؼٌی داری  ٍجَد دارد کِ بْتزیي ػوبیي 

داری اختالف هؼٌی داری بب دٍ تزراکن  25اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذارد ٍلی تزاکن  35ٍ 15بی تزاکن ّهیشاى اسبًس بیي ٍ ًیش 

 .است 25سبًس ًیش هزبَط بِ تزاکن  هی ببضذ بْتزیي هیشاى ا 35ٍ  15

 

 بزرسی هَرد صفبت

       هیشاى اسبًس                                   خطک هبدُ ػولکزد                    تزاکن

05                               757/41B      50/1B 

 

25                                  414/30A   71/1A 

 

45                 011/22C            33/1B             

 هقایسِ هیاًگیي صفات ػولکزد هادُ خطک ٍ هیشاى اساًس .2جذٍل 

 

 هٌابغ

 هَسسِ اًتطبرات ٍ چبپ داًطگبُ تْزاى( . جلذ چْبرم)گیبّبى دارٍیی .  1369، . سرگزی ، ع -1

بزرسی اثزات ػصبرُ ٍ اسبًس آٍیطي ببغی ٍ آٍیطي ضیزاسی ٍ هیخک . 1388، .، ضؼیبی ، ش .،پبکشاد ، س .رحیوی فزد ، ى  -2

 MTTدر هحیظ کطت سلَلی بب رٍش  hep2،hela، veraبز رٍی سلَل ّبی



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

4 

  

 .  91ًطزیِ ضوبرُ . آٍیطي ، اًتطبرات هَسسِ تحقیقبت جٌگلْب ٍ هزاتغ  .1372، . جوشاد ، س  -3

ارسیببی بْیٌِ کبربزد ًیتزٍصى در تزاکن ّبی هختلف بز ػولکزد .  1387، . ٍ هذارس ثبًَی، ع . ، دهیٌی دّقی ، م . جببری ، ر  -4

 1388اسفٌذهبُ . سؼِ گیبّبى دارٍیی ایزاى ّوبیص ػلوی تَ .در هٌغقِ هؼتذل ٍ سزد (  Thymus vulgans L).رٍیطی آٍیطي 

 

 

 

 

 

The studyof on yield and the amount of essential oil  in Thymus vulgaris at 

different density in yazd   

Zahra Sarvi
1
 , Hossein Shamsi Mahmood Abadi

2
 and Abbas Zarezade

3
 

1- M.Sc student of Meybod University 

2- Member of scientific group of Meybod Islamic Azad University 

3- Member of scientific group of Yazd Agricultural Reserches Center and 

Natural Resources 

Corresponding E-mail address: faridehgoshasbi@yahoo.com 

 

Abstract 

Garden thyme (Thymus vulgaris) is one of the plants of (lamiacea) that most of the essential oils 

and plant extracts are used .It`s essential oil is full of phenolic compounds and nutrients essential 

oils  that  has anti-fungal and anti-microbial effects and also is anti cough.In order to study the 

effect of density on dry matter and the amount of essential oil in Thymus vulgaris at full 

flowering stage, a test was carried out as a randomized complete block designs at three 

replications in yazd medicinal plants research station in2009. in this test, the amount of essential 

oil, the percentage of essential oil and  the yield of dry matter in mentioned density were 

discussed.  The results of variance analysis showed that plant density has significant effect on 

yield of dry matter and the amount of essential oil in area ( p<0.01). But density has not a 

significant effect on the percentage of essential oil, but due to increase the dry matter causes to 
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increase the yield of essential oil in area. The carried out mean comparision showed that the best 

density regarding the amount of essential oil is 25 density. 

Key words: Thymus vulgaris , Density , Yield , Amount of essential oil , Dry matter. 

 

 

 


