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 چکیذُ

 ارٍیی با ارسش ٍهتذاٍل درطب سٌتیکِ اسگیاّاى د( Lamiaceae)آٍیطي گیاّی است هؼطزاسخاًَادُ ًؼٌاػیاى 

ًَِ آٍیطي گ 215پزاکٌص . ٍجذیذدًیاست ٍاسآى  درصٌایغ غذایی، دارٍیی،بْذاضتی ٍآرایطی استفادُ هتٌَػی هی ضَد

اساًس گل ٍبزگْای آٍیطي دارای اثزضذاسپاسن، ضذًفخ . اسآى درایزاى گشارش ضذُ است گًَِ 14دردًیا ٍ

بِ هٌظَر بزرسی هیشاى ٍ درصذ اساًس سِ گًَِ آٍیطي دًایی ، آًاتَلی ٍ .،ضذرٍهاتیسن ٍضذػفًَی کٌٌذُ قَی است

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

در ایي آسهایص هیشاى اساًس ٍ درصذ اساًس  سِ گًَِ هذکَر هَرد بزرسی قزار گزفت ٍ  ًتایج .استاى یشد اًجام ضذ 

( . ≥ 05/0p)حاصل اس تجشیِ ٍاریاًس ًطاى داد کِ اختالف هؼٌی دار بیي ایي سِ گًَِ اسًظزهیشاى اساًس ٍجَدداضت

اسلحاظ درصذ اساًس ا ختالف هؼٌی دار بیي سِ گًَِ هطاّذُ ًطذٍّوِ دریک گزٍُ آهاری هطتزک قزارگزفتٌذهقایسِ اها

 .  هیاًگیي اًجام ضذُ ًطاى داد کِ گًَِ دًایی اسًظزهیشاى اساًس تَلیذی درسطح باالتزی ًسبت بِ دٍگًَِ دیگزقزارداضت

 اساًس-تَلیآٍیطي آًا-آٍیطي دًایی-آٍیطي باغی:کلیذی گاىٍاص

 هقذهِ

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

کِ بیطتز اس اسبًس ٍ ػصبرُ ی . بسیبری اس افزاد را بِ خَد جلب کزدُ ٍسؼی در تَسؼِ ٍ گستزش آًْب ضذُ است

اسبًس ٍ ػصبرُ بِ ػٌَاى هٌببغ غٌی جْت تْیِ گیبّبى دارٍیی ٍ بِ  .( 1369سرگزی ،)ایي گیبّبى استفبدُ هی ضَد

ػٌَاى ًگِ دارًذُ ٍ آًتی اکسیذاى در فزآٍردُ ّبی دارٍیی ، غذایی ٍ هحصَالت آرایطی ٍبْذاضتی هطزح ّستٌذ 

  (.1372،جوشاد )است (lamiaceae) گیبُ آٍیطي یکی اس گیبّبى تیزُ ًؼٌبػیبى (. 1388،  ٍ ّوکبراى رحیوی فزد)

کِ ایي گیبُ بِ صَرت تزکیبْبی هؼطز غذایی در اکثز فزآٍردُ ّبی هْن استفبدُ هی ضَد ٍ در ًَاحی هذیتزاًِ ٍ 
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اسبًس ایي گیبُ سزضبر اس تزکیببت فٌَلی .ٍ اهزٍسُ در ایزاى ًیش کطت ٍ تَلیذ هی ضَد . بزخی ًَاحی آسیب هیزٍیذ

. رچی ٍ ضذ هیکزٍبی ٍ ّوچٌیي ضذ سزفِ ٍخلط آٍر استکِ دارای اثزات ضذ قب. ٍ رٍغي ّبی فزار هی ببضذ

بب تَجِ بِ ایٌکِ یشد .اسبًس ایي گیبُ بیطتز اس گلْب ٍ بزگ ّبی ایي گیبُ تْیِ هی ضَد (.1387،  ٍ ّوکبراى جببری)

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

گیبُ در استبى یشد  ایيآسهبیص تؼییي بْتزیي گًَِ جٌس آٍیطي جْت تَلیذهیشاى ٍدرصذاسبًس بیطتز ّذف اسایي 

 .هی ببضذ 

 ّا  هَاد ٍ رٍش

ایي آسهبیص جْت بزرسی هیشاى ٍ درصذ اسبًس سِ گًَِ آٍیطي دًبیی ، آًبتَلی ٍببغی هی ببضذٍ بِ صَرت طزح 

کِ ایي هطبلؼهِ در ایسهتگبُ   . خط کبضت هی ببضذ  3زت ضبهل بلَک کبهل تصبدفی در سِ تکزار اًجبم ضذُ کِ ّزک

بَتهِ   3-4ًوًَِ هَرد آسهبیص در ّز کزت اس  .اًجبم ضذُ است  44تحقیقبت گیبّبى دارٍیی استبى یشد بِ هسبحت 

ٍ سپس ٍسى آى اًذاسُ گیزی ضذ ًیش بؼذ اس خطک ضذى ًیش ٍسى خطک گیهبُ هحبسهبِ ضهذ ٍ بهِ     . جوغ آٍری ضذ

اػذاد بذست آهذُ در آسهبیص پس اس اطویٌبى اس . تَسط دستگبُ اسبًس گیزی، اسبًس آى گزفتِ ضذ سبػت  2هذت 

 .قزار گزفتٌذ  SASًزهبل بَدى آًْب هَرد تجشیِ ٍاریبًس اس طزق ًزم افشار 

 ًتایج ٍ بحث

ار بیي سِ گًَِ در ایي هطبلؼِ بؼذ اس تَسیغ ًزهبل ضذى دادُ ّب ٍ آًبلیش آًْب هطخص گزدیذ کِ اختال ف هؼٌی د

اهباسلحبظ درصذ اسبًس اختالف هؼٌی دار بیي سِ گًَِ فَق (. p ≤0.05)هذکَراسًظزهیشاى اسبًس ٍجَد داضت 

 . هطبّذُ ًطذ ٍّزسِ گًَِ دریک گزٍُ آهبری هطتزک قزارگزفتٌذ

  
  هیبًگیي هزبؼبت

  هیشاى اسبًس درجِ آسادی هٌببغ تغییز
 درصذ اسبًس

 2 تکزار
01/1    *37/02 

 2 ًَِگ
*37/1  

 n.s01/0 

 47/0*    164/1 4 خطب

 00/27     77/04  )%(ضزیب تغییزات

 تجشیِ ٍاریاًس هیاًگیي هزبؼات هیشاى ٍ درصذ اساًس : 1جذٍل 
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 ,n.s*,**  درصذ هی ببضٌذ 1ٍ  5بِ تزتیب بیبًگز ػذم تفبٍت هؼٌی داری ٍ تفبٍت هؼٌی دار در سطح احتوبل. 

هقبیسِ هیبًگیي اًجبم ضذُ ًطبى داد کِ گًَِ دًبیی اسًظزهیشاى اسبًس تَلیذی درسطح ببالتزی ًسبت بِ دٍگًَِ 

ػلت ببال بَدى هیشاى اسبًس آٍیطي دًبیی را بب تَجِ بِ . دیگزقزارداردًٍیشاختالف هؼٌی داری ببدٍگًَِ دیگزدارد

 .ّب هی تَاى درسبختبرصًتیکی گیبُ جستجَکزد یکسبى بَدى ضزایط هحیط ٍػولیبت بزداضت بزای توبم گًَِ

 

 بزرسی هَرد صفبت

هیشاى اسبًس                                                                            گًَِ   

                                                                                                     

 A 46/1                                            دًبیی     

   B 46/0                                                                آًبتَلی 

  39/0B                             ببغی 

 هقایسِ هیاًگیي صفات هَرد بزرسی . 2جذٍل 

 

  هٌابغ

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

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

 MTTدر هحیط کطت سلَلی بب رٍش  hep2،hela ،veraضیزاسی ٍ هیخک بز رٍی سلَل ّبی

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

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

ؼِ ّوبیص ػلوی تَس. در هٌطقِ هؼتذل ٍ سزد (  Thymus vulgans L).هختلف بز ػولکزد رٍیطی آٍیطي 

 1388اسفٌذهبُ . گیبّبى دارٍیی ایزاى 
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Abstract 

Thyme is an aromatic plant of Lamiaceae family that is a valuable and common 

medicinal plant in traditional and modern medicine of the world and it is used 

variably in food, pharmacy, sanitary and cosmetics industries. Spreading the 215 

species of Thyme in the world and 14 species in Iran has been reported. The essential 

oil of Thyme flowers and leaves has anti spasm, anti flatulence, anti rheumatism and 

strong anti septic effect. In order to study the amount and the percentage of essential 

oil in three species Thymus daenensis,Thymus fallax and Thymus vulgaris at at full 

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

three replications in yazd medicinal plants research station in 2009. The amount and 

the percentage of essential oil in three mentioned species at pre full flowering stages 

were discussed in this test. The results of variance analysis showed that there were 

significant differences between these three species regarding the amount of essential 

oil (p<0.05). But not a significant difference about the percentage of essential oil was 

observed between three species and all of them were put in the same statistical group. 

The carried out mean comparision showed that Thymus daenensis was in higher level 

than the two other species regarding the amount of produced essential oil. 

Key words: Thymus daenensis , Thymus fallax , Thymus vulgaris , Essential oil , 

Flowering 
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