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 چکیده
 )دماوند(، تهران های استان ديم شرايط در شنيآو گونه سه كيفي و    يكمّ عملکرد بر بوته تراكم اثر بررسي منظور به     

 سال سه در تصادفي كامل های بلوک طرح قالب در شده خرد های كرت صورت به ای مزرعه آزمايش كرمانشاه و كردستان

 T. vulgaris L.، T. daenensis)  گونه سه شامل آزمايشي تيمارهای شد. اجرا تکرار سه در و (1390 و 1389 ،1388)

Celak. و T. kotschyanus Boiss. & Hohen.) های كرت در ترتيب به كه بودند (مترمربع در بوته 4 و 6 ،8)  تراكم سه و 

 ،اسانس بازده ،ييهوا اندام خشک ماده عملکرد شامل شده گيری اندازه های ويژگي شدند. گرفته نظر در فرعي و اصلي

 بر استان و سال گونه، تراكم، چهارگانه كنش برهم كه داد نشان نتايج بود. اسانس در موجود های تركيب و اسانس عملکرد

 آمد. دستب مختلف های و سال ها ماريت در هکتار در لوگرميك 5172 تا 75 از آن مقدار كه بود دار معني خشک هماد مقدار

 مشاهده كرمانشاه در شيآزما سوم سال در T. daenensis گونه مربع متر در بوته 6 تراكم در خشک هماد عملکرد نيشتريب

 آمد. دستب كرمانشاه در دوم سال در T. daenensis گونه مربع متر در بوته 8 تراكم در اسانس عملکرد نيشتريب .شد

 در د.بو شيآزما سوم سال در متوسط تراكم در و دماوند در T. daenensis گونه به متعلق%( 3/80) تيمول مقدار بيشترين

ي بوم هگون نيای اقتصاد عملکرد وی سازگار از نشان ،شيآزما موردی ها استان در T. daenensis ديتول باالی تيظرف كل،

 .شتدا باارزش و

 

 .تراكم ،ديم ،تيمول ،اسانس، (Thymus) آويشن کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 كه هستند خشک نيمه و خشک مناطقي ديم، های زمين

 سال های قسمت برخي در بارش از بيشتر آنها در تعرق و تبخير
های  زراعت و دام پرورش برای هايي فرصت هنوز و باشد مي

 (.UNCCD, 2010) دارد وجود ها سرزمين اين در فصلي
 هاینوسان ،يبارندگ اديز پراكنش بارش، مقدار ديشد راتييتغ

 بهبود .است مناطق نيامي ئدا های ويژگي از آب كمبود و دما
 با سازگار و مناسب ارقامي معرف ،یكار ميدي زراع اتيعمل
 های ويژگي از كه گياهاني سمت به رويکرد و كشور ميد طيشرا

 های برنامه از باشند، مند بهره اندک آبي نياز و خشکي به مقاوم
؛ Ghaffari, 2008) است مناطق اين در الزم و اصولي

Cattivelli et al., 2008.) يي دارو اهانيگ استقرار و كشت
 ضمن ،شده تخريب مراتع و بازده كم زارهای ديم در ساله چند

 ازي ناش شيفرسا از تواند يم مناسبي اهيگ پوشش جاديا
 و حفظ در تحولي و كردهی ريجلوگ ساالنه مکرری ها  شخم

 ,Lebaschi) كند جاديا كشور ميدي زراعی ها ستمياكوسی اياح

ي اهانيگ (Thymus) ها شنيآو گياهان، اين ميان از (.2008
 زان،يخ افراشته،شکل  بای ا كپه اي يبالشتک ،یا بوته چندساله،

ی ها فرمی بند طبقه در كه هستندي علف و خزنده اي و دهيخم
 ها تيكامف وجز ،(Raunkiaer) ريرانکا روش براساسي اتيح
(Camefite) ايپا وي چوب ياهانيگ ها تيكامف .اند گرفته قرار 

 توانند مي دارند نيزم سطح از كهي كم ارتفاعدليل  به كه هستند
ی بهتری بقا و دوام و محفوظ خشکي و سرما گزند از را خود

  (.Moghaddam, 2002) باشند داشته
 اسوانس  در موجوود  كوارواكرول  و موول يت يفنل های بيترك

 انبووهي  کيو فارماكولوژ ويوي  ارود هوای  ويژگي دارای شنيآو
 ,Iranian Herbal Pharmacopoia؛ Jamzad, 2011) هسوتند 

 در اسوانس ی اجوزا  نيتر اساسي از يکي عنوان به موليت (.2003
 و یضوودباكتر ،حشوورات دفووع تيخاصووی دارا جوونس، نيووا

 وي مصونوع ی هوا  اسوانس  هيته در و استی قو كننده يعفون ضد
ي عيوسو  طوور  بوه  زيو ن كارواكرول .شود يم استفادهی سنتز منتول

 شووود يموو اسووتفادهی بوواكتر ضوود و كننووده يضوودعفون عنوووان بووه
(Jamzad, 2011.) يي شناسووا منظووور بووه كووه یا مطالعووه در

 و Akbarinia توسوط  نيقوزو  در T. daenensis یهوا  بيو ترك

Mirza (2008) و شود  گوزارش  %8/2 اسانس بازده ،شد انجام 
 ننيتورپ -گاما ،(%6/4) منيس-پارا ،(%6/74) موليت های بيترك

 نئوليسووو-8،1،(%27/4) اتووور ليووومت كوووارواكرول ،(48/4%)
 از (%40/1) كووووارواكرول و (%61/1) بورنئووووول ،(64/1%)

   .بودند اسانسي اصلی ها بيترك
 رطوبت تواند مي گياهي نامناسب تراكم ديم، شرايط در
از  .شود خشکي تنش با گياه برخورد موجب و تخليه را خاک

 كاشت های تراكم مورد در عاقالنه و صحيح گيری تصميم ،رو اين
 ديم و خشک نيمه نقاط در زراعت برای اساسي عامل عنوان به

  در (.Raey et al., 2007) رسد مي نظر  به ضروری كشور
T. daenensis 57000) كاشت مختلفی ها تراكمي بررس، 

 )رشد برداشت زمان و مترمربع( در بوته 133000 و 80000
 نيشتريبكه  داد نشان كامل(ي گلده وي گلده شروع ،يشيرو

 133000 تراكم در اسانس عملکرد و خشک ماده عملکرد
 آمد دستبي گلده مرحله در برداشت و مترمربع در بوته

(Babakhanlou et al., 2006.) كشت های فاصلهي بررس 
  فيردی رو فاصله و متر يسانت 70 و 50 فيرد نيب )فاصله

 صربستان در سال دوي ط و هيناح دو در متر( يسانت 30 و 20
 های فاصله در آويشني شيرو عملکرد نيباالتركه  داد نشان

 ديآ يم بدست متر يسانت 30 فيردی رو و 50 فيرد نيب
(Todorovic et al., 2008.)  

 و كمّي عملکرد و سازگاری بررسي هدف با پژوهشاين 
 ستاندكر تهران، های استان ديم شرايط در آويشن گونه سه كيفي

 شد. انجام بوته مختلف های تراكم در كرمانشاه و
 
 ها روش و مواد
 سه كيفي و    كمّي عملکرد بر بوته تراكم اثر بررسي منظور به
 و كردستان تهران، های استان ديم شرايط در شنيآو گونه

 در شده خرد های كرت صورت به ای مزرعه آزمايش ،كرمانشاه
 ،1388) سال سه در تصادفي كامل های بلوک طرح قالب

 قاتيتحق ستگاهيا -)كردستان مکان سه و (1390 و 1389
 و دشتيماه قاتيتحق ستگاهيا -كرمانشاه سارال، ميد و مرتع
 سه در همند( ديم و مرتع قاتيتحق ستگاهيا -)دماوند( تهران
 ،T. vulgaris)  گونه سه شامل اصلي های كرت شد. اجرا تکرار
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T. daenensis و T. kotschyanus) فرعي های كرت و 
 روی های فاصله) سطح سه در مختلف های تراكم دربرگيرنده

 در بوته 4 و 6 ،8 برابر ترتيب به متر، سانتي 50 و 35 ،25 رديف
 بود. (مترمربع

 مركز به وابسته سارال ديم و مرتع تحقيقات ستگاهيا
  در كردستان استاني عيطب منابع و یكشاورز قاتيتحق
 متر 2100 با دره وانيد  جاده -سنندج غربي شمالی لومتريك 60

ي بارندگ مقدار ميانگين .است شده واقع دريا سطح از ارتفاع
 مجموع دري بارندگ زانيم است. متر يليم 344 ستگاهيا ساالنه

  زراعي سال در و متر يليم 442 ،88-89ي زراع سال در
 وابسته دشتيماه قاتيتحق ستگاهيا بود. متر يليم 301 ،89-90
 در كرمانشاه استاني عيطب منابع وی كشاورز قاتيتحق مركز به

 ايدر سطح از ارتفاع متر 1365 با كرمانشاه غربی لومتريك 30
 دري بارندگ مقدار ميانگين است. شده واقع سرد معتدل اقليم در

 در مجموع دري بارندگ زانيم است؛ متر يليم 3/398 ايستگاه،
  زراعي سال در و متر يليم 4/455 ،88-89ي زراع سال
 ديم و مرتع تحقيقات ايستگاه بود. متر يليم 2/344 ،90-89

 مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسه به وابسته (دماوند) همند
 از ارتفاع متر 1960 با تهران شرق كيلومتری 65 در كشور
 .است سرد استپي نيمه ،منطقه اقليم است. شده واقع دريا سطح

 زانيم ،متر ميلي 333 ،ايستگاه در ساالنه بارندگي مقدار ميانگين
 متر يليم 5/286 ،88-89ي زراع سال در مجموع دري بارندگ

  بود. متر يليم 5/311 ،89-90 زراعي سال در و
 بود متر 5/2×5 آزمايشي های كرت ابعاد آزمايش، اين در

 در متر سانتي 50 فاصله با كاشت رديف پنج شامل كرت هر كه
 در شهريورماه اواخر گلخانه در در بذر كشت .شد گرفته نظر 

 تا هشت همرحل به اهچهيگ دنيرس از پس .گرديد انجام گلخانه
  شدند كشت اصلي زمين در ها گياهچهي برگ 10
 

 نتایج
 خشك هماد عملکرد
 در شنيآو گونه سه خشک ماده عملکرد انسيوار هيتجز

 مورد عوامل دار يمعن تفاوت دهنده نشان سال سه و استان سه

 بود خشک ماده عملکرد راتييتغ بر آنها كنش برهم وي بررس
  (.1 )جدول

 عملکرد نيشتريب استان، و سال گونه، كنش برهم براساس
  گونه در و كرمانشاه در سوم سال در خشک ماده

T. daenensis ماده عملکرد نيكمتر و لوگرميك 4416 با 
  استان در اول  سال در هکتار( در لوگرميك 107) خشک

 دستب كاهش %97 حدود با T. vulgaris گونه در كردستان
كه  داد نشان استان و سال تراكم، كنش برهم (.2 )جدول آمد

 و 8ی ها تراكم در كردستان و كرمانشاه در خشک ماده نيشتريب
 در لوگرميك 3454 ميانگين با سوم سال و مربع متر در بوته 6

 در خشک ماده مقدار كمترين به نسبت كه آمد بدست هکتار
 %44 حدود كردستان، در اول سال در مربع متر در بوته 4 تراكم

ی دارا زين استان و گونه تراكم، عوامل .داشت افزايش
 بودند. خشک ماده ديتول دری دار يمعن و متفاوتی ها بيترك

  تراكم در هکتار( در لوگرميك 2828) خشک ماده نيشتريب
  بدست كرمانشاه در T. daenensis گونه در مربع متر در بوته 8

 تراكم بجز گريدی ها استان در ها تراكم و ها گونه همه با كه آمد
ی دار يمعن تفاوت استان، و گونه نيهم در مربع متر در بوته 6

 در لوگرميك 531) خشک ماده مقدار نيكمتر ،يطرف از داشت.
  در مربع متر در بوته 4 تراكم در كاهش %81 با (هکتار

T. vulgaris كنش برهم (.3 )جدول شد ديتول دماوند در 
 ماده مقداركه  داد نشان استان و سال گونه، تراكم، چهارگانه

ترتيب در سال اول  هب هکتار در لوگرميك 5172 تا 75 از خشک
 T. daenensisدر كردستان و در سال سوم در  T. vulgarisدر 

 مربع متر در بوته 6 تراكم .(4 )جدول بود متفاوت در كرمانشاه
 موجب كرمانشاه در شيآزما سوم سال در T. daenensis گونه

 در عملکرد نيا ريمقاد .شد خشک ماده عملکرد نيشتريب ديتول
  در مربع متر در بوته 8 تراكمی ها ماريت بيترك دری بعد رتبه

T. kotschyanus لوگرميك 4708) كردستان در سوم سال در 
 در T. daenensis مربع متر در بوته 8 تراكم زين و هکتار( در

 آمد. بدست هکتار( در لوگرميك 4610) كرمانشاه در سوم سال
 در بوته 4 تراكم در T. daenensis اول، سال در كردستان در

 .(4 )جدول داد نشان را عملکرد كمترين ،بعرمترم



 

 مکان سه در و سال سهی ط بوته مختلفی ها تراکم و شنیآوی ها گونه اثر انسیوار هیتجز -1 جدول

 راتییتغ منابع
 درجه

 یآزاد
 مربعات میانگین

 cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol اسانس عملکرد اسانس درصد خشك ماده عملکرد

2/7541266 2 مکان ** 70/4 ** 5/1914 ** 6/1177 ** 4/27 ** 7/375 ** 4/31 ** 3/2555 ** 1/12897 ** 

7/196804 6 مکان × تکرار  07/0  03/548  48/6  56/5  2/11  85/0  5/745  9/557  

8/93205673 2 سال ** 98/0 ** 7/33436 ** 16/8 ns 6/96 ** 9/280 ** 7/11 ** 6/372  ns 9/196  ns 

3/7583779 4 سال × مکان ** 95/2 ** 9/1076 ** 8/310 ** 5/62 ** 9/278 ** 6/11 ** 6/1027 ** 7/77 ** 

8/161142 12 سال × مکان × تکرار  07/0  4/330  91/3  06/4  64/4  34/0  03/64  1/90  

6/13951534 2 گونه ** 3/12 ** 5/13434 ** 2/491 ** 7/12 ** 5/1617 ** 5/54 ** 6/15180 ** 7/22321 ** 

6/3546899 4 گونه × مکان ** 63/1 ** 7/2492 ** 5/163 ** 1/34 ** 3/104 ** 7/14 ** 8/10127 ** 9/8808 ** 

1/5598315 4 گونه × سال ** 62/1 ** 9/4073 ** 6/19 * 3/24 ** 1/169 ** 85/3 ** 7/868 ** 8/17 ** 

5/775360 8 گونه × سال × مکان * 83/0 ** 1/628 * 1/38 ** 5/17 * 7/71 ** 88/2 ** 3/1009 ** 3/28 ** 

9/332283 36 یاصل یخطا  11/0  1/272  09/5  48/2  01/10  38/0  7/309  5/254  

9/7319810 2 تراکم ** 01/0 ** 8/4608 ** 04/2  ns 09/3 * 57/0  ns 10/0  ns 5/60  ns 6/17  ns 

3/338575 4 تراکم × مکان * 44/0 ** 3/346 ** 81/1 ** 78/0 ** 80/6 ** 15/0 ** 9/19 ** 4/74 * 

7/1156863 4 تراکم × سال ** 26/0 ** 6/1194 ** 98/7 * 02/2 ** 6/11 ** 17/0 ** 4/45 * 7/65 * 

9/265866 8 تراکم × سال × مکان ** 09/0 ** 2/432 * 12/6 * 30/1 * 8/12 ** 15/0 ** 5/152 * 3/45 * 

6/639988 4 تراکم × گونه ** 11/0 ** 6/767 * 88/3 ** 66/0 * 30/9 * 54/0 * 9/158 ** 2/29 * 

0/89979 8 تراکم × گونه × مکان * 11/0 ** 6/465 ** 69/1 * 04/2 ** 34/5 * 32/0 * 01/82 * 1/95 * 

6/404100 8 تراکم × گونه × سال * 07/0 ** 9/668 * 65/4 ** 53/0 ** 92/6 ** 52/0 * 8/135 ** 9/75 * 

6/196403 16 تراکم × گونه × سال × مکان  07/0 ** 4/331 ** 51/6 * 33/1 ** 85/7  28/0 ** 5/72 ** 8/71 * 

8/158810 108 یفرعی خطا  06/0  8/278  87/3  84/0  07/6  24/0  2/42  2/37  

 دار يمعن تفاوت بدون و %5 %،1 سطح در دار يمعن بيترت به :ns و * ، **



 

 

 شده گیری اندازه های ویژگی بر مکان سه و سال سهی ط شنیآو مختلفی ها گونه کنش برهم نیانگیم -2 جدول
 عملکرد ماده خشك تیمار

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد

 اسانس

 عملکرد اسانس

 هکتار( )کیلوگرم در
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه سال مکان

 كردستان

1388 

T. vulgaris 107 l 14/2  cd 32/2  f 01/13  b 00/0  h 9/22  a 45/1  e-h 9/47  efg 8/2  d 

T. daenensis 110 l 14/2  cd 36/2  f 17/2  hi 13/1  e-h 94/1  jkl 76/2  c 3/20  h 98/0  d 

T. kotschyanus 140 l 35/2  bc 28/3  f 00/9  c 67/0  gh 54/9  def 74/4  a 7/62  a-f 5/3  d 

1389 

T. vulgaris 1000 g-j 32/1  h-k 8/12  def 9/16  a 75/1  c-h 86/7  efg 67/1  def 0/52  c-g 3/6  d 

T. daenensis 966 g-j 63/2  ab 4/25  cde 47/5  ef 35/1  d-h 10/3  i-l 42/1  e-h 3/70  abc 2/8  d 

T. kotschyanus 1552 fg 89/1  def 8/28  cd 1/13  b 04/2  b-g 92/5  ghi 08/4  b 4/55  a-g 8/6  d 

1390 

T. vulgaris 1719 ef 62/1  e-i 9/27  cd 8/16  a 07/2  b-g 1/18  b 28/1  e-i 3/38  g 0/7  d 

T. daenensis 2736 cd 15/2  cd 2/58  b 94/8  c 58/2  b-f 62/7  fgh 93/1  de 1/53  b-g 9/8  d 

T. kotschyanus 3637 b 67/1  e-h 4/59  ab 8/14  ab 87/2  b-e 5/11  cd 18/4  ab 4/44  fg 5/6  d 

 دماوند

1388 

T. vulgaris /420 jkl 32/1  h-k 58/5  f 25/6  de 96/0  fgh 03/11  cde 64/1  def 0/62  a-f 5/9  d 

T. daenensis 413 jkl 53/1  f-i 88/6  f 18/5  efg 12/1  e-h 93/5  ghi 37/1  e-h 9/69  a-d 5/8  d 

T. kotschyanus 430 jkl 68/1  e-h 30/7  ef 60/3  fgh 89/0  fgh 02/4  i-l 95/1  de 7/11  h 9/71  a 

1389 

T. vulgaris 876 h-k 12/1  j-m 03/10  ef 98/7  cd 96/0  fgh 9/12  c 65/1  def 1/57  a-g 0/9  d 

T. daenensis 1238 f-i 30/1  ijk 01/16  def 37/4  e-h 12/1  e-h 03/5  ghi 59/1  d-g 6/66  a-e 6/14  cd 

T. kotschyanus 1561 fg 96/1  de 5/30  cd 79/3  e-h 89/0  fgh 91/3  i-l 94/1  de 9/5  h 9/71  a 

  



 

 ... -2جدول ادامه 
 عملکرد ماده خشك تیمار

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد

 اسانس

 عملکرد اسانس

 هکتار( )کیلوگرم در
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه سال مکان

 1390 

T. vulgaris 663 i-l 11/1  j-m 54/7  ef 79/0  i 57/2  b-f 56/5  ghi 10/1  f-j 2/70  abc 4/9  d 

T. daenensis 1831 ef 89/1  def 7/35  c 94/0  i 49/3  bc 61/1  kl 56/0  j 1/75  a 2/7  d 

T. kotschyanus 1780 ef 99/1  de 2/64  ab 87/0  i 67/3  b 61/2  i-l 57/0  j 5/7  h 3/71  a 

 كرمانشاه

1388 

T. vulgaris 311 kl 03/1  klm 25/3  f 15/13  b 00/0  h 7/19  b 32/1  e-h 1/50  d-g 1/4  d 

T. daenensis 396 jkl 47/1  g-j 92/5  f 03/5  efg 55/0  gh 30/5  g-j 56/1  d-g 0/73  ab 1/4  d 

T. kotschyanus 159 l 27/1  i-l 02/2  f 80/7  cd 40/1  d-h 27/5  g-j 59/4  ab 3/47  efg 2/27  bc 

1389 

T. vulgaris 798 h-k 94/0  lm 69/7  ef 94/0  i 32/10  a 3/10  c-f 91/0  g-j 5/60  a-f 3/5  d 

T. daenensis 2286 de 88/2  a 4/66  ab 90/2  ghi 01/3  bcd 80/4  g-l 64/0  ij 2/72  ab 0/4  d 

T. kotschyanus 1337 fgh 54/2  ab 2/34  c 00/4  e-h 52/2  b-f 43/3  i-l 82/0  hij 3/43  fg 9/30  b 

1390 

T. vulgaris 1766 ef 78/0  m 05/14  def 71/8  c 58/3  b 11/4  h-l 16/2  d 2/60  a-f 7/7  d 

T. daenensis 4416 a 69/1  efg 7/76  a 25/5  efg 37/1  d-h 48/3  i-i 64/1  def 7/65  a-e 5/7  d 

T. kotschyanus 3237 bc 90/1  de 6/60  ab 58/4  e-h 37/1  d-h 44/1  l 24/3  c 8/48  efg 2/31  b 

  ست.بين تيمارها دار معني اختالف عدم بيانگر يکسان حروف در هر ستون

 
  



 

 

 شده گیری اندازه های ویژگی بر مکان سه در بوته مختلفی ها تراکم در شنیآو گونه سه کنش برهم نیانگیم -3 جدول
 تیمار

 عملکرد ماده خشك

 )کیلوگرم در هکتار(

درصد 

 اسانس

 عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه مکان
 تراکم

 مربع( متر در )بوته

 كردستان

T. vulgaris 

8 1146 g-l 74/1  fgh 3/18  e-i 4/15  a 18/1  c 6/16  a 49/1  def 1/46  hi 4/5  e 

6 862 j-n 63/1  h 2/12  ghi 7/15  a 41/1  c 9/16  a 42/1  def 7/45  hi 1/5  e 

4 819 k-n 71/1  fgh 7/12  f-i 7/15  a 22/1  c 2/15  a 49/1  def 4/46  hi 6/5  e 

T. daenensis 

8 1447 e-h 13/2  bcd 4/30  c-g 4/5  d-h 07/2  c 7/3  ef 20/2  c 4/49  ghi 2/6  e 

6 1305 f-i 33/2  ab 3/31  c-f 2/5  d-i 43/1  c 51/3  ef 78/1  cd 7/51  fgh 9/5  e 

4 1059 h-m 46/2  a 3/24  e-i 9/5  d-g 56/1  c 42/5  e 13/2  c 5/42  i 8/5  e 

T. kotschyanus 

8 2314 bc 68/1  gh 6/35  cde 04/12  b 95/1  c 80/7  d 51/4  a 1/56  d-g 8/5  e 

6 1665 ef 09/2  b-e 6/29  d-g 2/12  b 82/1  c 1/10  bcd 41/4  a 1/52  e-h 5/5  e 

4 1351 f-i 14/2  bc 3/26  d-h 7/12  b 82/1  c 12/9  cd 09/4  a 3/54  efg 5/5  e 

 دماوند

T. vulgaris 

8 730 lmn 31/1  i 5/9  hi 38/5  d-i 41/1  c 94/9  cd 25/1  def 7/61  cd 6/10  e 

6 698 mn 18/1  ij 05/8  hi 76/4  f-j 60/1  c 95/9  cd 73/1  cde 9/61  cd 7/9  e 

4 531 n 06/1  jk 6/5  i 89/4  e-j 49/1  c 64/9  cd 41/1  def 7/65  bc 5/7  e 

T. daenensis 

8 1296 f-j 75/1  fgh 3/23  e-i 86/3  g-k 06/2  c 29/4  ef 12/1  fgh 8/69  ab 8/8  e 

6 1254 f-k 61/1  h 8/21  e-i 67/3  h-k 73/1  c 07/4  ef 19/1  f 3/71  ab 4/11  e 

4 933 i-n 36/1  i 4/13  f-i 96/2  jk 95/1  c 21/4  ef 22/1  ef 4/70  ab 0/10  e 



 

 ...-3جدول ادامه 
 تیمار

 عملکرد ماده خشك

 )کیلوگرم در هکتار(

درصد 

 اسانس

 عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه مکان
 تراکم

 مربع( )بوته در متر

 T. kotschyanus 

8 1587 ef 91/1  c-g 9/59  ab 61/2  k 09/2  c 11/3  ef 77/1  cd 2/9  j 3/75  a 

6 1335 f-i 85/1  e-h 4/25  d-h 46/2  k 64/1  c 51/2  f 24/1  def 9/9  j 2/66  b 

4 849 k-n 86/1  d-h 8/16  e-i 19/3  ijk 74/1  c 93/4  ef 45/1  def 9/5  j 7/73  a 

 كرمانشاه

T. vulgaris 

8 1112 h-m 96/0  jk 1/10  hi 70/8  c 90/5  a 5/12  b 33/1  def 8/54  efg 0/5  e 

6 1041 h-m 95/0  jk 3/9  hi 02/7  cde 01/4  b 8/10  bc 34/1  def 0/59  de 3/5  e 

4 722 lmn 85/0  k 6/5  i 08/7  cd 97/3  b 8/10  bc 72/1  cde 0/57  def 9/6  e 

T. daenensis 

8 2828 a 12/2  bcd 02/66  a 86/4  e-j 61/1  c 83/4  ef 29/1  def 2/68  abc 7/5  e 

6 2481 ab 87/1  d-h 2/48  bc 17/4  f-k 40/1  c 29/4  ef 18/1  ef 7/72  a 1/5  e 

4 1788 de 05/2  cde 8/34  cde 17/4  f-k 91/1  c 45/4  ef 37/1  def 9/69  ab 9/4  e 

 T. kotschyanus 

8 2082 cd 96/1  c-d 9/42  cd 92/4  e-j 73/1  c 51/3  ef 92/2  b 4/53  efg 7/22  d 

6 1557 efg 91/1  c-g 3/32  cde 33/5  d-i 52/1  c 38/3  ef 98/2  b 4/43  i 0/33  c 

4 1094 h-m 85/1  e-h 6/21  e-i 13/6  def 03/2  c 26/3  ef 75/2  b 6/42  i 6/33  c 

 ست. بين تيمارهادار  حروف يکسان بيانگر عدم اختالف معني در هر ستون
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 اسانس درصد
 سه گلداری ها سرشاخه اسانس ميزان انسيوار هيتجز

 تفاوت هدهند نشان سال سه و استان سه در شنيآو هگون
 راتييتغ بر آنها كنش برهم وي بررس مورد عوامل دار يمعن

  (.1 جدول) بود اسانس مقدار
كه  داد نشان استان و سال گونه، عوامل كنش برهم

 و كرمانشاه در دوم سال در درصد اسانس مقدار نيشتريب
 %63/2 و %88/2 با بيترت هب T. daenensis از كردستان

 ديتول با كرمانشاه در زين T. kotschyanus آمد. بدست
 بای دار يمعن تفاوت دوم، سال در %54/2 برابر اسانس

درصد  نيكمترالبته  نداشت. درصد اسانس ريمقاد نيشتريب
 با بيترت هب كرمانشاه در سوم و دومی ها سال در اسانس

 (.2 جدول) داشت تعلق T. vulgaris به %78/0 و 94/0%
 نيشتريب ،استان و سال تراكم، هگان سه كنش برهم براساس

 بوته 6 تراكم به مربوط كردستان در (%32/2) اسانس مقدار
 در اسانس مقدار با كه بود شيآزما اول سال و مربع متر در

 در بوته 4 تراكم زين و مکان و سال نيهم در نييپا تراكم
 در بوته 4 و 8ی ها تراكم و مکان نيهم دوم سال در مربع متر
 .نداشتی دار يمعن تفاوت رمانشاهك در دوم سال در مربع متر

 به را اسانس مقدار نيشتريب استان و گونه تراكم، كنش برهم
  گونه به مربوط مربع متر در بوته 4 تراكم در %46/2 مقدار

T. daenensis و ها گونه همه با كه داد نشان كردستان در 
 گونه نيهم در بوته 6 تراكم بجز گريدی ها استان در ها تراكم

درصد  نيكمتري طرف از داشت.ی دار يمعن تفاوت استان، و
 در بوته 4 تراكم در كاهش %65 با (%85/0) اسانس

 .(3)جدول شد ديتول كرمانشاه در T. vulgaris در مربع متر
كه  داد نشان استان و سال گونه، كم،ترا هگان چهار كنش    همبر

 در T. daenensis گونه مربع متر در بوته 4 و 8ی ها تراكم
 نيهم در مربع متر در بوته 4 تراكم و كرمانشاه در دوم سال
درصد  نيشتريب ديتول موجب كردستان در دوم سال در گونه

 بدون وی بعد هرتب در ويژگي نيا مقدار .شدند اسانس
  در مربع متر در بوته 8 تراكم بيترك در دار يمعن تفاوت

T. kotschyanus بدست %73/2 با رمانشاهك در دوم سال و 
 (.4 جدول) آمد

 اسانس عملکرد
 سه در شنيآو هگون سه اسانس عملکرد انسيوار هيتجز

 مورد عوامل دار يمعن تفاوت هدهند نشان سال سه و استان
 شنيآو اسانس عملکرد راتييتغ در آنها كنش برهم وي بررس
 (.1 جدول) بود

 نيشتريب ،استان و سال گونه، عوامل كنش برهم براساس
  هگون از كرمانشاه در سوم سال در اسانس عملکرد

T. daenensis تفاوت بدون و هکتار در لوگرميك 7/76 با 
 دستب استان و سال نيهم در T. kotschyanus با دار يمعن
 استان و سال تراكم، عوامل كنش برهم (.2 جدول) آمد

  تراكم در كرمانشاه در را اسانس عملکرد مقدار نيشتريب
 لوگرميك 2/61 با شيآزما سوم سال در مربع متر در بوته 8

 نيهم در مربع متر در بوته 6 ريمقاد با كه داد نشان هکتار در
 ی ها تراكم و تهران در مربع متر در بوته 8  تراكم زين و استان

ی دار يمعن تفاوت كردستان در مربع متر در بوته 6 و 8
 نييپا تراكم در اول سال در اسانس عملکرد نيكمتر نداشت.

 كاهش كه شد مشاهده كردستان در مترمربع( در بوته 4)
 و گونه تراكم، عوامل البته .داد نشان را چشمگيری بسيار
 عملکرد دری دار يمعن و متفاوتی ها بيتركی دارا زين استان

  تراكم در آن مقدار نيشتريبكه  طوری به بودند. اسانس
  و T. daenensis به مربوط مربع متر در بوته 8

T. kotschyanus و 02/66 با تهران و كرمانشاه در بيترت به 
 در T. vulgaris گونه .آمد  بدست هکتار در لوگرميك 9/59

 كرمانشاه و دماوند در مربع متر در بوته 4 پايين تراكم
 به نسبت كه داد نشان را پاييني و يکسان اسانس عملکرد
 داشت كاهش %91 حدود ،اسانس عملکرد بيشينه ميانگين
 گونه، تراكم، عوامل هگانچهار كنش برهم براساس .(3)جدول 

 آن ريمقاد ،شنيآو اسانس عملکرد راتييتغ بر استان و سال
 مختلفی ها ماريت در هکتار در لوگرميك 1/104 تا 47/1 از

  گونه و مربع متر در بوته 8 تراكم بيترك بود. متفاوت
T. daenensis ديتول موجب كرمانشاه در دوم سال در 

 در كيلوگرم 1/104 كه ديگرد اسانس عملکرد نيشتريب
 (.4 جدول) شد محاسبه هکتار
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 مولیت
 در شنيآو هگون سه اسانس های بيترك انسيوار هيتجز

 تفاوت هدهند نشان سال سه و استان سه ،بوته تراكم سه
 و سال بجز آنها كنش برهم وي بررس مورد عوامل دار يمعن

 بيترك نيمهمتر عنوان به موليت درصد راتييتغ بر تراكم
  (.1 جدول) بود شنيآو اسانس

 نيشتريب ،ستانا و سال گونه، عوامل كنش برهم براساس
 T. daenensis هگون و دماوند در سوم سال در تيمول مقدار

 سال در گونه نيهم در آن مقدار با كه آمد بدست %1/75 با
 اولی ها سال دماوند، در دوم و اول سال كردستان، در دوم

 سال سه هر در T. vulgaris در زين و كرمانشاه در سوم تا
ی دار يمعن تفاوت كرمانشاه در سوم و دوم سال و دماوند در
 اولی ها سال در آن مقدار نيكمتركه  طوری به نداد. نشانرا 
 %9/5 حداقل با T. kotschyanus در دماوند در سوم تا

 عوامل هگان سه و دار يمعن كنش برهم (.2 جدول) شد مشاهده
 مقداری ها تفاوت صيتشخ موجب استان و سال تراكم،

كه  طوری به .شد مختلفی ها گونه اسانس در موليت مختلف
 در بوته 6  تراكم در كرمانشاه در %4/62 آن، مقدار نيشتريب

 در آن مقدار نيكمتر و آمد بدست دوم سال و مربع متر
 در و مربع  متر در بوته 4 تراكم در و سوم سال در كردستان

 عوامل .شد مشاهده باال تراكم در دوم و اول سال در دماوند

 و متفاوتی ها بيتركی دارا زين استان و گونه تراكم،
 مقدار نيشتريبكه  نحوی به بودند. موليت ديتول دری دار يمعن
  گونه به مربوط مربع متر در بوته 6 تراكم در آن

T. daenensis ريسا با كه بود %7/72 با كرمانشاه در 
 نيا مختلفی ها تراكم زين و استان و گونه نيهم در ها تراكم
 آن مقدار نيكمتر و نداشتی دار يمعن تفاوت دماوند در گونه
 و مربع متر در بوته 4 تراكم به مربوط كاهش %92 با هم،

 براساس (.3 جدول) بود دماوند در T. kotschyanus گونه
 ،استان و سال گونه، تراكم، عوامل هچهارگان كنش برهم

 تراكم در T. daenensis از %3/80 با تيمول مقدار بيشترين
 نيا آمد. بدست شيآزما سوم سال در و دماوند در متوسط

 و سال و محل گونه، نيهم در گريدی ها تراكم با مقدار
 و كرمانشاه در دوم سال در گونه نيهم در مختلفی ها تراكم
 زين و دوم سال در گونه نيهم در مختلفی ها تراكم نيهمچن
 تفاوت سوم سال در T. vulgaris در نييپا و باالی ها تراكم

 مهم تركيب اين مقدار نيكمتركه  طوری به .نداشتی دار يمعن
 در T. kotschyanus در مختلف های سال و  تراكم در هم

 %93 كه شد گيری اندازه %49/5 مقدار كمينه با دماوند
 دهد مي نشان تيمول مقدار بيشينه عدد به نسبت را كاهش

 (.4 جدول)

 



 

 

 شده گیری اندازه های ویژگی بر سال سه و مکان سه در بوته مختلفی ها تراکم و شنیآو گونه سه کنش برهم نیانگیم -4 جدول
 تیمار

 عملکرد ماده خشك

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد
 اسانس

 عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه سال مکان
 تراکم
 مربع( )بوته در متر

 كردستان

1388 

T. vulgaris 

8 147 uv 26/2  c-i 36/3  rst 4/14  cd 00/0  r 4/23  ab 43/1  n-v 9/46  u-z 06/3  gh 

6 97 v 20/2  d-j 14/2  st 9/12  def 00/0  r 7/25  a 38/1  n-v 7/45  v-z 87/1  gh 

4 76 v 96/1  h-o 47/1  st 6/11  d-i 00/0  r 7/19  bcd 54/1  m-u 05/51  p-z 49/3  gh 

T. daenensis 

8 145 uv 96/1  h-o 85/2  st 39/2  u-z 45/1  h-r 02/2  uvw 90/2  f-i 7/19  z 85/0  h 

6 109 v 13/2  e-k 43/2  st 86/1  w-z 92/0  l-r 73/1  uvw 85/2  g-j 6/20  z 08/1  gh 

4 75 v 33/2  c-h 80/1  st 26/2  v-z 02/1  k-r 07/2  uvw 54/2  i-l 7/20  z 00/1  gh 

T. kotschyanus 

8 213 r-v 93/1  h-p 52/4  rst 68/7  j-r 65/0  pqr 44/7  h-s 70/4  a-e 6/67  a-l 07/4  gh 

6 125 v 63/2  bcd 30/3  rst 68/9  f-k 74/0  o-r 8/10  f-j 07/5  a 5/59  e-u 27/3  gh 

4 80 v 50/2  c-f 02/2  st 63/9  f-k 63/0  pqr 3/10  g-k 47/4  a-e 1/61  d-t 39/3  gh 
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T. vulgaris 
8 1257 h-p 10/1  yz 8/13  l-t 2/17  bc 56/1  g-r 40/8  h-o 67/1  l-l 5/51  o-z 63/6  gh 

6 978 j-t 16/1  w-z 4/11  m-t 1/19  ab 32/2  e-q 15/7  i-t 69/1  l-s 9/49  q-z 37/6  gh 

4 765 l-v 71/1  j-v 2/13  m-t 5/14  cd 37/1  h-r 01/8  h-q 66/1  l-s 7/54  l-x 04/6  gh 

T. daenensis 

8 1016 j-r 36/2  c-h 1/24  i-t 07/5  l-z 40/1  h-r 78/2  r-w 53/1  m-u 04/71  a-g 36/8  gh 

6 1000 j-s 54/2  cde 7/25  i-t 90/5  k-v 43/1  h-r 67/3  o-w 37/1  n-v 2/72  a-e 67/6  gh 

4 883 j-v 99/2  ab 5/26  i-t 43/5  l-x 22/1  j-r 85/2  r-w 35/1  n-w 9/67  a-k 62/9  fgh 

T. kotschyanus 

8 2020 e-h 64/1  k-w 1/33  g-t 9/13  cde 02/2  f-q 65/4  n-w 27/4  a-e 7/55  j-x 43/6  gh 

6 1511 e-m 99/1  g-n 4/30  h-t 2/12  d-h 92/1  f-q 18/8  h-p 85/3  cde 3/53  m-y 24/7  gh 

4 1127 i-q 03/2  f-n 9/22  i-t 3/13  def 18/2  e-q 92/4  m-w 13/4  b-e 3/57  h-w 87/6  gh 

  



 

 ...-4جدول ادامه 
 تیمار

 عملکرد ماده خشك

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد
 اسانس

 عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه سال مکان
 تراکم
 مربع( )بوته در متر
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T. vulgaris 
8 2032 e-h 87/1  h-r 8/37  f-r 5/14  cd 99/1  f-q 1/18  cde 39/1  n-v 9/39  z 55/6  gh 

6 1511 e-m 54/1  n-z 4/22  i-t 0/15  cd 92/1  f-q 1/18  cde 18/1  o-w 4/41  yz 23/7  gh 

4 1614 e-k 47/1  o-z 2/23  i-t 9/20  a 29/2  e-q 9/17  cde 28/1  n-w 5/33  z 43/7  gh 

T. daenensis 

8 3180 c 06/2  f-m 1/64  c-g 82/8  g-l 35/3  d-g 38/6  j-u 16/2  i-o 7/57  h-w 60/9  fgh 

6 2806 cd 33/2  c-h 7/65  c-g 79/7  j-p 93/1  f-q 12/5  m-w 11/1  p-w 5/62  b-q 2/10  fgh 

4 2221 de 06/2  f-m 5/44  f-n 2/10  e-j 44/2  e-p 3/11  f-i 50/2  i-m 2/39  z 94/6  gh 

T. kotschyanus 

8 4708 ab 47/1  o-z 1/69  c-f 6/14  cd 19/3  d-h 3/11  f-i 56/4  a-d 03/45  w-z 18/7  gh 

6 3357 c 65/1  k-w 4/54  e-i 8/14  cd 79/2  d-l 2/11  f-j 30/4  a-e 7/43  x-z 23/6  gh 

4 2846 cd 90/1  h-q 9/53  e-j 1/15  cd 65/2  d-n 1/12  fgh 69/3  d-g 6/44  w-z 34/6  gh 

 1388 دماوند

T. vulgaris 
8 505 p-v 37/1  s-z 90/6  p-t 47/8  h-n 12/1  j-r 3/15  def 52/1  m-v 5/52  n-z 5/12  fgh 

6 425 q-v 32/1  t-z 63/5  q-t 59/4  n-z 90/0  l-r 58/7  h-s 25/2  i-n 7/68  a-j 74/7  gh 

4 330 q-v 28/1  u-z 21/4  rst 71/5  l-w 87/0  m-r 2/10  g-l 67/1  o-w 9/64  b-n 38/8  gh 

T. daenensis 

8 566 o-v 88/1  h-q 1/11  n-t 29/6  k-u 16/1  k-r 68/7  h-s 30/1  n-w 5/69  a-i 82/5  gh 

6 449 q-v 48/1  o-z 73/6  p-t 95/4  l-z 25/1  l-r 87/5  k-v n-v 38/1  2/70  a-h 79/7  gh 

4 225 r-v 23/1  v-z 79/2  st 29/4  o-z 00/1  l-r 24/4  n-w 43/1  n-v 05/70  a-h 1/12  fgh 

T. kotschyanus 

8 448 q-v 77/1  j-u 12/8  p-t 44/3  t-z 81/0  n-r 18/4  n-w 13/2  i-o 4/11  z 2/75  ab 

6 632 n-v 69/1  k-v 45/10  o-t 15/3  t-z 96/0  l-r 08/3  q-w 82/1  k-q 1/14  z 3/72  ab 

4 210 r-v 59/1  m-y 34/3  rst 22/4  p-z 92/0  l-r 82/4  n-w 89/1  b-f 82/9  z 3/68  abc 



 

 

 ...-4جدول ادامه 
 تیمار
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 درصد
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 مربع( )بوته در متر
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T. vulgaris 
8 978 j-t 22/1  v-z 2/12  m-t 09/7  j-t 92/0  l-r 80/9  g-m 38/1  j-p 8/58  f-u 3/11  fgh 

6 942 j-u 08/1  z 24/10  o-t 62/8  g-m 98/0  l-r 4/14  efg 92/1  n-v 7/55  j-x 02/8  gh 

4 709 m-v 08/1  z 65/7  p-t 24/8  i-o 99/0  l-r 6/14  efg 66/1  i-o 9/56  i-w 87/7  gh 

T. daenensis 

8 1290 h-p 28/1  u-z 3/16  l-t 41/4  o-z 09/1  j-r 21/4  n-w 54/1  m-u 4/67  a-l 2/12  fgh 

6 1304 h-p 38/1  r-z 03/18  k-t 21/5  l-y 03/1  k-r 42/5  l-w 65/1  l-s 5/63  b-p 5/20  ef 

4 1120 i-q 23/1  v-z 8/13  l-t 48/3  t-z 23/1  j-r 46/5  l-w 59/1  l-t 9/68  a-i 1/11  fgh 

T. kotschyanus 

8 2130 d-g 92/1  h-q 9/40  f-p 77/3  q-z 00/1  l-r 43/3  o-w 47/2  i-m 14/6  z 6/77  a 

6 1554 e-l 90/1  h-q 6/29  h-t 52/3  t-z 75/0  n-r 65/2  s-w 52/1  m-v 94/8  z 1/61  gh 

4 998 j-s 05/2  f-m 8/20  j-t 07/4  p-z 93/0  l-r 66/5  k-w 82/1  k-q 64/2  z 3/77  a 

1390 

T. vulgaris 
8 707 m-v 36/1  s-z 53/9  o-t 58/0  z 19/2  e-q 77/4  n-w 85/0  q-w 9/73  a-d 23/8  gh 

6 728 m-v 15/1  xyz 29/8  p-t 07/1  z 93/2  d-j 84/7  h-r 03/1  p-w 4/61  c-s 6/13  fg 

4 555 o-v 82/0  z 79/4  rst 72/0  z 60/2  e-o 09/4  n-w 42/1  n-v 3/75  ab 42/6  gh 

T. daenensis 

8 2032 e-h 10/2  e-l 6/42  f-o 88/0  z 94/3  de 97/0  vw 52/0  vw 8/72  a-d 62/8  gh 

6 2009 e-h 96/1  h-o 7/40  f-p 84/0  z 92/2  d-k 92/0  vw 53/0  uvw 3/80  a 02/6  gh 

4 1454 e-m 61/1  l-x 7/23  i-t 12/1  z 64/3  def 94/2  q-w 63/0  t-w 3/72  a-e 05/7  gh 

T. kotschyanus 

8 2182 def 05/2  f-m 3/45  a 62/0  z 46/4  d 73/1  uvw 72/0  s-w 2/10  z 4/73  ab 

6 1819 e-i 96/1  h-o 04/36  g-s 71/0  z 20/3 d-h 81/1  uvw 37/0  w 95/6  z 2/65  bc 

4 1340 g-o 96/1  h-o 2/26  i-t 28/1  yz 37/3  d-g 31/4  n-w 63/0  t-w 49/5  z 5/75  ab 



 

 ...-4جدول ادامه 
 تیمار
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 كرمانشاه
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T.vulgaris 

8 391 q-v 05/1  z 07/4  rst 4/13  def 00/0  r 4/21  bc 39/1  n-v 7/47  u-z 66/3  gh 

6 306 r-v 99/0  z 16/3  rst 3/12  d-g 00/0  r 5/17  cde 20/1  o-w 9/53  m-y 33/4  gh 

4 237 r-v 06/1  z 52/2  st 7/13  cde 00/0  r 1/20  bc 36/1  n-w 7/48  s-z 55/4  gh 

T. daenensis 

8 521 p-v 43/1  q-z 48/7  p-t 33/5  l-x 69/0  pqr 14/5  m-w 66/1  l-s 9/71  a-f 94/4  gh 

6 308 r-v 35/1  s-z 18/4  rst 99/4  l-z 50/0  qr 41/5  l-w 61/1  l-t 4/73  a-d 85/3  gh 

4 358 q-v 62/1  l-x 11/6  q-t 78/4  m-z 46/0  qr 36/5  l-w 40/1  n-v 7/73  a-d 71/3  gh 

T. kotschyanus 

8 196 s-v 23/1  v-z 40/2  st 08/7  j-t 12/1  j-r 97/5  k-v 46/4  a-e 2/49  r-z 4/26  e 

6 180 t-v 36/1  s-z 43/2  st 64/7  j-s 33/1  h-r 41/5  l-w 37/4  a-e 3/48  t-z 1/27  e 

4 100 v 24/1  v-z 24/1  t 67/8  g-m 74/1  g-r 45/4  n-w 94/4  ab 7/44  w-z 3/28  e 

1389 

T. vulgaris 

8 1020 j-r 00/1  z 3/10  o-t 87/0  z 9/10  a 3/11  f-i 84/0  q-w 7/61  c-s 67/3  gh 

6 829 k-v 02/1  z 40/8  o-t 96/0  z 31/9  b 9/10  f-j 87/0  q-w 9/61  c-r 23/4  gh 

4 544 o-v 79/0  z 42/4  rst 01/1  z 6/10  ab 77/8  h-n 04/1  p-w 2/58  g-v 16/8  gh 

T. daenensis 

8 3353 c 11/3  a 1/104  ab 73/3  r-z 71/2  d-m 18/5  m-w 63/0  t-w 2/72  a-e 32/4  gh 

6 1962 efg 46/2  c-g 6/47  f-l 48/3  t-z 60/2  e-o 47/4  n-w 52/0  vw 6/74  abc 46/4  gh 

4 1542 e-l 07/3  a 4/47  f-l 50/1  x-z 71/3  def 73/4  n-w 78/0  r-w 02/70  a-i 43/3  gh 



 

 

 ...-4جدول ادامه 
 تیمار

 عملکرد ماده خشك

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد
 اسانس

 عملکرد اسانس

 )کیلوگرم در هکتار(
cymene-p 1,8-cineole γ-terpinene borneol thymol carvacrol 

 گونه سال مکان
 تراکم
 مربع( )بوته در متر

 

 T. kotschyanus 

8 1653 e-j 73/2  abc 3/45  f-m 03/4  p-z 90/2  d-k 82/3  n-w 77/0  r-w 3/49  r-z 03/21  ef 

6 1416 f-n 35/2  c-h 3/33  g-t 79/3  q-z 52/1  g-r 24/3  p-w 81/0  q-w 9/50  p-z 9/24  e 

4 943 j-u 55/2  cde 1/24  i-t 19/4  p-z 14/3  d-i 22/3  p-w 86/0  q-w 9/29  z 9/46  d 
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T. vulgaris 

8 1925 e-h 83/0  z 9/15  l-t 9/11  d-i 73/6  c 92/4  m-w 76/1  l-r 03/55  u-x 75/7  gh 

6 1989 e-h 83/0  z 4/16  l-t 7/7  j-q 71/2  d-m 95/3  n-w 97/1  i-p 2/61  d-t 34/7  gh 

4 1383 g-n 69/0  z 77/9  o-t 51/6  j-t 29/1  i-r 46/3  o-w 75/2  h-k 4/64  b-o 26/8  gh 

T. daenensis 

8 4610 ab 82/1  i-s 5/86  bcd 51/5  l-w 44/1  h-r 16/4  n-w 58/1  l-t 8/60  d-t 07/8  gh 

6 5172 a 79/1  i-t 8/92  bc 03/4  p-z 12/1  j-r 01/3  q-w 41/1  n-v 3/70  a-h 99/6  gh 

4 3464 c 46/1  p-z 8/50  e-k 23/6  k-v 55/1  g-r 27/3  p-w 94/1  j-p 2/66  b-m 64/7  gh 

T. kotschyanus 

8 4397 b 92/1  h-q 1/81  b-e 66/3  s-z 18/1  j-r 73/0  w 54/3  e-h 01/62  c-r 8/20  ef 

6 3076 c 03/2  f-n 3/61  d-h 55/4  n-z 70/1  g-r 50/1  uvw 75/3  def 2/31  z 04/47  d 

4 2237 de 75/1  j-u 4/39  f-q 53/5  l-w 22/1  j-r 10/2  t-w 43/2  i-m 5/53  m-y 8/25  e 

 ست. بين تيمارهادار  حروف يکسان بيانگر عدم اختالف معني در هر ستون
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  بحث
 ميد طيشرا در باال تراكم در خشک هماد عملکرد شيافزا
ی باال تيظرف هدهند نشان تهران و كردستان كرمانشاه،ی ها استان

  در ديتول زانيم كاهش است. ميد طيشرا در شنيآو ديتول
T. kotschyanus ومس سال در ديتول شيافزا و اول سال در 

 نيا باالتر ديتولی سازگار توان هدهند  نشان تواند مي ،شيآزما
 های سال در متفاوت اقليمي شرايط و سوم  سال در گونه

 و Bahreininejad اصفهان در .باشد ميد طيشرا در آزمايش
Razmjoo (2014) مراحل و فيزيولوژيک رشد بررسي در 
 تر كوتاه خشکي، تنش شرايط در T. kotschyanus فنولوژيک

 در ريشه بيشتر گسترش و دوم سال در رشد دوره طول بودن
 يا و مصرفي آب ميزان كاهش در ار اول سال به نسبت آن

 اول سال به نسبترا  دوم سال در تنش شدت افزايش امکان
 در T. daenensis ديتول تيظرف دانستند. تأثيرگذار گونه اين
 لکردعم وی سازگار از نشان شيآزما موردی ها استاني تمام

 دارد. ارزشبا وي بوم هگون نيای اقتصاد
 ،ميد طيشرا در دوم سال در درصد اسانس شيافزا

 ميد طيشرا در شنيآو در اسانس ديتول باالی تيظرف هدهند نشان
ي زراع سال در است. سوم و اول سال به نسبت شتريبي بارندگ با

 كه بود متر يليم 442 كل در كردستان دري بارندگ زانيم ،دوم
 نيا در .بود بهار فصل به مربوط بارش از متر يليم 7/189 مقدار
 كه بود متر يليم 5/286 دماوند دري بارندگ زانيم ،يزراع سال

 در زين كرمانشاه در .بود بهار به مربوط بارش از متر يليم 5/105
  مقدار كه شدي بارندگ متر يليم 4/455 ،يزراع سال نيا

ي بارندگ ريمقاد شيافزاالبته  داشت. تعلق بهار به متر يليم 9/141
 موجب احتماالً سوم و اولی ها سال به نسبت دوم سال بهار در
ي بارندگ كاهشاما  است. شده ها استان در درصد اسانس شيافزا
 هوايي اندامي شيرو رشد روند دري اختالل ،سوم سال بهار در
 مطلوب استقرار ازحکايت  موضوع نيا .نکرد جاديا شنيآو

ي فصلي بارندگ به ازين بدون سال سهي ط در شنيآوی ها گونه
 رشد زانيم بالفاصله باران كم هدور کي دراگر  چون ؛دارد اديز

 در شنيآو ديتول و كشت امکان ،كرد مي دايپ كاهشي شيرو
 اشکال بهي بارندگ نامناسب پراكنش به توجه با كشوری ها زار ميد

 قيعم نسبتاًی ها شهير وجود احتماالًبنابراين  خورد. يبرم

 با رشد  هادام موجبي محلی ها گونه ويژه به شنيآوی ها گونه
 شده آزمايش سوم سال باران كم طيشرا در مناسب و بهينه روند

 مختلفی ها گونهی ها سرشاخه درصد اسانس كاهش است.
 ،شيآزما سوم و دوم ،اولی ها سال در T. vulgaris در شنيآو

ی ها گونه باي خارج هگون نيا رقابت توان عدم هدهند  نشان
 های  جمعيت بررسي در است. آزمايش ميد طيشرا دري داخل

T. kotschyanus و T. vulgaris در رويشگاه از شده آوری جمع 
 آويشن گونه در درصد اسانس بيشترين هم، كشور مختلف نقاط

 باغي آويشن گونه در خشک ماده توليد مقدار باالترين و كوهي
 در %17/2 تا %42/0 از اسانس تغييرات دامنه كه آمد دستب

 بود متغير باغي آويشن در %75/1 تا %42/0 تا كوهي آويشن
(Kaveh et al., 2013.) 

 ميد طيشرا در باال تراكم در اسانس عملکرد شيافزا
 تيظرف هدهند نشان ،دماوند  همنطق و كشور غربی ها استان

 450 تا 300ي بارندگ با ميد طيشرا در شنيآو ديتولی باال
ی كود گونه چيه كه ستيحال در نيا است. سال در متر يليم

 بهتر و شتريب رشد و خاک تيوتق و ديتول شيافزای برا
 است. نشده مصرف طرحی اجرا محلی ها استان در اهيگ

 بودي جهش اريبس دوم سال در اسانس عملکرد شيافزا روند
 و مالحظه قابل شيافزا زين سوم سال در روند نياي ول

 وی سازگار هدهند نشان موضوع نيا .كرد دايپی دار يمعن
 ديتول به دنيرس و شيآزما مورد مناطق در شنيآو استقرار

 است. آزمايش سال سه در متفاوت اقليمي شرايط و نهيبه
 نهيبهی بردار بهره و ديتول قابليت بهي ابيدستی برا ،رو از اين

 زمان سال سه تا دو حداقل به ازين ،ميد شنيآو همزرع از
 به توجه با كه چند هر باشد. يم اهيگ كامل استقراری برا

 شيرو اول سال آن، كند هياول رشد و گياه اين بودن چندساله
 اين نکهيا ژهيو به ،دينام اهيگ استقرار سال توان يم را اهيگ نيا

 T. kotschyanusی ها گونه شد. انجام ميد طيشرا در مطالعه
ی ها استان در را اسانس عملکرد نيشتريب T. daenensis و

 هگون ،انيم نيا در .كردند ديتول تراكم نيشتريب در و مختلف
T. vulgaris نسبتی كمتر اسانس عملکرد زين باال تراكم در 

 نيا .كرد ديتول ها گونه ريسا در مربع متر در بوته 4 تراكم به
 دري بومی ها گونه باالتر ديتول توان هدهند نشان ،موضوع
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 دري خارج هگون به نسبت مختلف مناطق در باال تراكم
 در مربع متر در بوته 8 باالی تراكم است. ميد طيشرا

 عملکرد نيباالتر ديتول موجب تهران، و كرمانشاه كردستان،
 كشت امکان در طيمح همياری از نشان كه شد خشک  هماد

  دارد. سطح واحد در اديز نسبتاًی ها بوته
 وي بوم گونهشود كه  بيان مي كلي گيری تيجهعنوان ن به

 عملکرد ،مطالعه مورد استان سه هر در T. daenensis باارزش
 نيای اقتصاد عملکرد وی سازگار از نشان كه داد نشان بااليي
 گونهی ها سرشاخه درصد اسانس كاهش دارد. گونه

 T. vulgaris رقابت توان عدم دهنده  نشان ،شيآزما سال سه در 
 از است. ميد طيشرا دري داخلی ها گونه باي خارج گونه نيا

 سال در درصد اسانس شيافزا آزمايش، ديم شرايط در طرفي
 شتريبي بارندگ با اسانس ديتول باالی تيظرف دهنده نشان دوم

 عملکرد شيافزا است. كمتر بارش با سوم و اول سال به نسبت
 كشور غربی ها استان ميد طيشرا در باال تراكم در خشک ماده

 كشت امکان در طيمح همياری دهنده نشان دماوند  منطقه و
 شنيآو ديتولی باال تيظرف و سطح واحد در اديز نسبتاًی ها بوته
 توان مي مطالعه، اين نتايج به توجه بابنابراين  است. ميد طيشرا در
 شرايط و وضعيت گرفتن نظر در و ديم مناطق به مراجعه با

 های تراكم و ها گونه به توجه با و منطقه هر خاكي و اقليمي
 آويشن دارويي گياه استقرار و كشت به اقدام منطقه، هر مناسب

 كرد. ديم شرايطدر 
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Abstract 

    In order to evaluate the effect of plant density on quantitative and qualitative yield of three 

species of Thymus under dry farming conditions in Tehran (Damavand), Kurdistan and 

Kermanshah provinces, an experiment was conducted in a randomized block design based on 

split plot with three replications during three years (2009-2011). The treatments were included 

three species (T. vulgaris L., T. daenensis Celak. and T. kotschyanus Boiss. & Hohen.) and three 

planting densities (4, 6 and 8 plant/m
2
), which were considered as main and sup-plots, 

respectively. Shoot dry matter yield, essential oil content, yield and essential oil components 

were determined. Results showed that the four-interaction effect (density, species, year and 

province) was significant on dry matter content, calculated to be from 75 to 5172 kg/h in 

different treatments. The maximum dry matter yield was observed at a density of 6 plant/m
2
 for 

T. daenensis in Kermanshah in the third year of experiment. The highest essential oil yield was 

obtained at a density of 8 plant/m
2
 for T. daenensis in Kermanshah in the second year of 

experiment. The maximum thymol content (80.33%) was related to T. daenensis in Damavand 

at a density of 6 plant/m
2
 in the third year of experiment. Overall, high production capacity of  

T. daenensis in the study provinces indicates the adaptation and economic yield of this native 

and valuable species.  
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