
  

 

 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-دوماهنامه علمي

 )1393( 445- 452، صفحه 3، شماره 30جلد 
 

   مؤثره مواد و رشد بر برداشت مختلف مراحل و سازي ياهل و كشت اثر ارزيابي
  يشمال خراسان استان در ).Thymus L( شنيآو جنس از  گونه دو

  
  2رزايم يمهد و 3يصفر صفر ،2يشورآبادعا يفيشر ميابراه ،*1يوانيگر گلمحمد

  مشهد ،يرضو خراساناستان  يعيطب منابع و يكشاورز قاتيتحق مركز ،استاديارنويسنده مسئول،  -*1
   garivani_gol@yahoo.com :پست الكترونيك      

  مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوربخش تحقيقات گياهان دارويي و محصوالت فرعي، دانشيار،  -2
  كارشناس ارشد، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي  -3
  

  1391 مرداد: پذيرش تاريخ          1391 مرداد: نهايي اصالح تاريخ         1390 دي: دريافت تاريخ
 

  دهيچك
 خراسان استان دري اعزري ها ستمياكوس در ).Thymus L( شنيآو جنس از  گونه دو كردني اهل و كشت تأثيري بررس منظور به
 يبوم گونه شامل گونه دو اين .گرديد انجام بجنورد كند كهنهي قاتيتحق ستگاهيا مزرعه در ،1384-88ي ها سال در يشيآزما ،يشمال

 مراحل شاملي بررس موردي مارهايت .بود )Thymus vulgaris(ي باغ شنيآو گونه و )Thymus transcaspicus( خراساني آويشن
ي برا شيآزماي ها سال جينتا .شدند آزمون تكرار 3 باي تصادف كاملي ها بلوك طرح قالب در ها، گونه از كدام هر .بود شتبردا مختلف

 ميزان ترتيب و تعداد ،پژوهش اين هاي يافته براساس .گرفت قرار آزمون مورد مركب هيتجز صورت به و جداگانه ها گونه از كدام هر
 آويشن گونه دو هر در .نداشت چنداني تفاوت )T. vulgaris و T. transcaspicus( آويشن گونه دو هر در اصلي هاي تركيب درصد

دو هر در اندام خشك وزن بيشترين و گرفتند قرار سال دو هر در برداشت مختلف مراحل تأثير تحت شده گيري اندازه هاي يتكم 
 هوايي اندام اسانس در موجود تركيب بر برداشت مختلف مراحل .دبو آزمايش سال دو هر در گلدهي انتهاي ي مرحله به مربوط ،گونه
 عملكرد ويژه هب يكم عملكردهاي روند حال اين با .داشتند متفاوتي اتتأثير مختلف مراحل در سال دو هر در آويشن گونه دو هر در

 اقتصادي برداشت نظر از سوم سال در گلدهي اواسط مرحلهبه اين صورت بود كه  گونه دو هر در اقتصادي عملكرد عنوان به اسانس
 رابازدهي  بيشترين سوم، سال گلدهي مرحله اواسط در ،گونه دو هر در اسانس عملكرد بيشترين چون .رسد مي نظر به مناسبتر ،بيشتر
  .بود T. transcaspicus آويشن گونه از تربيش مراتب به T. vulgaris گونه اسانس عملكرد اينكه ضمن .داد نشان

 
   .يشمال خراسان استان برداشت، مراحل سازي، ياهل و كشت ،).Thymus L( شنيآو :يديكل هاي ژهوا

  
  مقدمه

 ما كشور درخشاني تجرب سوابق نيتر بارز ازي كي
 انجام هاي يبررس .استيي دارو اهانيگ كاربرد و جيترو
يي دارو اهانيگ جنس 569 بهكه نزديك   داده نشان شده
 آنها از گونه 836 با جنس 116 هك دارد وجود ايران در

 نام ).1384 ان،يمظفر( است بودار و معطر اهانيگ جزء
ي همگ كه شود مي اطالق اهانيگ ازي گروهي برا شنيآو
 جنس سه شامل و دارند تعلق انينعناع خانواده به

Zataria، Ziziphora و Thymus جمزاد،( دنباش مي 
 كسالهي هگون كي Ziziphora جنس، سه انيم از ).1388

 نام به مردمي شمال خراسان در را Z. tenuior نام هب آن
 Z. clinopodioides چندساله گونه و شناسند يمي كاكوت
 را آني رضو خراسان ازي مناطق وي شمال خراسان در كه
 نام بهي علم منابع در و شناسند يم آنخ وي كاكوت نام  به
 بهي هرظا شكل نظر از كه شده ذكر كيبار  برگ  شنيآو

 Thymus نامبه ي گاه و دارد شباهت Thymus جنس
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 در ).1386 ،و همكاران يغالم( گردد يمي نامگذار
 خراسان استان ازيي دارو اهيگ گونه 193 مجموع
 110 از شيب تعداد نيا از كه شدهيي شناسا وي آور جمع
ي موسو( دارد پراكنشي شمال خراسان استان در گونه

 اصلي گونه  )1375( انيمظفر ).1375 ،و همكاران آالشلو
 نام هب را )T. transcaspicus( شمالي خراسان در موجود

 .است دهكري نامگذاري تركمن  شنيآو اي وي خراسان شنيآو
 كوه مرتعي شمال  خراسان در نيز گونه نيا پراكنش منطقه
   بجنورد،ي شرق جنوب و شرقي لومتريك 22 داق، آله
 باي اسدل گردنه در بجنورد و نياسفرا نيبي لومتريك 30

   در واقع آالداغ كوه متر، 1700- 1800 ارتفاع
 نيب ،يمتر 2300 ارتفاع بجنورد جنوبي لومتريك 22

 خود  كور كوهي شمال بيش گلستان، جنگل و بجنورد
   .است شده  ذكر )1375 ان،يمظفر ؛1388 جمزاد،(

 است معروف )Thyme( ميت اسانس به كه شنيآو اسانس
 من،يس يدارا و كارواكرول ،موليت مثل ييها لفن يدارا
 اتيخصوص ويي ايميش تنوع .باشد مي … و ننيترپ ،نالوليل

 شنيآو جنسي ها گونه اتيخصوص ازي كي يكيمرفولوژ
 )2002( كارانهم و Hudaib ).Ložienė, 2008( باشد يم

 مقدار به را شنيآو اسانس هاي بيترك ،يابيارز از پس
 و )كارواكرول و موليت(ي فنل يها نمونوترپ يدارا ياديز

 )ننيترپ-گاما و منيس-پارا(ي دروكربنيه يها مونوترپن
 مختلف يها گونه در موجود موليت .اند كرده گزارش

Thymus بكار داروها بيترك در هيپا ثرؤم ماده عنوان به 
 و يضدقارچ اثرات .)1384 ،نوايي پور نجف( رود يم

 شنيآو اسانس در كرولكاروا و موليت يقو ييايضدباكتر
 ،)2008( همكاران و Mojab و )Huxley )1992 توسط
 عنوان به و انگل و نپاتوژ دفع در آن مهم نقش
 ،)1381( ييرضا وي مازندران توسطي قو كننده يفونعضد

 توسطي رازيش شنيآوي متانول عصارهي يايضدباكتر اثرات
 ،)1386( همكاران و مهرگان و )1386( همكاران وي هاشم
 زيني دامپزشك در كيبار برگ شنيآو اهيگ اسانس بردركا

 وي اقيرسيدب ،)1388(مود  و انصاري مود يانصار توسط
   شنيآوي يدارو اهيگ كاربرد تأثير ،)1384( يمحمد

)T. vulgaris( ي ها مرغ در مرغ تخم تيفيك و عملكرد بر
 كيآللوپات اثرات همچنين و )1388( نوبخت توسط گذار تخم

 )1388(ي باقر وي نيالد تاج ارجمند توسط ويشنآ اسانس
  .است گرديده گزارش

 از عمدتاً هم هنوز معطر ويي داروي ها گونه ازي اريبس
 Gupta ؛Thappa et al., 2001( دشون مي يآور جمع عتيطب

et al., 1998.( باعث ها گونه نياي برا تقاضا شيافزا 
 كهي طور به ،دش خواهد آنها از هيرو يبي بردار بهره و بيتخر

 دري اهيگ گونه هزار 10 تا 4160 حدودشده  باعث امر نيا
؛ Ten Kate & Larid, 1999( دنقرار بگير انقراض خطر

Gupta et al., 1998 ؛Marshall, 1998(.  حفاظتبنابراين 
 تياهم از انقراض خطر تحت معطر ويي داروي ها گونه از

  نهگو نكهيا به نظر .بود خواهد برخورداري خاص
T. transcaspicus گونه كي حاضر حال در رانيا در 

 و بوده دام ديشدي چرا تحت مدام و هشد  محسوبي مرتع
 خراسان مثل( شده شناختهي ها شگاهيرو ازي بعض در

 ،دوش يم برداشتي يدارو هدف با مردم توسط )يشمال
 آموزش .است مواجه انقراضي جد خطر بابنابراين 

 و كشت جيترو ژهيو هب وي عيطبي ها شگاهيرو ازي بردار بهره
 انقراض ازي ريجلوگ ضمني زراع طيشرا دري اصول ديتول
را  اشتغال مناسبي ها نهيزم ،ياهيگ ارزش باي ها گونه نيا

 ستيز طيمح حفظ دري مؤثر نقش ژهيو هب وبوجود آورده 
 طيشراي نسب كنترل امكان ،يدسترس سهولت .داشت خواهد

ي ريبكارگ امكان برداشت، زماني زير برنامه امكان ،يطيمح
 از حفاظت لزوم ،يفرآور وي ساز آماده سهولت ماهر، افراد
و  مناسب غاتيتبل مناسب،ي داخل بازار وجود ست،يز طيمح

 ،يامام دوازده وي نيحس مجنون(ي خارجي بازارها استقبال
  .است گياهان اين سازي اهلي مزاياي ازجمله )1386
  
  روشها و مواد
ـ  و كشت تأثير يبررس منظور به  از گونـه  دو كـردن ي اهل
 خراسان استاني زراعي ها ستمياكوس در .Thymus L جنس
ي زراع طيشرا در ،1384-88ي ها لسا دري شيآزما ،يشمال

 ايـن  .درآمـد  اجـرا  بـه  بجنـورد  كنـد  كهنهي قاتيتحق ستگاهيا
 بـا  بجنـورد  شـهر  غربـي  شـمال  لومترييك چهار در ستگاهيا

ـ در سـطح  از متـر  1050 ارتفاع در هكتار 5/14 مساحت  اي
 ،متـر  ميلـي  263 انهيسـال  بارندگي زانيم داراي و داشته قرار

   مطلــق دمــاي حــداكثر درجــه، -25 مطلــق دمــاي حــداقل
 گـراد  يسـانت  درجـه  13 دما نيانگيم و گراد يسانت درجه 40
 كيآمبروترم نمودار براساس منطقهي مياقل تيوضع .باشد مي
 و تري ها ماه را سال ماه 5/6 اله،س 20ي آمار دوره كي در
ـ اي اراضـ  .دهد يم نشان خشكي ها ماه را سال ماه 5/5  ني
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ـ زيف واحد در ستگاهيا ـ  دشـت ي وگرافي  و شـده  واقـع ي آبرفت
 .اسـت  شيفرسا وي بلند وي پست بدون و ميمال بيشي دارا
 متوسطي سطح بافت با قيعم اريبس خاكي داراي اراض نيا
)Silty loam(، ـ  بافـت  و  تـا  )Loam silt( متوسـط ي انتحت

   .باشد مي )clay loam( نيسنگ
 خراساني آويشن گونه شامل آويشن، جنس از گونه دو

)T. transcaspicus( گونه و T. vulgaris بذرهاي  .بود
ي اسدل منطقه در آن شاخص طبيعي رويشگاه از اول گونه

 ارتفاعات محدوده در واقع )نياسفرا و بجنورد جاده ريمس(
  درجه و  57 جغرافيايي طول در آالداغ هاي كوه رشته

 14درجه و  37 جغرافيايي عرض وثانيه  16دقيقه و  22
 متوسط با دريا سطح از متر 2012 ارتفاع در ثانيه 5دقيقه و 
 1990ساليانه تبخير ميزان و متر ميلي 6/338 بارندگي

 T. vulgaris آويشن گونه بذر و گرديد آوري جمع متر ميلي
   .گرديد دريافت كشور مراتع و جنگلها تحقيقات سهمؤس از

  و T. transcaspicus آويشن گونه دوبذرهاي 
T. vulgaris گرديد كشت گلخانه در همزمان طور هب. 

 بالفاصله اصلي زمين به انتقال از پس شده توليد هاي نهال
ي ها بلوك طرح قالب در ش،يآزما نيا .ندگرديدي اريآب

 شاملي شيآزما كرت هر .شد اجرا ارتكر 4 باي تصادف كامل
 نيب فاصله و متر سانتي 50 فاصله باي متر 12 خط عدد 6

 دو نيب فاصله .بود متر سانتي 50 زين فيرد هر در ها بوته
 گرفته نظر در متر 4 زين تكرار دو نيب فاصله و متر 2 كرت
 شده كشتي ها گياهچه استقرار براي آزمايش اول سال .شد

 واييه هاي اندام برداشت به نسبت دوم سال زا .گرديد منظور
 شاخه، شامل( زراعي سال هر رويشي رشد از حاصل
 مختلف مراحل شامل مارهايت .ديگرد اقدام )گل و برگ

 اواخر و گلدهي اواسط گلدهي، ابتداي مرحله( برداشت
 .بود شنيآو جنسي ها گونه از كدام هر براي )گلدهي

ي برا جداگانه طور به شيآزماي ها سال از حاصل جينتا
 هيتجز صورت به وي بررس موردي ها گونه از كدام هر

 حد در و محل عرف با مطابقي اريآب .شدند آزمون مركب
 مزرعه هرزي ها علف با مبارزه .شد انجامي زراع تيظرف

انجام  دست لهيوس هب وي كيمكان صورت به نوبت سه در زين
 استقرار وي نما زنده درصد قبيل ازي هاي يژگيو .گرديد

 مختلف مراحل و رويشي فرم ،ياصل نيزم در اهانيگ
 قرار مطالعه مورد مزرعه طيشرا در نيز ها گونهي كيفنولوژ
  .گرفت

ي ها برداشت بر عالوه شيآزماي ها سال از كدام هر در
 به نسبت زين رشدي انتها در رشد، مدت طول دري بيتخر

 برگ و ساقه ،گل برداشت، از بعد .شد اقداميي نها برداشت
 سپس .ديگرد نيتوز كرت هر تر محصول و شده جدا
 درجه 70ي دما در آون داخل در آن ازيي ها نمونه
 نييتع به نسبت تا گرفت قرار ساعت 48 مدت به گراد يسانت

 منظور به .شود محاسبه هوايي اندام در موجود رطوبت درصد
 شده خشك شنيآوي ها گونه سرشاخه از اسانس استخراج

 ،يگلده از قبل مرحله سه در گرم 100 ميزان به سايه در
 از استفاده با و هديگرد ابيآسي گلده %100 وي گلده 50%

 اسانس ساعت 3 مدت به ،)كلونجر( آب با ريتقط روش
 ييشناسا منظور به .شد نييتع آن درصد و استخراج

 و )GC( كروماتوگرافي گاز دستگاه از اسانس هاي بيترك
 )GC/MS(ي جرم نگار فيط به متصل يگازكروماتوگراف

 مدل شده استفادهي گازكروماتوگراف دستگاه .شد استفاده
ShimadzuGC-9A آشكارساز به مجهز FID پرداز داده و 

Chromatopac C-R3A، ستون DB-5 متر، 30 طول به 
 كرونيم 25/0 هيال ضخامت و متر ميلي 25/0ي داخل قطر
  ).Shimoda & Shibamoto, 1990( بود

 
 يجنتا

 كشت هاي بوته تعداد از كه داد نشان آزمايش اين نتايج
 استقرار %6/36 پالت، هر T. transcaspicus گونه شده

 هاي بوته تعداد T. vulgaris گونه در كه يصورت در يافت،
ي ها بوته %5 اول، سال در .بود %85 كرت هر در شده مستقر
 در ،ندنشست گل به T. vulgaris گونه شنيآو به مربوط
 آوري جمع T. transcaspicus گونهي گلده زانيم كه حالي
 هر دري ديتولي ها گلالبته  .شد ثبت %75 عت،يطب از شده
  .نرفتند بذر به گونه دو

   ،T. vulgaris گونه در بوته ارتفاع متوسط
 مربعمتر سانتي 3/15 پوشش تاج متوسط ،متر سانتي 4/11

   بوته متوسط رتفاعا ،T. transcaspicus گونه در و بوده
 .رسيد مربعمتر سانتي 3/18 به پوشش تاج و متر سانتي 2/6

 در T. transcaspicus گونه از حاصل خشك وزن ميانگين
 انتهاي مرحله در )هكتار در كيلوگرم 2/1422( دوم سال

 )هكتار در كيلوگرم T. vulgaris )6/1128 از بيش گلدهي
 گونه در خشك وزن ميانگين سوم سال در كه حالي در ،بود

T. vulgaris )2351 از تربيش مراتب به ،)هكتار در كيلوگرم 
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T. transcaspicus )9/1016يعني بود، )هكتار در كيلوگرم 
  گونه اسانس عملكرد .دهد مي نشانرا  برابر دو حدود

T. vulgaris آويشن گونه از تربيش مراتب به  
T. transcaspicus )در لوگرمكي 91/12 و 44/32 ترتيب به 

 مراحل و سال تأثير ميانگين مقايسه همچنين .بود )هكتار
 دو در اسانس درصد و يكم عملكرد بر برداشت مختلف
. داد نشان T. vulgaris و T. transcaspicus آويشن گونه
 برداشت مختلف مراحل تأثير تحت ها يتكم اين تماميكه 
 در خشك وزن عملكرد بجز ها يتكم اين و گرفته قرار

 .داشتند را توليد ميزان بيشترين گلدهي، اواسط مرحله
 دو هر در هوايي هاي اندام اسانس درصد ميانگين بيشترين

  گونه در ترتيب به( سوم سال به مربوط گونه
T. transcaspicus، 432/1% گونه در و T. vulgaris 

 هاي اندام اسانس درصد بيشترين همچنين .بود )468/1%
 گلدهي اواسط ي مرحله به مربوط ،گونه دو هر در هوايي

 گونه در و T. transcaspicus، 537/1% گونه در ترتيب به(
T. vulgaris 7/1%( بود )2 و 1 ولهايجد.( 

  
  هاي اصلي موجود در اسانس اندام هوايي مقايسه ميانگين تأثير مراحل مختلف برداشت بر تركيب - 1جدول 

   كند استان خراسان شمالي يستگاه كهنهدو گونه جنس آويشن كشت شده در ا در 
  )با استفاده از آزمون چند دامنه دانكن(

 سال
  برداريبهره

 هاي تركيب
 اصلي اسانس

 هايگونه
 مورد مطالعه

  مراحل برداشت
  انتهاي گلدهي  اواسط گلدهي  ابتداي گلدهي

  دوم

p-cymene  T. transcaspicu a833/2  a 901/2  a 805/1  
T. vulgaris a22/7  a03/5  a 55/8  

γ-terpinene 
T. transcaspicu a088/2  ab550/1  b 522/0  

T. vulgaris a89/8  b22/3  b 82/1  

borneol  T. transcaspicu ab302/3  b 034/3  a 123/4  
T. vulgaris a56/1  a32/1  a 25/1  

thymol  T. transcaspicu b730/73  ab 222/77  a 263/80  
T. vulgaris b71/68  a 24/78  a 86/73  

cavacrol  T. transcaspicu a025/12  a 109/9  a 888/7  
T. vulgaris a32/5  a98/5  a 45/5  

  سوم

p-cymene  T. transcaspicu a500/2  a 429/2  a 999/0  
T. vulgaris b49/5  a48/9  b 38/5  

γ-terpinene 
T. transcaspicu a742/0  a 100/0  a 287/0  

T. vulgaris a79/5  a39/7  b 86/0  

borneol  T. transcaspicu a779/2  a 399/2  a 608/3  
T. vulgaris a60/1  a21/1  a 28/2  

thymol  T. transcaspicu a477/77  a 204/73  a 244/76  
T. vulgaris ab96/72  b 75/67  a 0/76  

cavacrol  T. transcaspicu a161/10  a 705/8  a 414/11  
T. vulgaris ab3/6  b51/4  a 63/8  

  .دار است حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
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 درصد ميزان نظر از پژوهش، اين هاي يافته سبراسا
، T. transcaspicus گونه آويشن در اصلي هاي تركيب

، )7/9-10(كارواكرول  ،)8/75-1/77(تيمول  ترتيب به
و  )14/2-51/2(پاراسيمن ، )8/2- 5/3(بورنئول 

 دو سال در كه دارد وجود) 73/0-39/1(گاماترپينن 
 تيمول و تركيب شده حفظ درصد ميزان ترتيب اين آزمايش،

درصد  بيشترين اسانس، در موجود ماده ترين اصلي عنوان به
 T. vulgaris گونه در. دارد را درصد كمترين ترپينن- و گاما

 از T. transcaspicus گونه با موجود مواد ترين اصلي نيز
 تفاوت چنداني درصد ميزان نظر ترتيب آنها از و تعداد نظر

پاراسيمن  ،)33/72- 6/73(ل تيمو طوري كه به .نداشت
ترپينن -گاما ،)8/5- 48/6(كارواكرول  ،)78/6- 93/6(
هاي اصلي  تركيب )37/1- 7/1(و بورنئول  )64/4- 68/4(

 درصد بيشترين تيمول نيز گونه در اسانس اين. اسانس بودند
  . درصد را داشت كمترين بورنئول و

  
گونه از جنس آويشن كشت شده در ايستگاه  دوي و درصد اسانس بر عملكردهاي كممقايسه ميانگين تأثير مراحل مختلف برداشت  - 2ل جدو

  كند استان خراسان شمالي كهنه

  مراحل
  برداشت

 وزن خشك
 )كيلوگرم در هكتار(

 نسبت وزن خشك
 )درصد(به تر

 درصد اسانس
  عملكرد اسانس

 )كيلوگرم در هكتار(
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 b 7/446 b4/427 b80/26 b768/22 a 526/1 ab460/1b 23/7 b 445/6 يگلدهيابتدا

a 0/922 ab2/1181 a37/26 a914/31 a 537/1 a701/1 a 20/30 a 552/22 يگلدهاواسط
a 5/1248 a8/1739 a80/34 a115/29 a 060/1 b164/1 a 73/12 a 593/21 يگلدهيانتها

  .دار است حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
  
 حثب

  گونه استقرار كه داد نشان شده انجام هاي بررسي
T. vulgaris گونه به نسبت T. transcaspicus مراتب به 

 T. vulgaris به بتنس T. transcaspicus گونهاما  ،بود بهتر
 شروع كه نحوي به ،بود مقاومتر زمستانه سرماي به

  گونه در زراعي سال آغاز در مجدد، زيستي هاي فعاليت
T. transcaspicus ديگرد آغاز زودتر روز بيست تا ده. 

 گرديدند منتقل ياصل زمين به همزمان گونه دو اينكهباوجود 
 روز سه T. vulgaris گونه در گلدهي شروع ي مرحله ولي
 وجود با .شد شروع ديرتر روز 4 گلدهي اواسط و ديرتر
 سال( اول سال در گونه دو هر در )%5( محدود گلدهي
 رسد مي نظر هببنابراين  .نرفتند بذر به گونه دو هر )استقرار
 ازي ناش مزرعه در T. transcaspicus گونه بذردهي عدم

   از شيب( اهانيگي عيطب ستيز محل ارتفاع اختالف
 ضمن باشد، )متر 1100( شده كشت مزرعه با )متر 2000

ي ها شگاهيرو در شنيآو اهيگ ،85-86ي زراع سال در نكهيا
 رشد دوره طول و جوي نزوالت كاهش دليل به همي عيطب

 دليل هببذرها  شدن كامل از قبل و نشسته بذر به كمتر كوتاه
 گونه در اما .دندنمو زانخ زودتر اهانيگ ،يخشكسال شرايط

T. vulgaris بذرها  شدن كامل مانع رويشي رشد غالبيت
  گونه رويشي رشد شروع ،آزمايش دوم سال در .گرديد

T. transcaspicus گونه به نسبت مزرعه در T. vulgaris 
 گلدهي ي دوره شروع نسبت همين به و بود زودتر روز 10
 بعدي مراحل فاصله مرور به ولي .گرديد آغاز زودتر هم
 اواسط ي مرحله كه طوري به ،شد نزديك هم به وژيكيفنول

  .رسيد روز 3 به فاصله اين T. vulgaris گلدهي
 در هوايي هاي اندام خشك وزن بيشترين آزمايش نتايج

 سال دو هر در گلدهي انتهاي ي مرحله در را گونه دو هر
 وي باد ينقد هاي يافته با كهبه طوري  ،)1 جدول( داد نشان

 در خشك و تر ماده عملكرد ثرداكح كه )1381( همكاران
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 آخر برداشت در T. vulgaris گونه در را سطح واحد
 از حاصل نتايج با ولي ،دارد همخواني ،اند كرده گزارش
 عملكرد زانيم كه )2002( همكاران و Macchia آزمايش

 )هكتار در تن 6( هياولي ها برداشت در را T. vulgaris گونه
 .دارد تمغاير ه اند، آورد بدستي بعدي ها خيتار از شتريب

   گونه از حاصل خشك وزن ميانگين اگرچه
T. transcaspicus گلدهي انتهاي مرحله در دوم سال در 

 تغيير روند اين سوم سال در ولي ،بود T. vulgaris از بيش
 دو از بيش T. vulgaris گونه در خشك وزن ميانگين و كرد
 است بديهي .)1 جدول( رسيد T. transcaspicus گونه برابر
 اقتصادي عملكرد افزايش خشك ماده وزن افزايش اينكه 
 دليل هب T. vulgaris گونه .باشد هداشت بدنبال را گياه

 طباقنا با سوم سال در توانست زراعي شرايط با سازگاري
 شرايط از بهتر استفاده و جديد محيط شراط با بهتر

 رشد كاهش جبران كافي رطوبت و مزرعه خاك حاصلخيزي
را  بيشتري ييهوا هاي اندام و نموده را دوم سال در رويشي
 توان ينا T. vulgaris گونه ديگر عبارت به .نمايد توليد
 مساعد، شرايط در گرفتن قرار صورت در كه دارد را ذاتي
  .باشد داشته بهتري توليد

 هاي يتكم ميانگين مقايسه از حاصل نتايج بررسي
 دراما  داد، نشانرا  يمتفاوت اتتأثير گرچها شده گيري اندازه
 در )T. vulgaris و T. transcaspicus( آويشن گونه دو هر
 هاي تركيب درصد روي بر برداشت مراحل سال، دو هر

 متفاوتي اتتأثير مختلف مراحل در هوايي هاي اندام موجود
 و آزمايش سال دو انجام با رسد مي نظر به اگرچه .داشت
 بنابراين داشت،ي مناسب قضاوت نتوان شده انجام ايآناليزه

 شده خواسته بيترك نوع و نظر مورد هدف به با توجه
 مثال عنوان به .كرد انتخاب را برداشت مناسب مرحله توان مي
  گونه در است تيمول آوردن بدست هدف اگر

T. transcaspicus گونه در و گلدهي انتهاي مرحله  
T. vulgaris برداشت براي بايد را گلدهي يابتدا مرحله 

 عنوان به اسانس عملكرد ويژه هب ،يكم عملكرد روند .برگزيد
 دو هر در كلي طور هب كه داد نشان محصول اقتصادي عملكرد

 برداشت نظر از ،)سوم سال در( گلدهي اواسط مرحله گونه
 گريد انيب به .رسد مي نظر به مناسبترو  بيشتر اقتصادي
 از مرحله اين در گونه دو هر در سانسا عملكرد بيشترين

 دو هر در ها يتكم تمامي اينكه ضمن ،بدست آمد سوم سال

 داشتند را عملكرد بيشترين استثناء بدون سوم، سال در گونه
   ).2 و 1 هاي جدول(

  گونه در اصلي هاي تركيب درصد ميزان نظر از
T. transcaspicus ارائه  يكساني روند اًبتقري سال دو در

 در موجود ماده ترين اصلي عنوان به تيمول كه طوري به ،ردندك
 را درصد كمترين ترپينن-گاما و درصد بيشترين اسانس،
 مواد ترين اصلي نيز T. vulgaris گونه در .دادند نشان

 ترتيب و تعداد نظر از T. transcaspicus گونه با موجود
 درصد .نداشت چنداني تفاوت درصد ميزان نظر از آنها

 سال به نسبت دوم سال در گونه دو هر در اسانس در تيمول
 درصد و )%60/73 و %72/77 ترتيب به( بيشتر سوم

 داد نشان را روند اين عكس گونه، دو هر در كارواكرول
محققان  از حاصل هاي يافته با آمده بدست نتايج ).2 جدول(

 ،)1386( امامي دوازده و حسيني مجنون جملهزا ،ديگر
Hudaib و )1388( همكاران و ياوري ،)2002( همكاران و 

  .داشت هماهنگي )1381(رحيمي بيدگلي  و دكنيسف
  
  مورد استفاده منابع

 اثري بررس .1388 ،.ر ،يباقر و .ج.م ،ينيالد تاج ارجمند -
 بادامي شيرو مهم شاخص بري كرمان شنيآو اهيگ كيآللوپات
 ران،ياي يدارو اهانيگ صنعت توسعهي علم شيهما .يكوه
  .257: بهمن 27-28 ،ينيخم امامي عال آموزش مركز

 كاربرد وي بررس .1388 ،.ا مود، يانصار و .م مود، يانصار -
 شيهما .يدامپزشك در كيبار برگ شنيآو اهيگ اسانس

ي عال آموزش مركز ران،ياي يدارو اهانيگ صنعت توسعهي علم
   .61: بهمن 27-28 ،ينيخم امام

 مؤسسه .رانياي ها مرزه و ها شنيآو .1388 ،.ز جمزاد، -
   .صفحه 171 كشور، مراتع و جنگلها قاتيتحق

ي قارچ ضد اثر مطالعه .1384 ،.ر.ا ،يمحمد و .م ،ياقيرسيدب -
 از هيسو دوي رو بر T. daenensis گونه شنيآو اهيگ اسانس
 اهيگ نياي ضدقارچ تيخاص از استفاده و لوسيآسپرژ قارچ
 اهانيگ داريپا توسعه يمل شيهما .شترمرغ صنعت در

   .517-518 :مرداد 5- 7 مقدس، مشهد ،ييدارو
 راتييتغي بررس .1381 ،.ع ،يدگليبي ميرح و .ف دكن،يسف -

يكوه شنيآو اسانسي فيك وي كم )T. kotschyanus( در 
 اهانيگ قاتيتحق .ريتقط مختلفي روشها با و اهيگ رشد دوره
   .1-21 :15 ران،يايي دارو و معطر
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 ،يكتاب فيظر و .ع.م عسكرزاده، ،.پ باباخانلو، ،.ت.ب ،يغالم -
  ي خراسان شنيآو كاشت زمان و روشي بررس .1386 ،.ح
)T. transcaspicus( نييتع و كردن ياهل و كشت منظور به 

 منابع وي كشاورز قاتيتحق مركز .خراسان در آن مؤثره مواد
  .صفحه 75 ،يينها گزارش ،يرضو خراسان استاني عيطب

ي بهايتركي سبرر .1381، .ب.م ،ييرضا و .م ،يزندرانما -
. )T. carmanicus(ي كرمان شنيآوي اسانس روغنيي ايميش

  .111-121 :18 ران،يا معطر ويي دارو اهانيگ قاتيتحق
 و زراعت .1386 ،.س ،يامام دوزده و .ن ،ينيحس مجنون -

 دانشگاه انتشارات .يا هيادو وي يدارو اهانيگي برخ ديتول
   .صفحه 300 ،نتهرا

 .آن مسائل ويي دارو اهانيگ شناخت .1384 ،.ا.و ان،يمظفر -
 5-7،مقدس مشهدي يدارو اهانيگ داريپا توسعهي مل شيهما

  .13-14 :مرداد
 فرهنگ .رانياي اهيگي نامها فرهنگ .1375 ،.ا.و ان،يمظفر -

  .صفحه 584 رانيا معاصر
 ،يعباس ،.ا اب،يپار ،.ح زاده، يرآباديام ،.ا.س آالشلو،ي موسو -

 اهانيگي يشناسا و آوري جمع .1375 ،.ف خادم،ي ثقف و .م
ي عيطب منابع وي كشاورز قاتيتحق مركز .خراساني يدارو
  .صفحه 122 ،يينها گزارش خراسان، استان

 ،ياصفهان ديپورسع و .س.ر ن،يخوشب ،.م نژاد، يكمال ،.ه مهرگان، -
 وي آبي ها رهعصا تن بروني يايضدباكتر اثرات .1386 ،.م

 يرازيش شنيآو و )Mentha pulegium( پونهي نواست
)Zataria multiform.( ييدارو اهانيگ شيهما نيسوم، 

  .464 :آبان 2-3 شاهد، دانشگاه
بررسي تأثير كودهاي فسفر و ازت  .1384 ،.م ،يينوا پور نجف -

 توسعه شيهما .Thymus daenensisبر ميزان بذردهي گياه 
   .381 :مرداد 5-7 ،مشهد ،ييدارو اهانيگ داريپا

 .1381 ،.ع.م ساجد، و .ف ،ينظر ،.د ،يزداني ،.ع.ح ،يباد ينقد -
   شنيآو اسانس باتيترك و عملكردي فصل راتييتغ
)T. vulgaris L.( اهانيگ .كاشت مختلفي ها  تراكم در 

   .51-56 :)5(2 ،ييدارو
ي يدارو اهانيگ از استفاده اثراتي بررس .1388 ،.ع نوبخت، -

 در مرغ تخم تيفيك و عملكرد بر پونه و نعناع شن،يآو
همايش علمي توسعه صنعت گياهان  .گذار تخمي ها مرغ

 27- 28دارويي ايران، مركز آموزش عالي امام خميني، 
   .113:بهمن

، ، سعيد عادلي.ع ،يصمدان ،.م ،يبرات ،.س شمس، ،.ع ،يهاشم -
 ،.ري، شو منصو. ، ناصري، س.اشرف گنجوئي، ش ،.ن

 اهيگ سهي متانول عصارهي يايضدباكتر اثري بررس .1386
 پسودوموناسي رو بر اسپند و مورد ،يرازيش شنيآو

، سومين همايش گياهان دارويي، دانشگاه شاهد .نوزايآئروژ
  .412 :آبان 3-2

 ،.م گدلو،يب و .ا.م ،يحسن ،.ف دكن،يسف ،.و ،يناظر ،.ع ،ياوري -
 اسانس دري ائيميشي ها پيت و باتيتركي يشناسا .1388
 ).T. migricus( جانيآذربا شنيآوي ها تيجمع ازي برخ

همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، مركز 
  .26 :بهمن 27-28آموزش عالي امام خميني، 
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Abstract 

This research was aimed to evaluate the effect of cultivation and domestication of two thyme 
(Thymus L.) species, Khorasani (Thymu stranscaspicus) and garden (Thymus vulgaris), on 
growth and yield components. The study was conducted in different agricultural ecosystems of 
North Khorasan province during 2005-2009. The main treatments consisted of harvesting time 
in a randomized complete block design with three replications. Results showed that the number, 
order and extent of the main chemical compounds in both species of thyme did not differ much. 
However, the quantitative properties measured in both species were affected by different stages 
of harvest in each year. The highest dry weight in both species was obtained at the end of 
flowering stage in all years. Harvesting time had different effects on species composition of 
essential oil in the studied years. The highest efficiency of essential oil was recorded in mid-
flowering stage especially in third year. The quantity of essential oil is the economic indicator of 
thyme performance. Garden thyme (T. vulgaris) produced more essential oil as compared to 
Khorasani thyme (T. transcaspicus). 
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