
Thymus(چندگونه آویشن مورفولوژیکی و میزان اسانسبررسی تنوع sp.( بومی ایران
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چکیده
و سه جمعیت از گونهT. daenensisجمعیت از گونه 13شامل، ه گیااین هاي بومی جمعیت از گونه22آویشن به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گیاه 

T. migricus و دو جمعیت ازگونهT.kotschyanusهـاي گونهاز هرکدام ازجمعیتیک وT. pubsence وT. fedtschenkoi وT. vulgaris

تصـادفی بـا سـه تکـرار در     هاي کاملها به صورت طرح بلوكجمعیت. زان اسانس قرار گرفتندمورد ارزیابی مورفولوژیک، و میT. transcaspicusو 
داري را بـین  تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک و میـزان اسـانس تفـاوت معنـی    .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي کشت شدند

دهـی بـا   ی مثبتی را بین صفات ارتفاع و تعداد ساقه و طول برگ و تاریخ اولین آثار گـل نتایج همبستگی صفات، همبستگ. هاي آویشن نشان دادجمعیت
نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون به روش گام به گام نیز تا حد زیادي . نشان داد) حجم و وزن اسانس(و میزان اسانس ) وزن خشک و تر(صفات عملکرد 

هـا در سـه دسـته    اي صفات مورفولوژیک و میزان اسانس، جمعیتدندروگرام حاصل از تجزیه خوشهبا توجه به . با نتایج همبستگی ساده مطابقت داشت
.هاي اصلی مجموع صفات با چهار عامل اصلی قابل توجیه بودنددر نتایج تجزیه به عامل. اصلی قرار گرفتند

میزان اسانس ،ضریب همبستگیآویشن، صفات مورفولوژیک، :واژه هاي کلیدي

12مقدمه

Thymusآویشن با نـام علمـی   sp.     متعلـق بـه خـانواده نعناعیـان
منشـا آن نـواحی   . آویشن گیاهی خشبی و چنـد سـاله اسـت   . باشدمی

جنس . رویدمدیترانه گزارش شده و در جنوب اروپا در سطوح وسیع می
هاي متعـددي اسـت کـه از نظـر تیـپ شـیمیایی       تیموس شامل گونه

).18(بسیار متفاوتند ) کمیت و کیفیت مواد موثره(
گونـه  4کـه  استداروییومعطرگونه14داراي ایرانآویشن در
T. persicus،T. carmanicus ،T. rautretteriوT. daenensis

بیشـترین ایـران، شـده گـزارش گونـه 14. )5(است انحصاري ایران
دهنـده  ارتفـاع سـاقه گـل   .دارنـد کشورغربودر شمالراپراکندگی

و عرض بـرگ از  16تا 9/5طول برگ از . متر استسانتی30ر حداکث
پوش ها ممکن است به صورت همبرگ. متر متغیر استمیلی4تا 2/4

،یاسـتادیار گـروه باغبـان   باغبـانی و  گیاهاناصالحارشدکارشناسی-3و 1
تهراندانشگاهابوریحان،پردیس

وکشـاورزي تحقیقاتمرکزعلمیهیأتعضوبه ترتیب دانشیار،-5و 4، 2
بیوتکنولوژي کشاورزي و کارشناسانمدیریتورضويخراسانطبیعیمنابع
)مشهد(کشورشرقشمالوشرقمنطقهکشاورزيبیوتکنولوژيارشد

:Email:نویسنده مسئول-(* Sebre14@yahoo.com(

این گیـاه از طریـق قلمـه و بـذر     ). 20(ها باشند گرهتر از میانیا کوتاه
خـواص  ). 2(باشـد  دهی آن خرداد تا تیر مـی موسم گل. شودتکثیر می

دقارچی و ضدانگلی اسانس آویشن موجب شده است ضدباکتریایی، ض
رسما به عنوان یک گیاه دارویی معرفـی شـود   16که این گیاه از قرن 

اي ساخته و ذخیره غدههايدر گیاه آویشن اسانس در کرك). 1و 17(
هـاي چـوبی حـاوي    هاي هوایی این گیاه غیـر از سـاقه  اندام. شودمی

ط اقلیمی مختلف متفاوت و بـین  مقدار اسانس در شرای. اسانس هستند
پیکره رویشـی آویشـن بـه غیـر از اسـانس      در . درصد است5/2تا 1

فالونوئیـد، سـاپونین و مـواد تلـخ     ) درصد10تا8(ترکیباتی مانند تانن 
اسانس آویشن مایعی زرد رنگ، سبکتر از آب، معطر، قـوي  . داردوجود

یاه شناسایی شده این گترکیب در اسانس38تا کنون . و تند مزه است
ترین ترکیبات اسانس آویشن باغی یک ترکیب فنلی به نام مهم. است

است، مقدار این ماده به شدت بـه شـرایط اقلیمـی    )Thymol(تیمول 
.اسـت درصـد 55تا 20محل رویش و نوع گیاه بستگی داشته و بین 

تـأثیر تحـت اسانسدهندهتشکیلموادکهاستدادهنشانتحقیقات
نموورشدومحیطشرایطهمچنینوتکاملیتکوینی،مرحلهژنوتیپ،

عملکـرد میـزان بیشـترین )7(همکـاران وغالمی). 14(باشدمیگیاه
گـرم 06/98و2/44ترتیـب بهخراسانیآویشندررابوتهتروخشک

اثـر زمینـه درزیـادي مطالعـات عـالوه به. کردندگزارشمترمربعدر

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
383-394.، ص1395پاییز، 3، شماره 30جلد 
2008-4730:شاپا

Journal of Horticultural Science
Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 383-394
ISSN: 2008 - 4730



1395، پاییز3، شماره30، جلد )علوم و صنایع کشاورزي(باغبانینشریه علوم 384

زراعـی عواملوخشکیتنشفنولوژیکی،حلهمرارتفاع،مانندعواملی
مطالعـات طبـق ). 11و 6و 15(داردوجـود بـاغی آویشنعملکردبر

دربـاغی آویشـن درهـا سرشـاخه عملکردمیزانباالترینشده،انجام
کامـل دهـی گـل مراحلدرومرتفعمناطقبامقایسهدرپایینارتفاع
هاي دارویی که تعداد گونههاي اخیر در سال). 16و 10(آیدمیبدست

. اند افـزایش یافتـه اسـت   هاي اصالحی ثبت و معرفی شدهطی برنامه
بهبود میزان مواد مؤثره و فعالیـت بیولـوژیکی ایـن گیاهـان از جملـه      

بـا توجـه بـه رفتارهـاي     . باشدهاي اصالحی میاهداف مهم در برنامه
ـ     اکولوژیکی، توده هـاي  تهاي بومی گیاهـان دارویـی بـه ویـژه جمعی

هـاي مورفوفنولـوژیکی و فیتوشـیمیایی    ها، از نظـر ویژگـی  وحشی آن
).17(متنوع هستند 

امروزه در کشت و صنعت گیاهان دارویی، تامین مواد اولیه گیاهی 
بنابراین . گیردداراي امنیت، پایداري و کارایی بسیار مورد توجه قرار می

بـه کشـت و   برداري و وارد کـردن یـک گونـه دارویـی     درصورت بهره
منـابع  . ها بسیار ضـروري خواهـد بـود   صنعت، بررسی تنوع در بین آن

هـاي  توانند منبع بسیاري از ژنژنتیکی بومی متنوع در یک منطقه می
ها عمدتا در گیاهان بومی این ژن. مفید در جهت اصالح گیاهان باشند

. انـد هاي متمادي بوجود آمـده و ذخیـره گردیـده   یک منطقه طی قرن
هـاي موجـود در   آوري شده از طبیعت و تودههاي وحشی جمعجمعیت

هـاي گیاهشناسـی و ارقـام اولیـه بـومی و نژادهــاي      بانـک ژن و بـاغ  
در ). 19(باشـند  سرزمینی قدیمی از منابع تنـوع ژنتیکـی طبیعـی مـی    
هـاي مطلـوب،   کشور ایران به دلیل عدم شناخت ذخایر ژنتیکـی و ژن 

. گیاهان دارویی انجام نشده اسـت برنامه اصالحی درخور توجهی روي 
هـا،  هـاي مختلـف و ارزیـابی آن   توان بـا شناسـایی گونـه   بنابراین می

ها قـرار داد  هاي مطلوب و مورد نیاز محققان را در دسترس آنژنوتیپ
)21 .(

مطالعات مختلفی بر روي تنوع ژنتیکی گیاهان از جمله مطالعه بر 
توســط حاجیــان و Uncinula necatorروي تنــوع ژنتیکــی گونــه 

ــه ) 10(همکــاران  Hordeum vulgareو گون L. ــدم و ــوري مق بل
مطالعات سیتوژنتیکی در آویشن توسط . انجام شده است)7(همکاران 

هـاي  انجـام شـده اسـت و همچنـین بررسـی     ) 8(دفتري و همکـاران  
توسـط  Cuminum setifoliumشناسـی در گونـه  سیتوژنتیکی و گیاه

انجـام  ) 26(و صـفرنژاد و همکـاران   ) 25(صفرنژاد و خسـروي نسـب   
هاي مختلفی به منظـور بـرآورد تنـوع ژنتیکـی در     روش.گردیده است

) 4و 3(در بررسی علمـداري و همکـاران   . هاي گیاهی وجود داردگونه
) 9و 8(روي تنوع ژنتیکی بین چند گونه آویشن و هاشمی و همکاران 

گیـري  انگر مولکولی نتیجهروي چند گونه زیره پارسی با استفاده از نش
توانـد در شناسـایی نـواحی چندشـکلی و     اند که نشانگر رپید مینموده

همچنـین  . تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ژرم پالسـم مفیـد باشـد   
در تحقیقـی بـر روي دو گونـه زیـره نشـان      ) 12(کرمانی و همکاران 

راي تواند یک نشانگر مناسب بمیAFLPاند که نشانگر مولکولی داده
کاشت و ارزیابی . باشدCuminumهاي مختلف جنس جداکردن گونه

هـاي بـرآورد تنـوع ژنتیکـی     مورفولوژیک منابع ژنتیکی یکی از روش
آوري، نظر به اینکه پایه و اساس تحقیقات به نژادي بر جمـع . باشدمی

حفاظت، ارزیابی، توصیف و معرفی والدین گیاهی مناسب استوار است، 
هــاي تجزیــه و گیــري از برخــی روشهــدف بهــرهایــن پــژوهش بــا 

هاي چند متغیـره بـه منظـور تعیـین همبسـتگی بـین صـفات،        تحلیل
بندي و تشخیص روابط بین صفات و بررسی تنوع ژنتیکی در بین گروه
هاي مختلف آویشن ایران است تا تنوع ژنتیکی موجود را بررسـی  گونه

از آن در اصـالح گیـاه   تـوان  ها را گزارش نماید و مـی و روابط بین آن
. دارویی آویشن استفاده کرد

هامواد و روش
در از گیاهـان سـه سـاله   1389تحقیق در سـال  اینانجامجهت

)sp.Thymus.(جنس آویشنداروییگیاهجمعیت22مرحله گلدهی
بذور این گیاهان از بانک ژن تهیه گردیده و . )1جدول (استفاده گردید

خراسـان طبیعـی منابعوکشاورزيز تحقیقاتدر مرک1387در سال 
هاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار کشـت     در قالب طرح بلوكرضوي

به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک به طور میانگین پنج . شده بودند
بوته از میان هر کرت انتخاب و میانگین صفات مـورد تجزیـه آمـاري    

.قرار گرفت

مطالعات آزمایشگاهی
برگ، عرضولوژیک مورد بررسی شامل صفات طولصفات مورف

، بزرگتـرین قطـر تـاج پوشـش    دهنـده،  گلساقهارتفاعبرگ، میانگین
، تعـداد سـاقه در بوتـه،    سطح تاج پوشش، کوچکترین قطر تاج پوشش

آذین، تعداد برگ در سـاقه یکسـاله، نسـبت ارتفـاع     میانگین ارتفاع گل
عملکرد وزن،بوتهتر د وزندهنده، عملکرآذین به ارتفاع ساقه گلگل

درصـد 50دهـی و تعـداد روز تـا    تعداد روز تا اولین گـل ،بوتهخشک
کــش و بــراي گیــري طــولی از خــطبــراي انــدازه. دهــی بودنــدگــل
بـراي  . هـاي وزنـی از تـرازوي الکترونیکـی اسـتفاده شـد      گیرياندازه
گیري میزان اسانس، اندام هـوایی گیاهـان بعـد از برداشـت بـه     اندازه

پـس  . خشک گردیدنمونه برداشت شده کامالً. آزمایشگاه منتقل شدند
از خشک شدن نمونه، گیاه را خرد و یا آسیاب کرده و پس از توزین با 

گیري کلونجر، ترازوي دیجیتالی درون بالن ریخته و با دستگاه اسانس
گیــري انجــام شــد و ســپس وزن اســانس و حجــم اســانس  اســانس

.گیري شداندازه
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آویشنگیاهیهايجمعیت-1ولجد
Table 1-Thyme plant populations

شماره جمعیت
Number

Population

نام علمی گیاه
Scientific Name of the

Plant

منشا جغرافیایی
Geographical Origin

شهرستان محل 
آوريجمع

City of Gathering
Location

طول جغرافیایی
Longitude

عرض 
جغرافیایی
Latitude

ارتفاع از 
سطح دریا
Altitude

1
T. daenensis subs

daenensis1
استان مرکزي

Markazi Province
- 49  52  57 33  46  24 2470

2
T. daenensis subs

daenensis2
استان مرکزي

Markazi Province
- 49  24  50 34  05  06 1965

3
T. daenensis subs

lancifolius 1
تان مرکزياس

Markazi Province

اراك
Arak

49  29  41 34  11  38 2404

4
T. daenensis subs

lancifolius 3
استان لرستان

Lorestan Province

خرم آباد
Khorram Abad

48  40  00 33  25  00 1900

5 T. kotschyanus2
استان کردستان

Kurdistan Province

فریدونشهر
Fereydunshahr

- - -

6 T. vulgaris
نامعلوم

Unknown
- 50  01  00 36  15  00 1300

7
T. daenensis subs

lancifolius5
استان کردستان

Kurdistan Province
- 47  07  00 35  37  00 2100

8
T. daenensis subs

lancifolius4
استان لرستان

Lorestan Province

الیگودرز
Aligudarz

49  30  00 33  11  00 2312

9
T. daenensis subs

daenensis3
استان لرستان

Lorestan Province

خرم آباد
Khorram Abad

48  28  00 33 46 00 1820

10 T. migricus 3

ازخارجمنشاباگونهایناحنماال
.استایران

Origin of this species
probably is the outside of

Iran

- - - -

11 T. migricus 1
استان آذربایجان غربی
West Azerbaijan

province

سلماس
Salmas

44  34  68 38  09  17 1780

12 T. pubsence
استان آذربایجان شرقی

East Azerbaijan Province

قره چمن
Qareh Chaman

46  59  28 37  41  25 1500

13 T. migricus2
استان آذربایجان غربی
West Azerbaijan

province

ارومیه
Orumieh

44  45  63 37  29  47 1920

14
T. daenensis subs

lancifolius6
نامعلوم

Unknown
- - - -

15 T. fedtschenkoi
استان آذربایجان غربی
West Azerbaijan

province
- - - -

16 T. transcaspicus
استان خراسان

Khorasan province
- - - -

17
T. daenensis subs daenensis

5
استان اصفهان

Isfahan province

فریدن
Faridan

- - 2300

18
T. daenensis subs daenensis

4
استان لرستان

Lorestan Province

خرم آباد
Khorram Abad

48  30  00 33  15  00 1830

19
T. daenensis subs daenensis

6
استان اصفهان

Isfahan province

داران
Daran

- - 2500

20
T. daenensis subs

lancifolius2
استان مرکزي

Markazi province
- 49  33  07 33  57  57 2475

21
T. daenensis subs daenensis

7
استان اصفهان

Isfahan province

فریدونشهر
Fereydunshahr

- - -

22 T. kotschyanus1
استان کرمان

Kerman province

زرند
Zarand

56  47  35 30  54  25 2400
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تجزیه آماري
آزمـون نرمـال بـودن، تجزیـه     هاي آماري،براي محاسبه شاخص

ــانگین صــفات،  ــانس، مقایســه می ــه  واری ضــرایب همبســتگی، تجزی
اسـتفاده  SASها از نرم افـزار  رگرسیون گام به گام و تجزیه به عامل

و بـا  )(UPGMAو )Ward(اي بـا روش وارد و تجزیـه خوشـه  شـد 
.انجام شدNTSYSو SPSSاستفاده از نرم افزار 

نتایج
SASتجزیه واریانس صفات بررسی شده با استفاده از نـرم افـزار   

همچنین . ها مشاهده شدداري در بین جمعیتنجام شد و تفاوت معنیا
روش ا استفاده ازبدرصد و 5مقایسه میانگین صفات در سطح احتمال 

بـه  ). 2جـدول  (انجام شد SASنرم افزار توسط دانکن اي د دامنهچن
منظور ارزیابی ارتباط بین صفات از ضرایب همبسـتگی سـاده صـفات    

گـزارش  3ضرایب همبستگی بـین صـفات در جـدول    . استفاده گردید

ها در جداول به همان ترتیبی اسـت کـه در   ترتیب جمعیت(شده است 
).آمده است1جدول 

انگین صفات مورفولوژیک نشان داد کـه در بـین تمـام    مقایسه می
بـرگ، میـانگین  برگ، عـرض ها از نظر میانگین صفات طولجمعیت
ترین قطـر  کوچک، ترین قطر تاج پوششبزرگدهنده، گلساقهارتفاع

، تعداد سـاقه در بوتـه، میـانگین ارتفـاع     سطح تاج پوشش، تاج پوشش
آذین به ارتفـاع  بت ارتفاع گلآذین، تعداد برگ در ساقه یکساله، نسگل

خشک، جمعیت هـاي  تر و عملکرد وزندهنده، عملکرد وزنساقه گل
17)T. daenensis subs daenensis (12و ) از استان اصـفهانT.

pubsence(18و ) استان آذربایجان شـرقی ازT. daenensis subs

daenensis(4جمعیت باالترین مقدار را و تقریباً) از استان لرستانT.

daenensis subs lancifoliusکمتـرین مقـدار را   ) از استان لرستان
. داراست

)spThymus..(جنس آویشنداروییگیاهجمعیت22در صفات مورد مطالعهبین مقایسه میانگین -2جدول 
Table 2- Mean comparison between studied traits of 22 Tymus sp. plant populations

جمعیت
Population

ترین قطر بزرگ
تاج پوشش

Large
diameter

plant
(cm)

ترین کوچک
قطر تاج 
پوشش
Small

diameter
plant
(cm)

سطح تاج 
پوشش

Plant area
(cm)

ارتفاع ساقه 
دهنده گل

Height
flowering

stem
(cm)

ارتفاع گل 
آذین 

Height
inflorescen

ce
(cm)

میانگین تعداد 
اقه در بوتهس

Average
number of

stems per plant

طول برگ 
Leaf

lenght
(cm)

عرض برگ 
Leaf

width
(cm)

1 61.90ac 55.14ae 3559.4ab 23.33a 4.5bd 37.62e 1.8ab 0.43be
2 64.26cd 41.25be 2050.8b 19.93ag 6.21bc 16.4h 0.76hi 0.40be
3 57.16ad 52.50ae 3110.8ab 20.83af 3.083cd 29.17fh 1.62ae 0.33de
4 40.23d 36.5e 1583.9b 7.09k 2.46d 28.39gh 1.30dg 0.68a
5 44.91cd 39.7ce 1893.1b 10.86jk 2.25d 40.8dh 1.50af 0.5ad
6 45.11cd 40.22ce 1887.8b 21.65ae 11.72a 38.89bh 0.95gi 0.33de
7 42.50cd 40.16ce 1577.3b 13.66gj 4.18bd 30.63eh 1.73ac 0.46be
8 43.00cd 36.66de 1693.0b 14.66fj 2.93cd 27.08fh 1.36cf 0.45be
9 46.03cd 39.16de 1975.6b 11.96ik 3.11cd 29.83fh 1.40bf 0.60ab

10 55.28ad 49.96ae 2927.2ab 19.43bh 4.18ce 49.28ah 1.85a 0.35de
11 54.75ad 59.50ae 3406.7ab 15.16dj 2.87cd 69.17ad 1.40bf 0.43be
12 60.61ad 61.50ab 3855.3ab 26.22a 9.55a 78.61a 1.13fh 0.40be
13 55.64ad 49.71ae 2897.6ab 12.67hk 3.91bd 75.00ab 1.05fh 0.57a
14 61.30ad 54.55ae 3527.6ab 19.61ag 4.003bd 58.89af 1.30dg 0.35de
15 49.55bd 45.61ae 2281.7b 13.49gj 3.41bd 67.92ad 1.30eg 0.35de
16 46.33ac 55.66ae 3822.3ab 16.16 cj 4.83bd 53.33ag 0.65i 0.35de
17 70.89ab 38.63a 4641.1a 21.70ad 6.65b 71.78ad 1.77ab 0.37ce
18 72.70a 62.63a 4714.2a 22.70ac 4.95bd 85.08a 1.48af 0.35de
19 62.28ac 41.56 ad 3557.6ab 18.78bi 4.23bd 66.78ae 1.69ad 0.47be
20 57.66ad 54.00ae 3134.8ab 14.83ej 2.83d 66.67ae 0.91gi 0.32de
21 62.33ac 53.66ae 3360.3ab 18.33bi 2.33d 73.33ac 1.44bf 0.31de
22 64/25ac 59.12ac 3945.5ab 18.12bi 3.18cd 51.25ah 0.71i 0.28e

دار نیستنددرصد معنی5دانکن در سطح احتمال اي چند دامنهبر اساس آزمون داراي حروف مشابهاعداددر هر ستون 
In each column, numbers followed by same letters are not significant (p<0.05) according to Duncan multiple range test
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دهـی  در مورد صفات فنولوژیک، از نظر تعداد روز تا اولین آثار گل
T. daenensis(2شـترین مقـدار را جمعیـت    بی subs daenensis از

روز و کمترین مقدار را نیز جمعیـت  39/74با میانگین ) استان مرکزي
11)T. migricusروز 11/49با میـانگین  ) از استان آذربایجان غربی

دهی بیشترین مقدار را جمعیـت  گلدرصد50از نظر تعداد روز تا .دارد
1)T. daenensis subs daenensis  (8و ) از اسـتان مرکـزيT.

daenensis subs lancifolius25/83با میـانگین  ) از استان لرستان
. روز دارد91/58بـا میـانگین   15روز و کمترین مقدار را نیز جمعیـت  

مقایسه میانگین میـزان اسـانس نشـان داد کـه بیشـترین مقـدار وزن       
دارا بـوده و کمتـرین   90/1بـا میـانگین  18را جمعیـت  ) گرم(اسانس 

با ) از استان آذربایجان شرقیT. pubsence(12مقدار را نیز جمعیت 
بیشترین مقدار ) سی سی(از نظر حجم اسانس . داراست44/0میانگین 

T. daenensis(18را جمعیت  subs daenensis  از اسـتان لرسـتان (
.T(6عیـت  دارا بـوده و کمتـرین مقـدار را نیـز جم    03/2با میـانگین  

vulgarisدارد46/0با میانگین ) با منشا نامعلوم.
آورده 3نتایج محاسبه ضرایب همبستگی بـین صـفات در جـدول    

نتایج محاسبه ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد کـه  . شده است
سـطح  و ترین قطر تاج پوششکوچک، بزرگترین قطر تاج پوششبین 

همبسـتگی بـاالیی وجـود دارد و    با یکدیگر و ارتفاع ساقهتاج پوشش
سطح و ترین قطر تاج پوششکوچک، ترین قطر تاج پوششبزرگبین 

با تعداد ساقه در بوته و عملکرد وزن تر و وزن خشک نیـز  تاج پوشش
با افزایش تعداد ساقه در بوته، مساحت و . همبستگی باالیی وجود دارد

ر بـه افـزایش   یابد، که منجـ قطر بزرگ و کوچک بوته نیز افزایش می
با افزایش ارتفـاع سـاقه طـول    . شودعملکرد وزن تر و وزن خشک می

از نظر صفات فنولوژیک، افزایش تعـداد  . یابدآذین نیز افزایش میگل
دهی بـا افـزایش   گلدرصد50دهی و تعداد روز تا روز تا اولین آثارگل

بین طول برگ با وزن و حجـم  . وزن و حجم اسانس رابطه مثبتی دارد
بین تعداد برگ در ساقه یکسـاله و  . اسانس نیز رابطه مثبتی وجود دارد

همچنین بین عملکرد وزن تـر و  . وزن اسانس رابطه مثبتی وجود دارد
بین عملکرد وزن . وزن خشک و حجم اسانس رابطه مثبتی وجود دارد
بین وزن و حجم . خشک با عملکرد وزن تر نیز رابطه مثبتی وجود دارد

جهت انجام تجزیـه رگرسـیونی از   . بطه مثبتی وجود دارداسانس نیز را
صفات عملکرد وزن خشک و حجم اسانس و وزن اسانس بـه عنـوان   
متغیر وابسته در مقابل صفات دیگر به عنوان متغیـر مسـتقل اسـتفاده    

از نتایج حاصـل از  . آمده است5و 4گردید که نتایج حاصل در جدول 
فات دیگر این نتیجه مشـاهده  و ص) متغیر وابسته(صفت حجم اسانس 

از نتایج حاصل از وزن اسـانس  . شود که هیچ صفتی وارد مدل نشدمی
این به دست آمد که اولین و تنها صفت وارد شده در مدل طول بـرگ  

.  از تغییرات مربوط به وزن اسانس را توجیـه کـرد  درصد5/14بود که 
د که اولـین  آماز نتایج حاصل از صفت وزن خشک این نتایج به دست 

از درصـد 51صفت وارد شده در مدل تعـداد سـاقه در بوتـه بـود کـه      
سپس صفت طول بـرگ  . تغییرات مربوط به وزن خشک را توجیه کرد

از درصـد 60به عنوان دومین صفت وارد مـدل شـد کـه در مجمـوع     
نتـایج ایـن تجزیـه تـا     . تغییرات مربوط به وزن خشک را توجیه کردند

دست آمده بـین ایـن صـفات    همبستگی ساده بهحدود زیادي با نتایج
بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از      . وابسته با صفات مستقل مطابقت دارد

جدول ضرائب همبستگی و نتایج حاصـل از رگرسـیون گـام بـه گـام      
در مشاهده شد که صفات مورفولوژیک نظیر طول برگ و تعداد سـاقه  

د وزن خشک انس و صفت عملکراسبوته تاثیر بیشتري بر صفت وزن
ترین صفات ها هر عامل یا فاکتور شامل مهمدر تجزیه به عامل.دارند

نتایج تجزیه به عامل6جدول . باشدداراي بیشترین ضریب عاملی می
) درصد واریـانس (میزان واریانس نسبی هر عامل . دهدها را نشان می

نشان دهنده اهمیت آن عامل در واریانس کـل صـفات مـورد بررسـی     
در این تجزیه چهار عامل اصلی . دشوبه صورت درصد بیان میاست و

سـهم  . درصد واریانس کل را بیـان کردنـد  09/82در مجموع بیش از 
درصد بود که در بین عامـل 79/32عامل اول در توجیه واریانس کل 

هـاي اصـلی دوم   عامل. هاي اصلی بیشترین میزان تنوع را توجیه کرد
29/49در مجمــوع حــدود ) 09/10(رم و چهــا) 18/13(، ســوم )2/26(

با توجه به همبسـتگی  ). 5جدول (درصد واریانس کل را توجیه کردند 
تـرین  کوچـک ، بزرگترین قطر تاج پوشـش ها، صفات متغیرها با عامل
و عملکرد وزن تر جزء عامـل اول  سطح تاج پوشش، قطر تاج پوشش

در بوته، تعداد دهنده، تعداد ساقهقرار گرفتند و صفات ارتفاع ساقه گل
50دهـی، تعـداد روز تـا    برگ در ساقه یکساله، تعداد روز تا اولین گـل 

دهی و وزن و حجم اسانس جزء عامـل دوم قـرار گرفتنـد و    گلدرصد
ءآذین به ارتفـاع سـاقه جـز   آذین و نسبت ارتفاع گلصفات ارتفاع گل

عامل سوم و صفات عرض برگ و عملکرد خشک جزء عامـل چهـارم   
، تـوده زیسـت توان عامـل  بنابراین عامل اصلی اول را می. فتندقرار گر

عامل دوم را عامل میزان اسانس، عامل سوم را ارتفاع و عامل چهـارم  
تواند عوامل ایجـاد  ها میعاملبه تجزیه . را عملکرد خشک گیاه نامید
ها مشخص کند و تجزیه عـاملی توانسـت   تفاوت اصلی را بین جمعیت

فـاکتور اصـلی بیـان کنـد کـه      4بی را به صورت صفت مورد ارزیا16
. اندفاکتورهاي اول و دوم بیشترین سهم را در توجیه واریانس داشته

هـا و فواصــل خویشــاوندي یــا دوري  بـه منظــور تعیــین شــباهت 
ها بر اساس تعداد زیادي صفت یا فـاکتور از  بندي آنها و گروهجمعیت

هـا بـر   اي جمعیـت شـه تجزیـه خو .اي استفاده شدروش تجزیه خوشه
دنـدروگرام حاصـل از تجزیـه    . صفت انجام گرفت16اساس میانگین 

انجام شد که نتایج به دسـت  Wardو UPGMAبه روش ايخوشه
دنـدروگرام بـه روش   1در شـکل  . آمده از دو روش تقریبا یکسان بود

UPGMAنشان داده شده است.
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با سایر صفات) متغیر وابسته(ن اسانس تجزیه رگرسیون گام به گام صفت وز-4جدول
Table 4- Stepwise regression analysis of essential oil weight (dependent variable) with other traites

گام
Step

متغیر مستقل
Indepent variable

A b1

R2)ناقص)ضریب تبیین
R2 (Coefficient of
Determination)

Incomplete

R2)مدل ) ب تبیینضری
نهایی

R2 (Coefficient of
Determination)

Final Model

C.P ضریبMallows

)زمالویمعیار اطالعات(
C.P Coefficient

of Mallows (Mallows
Information Criterion)

1
طول برگ

Leaf lenght
0.33 0.44 0.145 0.145 19.47
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با سایر صفات) متغیر وابسته(صفت عملکرد وزن خشک گام به گامتجزیه رگرسیون-5جدول
Table 5- Stepwise regression analysis of dry weight yield (dependent variable) with other traites

گام
Step

متغیر مستقل
Indepent
variable

A b1 b2

R2)ناقص)ضریب تبیین
R2 (Coefficient of
Determination)

Incomplete

R2)ضریب تبیین (
مدل نهایی

R2 (Coefficient of
Determination)

Final Model

C.P  ضریبMallows

)مالوزیمعیار اطالعات(
C.P Coefficient

of Mallows (Mallows
Information Criterion)

1
تعداد ساقه در بوته

Number of stems
per plant

-15.59 2.65** 0.51 0.51 0.07

2
طول برگ

Leaf lenght
-90.34 2.62** 57.08* 0.087 0.604 -0.83

درصد1و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی** و*
Significant at 5% and 1% level respectively*and**

هاي آویشندر جمعیتعامل اصلی4ها براي مقادیر ویژه و درصد تجمعی واریانس-6جدول
Table 6- Special values and cumulative percentage of variances for 4 main factors in Thymus sp. populations

هاعامل
Factors

واریانس نسبی توجیه شده
Explained relative variance

واریانس تجمعی توجیه شده
Explained cumulative variance

تودهزیست
Biomass

32.79 32.79

ن اسانسمیزا
Essential oil value

58.81 26.02

ارتفاع
Height

71.99 13.18

عملکرد وزن خشک بوته
Dry weight yeild

82.09 10.09

دندروگرام سـه گـروه را   : اي به شرح زیر استنتایج تجزیه خوشه
شـود کـه زیرگـروه اول    زیر گروه میدونشان داد که گروه اول شامل 

T. daenensis(21هـاي  شامل جمعیت subs daenensis  از اسـتان
T. daenensis(14و) اصفهان subs lancifoliusو ) با منشا نامعلوم

10)T. migricusــا ــران ب ــارج از ای ــالی خ ــا احتم .T(3و ) منش

daenensis subs lancifoliusــزي ــتان مرکـ .T(1و ) از اسـ

daenensis subs daenensis  خه و در یـک شـا  ) از اسـتان مرکـزي
ــاي   ــت ه T. daenensis(17جمعی subs daenensis ــتان از اس

T. daenensis(18و ) اصفهان subsdaenensisاز استان لرستان(
.T(11هـاي  در شاخه دیگر است و زیـر گـروه دوم شـامل جمعیـت    

migricus  (20و ) از استان آذربایجـان غربـیT. daenensis subs

lancifolius  (15و ) از اسـتان مرکـزيT. fedtschenkoi  از اسـتان
در ) از استان آذربایجان غربـی T. migricus(13و ) آذربایجان غربی

و ) از استان کرمـان T. kotschyanus(22یک شاخه و جمعیت هاي 
16)T. transcaspicus (12و ) از استان خراسـانT. pubsence از

وه دوم نیز خـود  باشد و گردر شاخه دیگر می) استان آذربایجان شرقی
.T(2شامل جمعیت شود که زیر گروه اولبه دو زیر گروه تقسیم می

daenensis subs daenensis  و زیـر گـروه دوم   )از اسـتان مرکـزي
T. daenensis(4هـاي  شامل جمعیـت  subs lancifolius  از اسـتان

ــتان .T(7و ) از اســتان کردســتان T. kotschyanus(5و ) لرس

daenensis subs lancifolius  (8و ) از اســتان کردســتانT.

daenensis subs lancifolius(9و ) از اســـتان لرســـتانT.

daenensis subs daenensis3باشد و در گروه می)از استان لرستان
.T(6سوم تنها جمعیت  vulgarisگیردقرار می) با منشا نامعلوم.

آمده 1که در جدول ها در شکل به همان ترتیبی است ترتیب جمعیت(
).است

در این تحقیق تجزیه دي پالت با استفاده از دو فاکتور اصلی اول 
Aدر گـروه  ) 2شـکل (با توجه به تجزیه دي پـالت  . و دوم انجام شد

.T(6و ) از استان آذربایجـان غربـی  T. migricus(11هايجمعیت

vulgaris(13و ) با منشا نامعلومT. migricus ذربایجـان  از اسـتان آ
T. daenensis(8و ) غربـی  subs lancifolius  از اسـتان لرسـتان (

غربی که از نظر صفات مورفولوژیک بسیار به هـم  مربوط به آذربایجان
شباهت دارند در یک گروه قرار گرفتند که تا حدودي نتایج حاصـل از  

.T(4هــاي، جمعیــتBگــروه در . کنــدبنــدي را تاییــد مــیخوشــه

daenensis subs lancifoliusــتان ــتان لرسـ .T(7و ) از اسـ

daenensis subs lancifoliusهـاي  بـا ویژگـی  )از استان کردستان
که یکی متعلق به اسـتان  از یک زیرگونهمورفولوژیک مشابه و هر دو

کردستان و دیگري متعلق به استان لرستان بـود در یـک گـروه قـرار     
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. گرفتند
هاي اصلی صفات ها در تجزیه به عاملویژه، واریانس تجمعی توجیه شده و همبستگی متغیرها با عاملمقادیر ویژه، بردارهاي-7جدول 

هاي آویشنمورفولوژیک و میزان اسانس جمعیت
Table 7- Special values, special vectors, justified cumulative variance and variables correlation with factors in analysis to

main factors of morphologic and essential oil value in thyme populations

صفات
Traites

بردارهاي 
ویژه عامل 
اصلی اول
Special
vectors
of first
main
factor

بردارهاي 
ویزه عامل 
اصلی دوم
Special
vectors

of second
main
factor

بردارهاي 
ویژه عامل 
اصلی سوم
Special
vectors
of third

main
factor

بردارهاي 
ویژه عامل 

اصلی 
چهارم

Special
vectors

of fourth
main
factor

همبستگی 
متغیرها با 

عامل اصلی 
اول

Variables
correlation
with first

main factor

همبستگی 
متغیرها با 

عامل اصلی 
دوم

Variables
correlation
with second
main factor

همبستگی 
متغیرها با 

عامل اصلی 
سوم

Variables
correlation
with third

main factor

همبستگی 
متغیرها با 

عامل اصلی 
چهارم

Variables
correlation
with fourth
main factor

ترین قطر تاج بزرگ
پوشش

Maximum
diameter of

canopy

0.40 -0.087 0.05 -0.15 0.93** -0.17 0.08 -0.19

ترین قطر کوچک
تاج پوشش

Minimum
diameter of

canopy

0.40 -0.10 0.05 -0.15 0.92** -0.22 0.07 -0.19

سطح تاج
پوشش

Canopy area

0.40 -0.07 0.06 -0.14 0.93** -0.15 0.09 -0.18

ارتفاع ساقه 
گلدهنده
Height

flowering
stem

0.22 0.31 0.24 -0.22 0.51* 0.63** 0.36 -0.27

ارتفاع گل آذین
Height

inflorescence
-0.09 0.21 0.55 0.02 -0.22 0.43 0.80** 0.02

تعداد ساقه در بوته
Number of
stems per

plant

0.26 -0.30 0.10 0.20 0.61** -0.61** 0.15 0.26

طول برگ
Leaf lenght

0.12 0.16 -0.29 0.33 0.28 0.34 -0.42 0.42

عرض برگ
Leaf width

-0.14 -0.08 -0.28 0.47 -0.32 -0.17 -0.41 0.60**

تعداد برگ در ساقه 
یکساله

Leaf number
of year  stem

-0.07 0.27 0.28 0.28 -0.17 0.55** 0.41 0.35

اولین تعداد روز تا
گلدهی

Number days
to starting of

flowering

0.15 0.39 -0.13 0.11 0.34 0.80** -0.19 0.14
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% 50تعداد روز تا
گلدهی

Number days
to 50% of
flowering

0.12 0.40 -0.19 -0.02 0.28 0.82** -0.28 -0.02

عملکرد تر
Fresh yield

0.29 -0.14 0.23 0.31 0.68** -0.29 0.33 0.39

عملکرد خشک
Dry yield

0.18 -0.26 0.18 0.47 0.42 -0.53 0.27 0.60**

نسبت ارتفاع ساقه 
آذینلبه گ

Height of
stem than

inflorescence

-0.24 0.14 0.45 0.16 -0.56* 0.29 0.65** 0.20

وزن اسانس
Essence
weight

0.21 0.33 -0.05 0.19 0.50* 0.67** -0.07 0.24

حجم اسانس
Essence
volume

0.24 0.30 -0.93 0.13 0.55 0.62** -0.13 0.16

مقدار ویژه
Special value

5.24 4.16 2.11 1.61

واریانس تجمعی
Cumulative

variance
32.79 58.81 71.99 82.09

درصد1و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی** و*
Significant at 5% and 1% level respectively*and**

UPGMAبه روش مورفولوژیک و میزان اسانساي صفاتتجزیه خوشه- 1شکل

Figure 1- Cluster analysis of morphological traits and essential oil value to UPGMA method

) از استان کردستانT. kotschyanus(5هايجمعیتCدر گروه 
T. daenensis(14و ) از استان آذربایجان غربیT. migricus(3و 

subs lancifolius   (21و ) بـا منشـا نـامعلومT. daenensis subs

daenensisــفهان ــتان اصـ T. daenensis(2و ) از اسـ subs

daenensis(20و ) از اســـتان مرکـــزيT. daenensis subs

lancifolius ــزي ــتان مرک ــت)از اس ــیات   ، جمعی ــا خصوص ــایی ب ه
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مشابه متعلق به آویشن دنایی و به جز یک نمونـه  مورفولوژیک تقریباً
متعلق به استان مرکـزي بودنـد،   که متعلق به استان اصفهان بود بقیه

منشـا  بـا T. migricus(10هـاي ، جمعیـت Dدر گـروه  .قرار گرفتنـد 
از اسـتان آذربایجـان   T. pubsence(12و ) احتمالی خـارج از ایـران  

.T(16و ) از استان آذربایجان غربیT. fedtschenkoi(15و) شرقی

transcaspicus(18و ) از اســتان خراســانT. daenensis subs

daenensis ــتان ــتان لرسـ T. daenensis(19و ) از اسـ subs

daenensis (1جـز جمعیـت   بـه . گرفتنـد قـرار )از استان اصـفهانT.

daenensis subs daenensis(9و )از اســـتان مرکـــزيT.

daenensis subs daenensis  (22و )از اســتان لرســتانT.

kotschyanusهـاي لرسـتان و   اسـتان متعلق به که ) از استان کرمان
.ها در چهار گروه متمرکز شـدند مرکزي و کرمان بودند؛ بقیه جمعیت

انـد کـه بـر اسـاس     ها در شکل با شماره مشخص شـده محل جمعیت
تجزیه تري پالت، نیز با استفاده از سه فاکتور اصلی . باشدمی1جدول 

ی را در این تجزیه، سه گروه اصل). 3شکل (اول، دوم و سوم انجام شد 
هـایی را  هاي قبلـی شـباهت  توان در نظر گرفت، که با گروه بنديمی

T. daenensis(1هـاي  از جمله اینکه جمعیـت . دهدنشان می subs

daenensis(9و )از اســـتان مرکـــزيT. daenensis subs

daenensis(22و )از اســتان لرســتانT. kotschyanus از اســتان
ها جدا شـده بودنـد در اینجـا    بقیه گروهپالت هم ازکه در باي) کرمان

بنـدي  دسـته . اي مجزا قـرار گرفتنـد  ها جدا و در دستهنیز از بقیه گروه
.ها نیز تا حدودي شبیه به باي پالت بدست آمدسایر گروه

بحث
داري هاي انجام شده در این تحقیق تفـاوت معنـی  مطابق بررسی

9روي ) 13(وي مطالعـه مهـد  . هاي آویشن مشـاهده شـد  بین جمعیت
داري بــین صــفات نمونــه آویشــن هــم نشــان داد کــه تفــاوت معنــی

این نتایج بیان کننده این مطلب است . مورفولوژیک آویشن وجود دارد
ها از نظر صفات مورفولوژیک مورد مطالعـه از تنـوع   پالسمکه این ژرم

دست آمـده نشـان داد کـه صـفات میـزان      نتایج به. زیادي برخوردارند
. با طول و عرض برگ و تعداد ساقه در بوته رابطه مثبتـی دارد اسانس 

دست آمده بهتر است که در هنگام گزینش از بـین  با توجه به نتایج به
داراي تعداد ساقه و هایی کهبراي کشت انبوه از جمعیتها این جمعیت

ارتفاع ساقه بیشتر و طول برگ بیشـتري باشـند، اسـتفاده شـود، زیـرا      
هـاي  جمعیـت . و میزان اسانس بـاالتري خواهنـد بـود   داراي عملکرد 

بـا  همچنـین  . شـوند براي این منظور پیشنهاد میT.daenensisگونه
دست آمده بهتر است که در هنگـام گـزینش از بـین    توجه به نتایج به

هایی که داراي عملکرد باال ها براي کشت انبوه از جمعیتاین جمعیت
) از استان آذربایجان غربیT. migricus(13هايبودند یعنی جمعیت

T. daenensis(17و  subs daenensis(18و ) از استان اصفهانT.

daenensis subsdaenensis(20و )از اســـتان لرســـتانT.

daenensis subs lancifoliusاستفاده شود) از استان مرکزي.

هاي آویشن ان اسانس جمعیتنمودار دو گانه بر اساس صفات مورفولوژیک و میز- 2شکل 
Figure 2- Dual graph based on morphological triats and essential oil value of thyme populations
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هاي آویشن نمودار سه گانه بر اساس صفات مورفولوژیک و میزان اسانس جمعیت- 3شکل
Figure 3- Triple graph based on morphological triats and essential oil value of thyme populations

بهتر اسـت کـه در هنگـام گـزینش از بـین ایـن       با توجه به نتایج
هـایی اسـتفاده شـود کـه داراي     جمعیتها براي کشت انبوه ازجمعیت

هـاي  جمعیـت هـا، جمعیتدر بین. اسانس باالیی هستندحجم و وزن
T. daenensis(2شـماره  subs daenensis9و ) ز اسـتان مرکـزي  ا

)T. daenensis subs daenensis3  (10و)از اسـتان لرسـتانT.

migricus(18و ) منشا احتمـالی خـارج از ایـران   باT. daenensis

subsdaenensisاسـانس  حجم و وزنبیشترین ، )از استان لرستان
T. daenensis(4شمارههايجمعیترا داشتند و بهتر است از subs

lancifoliusــتان ــتان لرس ــتان T. kotschyanus(5و ) از اس از اس
.T(6و ) کردستان vulgaris(12و ) با منشا نامعلومT. pubsence از

اسـانس را  میزان حجم و وزنترین که پایین) استان آذربایجان شرقی
هیبریداسـیون درون و بـین   .داشتند براي کشت انبـوه اسـتفاده نشـود   

دسترسی به جـوامعی کـه   . گیردن به وفور صورت میاي در آویشگونه
بتوانند پس از تالقـی حـداکثر هتـروزیس را بـروز دهنـد مفیـد واقـع        

لذا جهت انتخاب بهترین والدین در هر تالقی، یـافتن ارقـام   . گرددمی
ها که بر اسـاس صـفات مورفولوژیـک داراي حـداکثر فاصـله      یا نمونه

هاي اصالحی به عنـوان  در پروژهتواند مؤثر باشد وژنتیکی هستند می
گیرنـد تـا مولـد تنـوع     ها مورد استفاده قرار میوالدین در انجام تالقی
.Tهـاي با توجه به نتایج حاصل جمعیت). 13(ژنتیکی بیشتري باشند 

kotschyanus وT. transcaspicus وT. pubsence ــک در ی
نظـر صـفات   دسته قرار گرفتند که قرابت نزدیک این سـه گونـه را از  

همچنین نتایج نشـان داد  . دهدمورفولوژیک و میزان اسانس نشان می
از نظـر صـفات   T. daenensisو T. fedtschenkoiهـاي کـه گونـه  

بررسی تنوع مورفولوژیک و .ترندنزدیکو میزان اسانسمورفولوژیک
هـایی از  میزان اسانس آویشن، عالوه بر اینکه امکان انتخاب جمعیـت 

توانـد  کنـد، مـی  را براي توسعه کشت و کار فراهم مـی برترهايگونه
شرایط اصالح آن را از نظر تولید محصول باالتر، کیفیت بهتر، مقاومت 

.بیشتر به شرایط محیطی و افزایش ترکیبات دارویی را ایجاد نماید
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