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Introduction
 The Genus Thymus is one of the most important genera of the Lamiaceae family. According to Jalas (1971), 

Thymus is divided into eight sections: Micantes, Mastichina, Piperella, Teucrioides, Pseudothymbra, Thymus, 
Hyphodromi, and Serpyllum. About 18 species exist in some areas of Iran and most of them belong to Serpyllum 
Section and kotschiani Subsection. Chromosomal information is an important key for taxonomy, phylogeny, 
evolution, genetics and breeding in thyme. Therefore, this work was carried out to study the cytogenetic 
characteristics of genus Thymus belonging to the Subsection Kotschyani for breeding purposes and taxonomy.  

Materials and Methods 
Seeds were collected from 5 wild populations and germinated on wet filter paper at 20 oC. One cm long roots 

were pretreated with 8-hydroxyquinolin and then washed in distilled water and fixed in carnoy solution for 24 
hours. Hydrochloric acid (1N) was applied for 7 min to hydrolyze the roots. Staining was done by orcein for 24 h 
at room temperature. Stained roots squashed in one drop of 45% acetic acid and examined by aZEISS Axiophot 
compound microscope. Cells in metaphase stage were photographed with a D450; Canon Inc. Japan digital 
camera. Ten well prepared metaphasic cells were selected and some chromosomal characteristics such as total 
chromosomal length (TL), long arm length (L), short arm length (S), the arm ratio (AR) [LA/SA], and 
centromeric index (CI), were measured using Micro Measure ver. 3.3 software. The following karyological 
parameters were determined: total chromosome form (TF%), intrachromosomal asymmetry index (A1) and 
interchromosomal asymmetry index (A2). Karyotypic characteristics have been determined using the symmetry 
classes of Stebbins (SC). Karyotype formula was determined from chromosome morphology based on 
centromere position in accordance with the classification of Levan. 

Results and Discussion
 This study reports the chromosome number and meiotic behavior of 31 populations belonging to 8 species of 

Thymus Subsect. kotschyani from Iran. In most species of this subsection, the base number of chromosome x = 
15 and two diploid and tetraploid ploidy levels with chromosome number of 2n = 30 and 60 were observed. Only 
in T. migricus species, the base number of chromosome x = 14 was reported with two levels of diploid and 
tetraploid ploidy and chromosome numbers of 2n= 28 and 56. The chromosomes were mostly metacentric (m) or 
sub-metacentric (sm) in all species Among the various species with basic number of x= 15, the highest 
percentage of TF and the lowest amount of A1 were observed in populations belonging to T. eriocalyx (T7) 
indicating that this species has the most symmetric karyotypes. The lowest percentage of TF and the highest 
amount of A1 are in population of T. lancifolious (27) and T. fedtschenkoi (T28) species; this shows that the 
species has the most asymmetric karyotype among the species of this subsection. The highest amount of A2 was 
observed in T. eriocalyx (T7) species, indicated the asymmetry between chromosomes and chromosomal length. 
The difference in the number of chromosomes, ploidy levels and karyotype asymmetry in the populations and 
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different species may be related to different environmental conditions in their habitat, pollination system (cross 
pollination) or polyploidy (Aneuploidy) in this genus. 

Conclusion 

 The results showed that basic chromosome number in most species is 15 (x= 15). Two ploidy levels (diploid 
and tetraploid) were observed among different species. Chromosomes in most species, were metacentric and 
sub-metacentric. Based on intra- chromosomal symmetry (A1 and TF) T. eriocalyx species (T7) has the most 
symmetric and most primitive karyotype and the species T. lancifolius (T27) and T. fedtschenkoi (T28) havethe 
most complete and the most asymmetric karyotypes. Also based on inter- chromosomal symmetry, (A2) T. 
eriocalyx (T) species has the most asymmetric karyotype. 


Keywords: Cytogenetic, Karyotype, Subsec. Kotschyani, Taxonomy, Thymus spp. 
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 چکیده

تقیش   های سییتژنتتییی، پژوهش آویشن از مهمترین گیاهان دارویی است که کاربردهای وسیعی در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد.
های خژیشاوتد مطرح است. تعداد، اتدازه و شییل کرومیژزوا از   کند و به عنژان اولین تجزیه فیلژنتی و تیامل گروهها ایفا میمهمی در تعیین قرابت گژته

های کیاریژتییی  در اصالح نتتییی هر گژته گیاهی داشتن اطالعات کافی در خصژص سطح پلژئیدی و ویژگیفاکتژرهای مهم در بررسی تیامل هستند. 
زیر بخیش   و Serpyllumهای آویشن متعلق به بخش های کاریژتییی برخی گژتهویژگی در این مطالعه .باشدگران میترین تیازهای اولیه اصالحاز مهم

Kotschyani هیای کرومیژزومی و   ی ویژگیی بررسبرای چه و در مرحله متافاز میتژز های مریستم ریشه. در این مطالعه از سلژلمژرد مطالعه قرار گرفت
بیژد. دو سیطح پلژئییدی پدییلژئیید و      x=14هیا  و در برخیی گژتیه   x=15هیا  کاریژتییی استفاده شد. بر اساس تتایج، عدد پایه کرومژزومی در اکثر گژتیه 

متاساتتریک بژدتد. بر اسیاس تقیارن درون   ها، به صژرت متاساتتریک و ساب ها در اکثر گژتهکرومژزواهای مختلف مشاهده شد. تتراپلژئید( در میان گژته
 Thymus lancifoliousهیای  ترین کاریژتیپ و گژتیه ترین و ابتداییمتقارن Thymus eriocalyx های گژته( برخی جمعیتTFو  1Aکرومژزمی پ

 Thymus eriocalyxگژتیه   A)2(می ترین کاریژتیپ را دارا بژدتد و بر اساس تقارن بیین کرومیژز  ترین و کاملتامتقارن Thymus fedtschenkoiو
 .Tهیای گژتیه  قیرار گرفتنید ولیی در جمعییت     1Bو  1Aها در کالس بر اساس جدول دوطرفه استیبنز اکثر جمعیت. ترین کاریژتیپ بژددارای تامتقارن

lancifolious  2کالسA 3وB   .هیای اصیالح و   کسیژتژمییی و برتامیه  تژاتد برای درک بهتر جایگاه تاتتایج حاصل از این مطالعه میتیز مشاهده شد
 سازی مفید باشد.اهلی

 
 سیتژنتتیک ،kotschyaniآویشن، تاکسژتژمی، زیر بخش  هاي كلیدي:واژه

 

 3 2 1 مقدمه

های خاتژاده تعناع ترین جنسییی از مهم (Thymus)آویشن 
(Lamiaceae)  است که در زیر خاتژادهNepetoideae  قرار دارد

(Morales, 2002).  ماده مژثره آویشن اساتس است که قسمت اعظم
 -های مژتژترپنی پمثل پارادرصد(، هیدروکربن 80تا  20ها پآن را فنل

                                                
گروه علژا و مهندسی باغباتی، مجتمع آمژزش  و استادیار مدرسبه ترتیب  -2و  1

 عالی تربت جاا، تربت جاا، ایران
                 Email: moradi@tjamcaas.ac.ir) تژیسنده مسئژل: -*(

داتشیار، سازمان تحقیقات، آمژزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آمژزش  -2
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضژی، بخش تحقیقات علیژا زراعیی و بیاغی،    

 مشهد؛ مجتمع آمژزش عالی تربت جاا، ایران
DOI: 10.22067/jhs.2022.72022.1082 
 

دهند. به طژر کلی تیمژل جزء ترپینن( تشییل می -سیمن و گاما
 اصلی ترکیب فنلی در آویشن و کارواکرول تیز یک جزء فرعی است

(Leung and Foster, 1996). بندی جاالسبر اساس طبقه(Jalas, 

، Micantesبخش شامل:  8جنس آویشن دارای ، (1976
Mastichina ،Piperella ،Teucrioides ،Pseudothymbra ،

Thymus ،Hyphodromi  وSerpyllum باشد. در بخش می
Serpyllum های هشت زیر بخش شناسایی گردیده است و گژته

این بخش  Kotschyaniآویشن مژجژد در ایران عمژما در زیر بخش 
هجده گژته آویشن در ایران گزارش شده است  (.1پجدول قرار دارتد 

 ها پراکنده هستندهای کژهکه چهار گژته اتدمیک و اغلب در دامنه
(Jamzad, 2009). تعداد کرومژزوا در این های متعددیدر پژوهش ،

متغیر تشان داد که حاکی از  n2=90تا  n2=24در دامنه بین  را جنس
با عدد پایه سطژح پلژئیدی مختلف دییلژئید، تتراپلژئید و هگزاپلژئید 

https://jhs.um.ac.ir/
moradi@tjamcaas.ac.ir
https://doi.org/10.22067/jhs.2022.72022.1082
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 ,.Ziaei Nasab et al)  باشدمی  =7x، 8، 9، 10، 15کرومژزومی 

2012; Javadi et al., 2009) .و مارتژتفیژا مارتژتفی (Martonfi 

and Martonfiova, 1996)   گژته  9دو سطح پلژئیدی را برای
 .Tامل پنج گژته از آن ش تد،مختلف از جنس آویشن گزارش تمژد

alpestris،T. bihoriensis ،T. pannoonicus ،T. pulegioeides  
 .Tگژته  دییلژئید و چهار(، n2=24پ  n2،)T. serpyllum=28پ

alternans،T. glabrescens ،T. pucherrimus subsp. 

sudeticus ، T.praecox subsp praecox تتراپلژئید بژدتد. 

باشند، اطالعات ثتی مژجژد زتده میها پایه ورااز آتجایی که کرومژزوا
تمایند. ای را در تاکسژتژمی ایفا میسیتژنتتییی تقش ویژه

ها ایفا های کاریژتییی، تقش مهمی در تعیین قرابت گژتهپژوهش
های خژیشاوتد کند و به عنژان اولین تجزیه فیلژنتی و تیامل گروهمی

اطالعات کافی در اصالح نتتییی هر گژته گیاهی داشتن مطرح است. 
ترین های کاریژتییی از مهمدر خصژص سطح پلژئیدی و ویژگی

اطالعات حاصل از تفاوت در تعداد . باشدگران میتیازهای اولیه اصالح
د به تتژاهای وحشی و زراعی میبین گژته ،هایا ساختمان کرومژزوا

عنژان یک ابزار مژثر در تالقی و اتتقال صفات مطلژب مژرد استفاده 
های مختلف تاکنژن سطژح پلژئیدی مختلفی در گژته .قرار گیرد

آویشن گزارش شده است ولی خصژصیات کاریژتییی آتها چندان مژرد 
 .(Daftari and Safarnejad, 2012)تژجه قرار تگرفته است 

یه به تژادی اتجاا مطالعات سیتژنتتییی از اقدامات اولدر تحقیقات به 
های مختلف در های مطلژب گژتهرود، برای استفاده از ننشمار می
گیری، تعیین تعداد کرومژزوا و های اصالحی ماتند دو رگبرتامه

ها سطح پلژئیدی بسیار ضروری است تا بهترین روش اتتقال نن
هایی که از شباهت کرومژزومی ها بین گژتهطراحی شژد. اتتقال نن

از  .(Lewis, 1980) د مژفقیت بیشتری داردبیشتری برخژردارت
کاربردهای دیگر مطالعات سیتژنتتییی استفاده از این اطالعات در 

بندی گیاهان در سیستم جدید به عنژان بخشی از شناسایی و طبقه
ها، ثابت بژدن تعداد تاکسژتژمی جدید است. تنژع زیاد در کرومژزوا

ا در افراد یک گژته و تنژع تعداد، اتدازه و ساختمان هکرومژزوا
های متفاوت شاخص مفیدی برای اهداف ها در گژتهکرومژزوا

 ساختار (اتدازه و شیل تعداد، در اختالف تاکسژتژمی هستند. وجژد

 بیاتگر تژاتدمی سلژلی تقسیم هنگاا هاکرومژزوا رفتار کاریژتییی( و

. (Azizian and Bakhshi-Khaniki, 2002)باشد  اختالف نتتییی

 مشخص کردن بر عالوه سیتژتاکسژتژمی، تحقیقات کلی، طژر به

 با اطالعات تژاتدآتها، می بین تنژع و هاجمعیت بین قرابت و ارتباط

 در گیریبهره منظژر به کشژر در مژجژد نتی خزاته مژرد در ارزشی

 هایگژته در سیتژنتتییی اتجاا مطالعات بنابراینآورد.  فراهم نن باتک

 وحشی گیاهان خصژصا آتها، به متعلق هایجمعیت همچنین و گیاهی

 تیاملی تاریخچه روی کمی اطالعات تمژدن دلیل فراهم به بژمی، و

 و کاریژلژنییی مشخصات تعیین ای،گژته بین هایقرابت تعیین گیاه،
 ,.Funamoto et al)ت اس خژرداربر ایالعادهفژق اهمیت غیره، از

های های سیتژنتتییی برخی گژتهدر این مطالعه ویژگی .(2008
جهت  Kotschyaniزیر بخش  و Serpyllumآویشن متعلق به بخش 

 کاربرد در اهداف اصالحی و تاکسژتژمی مژرد مطالعه قرار گرفت.
 

 هامواد و روش

تحقیق بذر پنج جمعیت آویشن خراساتی از  برای اتجاا این
ها با استفاده آوری شد. شناسایی تمژتهجمع (2پجدول  مناطق مختلف
در هرباریژا پردیس کشاورزی  (Rechinger, 1982)از فلژرا ایراتییا 

ها با هییژکلریت ت. ابتدا بذرو منابع طبیعی داتشگاه تهران صژرت گرف
زتی، سدیم یک درصد به مدت سه دقیقه ضدعفژتی شدتد. جهت جژاته

دیش استریل حاوی کاغذ صافی قرار داده شدتد بذرها در ظروف پتری
ساعت  10گراد و درجه ساتتی 20و سیس به نرمیناتژر در دمای 

 24زتی پس از هساعت تارییی اتتقال داده شدتد. جژات 14روشنایی و 
ساتتی 5/1تا  5/0ها به چهکه طژل ریشهساعت آغاز شد. زماتی 48تا 

ها از گیاهچه جدا گردید و سیس در چهمتر رسید تژسط اسیالیل ریشه
تیمار به مدت چهار ساعت قرار داده شدتد. در این مطالعه محلژل پیش

این مدت  هیدروکسی کژئینژلین استفاده شد، پس از -8تیمار از پیش
 24به مدت  1-ها در محلژل تثبیت کننده محلژل کارتژیچهریشه

ساعت در دمای اتاق قرار داده شدتد. جهت هیدرولیز از اسید 
های کلریدریک یک ترمال به مدت هفت دقیقه استفاده شد. ریشه

هیدرولیز شده پس از شستشژ و آبگیری در داخل ظروف پالستییی 
لیتر رتگ اورسئین قرار داده شدتد و کژچک حاوی یک یا دو میلی

ساعت در دمای اتاق تگهداری شد. پس از  48تا  24سیس به مدت 
ها از محلژل رتگ خارج شدتد و روی یک الا چهآمیزی، ریشهرتگ

متر از تمیز قرار گرفتند. پس از حذف کالهک، در حدود دو میلی
ده و سیس چه پمنطقه مریستمی( با اسیالیل قطع تمژاتتهای ریشه

به منظژر ترا کردن بافت، درصد  45یک قطره اسید استیک 
ها و خنثی کردن اثر اتاتژل روی آن پذیری بهتر، تژرا سلژلرتگ

ریخته شد و سیس یک المل روی تمژته قرار داده شد و عمل 
اسیژاش اتجاا شد. بعد از اتجاا اسیژاش، اسالیدها با استفاده از 

با بزرگنمایی  ZEISS Axiophot. Germanyمییروسیژپ تژری 
x1000  .سلژل متافازی از هر جمعیت  10مژرد بررسی قرار گرفتند

گیری پارامترهای کرومژزومی و کاریژتییی با برای ارزیابی و اتدازه
 Safari) اتتخاب شد Micro Measure ver. 3.3استفاده از ترا افزار 

et al., 2008; Martonfi and Martonfiova, 1996; ).  سیس
، طژل بازوی کژتاه (L)، طژل بازوی بلند (TL)طژل کل کرومژزوا 
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(S) تسبت بازوها ،(AR) شاخص ساتترومری ،(CI)،  شاخص عدا
، شاخص عدا تقارن بین کرومژزومی A)1(تقارن درون کرومژزومی 

)2(A، ژتیپ پدرصد شیل کلی کاری(TF%  محاسبه گردید. در این
بررسی برای تعیین وضعیت تیاملی و مطالعه تقارن کاریژتییی از 

استفاده شد. به منظژر تجزیه آماری  Stebbinsجدول دو طرفه 
گیری صفات کرومژزومی، تجزیه واریاتس در های حاصل از اتدازهداده

و مقایسه  SAS افزارتصادفی و با استفاده از ترا قالب طرح کامالً
 5ای داتین پدر سطح احتمال ها با استفاده از آزمژن چند دامنهمیاتگین
( اتجاا شد. اطالعات مربژط به خصژصیات کرومژزومی و درصد

و زیر  Serpyllumهای آویشن متعلق به بخش کاریژتییی سایر گژته
از منابع علمی مختلف استخراج و مژرد مطالعه  Kotschyaniبخش 
های های مختلف سایر گژتهرفت. مژقعیت جغرافیایی جمعیتقرار گ

 تشان داده شده است.  3جدول آویشن مژرد مطالعه در 

 

 نتایج و بحث

هیای میژرد   های متافازی، کاریژتییپ و اییدیژگراا نتژتییپ   سلژل
ین مطالعه تعداد کرومیژزوا  تشان داده شده است. ا 1شیل بررسی در 

گژته آویشن متعلیق بیه زییر بخیش      8جمعیت از  31و رفتار میتژزی 
Kotschyani  دهید. تتیایج تجزییه وارییاتس     در ایران را گزارش میی

هیای آویشین خراسیاتی    های کرومژزومی جمعییت ها برای ویژگیداده
ها از تظر صیفاتی ماتنید طیژل    تشان داد که در بین جمعیت (4پجدول 

کرومژزوا، طژل بازوی بلند، طژل بازوی کژتاه، تسبت بازوی بلنید بیه   
داری وجژد دارد و در سیطح  کژتاه و شاخص ساتترومری اختالف معنی

دار بژد. در این مطالعه برای هر پنج جمعیت، عدد پایه یک درصد معنی
تراپلژئید تعیین شد. و دو سطح پلژئیدی دییلژئید و ت x=15کرومژزومی 
ها، بیه صیژرت متاسیاتتریک بژدتید و در     ها در اکثر جمعیتکرومژزوا

های ساب متاساتتریک تیز مشیاهده شید. بیه    جمعیت رئین کرومژزوا
های تیژان، گلمخاران، پاکتل و هیییژه بیه صیژرت    طژر کلی جمعیت

، در حیالی کیه جمعییت رئیین بیه      n2=30دییلژئید و تعداد کرومیژزوا 

مشیاهده شید. از لحیا      n2=60تتراپلژئید و تعداد کرومیژزوا  صژرت 
ها دو حالت مشاهده شد، بدین صیژرت  کالس استبینز در بین جمعیت
قیرار   A1ها در کالس و بقیه جمعیت A2که جمعیت رئین در کالس 

 ،(Stebbins, 1971)گرفتند. بر اساس تتایج حاصل از روش اسیتبینز  
هیای میژرد بررسیی جمعییت رئیین دارای کاریژتییپ       در بین جمعیت

هیای  باشید. از تظیر شیاخص   ها میی تر تسبت به بقیه جمعیتتامتقارن
ترین جمعیت رئین تامتقارن TF%)1(A ,کاریژتییی درون کرومژزومی 

تییرین کاریژتیییپ و از تظییر کاریژتیییپ و جمعیییت گلمخییاران متقییارن
جمعییت پاکتیل دارای    A)2(ومی هیای تقیارن بیین کرومیژز    شاخص
ترین کاریژتیپ بژد. بررسی مطالعات کرومژزومی و کاریژتییی تامتقارن
بیر اسیاس    kotschyaniهای آویشن متعلق به زیر بخیش  سایر گژته

هیای ایین زییر    تشان داد در اکثر گژته (5پجدول تحقیقات اتجاا شده 
و دو سیطح پلژئییدی دییلژئیید و     x=15 بخش عدد پاییه کرومیژزمی  
 .Tمشاهده شد. تنها در گژته  n2=30 و 60تتراپلژئید با تعداد کرومژزا 

migricus  14عدد پایه کرومژزمی=x  با دو سطح پلژئیدی دییلژئید و
 گزارش شد.  n2=28و  56تتراپلژئید و عدد کرومژزمی 

تشان داد که  T. migricusمطالعه کاریژتییی پنج جمعیت از گژته 
 x= 14 مطالعیه در ایین گژتیه    مژرد هایپایه جمعیت کرومژزوا تعداد
 56 و بنید  و تازلژ هریس، هایجمعیت در کرومژزوا 28 وجژد. باشدمی

 دییلژئییدی  بیه سیطژح   مربیژط  قژشچی و جلفا جمعیت در کرومژزوا
 هایکرومژزوا اتدازه. ( استx4=n2=60پ تتراپلژئیدی و( x2=n2=28پ

 42/1 تییا 69/0 از متژسییط آن طییژل و بییژد کژچییک بسیییار میتییژزی
 و قژشیچی  جمعییت  در هیا اکرومژزو کژچیترین. بژد متغیر مییرومتر
 هیا، جمعییت  همیه  در. شید  مشاهده هریس جمعیت در آتها بزرگترین
 کییه حییالی در بژدتیید تییرینمتییداول متاسیینتریک هییایکرومییژزوا
 به کاریژتییی هایصشاخ. بژدتد تادر ساب متاسنتریک هایکرومژزوا

 تامتقارن کمی هاکاریژتییپ که داد تشان جمعیت پنج برای آمده دست
  .ستنده

 

 در ایران Kotschyaniمتعلق به زیر بخش  Thymusهاي مختلف جنس گونه -1جدول 
Table 1- Different species of Thymus genus belong to subsection Kotschyani in Iran 

 گونه
Species 

 زیر بخش
Subsection 

 بخش
Section 

T. armeniacus 

 
Kotschyani (Klokov.) Jalas 

 

 
Serpyllum 

(Miller) Benth. 

 
 

T. carmanicus Jalas 

T. daenaensis Celak 

T. eriocalyx (Ronninger) Jalas 

T. fallax Fisch. & C. A. Mey 

T. fedtschenkoi Ronninger 
T. kotschyanus Boiss. & Hohen. 

T. Lancifolius Celak 

T. migricus Klokov & Schost 

T. pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak 
T. transcaspicus Klokov 

T. transcaucasicus Ronninger 
T. trautvetteri Klokov 
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 ي مختلف آویشن خراسانيهاموقعیت جغرافیایي و شرایط اقلیمي جمعیت -2جدول 
Table 2- Geographic location and climatic conditions of studied Thymus transcaspicus Klokov populations 

كاربري 

 زمین
Land use 

میانگین بارندگي 

 سالیانه

Average 

annual rainfall 

(mm) 

دماي  میانگین

 سالیانه

Average annual 

)otemperature (C 

 عرض

 جغرافیایي

Latitude ( N)) 

طول 

 جغرافیایي
Longitude  

E)) 

 ارتفاع 
Altitude 

(m) 

 رویشگاه
Location 

 استان
Province 

 مرتع
Grassland 

310 13.9 
N37º 27´ 

13" 
E58º 35´ 

18" 
2300 

 تیژان
Tiwan 

 خراسان رضژی
Razavi 

khorasan 

 زراعی
Farming 

337.9 11.9 
N36º 57´ 

17" 
E58º 23´ 

14" 
2454 

 گلمخاران
Gomakharan 

 خراسان رضژی
Razavi 

khorasan 

 چراگاه
Pasture 

270 13.5 
N37º 23´ 

53" 
E57º 03´ 

10" 
2150 

 رئین
Reiin 

 خراسان شمالی
Khorasan  

North 

 زراعی
Farming 

253 12.7 
N37º 16´ 

18" 
E57º 27´ 

47" 
2049 

 پاکتل
Pakotal 

 خراسان شمالی
Khorasan  

North 

 چراگاه
Pasture 

267.9 11.2 
N36º 01´ 

5" 
E53º 27´ 

48" 
2026 

 هییژه
Hiqu 

 سمنان
Semnan 

 
 کرومیژزومی  بیین  تقارن عدا شاخص و 64/0 تا 49/0 از 1A شاخص

 دییلژئیید،  هیای جمعییت  میان در. بژدتد متغیر 1/0 تا 02/0 بین( 2Aپ
 هیای ویژگیی  برخی با بند و تازلژ جمعیت از تژانمی را هریس جمعیت

 طژل و هاکرومژزوا بازوهای ترینکژتاه و بلندترین ماتند یژلژنیییکار
 تامتقیارن  کاریژتییپ  دارای بند جمعیت. داد تشخیص هاکرومژزوا کل
 همیاتطژر  است، بلند و کژتاه بازوی طژل بین تفاوت معنای به این. بژد
 جمعییت  حیال،  ایین  بیا . اسیت  شیده  داده تشان بزرگتر 1A تژسط که

تغییرات طیژل   معنای به بژد و ترتامتقارن کاریژتیپ با جمعیتی هریس
 بیا  تیازلژ  جمعییت  دیگیر،  طرف از(. 2A= 102/0پ هاکرومژزوا بین در

 بژد متفاوت دیگر دییلژئید جمعیت دو با متقارن بسیار کاریژتیپ داشتن
 جمعیت تتراپلژئید، جمعیت دو بین در (.2A 0.020 = و 1A 0.492 =پ

(. به طژر  2A= 07/0و 1A= 64/0پ بژد امتقارنت یپکاریژت دارای جلفا
 تیاهمگنی  بیاالتر  سیطژح  دهنیده  تشیان  جلفیا  و هریس کلی جمعیت
بررسیی کیاریژتییی پینج     .(Yavari  et al., 2010)بژدتد  کاریژتییی

 T. lancifolius, T. daenensis subspهیای  جمعییت از گژتیه  

daenaensis, T. fedtschenkoi, T. pubescens     متعلیق بیه زییر
کرومژزوا پایه در تمامی گژتیه تشان داد که عدد kotschyaniبخش 

 .Tاز لحا  سطح پلژئییدی گژتیه   . باشدمی x=15 هیای مژرد مطالعه

lancifolius  با فرمژل کاریژتیییsm5m+25 گژتیییه، دو جمعیت T. 

daenensis subsp daenaensis    ژل کیاریژتییی  به ترتییب بیا فرمی
sm8m+22  وm30،  گژتهT. fedtschenkoi  فرمیژل کییاریژتییی با 
sm7m+23  گژتیییه وT. pubescens    با فرمیژل کیاریژتیییm30 ،

گژتییه  اسیتبینز  براساس جدول دوطرفهبژدتد.  (x2=n2=30پدییلژئید 
 تقیارن قرار گرفتند. با تژجیه به شیاخص    B3و  A3کالس  2هیا در 

از  T. daenensis subsp daenensi  ومی، گژتییه درون کرومییژز 
ترین کاریژتییپ تسیبت بیه دو    تیرین و در عیین حیال کاملتامتقیارن

تیرین و  متقیارن  T. pubescens گژته دیگر بیژد. درحیالی کیه گژتیه    
 ,Daftari and Safarnejad) ترین کاریژتییپ را تشییان داد ابتدایی

 (Javadi et al., 2009) در مطالعییه جییژادی و همیییاران .(2012
 .T)خصژصیات کاریژتییی شش جمعیت از دو گژتیه آویشین شیامل    

kotschyanus, T. daenensis)   از این زیر بخش مژرد بررسی قرار
و  =15xگرفییت. تتییایج تشییاتگر آن بییژد کییه تعییداد کرومییژزوا پایییه 

ها از تژع متاساتتریک و در تعداد کمی از ا در اکثر جمعیتکرومژزوا ه
تییژع سییاب متاسییاتتریک بژدتیید. سییطح پلژئیییدی مختلفییی در بییین  

مشییاهده شیید  T. kotschyanus و T. daenensisهییای جمعیییت
 (T20)و  T. daenensis (T16)هیای  پدییلژئید و تتراپلژئید(. جمعیت

T. kotschyanus 60تتراپلژئید پ=x4=n2ها دییلژئیید  ( و بقیه جمعیت
کمتییرین  T. kotschyanus (T20) (. جمعیییتx2n=2=30بژدتیید پ
 عنییژان بییه بنییابراین داشییت، را  TFمقییدار بیشییترین و 1Aمقییدار 
 T. daenensis (T17)شد. در جمعیت  معرفی کاریژتایپ ترینمتقارن

 سیایر  از آن کاریژتییپ  مشیاهده شید، بنیابراین    2Aحیداکثر شیاخص   
 بژد.   ترتامتقارن هاجمعیت

 T. eriocalyxهای کاریژتییی ده جمعیت از گژته بررسی ویژگی
ها بژد. بیاتگر دو سطح پلژئیدی پدییلژئید و تتراپلژئید( در این جمعیت

و تعداد  x=15های این گژته عدد پایه کرومژزومی در جمعیت
 تعیین شد.  n2=60و  n2=30کرومژزوا 

 

 



 863     های آویشن بومی ایرانمطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونهمرادی و همکاران، 

  Kotschyaniهاي مختلف آویشن مورد مطالعه متعلق به زیر بخش ایي جمعیتموقعیت جغرافی -3 جدول
Table 3- Geographic location of different populations of studied Thymus belonging to Kotschyani subsection 

 محل نمونه برداري 
Location 

 گونه
Species 

 منبع
Reference 

 سفید کژه-ازتا-لرستان
Lorestan, Azna, Sefid kooh 

T. eriocalyx   

 
 

 
 
 

 2012کلژتدی و همیاران، 
Kalvandi et al., 2012 

 

 اشتراتیژه -دره تخت -ازتا-لرستان
Lorestan Province, Azna, Dare Takht, Oshtoran kooh 

T. eriocalyx 

 سراوتد-گهر رود-دورود-لرستان
Lorestan Province, Doroud, Gahar Road, Saravand village 

T. eriocalyx  

 کژه راسژتد-سژراته -شازتد-مرکزی
Markazi Province, Arak Shazand, Souraneh village, Rasvand mountain 

T. eriocalyx  

 اراک کژه ابسر -مرکزی
Markazi Province, Arak, Qom Road Latehdar village, Absar Mountain 

T. eriocalyx  

 منطقه حفاظت شده لشگردر -مالیر -همدان
Hamadan Province, Malayer, Conservation area of Lashkardar 

T. eriocalyx  

 منطقه حفاظت شده خاتگرمز-تژیسرکان-همدان
Hamadan Province, Toysderkan, Tormeyanak village, Khangormaz mountain 

T. eriocalyx  

 کژه داالخاتی-اباد روستای احمد-سنقر -کرماتشاه
Kermanshah Province, 11 km Riad of Songhor to Bistoon, Ahmadabad village, 

Dalakhani mountain 
T. eriocalyx  

 آریز گرجی-جاده قدیم سنندج به مریژان-کردستان
Kurdestan Province, Sanandaj Marivan old Road, Ariz gorge 

T. eriocalyx  

 زسق-کردستان
Kurdestan Province, Saghez 

T. eriocalyx  

 گاگازان-قزوین
Gazvin- Gagazan 

T. daenensis  

 

 
 

 2009جژادی و همیاران، 
Javadi et al., 2009 

 
 
 

 آبگرا -قزوین
Gazvin- Abgarm 

T. daenensis  

 کینژار -زتجان
Zanjan- Kinevars 

T. daenensis 

 ریمان-زتجان
Zanjan- Riman 

T. daenensis  

 المژت -قزوین
Gazvin- Alamut 

T. kotschyanus  

 ابهر -زتجان
Zanjan- Abhar 

T. kotschyanus  

 هریس -آذربایجان شرقی
East Azerbaijan, Heris 

T. migricus 

 
 2010یاوری و همیاران، 

Yavari et al., 2010 

 جلفا -آذربایجان شرقی

East Azerbaijan, Jolfa 
T. migricus  

 قژشچی -آذربایجان غربی

West Azerbaijan, Ghushchi 
T. migricus  

 تازلژ -آذربایجان غربی

West Azerbaijan, Nazloo 
T. migricus  

 بند -آذربایجان غربی

West Azerbaijan, Band 
T. migricus  

 خراسان رضژی

Razavi Khorasan Province 
T. lancifolius  

 1390، دفتری و همیاران
Daftari1 et al ., 2012 

 خراسان رضژی

Razavi Khorasan Province 
T. fedtschenkoi  

 خراسان رضژی

Razavi Khorasan Province 
T. pubescens  

 خراسان رضژی

Razavi Khorasan Province 
T. daenensis  

 خراسان رضژی

Razavi Khorasan Province 
T. daenensis 
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 هاي آویشن خراسانيهاي كروموزومي در برخي جمعیتزیه واریانس ویژگيتج -4جدول 
Table 4- of the ANOVA for thr chromosomal traits in some populations of Thymus transcaspicus Klokov  

 منابع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادي
Df 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 طژل کل کرومژزوا
Total Length of 
Chromosome 

(TL) 

 طژل بازوی بلند

Long arm 
(LA) 

 طژل بازوی کژتاه

Short arm 
(SA) 

 تسبت بازوها

Arm ratio 
(AR) 

 شاخص ساتترومری

Centromic 
index 
(CI) 

 جمعیت
Populations 

4 0.139**  0.039** **0.25 0.016** 0.0003** 

 خطا
Error 

45 0.002 0.009 0.004 0.003 0.008 

 درصد 1دار در سطح احتمال تفاوت معنی **       
**: significant at 1% of probability level. 

 
 هاي مختلف آویشن جزئیات كاریوتیپي گونه/ جمعیت -5جدول 

Table 5- Karyotypic details of Thymus species/populations  

KF TF% 2A 1A SC TL 
 سطح پلژئیدی

Ploidy level 
2n X 

 ها/جمعیتهاگژته
Species/ Populations 

30m 43.86 0.13 0.21 1A 1.12 2x 30 15 T. transcaspicus (T1) 
58m + 2sm 43.17 0.14 0.23 2A 1.24 4x 60 15 T. transcaspicus (T2) 

30 m 43.97 0.14 0.20 1A 1.35 2x 30 15 T. transcaspicus (T3) 
30m 44.68 0.12 0.19 1A 1.42 2x 30 15 T. transcaspicus (T4) 
30m 44.87 0.13 0.18 1A 1.22 2x 30 15 T. transcaspicus (T5) 
30m 45.65 0.14 0.16 1A 1.54 2x 30 15 T. eriocalyx  (T6) 
30m 46.96 0.19 0.12 1B 1.27 2x 30 15 T. eriocalyx (T7) 
30m 45.88 0.15 0.15 1A 1.74 2x 30 15 T. eriocalyx (T8) 
30m 46.84 0.17 0.12 1A 1.61 2x 30 15 T. eriocalyx (T9) 
30m 46.37 0.12 0.14 1A 1.32 2x 30 15 T. eriocalyx (T10) 

2M+28m 45.70 0.12 0.15 1A 1.30 2x 30 15 T. eriocalyx (T11) 
60m 45.90 0.18 0.15 1B 1.39 4x 60 15 T. eriocalyx (T12) 
30m 45.03 0.18 0.17 1B 2.37 2x 30 15 T. eriocalyx (T13) 

2M+58m 45.14 0.13 0.17 1A 1.02 4x 60 15 T. eriocalyx (T14) 
60m 46.58 0.17 0.12 1A 1.09 4x 60 15 T. eriocalyx (T15) 

45m+6sm 40.4 0.12 0.32 1A 1.56 4x 60 15 T. daenensis (T16) 
28m+2sm 40.94 0.17 0.29 1B 1.51 2x 30 15 T. daenensis (T17) 

30m 40.33 0.13 0.32 1A 1.51 2x 30 15 T. daenensis (T18) 
30m 41.15 0.14 0.29 1A 1.38 2x 30 15 T. daenensis (T19) 

56m+4sm 42.11 0.14 0.26 1A 1.16 4x 60 15 T. kotschyanus (T20) 
30m 41.45 0.13 0.28 1A 1.15 2x 30 15 T. kotschyanus (T21) 

28m - 0.1 0.57 - 1.42 2x 28 14 T. migricus (T22) 

52m+4sm - 0.07 0.64 - 0.86 4x 56 14 T. migricus (T23) 

56m - 0.05 0.52 - 0.69 4x 56 14 T. migricus (T24) 

26m+2sm - 0.02 0.49 - 0.77 2x 28 14 T. migricus (T25) 

26m+2sm - 0.03 0.58 - 0.87 2x 28 14 T. migricus (T26) 

25m+5sm 38.24 0.15 0.37 2B 3.36 2x 30 15 T. lancifolius (T27) 
23m+7sm 38.71 0.13 0.36 3A 2.92 2x 30 15 T. fedtschenkoi (T28) 

30m 41.05 0.09 0.29 3A 3.22 2x 30 15 T. pubescens (T29) 
22m+8sm 36.32 0.16 0.42 2B 3.28 2x 30 15 T. daenensis (T30) 

30m 41.53 0.12 0.28 3A 3.28 2x 30 15 T. daenensis (T31) 

TL ،1: طژل کل کرومژزواA،2 : شاخص عدا تقارن درون کرومژزومیA ،شاخص عدا تقارن بین کرومژزومی :TF% ،درصد شیل کلی کاریژتیپ :KFفرمژل کاریژتییی : 

TL: total length of chromosome, A1: intrachromosome asymmetry index,  A2: interchromosome asymmetry index, TF%: total form 
percentage, KF; karyotype formula 
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 .Tهای بر اساس شاخص تقارن درون کرومژزومی جمعیت

eriocalyx (T13, T14) ترین و ترین و تیامل یافتهتامتقارن
ترین کاریژتیپ متقارن T. eriocalyx (T7, T9, T15) های جمعیت
از تظر . (Kalvandi et al., 2012)ها دارا بژدتدبین جمعیت را در
های مختلف زیر بخش های کرومژزومی در بین گژتهویژگی

kotschyaniمییرومتر( و بزرگترین  69/0، کژچیترین کرومژزوا پ
 T. migricusهای مییرومتر(  به ترتیب در گژته 36/3کرومژزوا پ

(T24) وT. lancifolius (T27) دهنده این مشاهده شد که تشان
های بسیار کژچک های مختلف آویشن دارای کرومژزوااست که گژته

 ,Mahdavi and Karimzade)باشند، مهدوی و کریم زاده می

با مطالعه روی خصژصیات کاریژلژنییی چند گژته آویشن  (2010
های مختلف جنس آویشن ها در گژتهد که کرومژزواگزارش کردت

های کژچک هستند. به طژر کلی مطالعات سیتژلژنییی در گژته
های آتها مختلف جنس آویشن به دلیل اتدازه بسیار کژچک کرومژزوا

بر اساس جدول  .(Funamoto et al., 2008)بسیار مشیل است 
قرار گرفتند ولی  B1و  A1ها در کالس اکثر جمعیت دوطرفه استیبنز

تیز مشاهده  B3و  A2کالس  T. lancifolious های گژتهدر جمعیت
های مژرد مطالعه این شد در تتیجه بر اساس این پارامتر در بین گژته

تری تسبت به کاریژتیپ بقیه تر و کاملگژته دارای کاریژتیپ تامتقارن
درصد ، (Huziwara, 1962پ ظر هژزیژاراباشد. طبق تها میگژته

شاخصی برای بیان وضعیت تقارن  (%TF)شیل کلی کاریژتیپ 
تر باشد دلیل بر قرار تزدیک 50به  TFکاریژتیپ است. هرچه درصد 

ها و کاریژتیپ متقارن و هرچه از گرفتن ساتترومر در وسط کرومژزوا
های با ساتترومرهای دهنده وجژد کرومژزواکمتر باشد تشان 50

های ساب اتتهایی و کاریژتیپ تامتقارن است. وجژد کرومژزوا
متاساتتریک و ساب تلژساتتریک تیز دلیل بر عدا تقارن کاریژتیپ 

، جمعیتی که دارای TFبا درصد  1Aاست. با تژجه به رابطه عیس 
تر و امتقارنباشد ت TFو کمترین مقدار درصد  1Aبیشترین مقدار 

باشد دارای  TFو بیشترین مقدار  1Aجمعیتی که دارای کمترین مقدار 
های مختلف آویشن با عدد تری است. در میان گژتهکاریژتیپ متقارن

 1Aو کمترین مقدار شاخص  TFبیشترین مقدار شاخص  x=15پایه 
مشاهده شد و  T. eriocalyx (T7, T9) های متعلق بهدر جمعیت

ترین ترین و ابتداییه این است که این گژته دارای متقارندهندتشان
باشد. کمترین مقدار های این زیر بخش میکاریژتیپ در میان گژته

های های گژتهدر جمعیت 1Aو بیشترین مقدار شاخص  TFشاخص 
T. lancifolius (T27)  وT. fedtschenkoi (T28)  مشاهده شد و

باشند. تر میدارای کاریژتیپ تامتقارنها بیاتگر این است که این گژته
مشاهده  2Aبیشترین مقدار شاخص  T. eriocalyx (T7)در گژته 

ها شد، بدین ترتیب در این جمعیت بیشترین عدا تقارن بین کرومژزوا
 ها وجژد دارد. و هترونتی از تظر طژل کرومژزوا

 

 گیرينتیجه

تیژان  حقیق میهای این تبه طژر کلی از تحقیقات گذشته و یافته
های مختلف استنباط کرد که در سطح پلژئیدی و تعداد کرومژزوا گژته

آویشن تاپایداری وجیژد دارد کیه احتمیاال تاشیی از تغیییرات عژامیل       
پلژئییدی پآتیژپلژئییدی(   ای و پلیی محیطی، هیبریداسییژن بیین گژتیه   

شیژد کیه تشیخیص و تعییین منشیا      باشد، این تاپایداری باعث میمی
های آویشن به دشژاری اتجاا شژد. در پاییان، تتیایج   ژمی گژتهتاکسژت

جایگاه تاکسژتژمییی و  تژاتد برای درک بهترحاصل از این مطالعه می
 ها مفید باشد.  سازی این گژتههای اصالح و اهلیبرتامه

 

 هاي متافازي و آیدیوگرام آویشن خراسانينمایي از كروموزوم -1شکل 
Figure 1- Mitotic metaphase of Thymus transcaspicus populations and related ideograms 
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