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چکیده
آویشن یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران و جهان است که به دلیل داشتن دو ترکیب تیمول و کارواکرول دارای خواص دارویی متنوویی موی-
باشد .هدف از انجام این آزمایش بررسی خصوصیات میکروسکوپی و مورفولوژیکی آویشن باغی ( )Thymus vulgarisدر مقایسه بوا دو توودآ آویشون
خراسانی ( )Thymus transcaspicusدر شرایط کشت شدآ آب و هوایی مشهد میباشد .بدین منظور آزمایشی به صورت طرح بلوک کاملً تصادفی با
 3تیمار و  4تکرار و در هر تکرار  9بوته انجام شد .تیمارها شامل آویشن باغی و دو تودآ آویشن خراسانی ( Aو  )Bبود .نتایج نشان داد که تنوع در خوور
توجهی از نظر صفات مهم اصالحی گیاهان دارویی بین تیمارها وجود دارد .با توجه به نتایج بدست آمدآ از لحوا خصوصویات مورفولووژیکی ب رگتورین
طول و یرض برگ ،تعداد گل و طول گل ،فاصله میانگرآ و طول گلآذین در تودآ  Aآویشن خراسانی مشاهدآ شود و بیشوترین یملکورد تور و خشو ،
ارتفاع گیاآ ،ب رگترین قطر تاج پوشش و درصد اسانس مربوط به بوتههای آویشن باغی بود .نتایج آنالی  GC-MSنشان داد کوه اسوانس آویشون بواغی
دارای  33ترکیب و اسانس آویشنهای خراسانی دارای  72ترکیب بودند .با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی در آویشنهای مورد مطالعه دو
نوع کرک غدآای و پوششی تشخیص دادآ شد که کرک غدآای از نوع سپری بدون پایه بود .در آویشن باغی میانگین اندازآ کرکهای سپری و کورک-
های پوششی به ترتیب  23/33و  72/33میکرومتر بود که در مقایسه با آویشنهای خراسانی ،تراکم کرکهای پوششی و سپری بیشتر بوود .در مجمووع
نتایج بدست آمدآ حکایت از وجود پتانسیل ژنتیکی مناسبی از لحا کلیه صفات در آویشنهای خراسانی و باغی داشت که میتوان بوا انتقوال صوفات از
آویشن باغی در برنامه های اصالحی به ینوان پایه به آویشن خراسانی حداکثر استفادآ را به یمل آورد و میتوان از ایون گونوه بوومی ایوران بوه ینووان
جایگ ین مناسبی برای گونه اروپایی آویشن باغی جهت مقاصد مختلف ،باالخص کاربردهای دارویی استفادآ کرد.
واژههای کلیدی :آویشن باغی ،آویشن خراسانی ،کرک سپری ،میکروسکوپ الکترونی روبشی

مقدمه

1

ایران به لحا تنوع اقلیموی و تنووع زیسوتی ازوسوی و منحصور
به فردی برخوردار است .این تنوع در مورد گیاهان و از جملوه گیاهوان
دارویی به روشنی مشهود است .گیاآ آویشن ( )Thymus spp.بوا نوام
یمومی  Thymeبه دلیل دارا بودن برخی متابولیتهای دارویوی و بوه
ویژآ اسانس یکی از پر مصرفترین (به ینوان دارو ،ادویوه و یطور) و
 3و  -7بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گروآ یلوم باغبانی ،دانشکدآ کشاورزی،
دانشگاآ فردوسی مشهد
)Email: azizi@um.ac.ir
(*-نویسندآ مسئول:
 -3دانشیار ،گروآ زیستشناسی ،دانشکدآ یلوم ،دانشگاآ فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.62795

ارزشوومندترین گیاهووان دارویووی دنیاسووت .آویشوون خراسووانی (
 )transcaspicusیکی از گونههای اسانسدار میباشد کوه در اسوتان
خراسووان بووه صووورت خووودرو در منوواطم شوومالی و مرک و ی اسووتان
(مخصوصا ارتفایوات هو ار مسوجد و بینوالود) پوراکنش دارد .گیواهی
بالشتکی تن  ،با ساقههای بسیار منشعب ،با قایدآ چوبی ،شاخه گول
دهندآ به ارتفاع  31تا  71سانتیمتر ،کم و بیش راست ،در تمام سطح
پوشیدآ از کرکهای گستردآ میباشود .آویشون بواغی ( T. vulgaris
 )L.از قرن شان دهم رسما به ینوان ی گیواآ دارویوی معرفوی شود.
آویشن باغی یا آلمانی بومی جنوب اروپا و نواحی مختلوف مدیترانوه از
جمله کشورهای فرانسه ،پرتغال ،اسپانیا ،ایتالیا و یونان است .این گیواآ
در نواحی نیمه خش زالندنو به می ان بیش از چندین ه ار هکتار بوه
صورت خودرو وجود دارد .این گونه در ایران به طور وحشی دیدآ نشدآ
T.
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است .در تمام فارماکوپههای معتبر از پیکر رویشی آویشون بوه ینووان
دارو یاد شدآ و خواص درمانی آن مورد تأکید قورار گرفتوه اسوت31 .
گونه از آویشنها متعلم به کشور ایران است کوه حودود  %33از کول
گونههای آویشن دنیا بومی ایوران هسوتند ( .)1گونوههوای موجوود در
ایران اکثرا متعلم به زیربخش  Kotschyani Klokovمیباشوند (.)1
کرکهای غدآای ساختارهای ترشحی تخصص یافتوهای هسوتند کوه
تولید اسانس در برخی گیاهان به وجود آنها بستگی دارد (.)4
در ایران مشکالت بسیاری برای تولید گیاهان دارویی وجوود دارد.
برداشت بیرویه از یرصههای طبیعی منجر به تخریوب زیسوتگاآهوا،
کاهش تنوع و در نهایت انقراض بسیاری از گونههای گیاهان دارویوی
گردیدآ است .به منظور حفظ و حراسوت از ایون گونوههوا کوه ذخوایر
ژنتیکی ارزشمند این سرزمین به حساب میآینود و نیو بهورآبورداری
یلمی و اصولی از این مناب  ،شناخت یمیم و مبتنی بر اصوول یلموی
چنین گیاهانی در اولویت بررسی قرار دارند .بهینهسوازی یملیوات بوه
زرایی اگرچه نقش مؤثری در بهبود تولیود ایون گوروآ از محصووالت
کشاورزی داشته است ولی بدون انجام یملیات به نژادی رسویدن بوه
حداکثر تولید امکانپذیر نمیباشد .یملیات بهنژادی در گیاهان دارویی
و معطر در ابتودای فواز توسوعه خوود اسوت لوذا مطالعوه خصوصویات
مورفولوژیکی و میکروسکوپی این گروآ از گیاهان بستر اولیه مطالعات
اصالحی در راستای بهرآبرداری اصولی از این مناب جهت بهنوژادی و
اف ایش کمیت و کیفیت مواد مؤثرآ گیاهان دارویی به حساب مویآیود
(.)33
مطالعات یاوری و همکاران نشان دادآ است که گیاهان رویشگاآهای
مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی از نظر میانگین طول
ساقه گلدار ،طول دومین میانگرآ ،طول و یرض برگ ،طول گل آذین،
طول کاسه و جام گل و بازدآ متوسط اسانس با هم متفاوت هستند.
محل رویش و نمو گیاهان دارویی ،از لحا ارتفاع از سطح دریا ،شیب
و یرض جغرافیایی و تأثیری که این یوامل بر دما ،نور و رطوبت
نسبی میگذارند ،در متابولیسم گیاهان دارویی و تغییرات سنت مواد
مؤثرآ آنها اهمیت زیادی دارد ( .)31آویشن از نظر ترکیبات دارویی و
صفات مورفولوژیکی دارای تنوع بسیار باالیی است ( .)37در همین
رابطه در مطالعهای که توسط لوپ پوژول و همکاران برروی تنوع
ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه  T. loscosiiصورت گرفت ،تنوع
ژنتیکی بسیار باالیی بین این جمعیتها مشاهدآ شد و این تنوع به
پلیپلوئید بودن این گونه ارتباط دادآ شد که سبب اف ایش قدرت
باروری و سازگاری آن شدآ است ( .)9افالکیان و همکاران با مطالعه
اکوتیپهای مختلف آویشن دنایی که از سه استان اصفهان ،مرک ی و
لرستان جم آوری شدآ بود بیان کردند که اکوتیپ خرم آباد  3از نظر
یملکرد بوته به سایر اکوتیپها برتری دارد و مهمترین یوامل اثرگذار
بر یملکرد ،صفات قطر تاج پوشش ،طول برگ و یرض برگ هستند

( .)7بررسی فیتوشیمیایی و مورفولوژی  23جمعیت  Thymusدر
اسپانیا نشان داد که تغییرات فالونوئیدها رابطه ن دیکی با ویژگیهای
مورفولوژی و آناتومی همه جمعیتها دارد و احتماال نتیجه
چندشکلی ژنتیکی است ( .)2استوانووی و همکاران گ ارش کردند
که در بررسی تنوع ریختشناسی پنج جمعیت T. glabrescens
تغییرات معنیداری در طول و یرض برگ و تعداد غدآهای ترشحی
برگ مشاهدآ شدآ که میتواند در برنامههای اصالحی مورد توجه
باشد ( .)37در جریان متداول کردن زرایت گیاهان دارویی،
بررسیهای سازگاری این گیاهان به شرایط اقلیمی مختلف و
جنبههای تکنیکی زرایی ،اصالحی ،فرآوری ،خش کردن ،ارزیابی
مواد مؤثرآ دارویی و استاندارد کردن آنها از اهمیت ویژآای برخوردار
است (.)31
شناخت تودآهای محلی (فرمهای اولیه) و حفاظت شدآ (فرمهای
ثانویه) و انتخاب بهترین و مناسبترین پایهها از بین ایون توودآهوا و
مقایسه با رقمهای ثبت شدآ جهانی ،ارزش بسیاری در اصالح آویشن
دارد ،بطوریکه بررسی مواد مؤثرآ و تولید ارقام پور محصوول اهمیوت
زیادی دارند ( .)1دورگگیری از مهمترین روشهای بوه نوژادی تموام
گیاهان است و برای انجام دورگگیری آگاهی و مقایسوه خصوصویات
مورفولوژیکی و میکروسکوپی تودآها و ارقام پر محصوول خوارجی در
شرایط آب و هوایی ایران الزم و ضروری است .با توجه بوه اینکوه در
خصوص کرکهای آویشن چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است،
شناسایی این خصوصیات میتواند سهم ب رگوی در اصوالح ایون گیواآ
دارویی با ارزش داشته باشد.

مواد و روشها
بذور آویشن باغی و دو توده آویشن خراسانی

دو تودآ بذری متفاوت آویشن خراسانی یکی حاصل جم آوری از
رویشگاآ طبیعی آن در شمال خراسان ،منطقوه تیووان ،و توودآ دیگور
حاصل از بذور جم آوری شدآ از ی تودآ زرایی در م ریه تحقیقواتی
دانشکدآ کشاورزی ،دانشگاآ فردوسی مشهد بودند و بذور آویشن باغی
از بان ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتو کشوور تهیوه گردیود.
بذور در اواخر بهمن سال  3393در گلخانه تحقیقاتی دانشگاآ فردوسی
مشهد در لیوانهای یکبار مصرف کشت شدند .قبل از کاشت نشاها در
زمین یملیات آمادآسازی زمین انجام شد .در اسفندماآ نشاهای حاصل
از گلخانه به زمین اصلی منتقل گردید .فاصله بوتههوا روی ردیوف 31
سانتیمتر و بین ردیفها  71سانتیمتور در نظور گرفتوه شود .آبیواری
م ریه بر اساس نیاز گیاآ به صورت غرقابی و با توجه به شرایط آب و
هوایی منطقه انجام گرفت .مراقبتهای الزم در طی فصل رشد انجام
و در طووی فصوول رشوود ،صووفات مورفولوووژیکی مووورد مطالعووه و
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یادداشتبرداری قرار گرفتند.
مطالعهههی مومروموروولهههو ب بهههرا بههها اسهه اده ا
مومروسموپ الم رونی روبشی ()SEM

1

در ابتدا ی سانتیمتور مربو از نمونوه را در  glutaraldehydeو
 tetraoxydeosmiumتثبیت و سپس با استفادآ از الکل اتیلی (،37
 91 ،21 ،71و  97درصد ،هر بار  37دقیقه و الکل خالص سه بوار هور
بار  71دقیقه) بدنبال آن بوا اسوتون انیودری دهیدراتوه شود .سوپس
نمونههای دهیدراته شدآ با استفادآ از طال با ضوخامت الیوه 11 -31
آنگسوووتروم پوشووواندآ و در نهایوووت بوووا میکروسوووکوپ الکترونوووی
روبشی) (SEMمدل  Leo 1450 VPدر آزمایشگاآ مرک ی دانشوگاآ
فردوسووی مشووهد مووورد مطالعووه قوورار گرفتنوود .صووفات نوووع و انوودازآ
کرکهای برگ اندازآگیری شد (.)7
اندا هگورب موزان اسانس

به منظور استخراج اسانس 311 ،گرم از سرشاخههای خش گیاآ
در مرحله گلدهی کامل انتخاب و خرد شد و طبم فارماکوپه بریتانیا به
مدت  4سایت به کم دستگاآ کلونجر و با استفادآ از روش تقطیر با
آب ،اسانسگیری شد .پس از پایوان اسوانس گیوری ،درصود اسوانس
نمونهها نسبت به وزن خش به صورت حجمی -وزنی محاسبه شود.
سپس جداسازی اسانس با سرنگ مخصوص جم آوری و توسط سدیم
سووولفات بوودون آب ،آبگیووری و تووا زمووان آنووالی توسووط دسووتگاآ
کروماتوگراف گوازی ( )GCو کرومواتوگراف گوازی مجهو بوه طیوف
سنجیجرمی ( )GC/MSدر ظروف شیشه ای تیرآ در دموای یخاوال
نگهداری شد.
بورای شناسووایی ترکیبووات موجووود در اسووانس اسووتخراج شوودآ از
دستگاآ کروماتوگراف گازی ( )GCو کرومواتوگراف گوازی مجهو بوه
طیف سنجیجرمی ( )GC/MSاستفادآ شد (.)3
آنالیز آماری
این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی بوا  3تیموار و 4
تکرار (هر تکرار شامل  9بوته) انجام شد .برای تج یه واریانس صفات
ریختشناسی از نرماف ار  SASاستفادآ شد .میانگین دادآها با استفادآ
از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  7درصد مقایسه شدند.

نتایج
خصوصوات بووشوموایی

درصد اسانس آویشن باغی نسبت بوه دو توودآ آویشون خراسوانی
1- Scanning Electron Microscopy
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مورد مقایسه آماری قرار گرفته و اختالف معنیداری در سطح احتموال
ی درصد مشاهدآ شد .نتایج نشان داد که بیشوترین میو ان اسوانس
مربوط به نمونه آویشن باغی ( 7/47درصد) و کمترین درصود اسوانس
مربوط به آویشن خراسانی تودآ  3/32( Aدرصد) بود .مطابم جدول 3
اسانس گیاآ آویشن بواغی دارای  33ترکیوب و اسوانس آویشونهوای
خراسانی دارای  72ترکیب بودند .ترکیبهوای یمودآ اسوانس شوامل
تیمول و کارواکرول بودآ و ترکیبهوای بورنئوول ،پوارا -سوایمن 3 ،و
 -1سینئول و کامفن نیو بوا درصود کمتوری مشواهدآ شود .مطوابم
اطالیات موجود در جداول ،باالترین می ان ترکیب تیموول کوه اولوین
ترکیب مهم اسانس آویشن میباشد برابور  14/27درصود و در نمونوه
آویشن باغی حاصل شود و بیشوترین مقودار ترکیوب کوارواکرول کوه
دومین ترکیب مهم میباشود در توودآ  Bآویشون خراسوانی بوا 37/3
درصد مشاهدآ شد.
خصوصوات موروولو یمی

بر اساس جدول تج یه واریانس (جدول  )3صفات طول و یورض
برگ ،نسبت طول به یرض برگ ،ارتفاع بوتوه ،طوول گول و غناوه،
تعداد ساقه هوایی ،ب رگترین قطر تاج پوشش ،فاصله دومین میانگرآ و
طول گلآذین در سطح  7درصد معنیدار شدند ولی صفات تعداد گول،
یملکرد تر و خش قسمتهای هوایی بوتوه معنویدار نبوود .مقایسوه
میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین طول گول مربووط
به تودآ  Aآویشن خراسانی ( 2/7میلیمتور) و کمتورین آن در آویشون
باغی ( 7/3میلیمتر) بود .حداکثر طول غناه در آویشن خراسانی تودآ
 4/77( Aمیلیمتور) و حوداقل آن در آویشون بواغی ( 3/7میلویمتور)
مشاهدآ شد .طول و یرض برگ به ترتیب در آویشن خراسوانی توودآ
 Aو  Bبیشترین ( 1/17و  1/37سانتیمتر) و آویشن باغی کمتورین را
( 1/4و  1/37سانتی متر) دارا بود .بور اسواس نتوایج تج یوه واریوانس
بدست آمدآ یملکرد تر و خش بوته معنیدار نشد ولی آویشن بواغی
بیشترین یملکرد را ( 771/77و  13/72گرم) داشتند .بیشترین ارتفواع
گیاآ مربوط به بوتههای آویشن باغی با  24/77سانتیمتور و کمتورین
ارتفاع مربوط به تودآ  Aآویشن خراسانی بوا  37/77سوانتیمتور بوود.
طول گل و طول غناه در توودآ  Aآویشون خراسوانی بیشوترین (بوه
ترتیب  1و  3/7سانتی متر) و در آویشن باغی کمترین طول (به ترتیب
 3/7و  3/7سانتیمتر) را دارا بود .بیشترین طول گلآذیون مربووط بوه
آویشن باغی ( 4/9سانتیمتر) و بیشترین فاصله میانگرآ مربوط به تودآ
 Aآویشن خراسانی ( 1/127سانتیمتر) بود .بوتههای آویشن باغی بوه
طور میانگین دارای ب رگترین قطر تاج پوشوش ( 23/7سوانتی متور) و
تووودآ  Aآویشوون خراسووانی دارای کوووچکترین قطوور توواج (39/27
سانتی متر) بودند .بیشترین تعداد ساقه هووایی مربووط بوه بوتوههوای
آویشن باغی ( )331بود.
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جدول  -1درصد اجزا تشکیل دهنده اسانس تودههای آویشن خراسانی و باغی
Table 1- Composition percentage of essential oils of T. transcaspicus and T. vulgaris
T. transcaspicus B

T. transcaspicus A

T. vulgaris

0.91
1.25
3.78
0.8
2.03
0.51
0.1
1.89
4.3
0.37
6.9
0.92
0.1
0.2
1.6
2.3
0.51
50.77
12.3
0.5
0.36
0.2
0.1
1.9
0.8
0.7
0.1
96.2

1.02
1.66
5.33
0.5
1.6
0.95
0.4
2.88
6.1
0.22
8.02
0.98
0.3
1.07
2.01
0.3
0.55
48.02
10.06
0.2
0.49
0.5
0.1
2.6
0.4
0.6
0.2
97.06

0.2
0.17
1.01
1.02
0.5
0.36
0.12
0.48
4.05
0.4
2.89
1.05
3.02
1.3
0.52
0.2
2.06
0.17
64.75
6.78
2.9
1.05
0.35
0.41
0.09
0.14
0.25
0.54
0.74
0.05
0.5
98.07

خصوصوات مومروسموپی

نتایج حاصل از بررسی تصواویر میکروسوکوپ الکترونوی روبشوی
( )SEMنشان داد که در اپیدرم تحتانی برگهوای آویشونهوا از نظور
ریختشناسی یالوآ بر کرکهای پوششی ،کرکهای غودآای از نووع
کرک سپری نی مشاهدآ میگردند .اندازآ کرکهای سپری و پوششی،
پراکنش و تراکم کرکها در برگ آویشنهای مختلف متفواوت بوود و
ساختار و تعداد سلولهای سازندآ هر بخوش در کورک پوششوی بوین
برگهای آویشنهای مختلف ،متفاوت بود .کرکهای سوپری از نووع
کرکهای بدون پایه بودند .بیشوترین پوراکنش و توراکم هور دو نووع
کوورک در آویشوون بوواغی مشوواهدآ شوود (شووکل  .)3سوواختار و تعووداد
سلولهای سازندآ کرکهای پوششوی آویشون بواغی متفواوت اسوت.
ب رگترین اندازآ کورک پوششوی در بورگ توودآ  Aآویشون خراسوانی

اندیس بازداری

ترکیبها

شماره

Retention index
928
934
950
973
976
978
990
1002
1015
1024
1033
1057
1061
1087
1098
1143
1161
1237
1241
1293
1303
1358
1417
1439
1454
1473
1496
1503
1510
1522
1533
1581
1621

Components
α-Thujene
α-Pinene
Camphene
Sabinene
1-Octen-3-ol
β-Pinene
Myrcene
α-Phellandrene
α-Terpinene
P-Cymene
1,8- Cineol
γ-Terpinene
)E)-Sabinene hydrate
Terpinolene
Linalool
Camphor
Borneol
Thymol methyl ether
Carvacrol methyl ether
Thymol
Carvacrol
β-Bourbonene
β-Caryophyllene
Aromadendrene
α-Humulene
Germacrene-D
Bicyclogermacrene
β-Bisabolene
γ-Cadinene
δ-Cadinene
)E)-α-Bisabolene
Caryophyllene oxide
10-epi-γ-eudesmol
)Total (%

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

( 11/74میکرومتر) و کوچکترین انودازآ مربووط بوه توودآ  Bآویشون
خراسانی ( 74/11میکرومتر) بود .ب رگترین و کوچکترین اندازآ کورک
سپری به ترتیب در برگ آویشنهای تودآ  Bآویشن خراسانی (91/71
میکرومتر) و آویشن باغی ( )23/33مشاهدآ شد (شکلهای  7و .)3

بحث
با توجه به نتایج مقایسه میوانگینهوای صوفات بوین گونوههوای
آویشن ،میتوان گفت که توودآ  Aآویشون خراسوانی دارای بیشوترین
طول و یرض برگ ،طول گول و غناوه بوود و آویشون بواغی دارای
بیشترین درصد اسانس ،ارتفواع بوتوه ،ب رگتورین قطور تواج پوشوش،
یملکرد تر و خشو بوود .افالکیوان و همکواران ( )3393بوا مطالعوه
اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی که از سه استان اصفهان ،مرک ی و

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي ،محتوا و اجزاي اسانس آویشن باغي...

لرستان جم آوری شدآ بود بیان کردند که اکوتیپ خرم آباد  3از نظور
یملکرد بوته به سایر اکوتیپها برتری دارد و مهمترین یوامل اثرگذار
بر یملکرد ،صفات قطر تاج پوشش ،طول برگ و یرض برگ هسوتند
( .)7مطالعووات یوواوری و همکوواران ( )7131نشووان دادآ اسووت کووه
آویشنهای رویشگاآ های مختلف استانهای غربوی از نظور میوانگین
طول ساقه گلدار ،طول دومین میانگرآ ،طول و یرض برگ ،طول گل
آذین ،طول کاسه و جام گل و بازدآ متوسط اسوانس بوا هوم متفواوت
هستند .محل رویش و نمو گیاهان دارویی ،از لحوا ارتفواع از سوطح
دریا ،شیب و یرض جغرافیایی و تأثیری که این یوامل بور دموا ،نوو و
رطوبت نسبی می گذارند ،در متابولیسم گیاهان دارویی و تغییرات سنت
مواد مؤثرآ آنها اهمیت زیادی دارد .در جریان متوداول کوردن زرایوت
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گیاهان دارویی ،بررسیهای سازگاری این گیاهان بوه شورایط اقلیموی
مختلف و جنبه هوای اگروتکنیکوی ،اصوالحی ،فوراوری ،خشوکانیدن،
ارزیابی مواد موثرآ دارویی و استاندارد کردن آنهوا از اهمیوت ویوژآای
برخوردار است ( .)31کرکهای غدآ ای ساختارهای ترشحی تخصوص
یافته ای هستند که تولید اسانس به وجود آنها بستگی دارد .در گیاهان
تیرآ نعنا کورک هوای غودآ ای مهمتورین سواختار ترشوحی محسووب
می شوند و به طور وسیعی روی اندامهوای هووایی رویشوی و زایشوی
توزی شدآ اند ولی ج ئیات ساختاری آنها در بین گونههوای تیورآ نعنوا
متفاوت است .با توجه به اهمیت فراوان صنعتی و دارویی گیاآ آویشون
تا به حال تحقیقی در مورد ساختار تشوریحی و پوراکنش کورکهوای
غدآای آن در ایران صورت نگرفته است.

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن خراسانی توده A

تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایینی :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 1- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. transcaspicus A landrace
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.
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شکل  -0تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن خراسانی توده B

تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایین :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 2- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. transcaspicus B landrace
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.

این پژوهش برای نخستین بوار در ایوران کورکهوای غودآای و
پوششی آویشن را با استفادآ از میکروسکوپ الکترونی روبشوی ،موورد
بررسی قرار دادآ است .در اکثر گیاهوان تیورآ نعنوا سوطح انودامهوای
رویشی و زایشی از کرکهای غدآ ای و پوششی پوشویدآ شودآ اسوت
( .)3در برگهای گیاآ آویشنهای باغی و خراسانی نی دو نووع کورک
پوششی و غدآ ای مشواهدآ گردیود .کوه هور سوه نووع آویشون دارای
کرکهای پوششی  7 ،3یا  3سلولی هسوتند کوه طوول آنهوا متفواوت
است ولی توراکم ایون کورکهوا در آویشون بواغی بیشوتر مویباشود.
کرکهای غدآای نی از نوع سپری بدون پایه تشخیص دادآ شد .جیوا
و همکاران گو ارش کردنود کوه در  T. quinquecostatusسوه نووع

کرک غدآ ای وجود دارد که شامل کرک سپری ،رأسی و انگشت مانند
میباشد ( .)33در گیاآ مریم گلی کرکهای پوششی از  7توا  4سولول
تشکیل شدآ اند که در باالی سلول پایهای ب رگ قرار گرفتهانود (.)34
در ریحان نی کرکهای پوششی ی ردیفوی ،نووک دار ،مسوتقیم یوا
یصایی شکل و دارای  4تا  7سلول با دیوارآ ضخیم وجوود دارنود (.)7
بنابراین ساختار ترشحی کرکهای پوششوی در آویشونهوای بواغی و
خراسانی با سایر گونههای متعلم به تیرآ نعنا مطابقت زیادی دارد.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که صفاتی مانند طوول دوموین میوانگرآ ،طوول و

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکي ،محتوا و اجزاي اسانس آویشن باغي...

یرض برگ ،تراکم ،سای و نوع کورکهوا در بورگ و ارتفواع گیواآ از
مهمترین صفات رویشی بودند که که در بین تیمارها دارای تنوع بوود.
با در نظر گرفتن این نکته که تولید و ذخیرآ اسانس و قسمت اسوتفادآ
شدآ جهت استخراج اسانس اغلب سرشاخههای گلدار این گیاآ اسوت،
طول گلآذین ،طول و یرض برگ نقش مهمی در بازدآ تولید اسانس
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دارد و از نظر کشت ،تولید و برداشوت گیاهوان دارویوی ارزش بواالیی
دارد .باال بودن ارتفاع گیاآ امکان برداشت مکانی آ توسط ماشینهوای
برداشت را فراهم میکند که میتواند در برناموههوای اصوالحی موورد
توجه قرار گیرد.

شکل  -3تصاویر میکروسکوپی الکترونی از اپیدرم تحتانی برگ بوتههای آویشن باغی
تصویر باال :کرک سپری در ابعاد  02میکرومتر تصویر پایین :کرک پوششی در ابعاد  12میکرومتر
Figure 3- SEM micrographs showing the leaf adaxial epidermis of T. vulgaris
Above image: the peltate trichomes in scale 20 µm, Bottom image: the capitate trichomes in scale 10 µm.

از نظر صفات زایشی صفاتی هماون تعوداد گول در گول آذیون،
طول گل و غناه میتواند مورد توجه قورار گیرنود ،زیورا بخوشهوای
زایشی از محلهای انباشت اسانس محسوب میشوند به طوریکه در

اکثر گیاهان تیرآ نعنا میو ان متوسوط اسوانس موجوود در بافوتهوای
گیاهی در آغاز گلدهی رو به اف ایش است که دلیل یمدآی ان مقودار
اسانس بیشتر موجود در گل آذینهاست ( .)31با شناسایی و مشوخص
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بیشتر بدلیل غدآهای سپری و پوششی بیشتر به آویشنهای خراسانی
بر اساس برنامههای اصالحی منتقل کرد و میتوان از این گونه بومی
ایران به ینوان جایگ ین مناسبی برای گونوه اروپوایی آویشون بواغی
. باالخص کاربردهای دارویی استفادآ کرد،جهت مقاصد مختلف
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شدن تودآهایی که دارای ویژگیهای مطلوب و مورد نظر اصالحگران
میباشد میتوان در برنامههای اصالحی گیاآ آویشن مورد استفادآ قرار
 با توجه به نتایج بدست آمدآ با دورگگیوری از آویشون بواغی بوه.داد
 میتوان خصوصیات مطلوب آویشون بواغی ماننود ارتفواع،ینوان پایه
 یملکرد تر و خش و درصد اسوانس، ب رگترین قطر تاج پوشش،بوته
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Introduction: Thyme is a perennial plant belongs to Lamiaceae. Thymus is a well–known medicinal plant,
native to Southern Europe and its essential oil is manufactured commercially for use in cough drops, mouthwashes, liniments, toothpastes, detergents and perfumes. The herb is approved by Commission E in the treatment
of bronchitis, whooping cough and upper respiratory inflammation. The Thymus genus comprises over 300
species of which, 18 are found in Iran, which grow wild in many regions and four of them are endemic. There
are serious difficulties in the taxonomical interpretation of the taxa belonging to the genus Thymus owing to the
high variability of populations with respect to many morphological and micro-morphological traits. The
morphology and different components of essential oils in different species of Thymus are variable due to
hybridization and polyploidization, despite its rare self-pollination. In general, intraspecific hybrids of the genus
Thymus seem to possess intermediate morphological characteristics and composition of essential oil in
comparison with the relevant characteristics of the parent plants. The accumulation of the essential oil takes
place in gland hairs, which are distributed on the surface of the epidermis of the aerial parts of the plant. The
content of the essential oil can depend on origin, climate, harvest, as well as drying and storage conditions. By
carefully examining the structural, phenotypic, chemical and genetic aspects of the natural populations of a plant,
it is possible to select either them or samples from them as an important step in the process of breeding the
desired medicinal plant.
Material and Methods: In order to have a comparison microscopically and morphologically characteristics
of Thymus vulgaris, two landraces of Thymus transcaspicus were studied in completely randomized design with
four replications at the faculty of Agriculture in Ferdowsi University of Mashhad. Inflorescence length, number
of flowers per inflorescence, shoot height, leaf, bud and flower length, leaf width, the largest diameter of canopy,
weight, fresh and dry herb yield, percent of essential oil, distinct and type of trichomes, were measured. For
glands morphological and structure analysis leaves were processed according to conventional techniques for
scanning electron microscopy (SEM). In order to obtain comparable results the leaves from the third node of the
apex were used for SEM analyses. Leaf samples were fixed in glutaraldehyde and paraformaldehyde. After being
dehydrated, they were coated with gold in the vacuum evaporator. Finally, the preparations were observed and
photographed with a KYKY-2800B SEM.
Results and Discussion: The ANOVA of the data showed that there was considerable variation for all
studied characters. Results of mean comparisons showed that the highest height, the largest diameter of canopy
and percent of essential oil were for T. vulgaris. Maximum inflorescence length, number of flowers per
inflorescence, leaf, bud and flower length, leaf width, was also recorded for T. transcaspicus. Results of essential
oil (EOs) analysis by GC/MS showed that thymol and carvacrol were the major compounds of all EOs samples,
with highest and lowest content observed thymol and carvacrol in T. vulgaris (64.75 and 6.78 %). T. vulgaris
produced more essential oil as compared to another thyme species. Two types of glandular trichomes are
distributed on the outside surface of leaf, namely, peltate ones (PGTs) and capitate ones (CGTs). The glandular
hairs of Lamiaceae likely release various secretions, such as the essential oil and polysaccharide. When
trichomes got matured, essential oil could be found on all of the glandular trichomes on aerial organs of Thymus.
Besides essential oil, what else trichomes could secrete needs further study.
Conclusion: The essential oil is highly complex chemical compounds. The content and composition of it
vary depending on season, growing conditions, and plant species. High essential oil content is related to a much
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secretion of glandular trichomes. An application for variety protection was filed for ‘T. vulgaris’, now
recommended to producers in Mashhad interested in a thymol-rich thyme. We can carry out a selection program
to optimize quality and yield of thyme (T. transcaspicus L.) landraces, with used of T. vulgaris and crossing with
clones of T. transcaspicus.
Keywords: SEM, T. transcaspicus, Thymus vulgaris

