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دهیچک
ي متعددمصارفي داراکهاستایرانتیاهمبابومیگیاهانازیکیو )Lamiaceae(انینعناعرهیتاز)Thymus(شنیآوجنس

هاي اکسشنگیاهان،استقراروزنیجوانههاي ویژگیبررسیمنظوربه.استیی داروژهیوبهوی شیآرا،یبهداشت،ییغذاعیصنادر
.T(رانیای عیطبمنابعژنبانکدرموجودآویشني هاگونهمختلف daenensis،T. fedchenkoi،T. kotschyanus،T. lancifolius،

T. migricus،T. pubescens،T. transcaspicusوT. vulgaris،(شد.اجراتکرارسهدری تصادفکامالًطرحقالبدرآزمایشی
ظهوروشدنی برگ8و2،4،6(ی شیرورشدمراحلوی زنجوانهسرعت،يسازرهیذخمدت،یزنجوانهدرصدهزاردانه،وزنصفات
گونهنامکهیی هااکسشنشدند.ی بررسگلخانهطیشرادرشنیآوجنسمختلفي هاگونهي هااکسشناستقرارو)یجانبي هاشاخه

ي هاگونهنیبدرکهدادنشانجینتاگرفتند.قراریی شناساموردی ومیهربارنمونههیتهوگلخانهدری گلدهازپسنبودمشخصآنها
ظهورخیتارباکهحالیدر،د اشتهداریمعنومثبتی همبستگچهگیاهاستقراردرصدوی زنجوانهدرصدباهزاردانهوزن،یبررسمورد
.TوT. kotschyanusي هاگونهبهمربوطهزاردانهوزننیشتریب.داشتداریمعنوی منفی همبستگبرگ lancifoliusنیباالترو

باوداریمعنومثبترابطهشدنسبزسرعتودرصدباهیاولی زنجوانهدرصدبود.T. pubescensگونهبهمربوطی زنجوانهدرصد
بیترتبهبرگظهورخیتاروشدنسبزسرعتصفاتباهیثانوشدنسبزدرصدداد.نشانداریمعنوی منفرابطهی جانبشاخهظهور

داد.نشانداریمعنومثبتی همبستگبرگظهورخیتارباشدنسبزسرعتداشت.داریمعنومثبترابطهدرصدپنجوکیسطحدر
نشد.مشاهدههاگونهنیبداریمعناختالفی جانبشاخهوبرگظهوربهمربوطي هایژگیودر

.ییدارواهانیگ،ییشناسااستقرار،،)Thymus(شنیآو:يدیکلي هاواژه

مقدمه
رهیتي هاجنسنیمهمترازی کی)Thymus(شنیآو
ردهوLamialesراستهبهمتعلق)Lamiaceae(انینعناع

Asteridsبزرگي هارهیتازکییانینعناعباشد.یم
، Zatariaجنسسهکهداردجنس200حدودوستیاهیگ

ZiziphoraوThymusهستندآنهانیمهمتراز)Morton,
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دائمی معطرگونه350حدودي داراThymusجنس).1997
,Bailey(ستايابوتهای یعلف پراکنشدارايکه)2012
اروپا،معتدلی نواحی بوموباشدمیجهانسطحدری عیوس

McGimpsey(استیآسوقایافرشمال et al., 1994.(
هارودخانهاطراف،ياهیکوهپانقاطعمدتاًآنی شیرومناطق

,Rey(باشدیممرتفعتاپستمناطقو نظراز).1995
سابقي شورودرگونه،37هیترکدرگونهتعدادپراکنش

داردوجودگونه17کایرانیافلورمحدودهدروگونه136
,Mozaffarian(استشدهگزارشرانیادرآنگونه14که

Naghdibadi؛ 1996 & Makkizadeh, 2003.(
دریی دارواهانیگنیترشدهشناختهازی کیگونهنیا
خواصي داراومعطری اهیگاروپاست.ورانیای سنتطب
،ییدارو،ییغذاعیصنادرشنیآوازاست.ي اریبسیی دارو

ي هاقسمتشود.یمی متنوعي هااستفادهی شیآراوی بهداشت
است.آنشدهخشکبرگوهاسرشاخهاه،یگنیایی دارو

ومولیتعمدتاًکهاستبیترک17ي حاوشنیآوعصاره
عنوانبهی سنتطبدرهابیترکنیاباشند.یمکارواکرول

ه،یرعفونتت،یبرونشزم،یآمفسرفه،اهیسدرمانضداسپاسم،
ی عضالني هایگرفتگونفخدرمانآنفلوآنزا،،یسرماخوردگ

،یکروبیضدمي قوعاملکینیهمچنوشدهاستفاده
موردزینکشحشرهعنوانبهوبودهرودهضدکرموضدقارچ

Tabrizi(استگرفتهیمقراراستفاده et al., ؛ 2008
Morton ,1997.(

Naghdibadi(ی جنسقیطرازشنیآوریتکث et al.,

شودیمانجامبوته)میتقسوقلمه(ی شیروو)2004
)Al-Ibrahim et al., صورتبهبذرکاشت).2004

Ghasemi(گیردمیصورتمیمستقریغومیمستق

Pirbaloti et al., ی زنجوانهمرحلهدرگونهنیا).2007
ي شوروی خشکژهیوبهی طیمحي هاتنشبهنسبتبذر

این،آویشنجنساهمیتبهتوجهبااست.حساس
وچهگیاهاستقراربذر،ی زنجوانهی بررسمنظوربهتحقیق
بانکدرموجودشنیآوجنسي هاگونهي نامگذاراصالح

.اجرا شدی عیطبمنابعژن

روشهاومواد
ـ جوانـه خصوصیاتی بررسمنظوربه هـاي گونـه ی زن
ـ یطبمنابعژنبانکدرموجودشنیآوجنس ـ ای ع ران،ی
ازکـه جـنس نیامختلفي هاگونهازاکسشن92تعداد

سـردخانه دروشـده ي آورجمـع کشـور مختلفمناطق
).1(جدولگرفتندقرارآزمونمورد،شدندیمي نگهدار

بودنـد ناشناختههاگونهازي تعدادموجود،ي هانمونهاز
)sp(یومیهربـار کامـل نمونـه هیتهوکاشتازپسکه،

ـ اهیگبخشمتخصصانتوسط قـات یتحقمؤسسـه ی شناس
قـرار کامـل یی شناسـا مـورد کشـور مراتـع وهاجنگل

گرفتند.
ــا ــهب ــهتوج ــاهمب ــراتی ــلی شــگاهیروطیش مح

ـ خیتـار وي آورجمعزمانژهیوبهبذري آورجمع نیاول
وآمارواحدازاطالعاتنیابذر،هینامقوهنییتعآزمون

شـد. ثبـت 1جـدول دروافـت یدرژنبانکاطالعات
وخلوصآزموندانه،1000وزننییتعازپسهانمونه

ـ ثان5(عیسـر ي ورغوطـه [بذری سطحی ضدعفون دره)ی
ـ پوکلریهازاسـتفاده آندنبـال بـه و%70اتانول %1تی

ی حجم%20فعال،کلر%5/5ي حاوی تجارتدکنندهی(سف
قـه یدق15- 20مـدت بـه ع)یمـا صابوني اقطرهي حاو

)Nasiri et al., ــا])2005 ــتفادهب ــهاازاس ي روش
ـ جوانـه آزمـون مـورد ی شگاهیآزما گرفتنـد قـرار ی زن

)Nasiri et al., 2008.(

شمارش آخر روز در طبیعی گیاهچههاي تعداد
آخر روز

+…+
شمارش آخر روز در طبیعی گیاهچههاي تعداد

روز همان
زنیجوانهسرعت= 
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زنی به روش اسـتاندارد،  منظور انجام آزمون جوانهبه
ضدعفونی سطحی بـا  عددي بذر پس از50چهار تکرار 

دیش قـرار  فاصله روي کاغذ صافی مرطوب داخل پتري
%، تناوب 70گرفته و به ژرمیناتورهایی با رطوبت نسبی 

سـاعته (دمـاي   10- 14و دوره نوري C25 -15°دمایی 
ساعت) با شـدت  10ساعت و دماي حداکثر 14حداقل 

,ISTAلوکس منتقل شدند (1000نور  1966.(
رابطه تعریف شده توسط اساس زنی برسرعت جوانه

Maguire)1962(شد.شرح زیر محاسبه به

گلخانهدرشدهانجاماقدامات
ی شـ یرورشـد واسـتقرار سـه یمقاوی بررسمنظوربه

موجودشنیآوجنسمختلفي هاگونهي بذري هااکسشن
از،مـاه بهمـن اواسطدر،رانیای عیطبمنابعژنبانکدر
Jiffy(پاتیفیجدربذرعدد50اکسشن،هر pot(کاشته
کـه متریسانت2قطرباپاتیفیجهردرکهيطوربه،شد
متریسانت5بهآنهاارتفاعآب،جذبوساندنیخازپس

روزانهي هایبررسی ط.گرفتقراربذرعددکیدیرسیم
ــردارادداشــتیو ــهتعــدادي ب ــجوان درهــااکسشــنی زن

رطوبـت شـد. ثبت)یزنجوانه(سرعتمختلفي هازمان
ـ یطبمنـابع ژنبانکگلخانهبهانتقالازپسهانمونه ،یع

Mist(فشــانمــهي اریــآبســتمیسبــاروزانــهطــوربــه

irrigation(پسدند.یرسی برگ8مرحلهبهتاشده نیمأت
ـ 8مرحلهبهشدهمستقري هانمونههیکلروز38از ی برگ

دند.یرس

گلداندرکاشت
تـا مـاه اسـفند اواسط(ازماه2مدتی طمرحلهنیا

ـ یطبمنـابع ژنبانکگلخانهدر)ماهبهشتیارداواسط ی ع
ـ یجهمـان بـا شـده مسـتقر ي هـا اهچهیگوانجام بـه ی ف

خـاك گـرم 250حجـم بـه ی نشائی کیپالستيهاگلدان
منتقـل )1- 1- 1نسـبت بهبرگخاكورسشن،ي (حاو

ـ رددراکسشـن هـر بهمربوطي هاگلدانشدند. ي هـا فی
ـ تحقمحـل مؤسسهگلخانهدرهمکنارجداگانه قـرار قی

توسـط آنهـا رطوبـت ي نگهـدار مـدت طولدروگرفته
هـا گلـدان درونهـرز ي هاعلفونیمأتفشانمهي اریآب
شدند.حذف)ی(دستی کیمکانصورتبه

دراسـتقرار مراحلگلخانهدراستقرارورشدازپس
8وی برگشش،یبرگچهار،یبرگدوزمان،نشائیگلدان

اتیخصوصـ وی جـانب ي هـا شـاخه ظهـور وشدنی برگ
پس.شدثبتوي بردارادداشتی(تنوع)هابوتهي مرفولوژ

یی شناساي هاگونهازگلدیتولوی شیرودورهلیتکماز
ــده ــکوكونش ــهمش ــارنمون ــتهی ومیهرب ــطوهی توس

یی شناسـا ومطالعـه موردمؤسسهی شناساهیگمتخصصان
ـ ربردر.)1(شکلگرفتندقرارقیدق ي اگلخانـه ي هـا یس
ـ تولتای زنجوانهمرحلهازراتییتغهیکل ـ گدی وکامـل اهی

(جدولیقبلموجودي هادادهکناردروی بررسگلظهور
.شدثبتنمونههر)1

از:بودندعبارتي ریگاندازهموردصفات
شـمارش بـا اکسشـن هرازدهزجوانهبذرتعداد

یزنجوانهسرعتي ریگاندازهوروزانه
نشائیگلداندراستقرار
ـ شـش ،یبرگچهار،یبرگدوزمانثبت وی برگ
یجانبشاخهظهوروشدنی برگهشت
ـ یووی کیمرفولـوژ اتیخصوصـ ثبت ي هـا یژگ

(تنوع)هابوتهی اختصاص
ـ یو کــامالًطـرح قالـب دری بررســمـورد ي هـا یژگ

ـ مشد.انسیوارهیتجزی تصادف ـ نمارهـا یتنیانگی بـا زی
قـرار سـه یمقامورددانکندامنهچندآزمونازاستفاده
گرفتند.



...زنیبررسی خصوصیات جوانه118

گلخانهطیشرادراکسشنهرازشنیآوشدهمستقري بذرهانهالي حاوي هاگلدان-1شکل
افته)یقرارتاساهچهیگکیبای فیجکي یحاوگلدان(هر

نتایج
خالصه پارامترهاي آماري میانگین، کمینه و بیشینه صفات 

نامیه زمان سازي بذر و درصد قوهوزن هزاردانه، مدت ذخیره
جانبی زنی تاریخ ظهور برگ و شاخهذخیره بذر، درصد جوانه

هاي بذري که از واحد اطالعات و آمار بانک ژن نمونه
است. نتایج نشان آمده3و 2هاي خراج گردید، در جدولاست

هاي مورد بررسی، بیشترین وزن هزاردانه داد که در بین گونه
بود که T. lancifoliusو T. kotschyanusهاي مربوط به گونه

قرار aگرم بوده و در گروه 34/0و 35/0ترتیب معادل به
.Tو T. fedchenkoiهاي گرفتند. در مقابل گونه vulgaris

گرم کمترین وزن هزاردانه را داشتند 22/0و 23/0ترتیب با به
سازي در گونهذخیرهقرار گرفتند. میانگین cو در گروه 

T. transcaspicus ها بیشتر بود. روز از بقیه گونه1763با
ترتیب % به29% و 87نامیه با بیشترین و کمترین درصد قوه

.Tهايمتعلق به گونه pubescens وT. transcaucasicus بود
زنی د جوانهبیشترین و کمترین درص). به همین ترتیب 2(جدول 

و T. daenensisهاي ترتیب متعلق به گونه% به12% و 68با 
T. transcaucasicus نتایج اطالعات بانک ژن 3بود (جدول .(

تباط دهنده این موضوع بود که پایین بودن وزن هزاردانه ارنشان
نامیه ندارد.مستقیمی با کاهش قوه



1١١٩، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

یعیطبمنابعژنبانکدرموجودشنیآوجنسشدهشناساییي هااکسشنبهمربوطاطالعات-1جدول
اي و نتایج شناسایی)(استخراج از اطالعات واحد آمار بانک ژن، اطالعات گلخانه

شماره
نمونه

یعلمنام
(گونه)

وزن
هزاردانه

مدت
يسازرهیذخ

(روز)بذر

درهینامقوهدرصد
بذررهیذخزمان

درصد
یزنجوانه

ظهورخیتار
(روز)برگ

ظهورخیتار
یجانبشاخه

(روز)
1110T. daenensis36/03844878212/2135
10122T. daenensis15/01611894286/1935
13611T. daenensis20/01256807021/2139
13625T. daenensis26/01282507291/2032
14077T. daenensis25/01622286963/2035
14245T. daenensis35/01272226096/1831
14269T. daenensis30/01302907479/2035
15656T. daenensis25/0899977236/2139
18209T. daenensis22/0910967821.1435
13627T. fedchenkoi25/01257326612/2132
17979T. fedchenkoi31/0887756614/2132
18036T. fedchenkoi12/0839782635/2037
19300T. fedchenkoi26/0868942046/1836
19327T. fedchenkoi× T. pubescens22/0866401488/1835
8916T. kotschyanus×T. pubescens31/01665845621/2032
12948T. kotschyanus36/012871009015/2232
12953T. kotschyanus36/012621008002/2135
13207T. kotschyanus29/01239301226/2138
14212T. kotschyanus×T.trautveteri30/012561009056/2338
14216T. kotschyanus37/01261756096/1934
14297T. kotschyanus31/01220502409/1832
16991T. kotschyanus40/09121005646/1934
17010T. kotschyanus43/09091008205/2134
17091T. kotschyanus31/0922974829/2135
17969T. kotschyanus42/08751008267/2232
18316T. kotschyanus32/0927503889/1932
18803T. kotschyanus36/08791005621/2235
19266T. kotschyanus36/0889953600/1934
19304T. kotschyanus36/01220962039/1131
19307T. kotschyanus33/0874891835/1734
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...هاي شناسایی شده اطالعات مربوط به اکسشن- 1جدول ادامه 
شماره
نمونه

نام علمی
(گونه)

وزن
هزاردانه

مدت
سازيذخیره

بذر (روز)
در نامیهدرصد قوه

زمان ذخیره بذر
درصد

زنیجوانه
تاریخ ظهور
برگ (روز)

تاریخ ظهور
جانبیشاخه

(روز)
19357T. kotschyanus43/0897942278/1731
19587T. kotschyanus43/05381008219/2231
21197T. kotschyanus27/0425282071/2138
21198T. kotschyanus38/0540505022/2035
18063T. kotschyanus var eriophorus34/08491008672/2238
4585T. lancifolius36/023781007443/2134
6378T. lancifolius31/020311009031/2139
7507T. lancifolius42/01989405281/1831
10126T. lancifolius27/01672405063/2037
13490T. lancifolius46/01251907271/2234
13498T. lancifolius30/01301945600/2036
13500T. lancifolius24/01281946233/1931
15626T. lancifolius × T. pubescens29/0896977043/1934
17009T. lancifolius40/0910975062/2035
14204T. migricus28/01240143676/1835
14213T. migricus0.281242807444/2136
14230T. migricus24/01248586822/2131
2747T. pubescens × T. eriocalyx28/03461807481/2234
9825T. pubescens33/01662654666/1831
13206T. pubescens34/01219705288/2037
17090T. pubescens22/01287936674/2032
18025T. pubescens34/08881008664/2132
18832T. pubescens36/0910974635/1932
19286T. pubescens30/01278952423/1834
19322T. pubescens26/0899902024/1731
19977T. pubescens32/08981007446/2131
3507T. transcaspicus20/04151257334/2336
17044T. transcaspicus19/0887222452/2040
21118T. transcaspicus33/0250807028/2132
13208T. transcaucasicus27/01239251412/2140
19345T. transcaucasicus32/0866341000/1932
14615T. vulgaris20/0959784691/1932
14980T. vulgaris22/01359323076/1831
20088T. vulgaris25/0559954426/2232
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شدهشناساییيهاگونهبذررهیذخزماندرهینامقوهدرصدوبذري سازرهیذخمدتهزاردانه،وزنبیشینهوکمینه،میانگین-2جدول
طبیعی)منابعژنبانکآمارواحداطالعاتاز(استخراجی عیطبمنابعژنبانکدرموجودشنیآوجنس

نام گونه
نامیه در زمان ذخیره بذردرصد قوهبذر (روز)سازيمدت ذخیرهوزن هزاردانه

بیشینهکمینهمیانگینبیشینهکمینهمیانگینبیشینهکمینهمیانگین
T. daenensis26/015/036/015558993844712297

T. fedchenkoi23/012/031/094383912578/633294
T. kotschyanus35/027/043/099342516658/8228100
T. lancifolius34/024/046/0152389623786/8340100
T. migricus27/024/028/01243124012487/501480

T. pubescens31/022/036/0138988834618/8765100
T. transcaspicus24/019/033/0176325041513/422280

T. transcaucasicus30/027/032/0105386612395/292534
T. vulgaris22/020/025/095955913593/683295

درموجودشنیآوجنسشدهشناساییهايگونهی جانبشاخهوبرگظهورخیتار،یزنجوانهدرصدبیشینهوکمینه،میانگین-3جدول
یعیطبمنابعژنبانک

نام گونه
جانبی (روز)تاریخ ظهور شاخه(روز)تاریخ ظهور برگزنیدرصد جوانه

بیشینهکمینهمیانگینبیشینهکمینهمیانگینبیشینهکمینهمیانگین
T. daenensis8/68428220.118211/353139

T. fedchenkoi4/3814666/1918214/343237
T. kotschyanus8/52129019.91123343138
T. lancifolius6450902018226/343139
T. migricus3/593674201821343136

T. pubescens2/5420866/1917227/323137
T. transcaspicus7/55247321.32023363240

T. transcaucasicus121014201921363240
T. vulgaris4030467/19182231.73132

یبررسموردصفاتمورددرشنیآوجنسي اگونهنیبانسیوارهیتجز-4جدول
منابع

راتییتغ
درجه

يآزاد
وزن

هزاردانه
درصد

هیاولی زنجوانه
یزنجوانهدرصد

هیثانو
سرعت

سبزشدن
ظهور

(روز)برگ
ظهور

یجانبشاخه
استقراردرصد

بذرنهال
76/34ns275/1ns43/8**3/1163*3/1065*1538*017/0**8هاگونهنیب

55003/07637/49954/3447/25/68/387خطا
داریمعناختالفوجودعدمو%1و%5احتمالسطحدرداریمعناختالفبیترتبه:nsو**،*
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طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص گردید که 
هاي مورد بررسی، از لحاظ صفات وزن تفاوت بین گونه

% و سرعت 1هزاردانه و درصد استقرار نهال بذر در سطح 
نویه زنی ثازنی اولیه و درصد جوانهزنی، درصد جوانهجوانه

دار بود. این در حالیست که تفاوت % معنی5در سطح احتمال 
هاي مورد مطالعه براي ظهور برگ و شاخه جانبی بین گونه

).4دار نبود (جدول معنی
درصدنیباالترکهدادنشانهاگونهنیانگیمسهیمقا
%79/87برابر وT. pubescensگونهبهمربوطهیاولی زنجوانه
.Tي هاگونهبه نسبتکهبوده migricus،T. transcaspicusو

T. transcaucasicusستیحالدرنیاداشت.داریمعناختالف
گونهبهمربوطهیثانوی زنجوانهددرصنیباالترکه

T. daenensisهاگونهریسابهنسبتکهبوده%56/69برابرو
ی بررسموردي اهگونهنیبدرداد.نشانداریمعناختالف

.Tگونهبهمربوطی زنجوانهسرعتنیکمتر transcaucasicus

.Tو vulgaris کهبوده00/6و01/2برابر بیترتبهبود که
داشت.داریمعناختالفهاگونهریسابهنسبت
ي هایژگیودر مورد ،یبررسموردي هاگونهنیبدر
ونشدمشاهدهداریمعناختالفی جانبشاخهوبرگظهور
.گرفتندقرارگروهکیدرصفتدونیانظرازهاگونههمه
بذرنهالاستقراردرصدنیکمترونیشتریبت،ینهادر
.Tي هاگونهبهمربوطبیترتبه migricus)24/78%(و

T. transcaspicus)33/23%(فتالاخگریهمدباکهبود
.)5(جدولداشتندداریمعن

یبررسموردصفاتي براشنیآوي هاگونهنیبنیانگیمسهیمقا-5جدول

هزاردانهوزنهاگونهنام
(گرم)

درصد
یزنجوانه
هیاول

درصد
یزنجوانه
هیثانو

سرعت
سبز
شدن

ظهور
برگ

ظهور
شاخه

یجانب

درصد
استقرار

بذرنهال
Thymus daenensisbc26/0a13/71a56/69a31/11a66/20a11/35a14/72

T. fedchenkoic23/0a76/66ab40/38a15/9a99/19a40/34b45/46
T. kotschyanusa35/0a37/80ab86/52a15/11a64/20a05/34a58/66
T. lancifoliusa34/0a80/82ab00/64a11/11a47/20a56/34a00/74
T. migricusb27/0b57/50ab33/59a59/13a47/20a00/34a24/78

T. pubescensb31/0a79/87ab22/54a88/11a10/20a67/32a17/73
T. transcaspicusbc24/0b37/42ab63/55a48/11a71/21a00/36c33/23

T. transcaucasicusb30/0b50/29b00/12c01/2a41/19a00/36a57/73
T. vulgarisc22/0a30/68ab00/40b00/6a31/20a55/31a67/66

باشد.یمداریمعناختالفعدمی معنبهستوندرمشابهحروف
صفاتی همبستگجدولازآمدهبدستجینتاطبق
وهیاولی زنجوانهدرصدباهزاردانهوزنشد کهمشخص

داشت.میمستقرابطه%5سطحدربذرنهالاستقراردرصد
سرعتوهیثانویزنجوانهدرصدباهیاولی زنجوانهدرصد
یجانبشاخهظهورباوداریمعنومثبترابطهی زنجوانه
باهیثانویزنجوانهدرصدداد.نشانداریمعنی منفرابطه

دربیترتبهبرگظهورخیتاروی زنجوانهسرعتصفات
داریمعنومثبترابطهدرصدپنجوکیاحتمالسطح

ی همبستگبرگظهورخیتاربای زنجوانهسرعتداشت.
وزنبابذرنهالاستقراردرصدداشت.داریمعنومثبت

برگظهورخیتاربای ولداریمعنومثبتی همبستگهزاردانه
.)6(جدولدادنشانداریمعنوی منفی همبستگ
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هاگونهدری سربرموردصفاتنیبی همبستگ-6جدول

وزنصفاتنام
هزاردانه

درصد
هیاولی زنجوانه

درصد
هیثانوی زنجوانه

سرعت
یزنجوانه

خیتار
برگظهور

ظهور
یجانبشاخه

37/0*هیاولی زنجوانهدرصد
56/0*13/0هیثانوی زنجوانهدرصد

90/0**48/0*15/0یزنجوانهسرعت
62/0*66/0*03/0-17/0برگظهورخیتار

19/0-08/0-10/0-59/0*11/0یجانبشاخهظهور
-35/0-61/0*-49/030/003/008/0*نهالاستقراردرصد

%1و%5احتمالسطحدرداریمعناختالفبیترتبه*:و**

بحث
نشاني انبارداردورهطولی بررسبهمربوطجینتا

رفتاري داراشنیآوجنسي هاگونهبذرکهداد
Ewartي بندمیتقسبراساسوبودهارتودکسي انباردار

ایعمر(متوسطکیوتیمزوبي بذرهانوعاز)1908(
باشدمیسال)3- 15نیبي انباردارعمري دارا

)Ewart, 1908.(
بذری زنجوانهآزمونجینتاکهدهندیمنشانمطالعات

اهچهیگاستقراربهکاملطوربهتواندینمشگاهیآزمادر
دراهچهیگاستقرارمورددرآنچهوشدهمنجرعرصهدر

زانیمکهاستبذر)Vigor(هیبندارد،تیاهمعرصه
نموورشدوی طیمحطیشرادرزدهجوانهبذري داریپا

وGhasemi Pirbalotiکند.میمشخصراآنعیسر
نیبرلیجمانندییهامحركمثبتتأثیر)2007(همکاران

یی دناشنیآوبذری زنجوانهشیافزابرمیپتاستراتینو
)Thymus daenensis Celak(دادندرقرادیکأتموردرا
گونهبذریزنجوانهدرصدورهیتماریتکهکردند انیبو

هامحركمورددرجینتانیاداد.کاهشرامذکور
بذردری هورموننسبترساندنتعادلبهمربوطتواندیم
دروی زنجوانهمرحلهدررشدبازدارندهموادکاهشو

باشد.مادهنیاي اسمزغلظتشیافزادلیل بهورهیتمورد
هیبنباکهاستیی هاشاخصازی کیبذرهزاردانهوزن
حاضری سربردرشاخصنیادارد.میمستقارتباطبذر

براساس.دادنشان%1احتمالسطحدري داریمعناثر
همکارانوMoshatatiتوسطآمدهبدستجینتا
شتر)یبهزاردانهوزن(باگندمتردرشتي بذرها،)2009(

وظهوردرصد،(سرعتي ریگاندازهموردتصفاهیکلبر
حاضری بررسجینتاباکهداشتمثبتتأثیر)عملکرد
همکارانوSerryقاتیتحقبراساس.داردمطابقت

ویی ایمیش،یکیمکاني مارهایتنیباز)2012(
نوروزكبذرخوابرفعبراي شدهاعمالی کیولوژیزیف
)Salvia leriifolia Benth.(،کاملحذفمأتوماریت

شد.واقعمؤثرC4°يدمادری سرمادهوبذرپوسته
دهدیمنشانخصوصنیادرندهرنگاي هایبررسجینتا
ی زنجوانهوآبجذبی کیزیفمانعبذرپوستهحذفکه
گرددیمجوانهکیتحرباعثآنچهی ولکند میرفعرا

غلظتشیافزا(بای زنجوانهنفعبهی هورمونتعادل
ی سرمادهماریتاثربرکهاست است)بذری دروننیرلبیج

استقراربهکهاستراتییتغنیاوگرددیمحاصل
,Nasiri(کندیمکمکعرصهدررستدانه 2008(.

باهزاردانهوزن،صفاتنیبی همبستگجدولطبق
میمستقرابطهبذرنهالاستقراردرصدوی زنجوانهدرصد

خیتارصفاتنیب،یهمبستگجدولبراساس.داشته است
بذرنهالاستقراردرصدباشدنسبزسرعتوبرگظهور
هرچهکهاستی معننیبدنیا.استشدهمشاهدهی منفرابطه

وبرگوباشدداشتهشهیردیتولرا براي ي شتریبزمانبذر
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استقراربراي ي ترمناسبفرصتشوندظاهررتریدشاخه
تیموفقاززهییپاي هاکشتدلیل نیهمبهداشت.خواهد

همکارانوKondraنظرطبق.هستندبرخورداري شتریب
درصدنظراززهییپاکشتازيدیتوليبذرها،)1983(

درمهميهاشاخصریساواهچهیگهیبنشاخص،یزنجوانه
يبرتربهارهکشتازيدیتوليبذرهابهنسبت،بذرهیبن

داشتند.
گونهدر)%69(بذری زنجوانهدرصدنیباالتراگرچه

Thymus(یی دناشنیآو daenensis(ازی ول،شدمشاهده
گونهدر%) 78(رستدانهاستقرارزانیمنیباالترکهآنجا

Thymus migricusدیتولوکاروکشتدروبدست آمد
در؛ بنابراین یزنجوانهدر نهداردتیاهماهچهیگاستقرار

تواندیمریاخگونهکشت،قیتحقمحلیی هواوآبطیشرا
رد.یگقرارتیاولودر

سپاسگزاري
استیرغیدریبي هاتیحماازقیتحقنیاانجامبراي 

ي جعفراشرفعلیدکتري آقاجناب،ژنبانکمحترم
متقبلزینراي آمارهیتجززحمتشانیا؛ میشدبهرمند
زادجمدکترخانمسرکارتوسطهاگونهیی شناساشدند.
وزدپناهیامهندسخانمسرکارهمچنین از شد.انجام

ها:خانمژهیوبه،بذري تکنولوژشگاهیآزمامحترمهمکاران
ان:یآقاوکاونديمهندسگانه،یمهندسفالح،مهندس
ي هاتیفعالدرکه ی پهلوانمهندسوی رخانیاممهندس

کردند، ي همکارمانهیصمیی اجرااتیعملوی شگاهیآزما
.شودمیی قدردانوتشکر
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Abstract
Thymus, belonging to Lamiaceae family, is one of the most important medicinal genera in

Iran. It has many uses in food, health care, cosmetics and especially in pharmaceutical
industries. This research was aimed to investigate the germination parameters and establishment
of seedlings from different accessions of Thymus species (T. daenensis, T. fedchenkoi,
T. kotschyanus, T. lancifolius, T. migricus, T. pubescens, T. transcaspicus and T. vulgaris). All
the accessions are stored in Natural Resources Gene Bank of Iran. The seeds of accession were
son in pots using a completely randomized design with three replications. Data were collected
for thousand seed weight, seed germination percentage, seed storage time, germination rate,
vegetative growth rate (2, 4, 6 and 8-leaf stage and the emergence of lateral branches), and the
establishment percentage of each accession was measured in greenhouse. Unknown accessions
were identified after preparing the herbarium specimens. Results indicated positive and
significant correlations between 1000-seed weight and germination percentage as well as
between seedling establishment and germination percentage (p<0.05); however, no significant
correlation was found with emergence of leaves. The highest 1000-seed weight was observed in
T. kotschyanus and T. lancifolius, respectively and the highest percentage of germination in T.
pubescens. Positive and significant correlations were observed between primary and secondary
seed germination percentage and germination rate; however, leaf emergence and lateral branch
emergence were negatively correlated. Secondary seed germination showed significant positive
correlation with germination rate (p<1% and 5%, respectively). Germination rate and leaf
emergence showed positive significant correlation. There were no significant correlations
between leaf emergence and lateral branch emergence of different species.
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