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چکیده
ظرفیتهواییاندامسطوحرويايغدهترشحیهايکركواستاسانستولیدکنندهانداممهمترینبرگ)Thymus(آویشندر
گونهچهاردرکركساختارانواعومورفولوژیکهايویژگیبررسیایندردارند.همؤثرموادترشحوسنتزبرايفرديبهمنحصر
.Tشاملآویشن transcaucasicus،T. carmanicus،T. daenensisوT. armeniacusتجزیهازحاصلیجانت.شدندارزیابی

وبرگخشکوزنبوته،خشکوتروزن،برگتعدادوطول،ساقهطولصفاتبرايهاگونهبینداريمعنیاختالفبیانگرواریانس
.Tگونه.دبواسانسدرصدوعملکردکرك،طولبرگ،ايغدههايکركتعدادساقه، armeniacusداد،نشانراکركتعدادبیشترین

.Tگونهبهمربوطکركطولبیشترینکهحالیدر transcaucasicusهايگونهدرترتیببهاسانسعملکردودرصدبیشترین.بود
T. carmanicusوT. daenensisالکترونیمیکروسکوپاسکننتایج.گردیدمشاهدهبیشتربرگتعدادوايغدهکركتعدادازناشی

)SEM(ضرایب.داشتوجودبرگدرسپريايغدهکركتنهانظرموردگونهچهارهردرايغدهکركانواعبینازدادنشان
ویژگیایننقشبرکیديتأاسانسعملکردودرصدبابرگيزیروییروسطحايغدهکركداتعدبیندارمعنیومثبتهمبستگی

وزنبهمربوطرگرسیونمثبتضرایببیشترین،تابع)(متغیرخشکوزنبراييامرحلهرگرسیونتجزیهدردارد.اسانستولیددر
باکركطولصفتتنها،گردیدلحاظتابعمتغیرعنوانبهاسانسعملکردکهزمانینمود.توجیهراتغییرات%97وبودبرگخشک
شد.مدلوارد،صفتاینتغییراتاز%49توجیه

.SEM،ايغدهکركمورفولوژیک،صفاتاسانس،،)Thymus(آویشنکلیدي:هايواژه

مقدمه
ــاه Thymus(آویشــنگی spp(ــق ــهمتعل خــانوادهب
واسانسحاويگیاهانازیکی،)Lamiaceae(نعناعیان

کـش، حشـره میکروبـی، ضدجملهازکاربردوسیعدامنهبا

,Crocoll(است داروییواکسیدانآنتی هاگزارش).2011
ــت  ــوعازحکای ــکصــفاتدرگســتردهتن ومورفولوژی

ارزیابیدر.داردآویشنهايگونهدراسانسهايویژگی
هــايجمعیــتدراســانسبــازدهومورفولــوژیکیتنــوع
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.T(کـوهی ویشـن آ kotschyanus Boiss. & Hohen،(
Babalarبـین را داريمعنـی تفاوت)2013(همکارانو

عـرض وطولگیاه،ارتفاعازجملهمورفولوژیکیصفات
ــرگ ــلهوب ــانفاص ــرهمی ــزارشگ ــد.گ ــوعکردن درتن
دراسـانس میـزان وبوتـه ارتفـاع هماننـد  هـایی ویژگی

T. transcaspicus Klokov.توسطMoradiهمکارانو
توسطباغیآویشنوکوهیآویشنجوامعدرو)2014(

Kavehهمچنـین است.شده گزارش)2013(همکارانو
Thymus(آویشنگونهچندبررسیدر sp.(ایـران بومی

اسـانس میـزان ومورفولـوژیکی صفاتداريمعنیتنوع
Rezaie(اســـتگردیـــدهمشـــاهده et al., ؛ 2016

Houshmand et al., 2016(.
مهمتـرین عنـوان بـه ،اسـانس بـا مـرتبط صـفات تعیین

برخـوردار خاصـی اهمیتازآویشن،عملکرديخصوصیت
.T(کـوهی آویشـن هـاي جمعیتدراست. kotschyanus،(

Babalarداريمعنـی ومثبتهمبستگی)2013(همکارانو
فاصـله ،آذینگلدرگلتعدادصفاتبااسانسبازدهبینرا 
بررسیدراند.نمودهمشاهدهگیاهتروخشکوزن،گرهمیان

آویشـــنگونـــهســـهدراســـانسبـــرمـــؤثر صـــفات
T. kotschyanus،T. pubscense Boiss. & Hohen ex

CelakوT. persicus (Ronniger ex. Rechinger) Jalas

ترتیببه)2008(همکارانوMirzaie-Nodoushanتوسط
عرضوساقهعدادتبااسانسمقدارمنفیومثبتهمبستگی

اثـر نقـش بیشـترین برمحققان این.شده استگزارشبرگ
هـا گونـه ایندراسانسافزایشبربرگطولتصفمستقیم

مثبتهمبستگی)2016(همکارانوRezaie.اندنمودهکیدتأ
دربـرگ طـول وسـاقه تعـداد ،ارتفـاع صـفات داریمعنو

وبوتـه خشـک وتـر وزنبـا یرانایبومیشنآويهاگونه
توسـط گزارشـی در.کردنـد مشـاهده اسـانس وزنوحجم

Karimi)2016(طـول بـین داريمعنـی ومثبتهمبستگی
ووزنبـا بـرگ تعدادوبوتهخشکوتروزنهوایی،اندام
است.شدهمشاهدهاسانسبازده

وبرگهمانند هواییهايقسمترويموجودهايکرك
دراسانسعمدهبخشتجمعمحل،دارگلهايسرشاخه

دناشبمیآویشنازجملهنعناعیانخانوادهگیاهان
)Brazandeh & Bagherzadeh, عنوانبههاکرك).2007

برابردردفاعیخطاولینوگیاهاناپیدرمازايزائده
,Yu(خوارانگیاهوهاپاتوژن جریانکاهشبا)،2013

کاهشورطوبتیالیهیکحفظبهبرگسطحرويهوا
دنکنمیکمکهاروزنهبودنباززماندرآبتبخیر

)Ehleringer, ،مورفولوژيمبنايبرمعموالً).1984
ترشحیهايکركوسادههايکركنوعدودرهاکرك
Wagner(شوندمیبنديگروهايغده et al., ؛ 2004

Dai et al., 2010(.Jiaهمکارانو)بررسیبا)2013
تکاملیند افروساختمانتوزیع،مورفولوژي،نوع،
هايبرگروییسطحايغدههايکرك

T. quinquecostatus Celakايغدههايکركنوعدو
درنمودند.مشاهدهگونهایندرسپريوايکپهشامل

ايغدههايکركآناتومیکیولوژيمیکرومورفوبررسی
.Tدر pannonicusمیکروسکوپاسکنازاستفادهبا

مشخص)2009(همکارانوBozتوسطالکترونی
چندترشحیهايساختمانايغدههايکركکهاستشده

ساقهیکسلولی،پایهیکشاملکههستندسلولی
.باشندمیسلولمتفاوتتعدادباغدهیکسلولی،تک

سطحرويهاکركتوزیعوتشکیلچگونگیتعیینالبته 
ومهندسیبرايجدیدياحتماالتگیاههواییهايقسمت
کندمیایجادايغدهکركتراکموتولیداصالح

)Tissier, ذکرمواردوآویشناهمیتبهتوجهبا.)2012
صفاتبررسیهدفباپژوهشاینباال، شده

توزیعوانواعاسانس،هايویژگی،مورفولوژیک
چهارگونهدرها ویژگیاینبینارتباطوايغدههايکرك

.Tآویشن transcaucasicus Ronniger،
T. carmanicus Jalas.،T. daenensis Celak.،

T. armeniacus Klok. et Shostگردید.اجرا
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هاروشومواد
تکثیروکشتگیاهی،مواد

شــاملمطالعــهایــندرارزیــابیمــوردژنتیکــیمــواد
ــار ــهچهـــ ــنسازگونـــ ــنجـــ )Thymus(آویشـــ

ــامل .Tشـــ transcaucasicus،T. carmanicus،
T. daenensisوT. armeniacusازآنهـا بـذرهاي کهبود

منـابع وکشـاورزي تحقیقـات مرکـز دارویـی گیاهانبخش
سـینی دربذرها کشتازپس.تهیه شداصفهاناستان طبیعی

بـه کوکوپیتوماسهماس،پیتازترکیبیبابستريدرءنشا
بـا وگیاهـان تکثیـر منظوربهگیاهچه،تولیدو4:2:1نسبت

ــواختیهــدف ــهیکن ــا،کلی مناســبرشــدازپــستکراره
واحـد تعـداد بـه وانجـام گونـه هربوتـه یکازگیريقلمه

بـه 1394خـرداد اوایـل دروفـراهم نیـاز مـورد زمایشیآ
آبیاري.گردیدندمنتقلمترسانتی30×25ابعادباهايگلدان

.انجـام شـد  )بـار یـک روز6تـا 5هر(گیاهنیازبهتوجهبا
بـه بعـد  ونگهـداري بازفضايدرتابستانآخرتاهاگلدان

شدرمنظوربهشدند.منتقلشهرکرددانشگاهتحقیقاتیگلخانه
ازآنهـا هواییاندام1395سالفروردیندرگیاهان،دوباره

مـاه اردیبهشـت آخـر وهـرس خـاك سـطح متريسانتی5
شدند.منتقلگلخانهازبیرونبههاگلدان

هايکركفراوانیتعیینومورفولوژیکصفاتبررسی
ايغده

درآزمایشیکطیو1395سالمردادماهاواسطدر
مورفولوژیکصفاتتکرارسهدرتصادفیکاملطرحقالب
)،cm(گرهمیانطولبرگ،تعداد،)cm(ساقهطولشامل
ساقه،وبرگخشکوزنهوایی،اندامخشکوتروزن

سطحدرايغدههايکركفراوانیوهاشاخهتعداد
طولمحاسبهبرايگرفتند.قرارارزیابیموردوگیرياندازه

زیردرگیاهسأرازگره5هايبرگازبرگضعرو
Imagejافزارنرموسیلههبسپسشد.گرفتهعکسبینوکوالر

ساقهدربرگتعدادتعیینبراي.گردیدگیرياندازهها عکس

تعدادوانتخابتصادفیطوربهشاخهنجپتکرارهراز
ترازوبابرداشتازپسهبوتتروزن.دششمارشهابرگ
شد.تعیینخشکوزن،شدنخشکسایهازپسوشدوزن

گردید.تعیینساقهوبرگخشکوزنپایان در
دربرگپایینوباالسمتدودرايغدههايکركتعداد

هابرگتصویربرداريتوسطآنهاگلدهیآغازرشديمرحله
یا1200dpi(رزولیشن)بزرگنماییبانورياسکنریکبا

همهگردید.تعیینبرداريعکسدوربینبهمتصلبینوکوالر
مربعمترمیلیدرآنهافراوانیوهشدشمارشیتؤرقابلغدد

.شدمحاسبه

)SEM(الکترونیمیکروسکوپاسکن
سطحيهاکركتراکموتوزیع،نوعتردقیقبررسیبراي

ازاستفادهبابررسیموردآویشنگونهچهاردربرگزیري
درهابرگ،)SEM(الکترونیمیکروسکوپاسکن

ºC4دمايدرموالر01/0فسفاتبافرو%4گلوتارالدهید
،15،30،50،70(اتانولمجموعهازاستفادهباند.دشثابت
دقیقه15مدتبهسريهردرصد)100و90،96،8/99

نقطهروشازاستفادهبابعدودهیدراته(دوبار)%100و
Polaronدرکردنخشکبحرانی E3500ندشدخشک.

ازودادهپوششطالازنازکیالیهباشدهخشکهاينمونه
تهیهعکسالکترونیمیکروسکوپازاستفادهبامشاهدات

Chwil(گردید et al., 2016.(

اسانسبررسیوگیرياسانس
تعیینواسانسگیرياندازهبراي آویشنگیاهبرداشت

کهصورتاینبه.انجام شدگلدهیآغازمرحلهدرعملکرد
شدند.خشکسایهدروبرداشتگلدانهرهايبوتهابتدا

دستگاهازاستفادهباوآبباتقطیرروشبهاسانسسپس
شدگیرياندازهواستخراجساعت3مدتبهکلونجر

)Weisany et al., آمدهدستباسانسآبگیريبراي .)2015
گردیداستفاده)رطوبتکنندهجذبماده(سدیمسولفاتاز
)Dawidowicz et al., 2008(.
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وSAS9افـزار نرمازاستفادهباهادادهوتحلیلتجزیه
اخـتالف حـداقل روشازاسـتفاده بـا هامیانگینمقایسه

همبسـتگی ضـرایب از.انجام شـد فیشر)LSD(دارمعنی
رگرسـیون ازوصـفات بـین ارتبـاط تعیـین بـراي ساده

مـاده برثیرگذارأتاصلیصفاتتشخیصبرايايمرحله
.شـد اسـتفاده اسـانس عملکـرد ووتـه بتولیـدي خشک

.ندشدرسمExcelافزارنرمازاستفادهبانمودارها

نتایج
بـودن دارمعنیبیانگرواریانستجزیهازحاصلنتایج

،گـره میـان طـول هوایی،اندامطولصفاتبرايگونهاثر
طـول بـرگ، ايغدههايکركتعداد،ساقهدربرگتعداد

ــوداســانسدرصــدوعملکــردکــرك، ــههــا(دادهب ارائ
دادنشـان هاگونهساقهطولنگینمیامقایسهاست).نشده
ســـاقهطـــولکمتـــرینو)cm38/22(بیشـــترینکـــه 

)cm8/13(هايگونهبهمربوطترتیببهT. carmanicus

.Tو armeniacusجدولدرکههمانطور).1(جدولبود
ارزیـابی مـورد آویشـن گونهچهاردراستشدهارائه1

و)mm86/9 -38/8(بـرگ طـول صفاتتغییراتدامنه
ــرض ــرگع ــدود)mm31/3 -79/2(ب ــتالفومح اخ

ایـن دربـرگ سـطح شباهتکهنشدمشاهدهيداریمعن
شـباهت بـه توجـه بـا .داشتخواهددنبالبهراهاگونه
جذبیشافزاباعثیاهگدربیشتربرگتعدادبرگ،سطح

تولیـد دربـاالیی یـت اهمازوشدهبیشترفتوسنتزونور
بـرگ تعـداد بیشترینرابطهایندر.بودخواهدبرخوردار

ــاقهدر ــوطســــــ ــهمربــــــ ــهبــــــ گونــــــ

T. daenensisگونهسهباکهبودبرگ2/32میانگینبا
ــیاخــتالفدیگــر دیگــرســوي از.دادنشــانداريمعن

راهـا برگبینفاصلهبیشترینکهگرهمیانطولترینبلند
.Tگونهبهمربوط،کردمشخص transcaucasicus ـ ودب
.)1(جدول

مقایسـه گرددمیمشاهده)1جدول(درکهطورهمان
سـطح ايهغـد کـرك تـراکم صفتبرايهاگونهمیانگین

.Tگونـه کـه دهـد مینشانبرگرویی carmanicus بـا
79/8)mm-2(گونـه بـا تنهاT. transcaucasicus) بـا

د.رداداريمعنـی اخـتالف )mm-268/5نمیانگیکمترین
دربـرگ يزیـر وییروسطحايغدهکركتراکممقایسه
ــه ــاگون ــت ه ــهدارد آنازحکای ــرک ــده ــهدرچن گون

T. armeniacusوT. transcaucasicus زیـري سـطح
بیشـتري کـرك تـراکم %15و%25حـدود ترتیببهبرگ

دردیگـر گونهدودراما،داردبرگروییسطحبهنسبت
دیگـر سـوي  از.)1(جـدول نشددیدهیتفاوتزمینهاین

.Tگونههرچند transcaucasicusکـرك تعـداد کمترین
ــطح ــريس ــرگزی ــت،راب ــاداش ــولام ــركط آنک

)mm119/0(بود.هاگونهسایرازبیشداريمعنیطورهب
بوته،خشکوتروزنهمانند ديعملکرهايویژگیبراي
.Tگونهبرگخشکوزن daenensisراتولیـد بیشترین

ــهدر ــانبوت ــلدرداد.نش ــهمقاب .Tگون armeniacus

مقایسـه .داشـت هـا  ویژگـی ایندررا هامیانگینکمترین
)1(شــکلاســانسعملکــردودرصــدصــفتمیــانگین

.Tگونهاريدمعنیبرتريبیانگرترتیببه carmanicusو
T. daenensisهاستگونهسایربهنسبت.



آویشنگونهچهارمورفولوژیکصفاتمیانگینمقایسه-1جدول

گونه
ساقهطول
)cm(

برگطول
)mm(

برگعرض
)mm(

گرهمیانطول
)cm(

برگتعداد
ساقهدر

رگبییروسطحکركتراکم
)mm-2(

برگینیرزسطحکركتراکم
)mm-2(

T. transcaucasicusa3/23a38/8a01/3a79/1b8/19b68/5b76/6
T. carmanicusa4/23a94/8a2/3b24/1b4/19a79/8ab71/8
T. daenensisab1/17a86/9a31/3b47/1a2/32a89/7ab81/7

T. armeniacusb8/13a44/9a79/2a74/1b3/15a23/8a1/11
ندارند.داريمعنیاختالف%5احتمالسطحدرLSDآزمونمطابقستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین

- 1جدولادامه

گونه
کركطول

)mm(
ساقهقطر
)mm(

هبوتتروزن
)gr(

بوتهخشکوزن
)gr(

برگخشکوزن
)gr(

ساقهخشکوزن
)gr(

T. transcaucasicusa119/0a712/0ab3/30ab43/8ab3/6b2
T. carmanicusc066/0a654/0ab1/30ab39/7ab1/5b2/2
T. daenensisc074/0a725/0a9/40a2/11a4/7a7/3

T. armeniacusb095/0a629/0b2/20b26/4b2/3b1/1
داري ندارند.% اختالف معنی5احتمالدر سطحLSDهاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون میانگین
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Thymus(آویشنگونهچهاردر(راست)اسانسعملکردو(چپ)اسانسدرصدمیانگینمقایسه-1شکل spp(

،)2(جـدول صفاتهمبستگیضرایبجدولبهتوجهبا
خشـک وزنوبوتـه تروزنرگ،بتعدادباساقهطولصفت
خشـک وتروزنصفاتبابرگتعدادصفتهمچنینساقه،
همبستگیاسانسعملکردوساقهوبرگخشکوزنبوته،
تروزنبرگ،تعدادبانیزبوتهخشکوزندادند.نشانمثبت
نشـان مثبـت همبسـتگی سـاقه وبـرگ خشـک وزنبوته،
يزیـر وییروسطحايغدههايکركتراکمصفاتاند.داده
)=95/0r**(دارمعنـی ومثبـت همبسـتگی یکـدیگر بابرگ

نشـان منفـی همبستگیکركطولباصفتدواینوداشتند
بـر کـرك تعـداد باشـد بیشترکركطولهرچهیعنی؛دنداد

مبستگیههمچنینیابد.میکاهشبرگيزیروییروسطح
بود.دارمعنیومثبتنیزاسانسعملکردباکركطول

تعیینراستايدرکهايمرحلهرگرسیونازحاصلنتایج
عملکـرد وبوتهخشکوزنبرثیرگذارتأاصلیهايویژگی
درگردیـد انجاماقتصاديعمدههاي ویژگیعنوانبهاسانس
صـفات ،بوتـه خشـک وزنبـراي است.شدهارائه3جدول

در وندشـد مـدل واردترتیـب بـه ساقهوبرگخشکوزن
عملکـرد براي.ددننموتوجیهراآنتغییراتاز%99مجموع 

توجیـه بـا کركطولصفتتنهاتابع،متغیرعنوانبهاسانس

شد.مدلواردصفتاینتغییراتاز49%
هـاي کـرك سـاختار وتوزیـع انواع،تعیینبرايمطالعه

توســـطبررســـیمـــوردهـــايگونـــهدرايغـــده
ــکن ــکوپاسـ ــیمیکروسـ ــانالکترونـ ــردردادنشـ هـ
.Tگونـــهچهـــار transcaucasicus،T. carmanicus،

T. daenensisوT. armeniacusسـپري ايغـده هايکرك
زیـر شـمارش هماننـد اسـکن ایـن .)2(شـکل دارنـد وجود

ايغـده کـرك تعدادکمترینوبیشترینکهدادنشانبینوکوالر
هـاي گونـه بـه مربـوط ترتیـب بهبرگزیريسطحدرسپري

T. carmanicusوT. transcaucasicusيهاکرك.باشدمی
.Tگونهبجزيارغدهیغ carmanicusبـا دیگـر، گونهسهدر

مشـاهده سـپري ايغـده هـاي کركبهنسبتکمتريفراوانی
برگسطحدرهاکركگرفتنقرارنحوهدیگرسوي ازگردید.
.Tهايگونهدرکهنوعیبه،استمتفاوت transcaucasicus

.Tو armeniacusحـالی در؛اندگرفتهقراربرگسطحروي
.Tهــايگونــهدرهــاکــركایــنکــه carmanicusو

T. daenensisانـد. گرفتهقرارمانندحفرهحالتیکدرظرنبه
.Tگونـه دودرسپريايغدههايکرك transcaucasicusو

T. daenensisشدند.دیدهتوخالیحالت
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آویشنهايگونهبرگزیريسطحدرمشکی)(پیکانياغیرغدههايکركوسفید)(پیکانسپريايغدههايکركمورفولوژي-2شکل
T. transcaucasicus)A(،T. carmanicus)B(،T. daenensis)C(وT. armeniacus)D(

بحث
دار در اغلب صفات نتایج حکایت از وجود تفاوت معنی

مرفولوژیک مورد بررسی و میزان و درصد اسانس در چهار 
،T. transcaucasicusگونه آویشن مورد ارزیابی شامل 

T. carmanicus ،T. daenensis وT. armeniacus داشت؛
این موضوع دور از انتظار با توجه به تفاوت در سطح گونه

و Sefidkonهاي دیگري ازجمله نیست. ضمن اینکه گزارش
Askari)2001( ،Babalar) 2013و همکاران،(Kaveh و
، )2014همکاران (و Moradiو) 2013(همکاران

Houshmand بر وجود تنوع در این )2016(و همکاران
. در کل اندهاي مختلف آویشن تأکید کردهصفات در گونه

،سازيیاصالح و اهل،برداريبهرهراهبردهاينییتعبراي
یست. تنوع ضروریکیمختلف مورفولوژهاياز جنبهیآگاه

اي براي تواند ایدهها میمشاهده شده و مقایسه میانگین
هاي هاي برتر را فراهم آورد. در بین گونهژنوتیپانتخاب 

عنوان بهبرگتعدادي براT. daenensisمورد بررسی 
عملکرد،عامل اصلی فتوسنتز و تولید در گیاه

ماده خشک برگ و کل بوته و میزان اسانس، همچنین 
T. carmanicus مورد توجه و باید براي درصد اسانس

همانندی صفات برخدر،مقابلبررسی بیشتر قرار گیرند. در
داري بین طول و عرض برگ و قطر ساقه اختالف معنی

که احتمال دارد ناشی از نشدهاي مورد بررسی مشاهده گونه
ها باشد. هرکنترل ژنتیکی مشابه این صفات در این گونه

است.يچند بیان قطعی این موضوع نیازمند مطالعات بیشتر
هاي ویژه خصوصیتتعیین ارتباط بین صفات و به

هاي اقتصادي همانند وزن خشک و میزان تأثیرگذار بر ویژگی
تواند در کاهش صفات مورد یا درصد اسانس در آویشن می

بررسی در مطالعات بعدي و همچنین انتخاب غیرمستقیم 
که معموالً از لحاظ کنترل ژنتیکی صفات هاي اقتصاديویژگی

پیچیده هستند، کمک کند. در این زمینه نتایج حاصل از
اي بیانگر نقش ضرایب همبستگی و همچنین رگرسیون مرحله

ترین ویژگی در توجیه عنوان اصلیوزن خشک برگ به
باشد.%) وزن خشک بوته می97تغییرات (

A

DC

B



رزیابی در چهار گونه آویشنصفات مورد اهمبستگی بین ضرایب -2جدول 
عملکرد
اسانس

درصد
اسانس

وزن خشک
بوته

وزن 
خشک
ساقه

وزن 
خشک
برگ

وزن تر
بوته

طول
کرك

تراکم کرك
سطح رویی برگ

تراکم کرك
سطح زیري برگ

تعداد برگ
در ساقه

طول
گرهمیان

طول
ساقه صفت

1 طول ساقه
1 14/0 گرهمیانطول 

1 33/0- **83/0 در ساقهتعداد برگ
1 18/0 58/0- 06/0- تراکم کرك سطح زیري برگ

1 **95/0 22/0 *60/0- 07/0 تراکم کرك سطح رویی برگ
1 **78/0- **77/0- 51/0- 22/0 41/0- طول کرك

1 20/0- 03/0 02/0- **88/0 41/0- *66/0 وزن تر بوته
1 **90/0 13/0- 22/0- 25/0- *71/0 34/0- 47/0 وزن خشک برگ

1 **87/0 **96/0 33/0- 15/0 08/0 **91/0 43/0- *65/0 وزن خشک ساقه
1 **94/0 **98/0 **95/0 01/0- 10/0- 15/0- **80/0 38/0- 54/0 بوتهخشکوزن

1 28/0 43/0 19/0 32/0 48/0- **79/0 *69/0 58/0 **83/0- 03/0- درصد اسانس
1 **79/0 33/0 57/0 19/0 47/0 *74/0 **75/0 **76/0 *69/0 43/0- 51/0 عملکرد اسانس

.گردیداسبهمح،بودداریمعنیانسواریهتجزجدولدرگونهاثرکهصفاتیيبرایهمبستگضرایب
%1و%5سطحدردارمعنیترتیببه:**،*

صفاتسایروتابعمتغیرعنوانبهاسانسعملکرد،بوتهخشکوزنايمرحلهرگرسیوننتایج-3جدول
آویشنگونهچهاردرمستقلمتغیرعنوانبه

FجزءR2مدلR2مدلپارامترهايمتغیرتابعصفت

بوتهخشکوزن
-001/1ثابتعدد

7/224**92/097/097/0برگخشکوزن
7/131**99/0025/0-2/0ساقهخشکوزن

13/2ثابتعدداسانسعملکرد
91/5**49/049/0-81/15کركطول
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Houshmandگونههشتبررسیبا)2016(همکارانو
درخشکمادهتولیدبربرگتعداددارمعنیثیرتأبریشنآو

بینهمبستگیوجوداینکهضمناند.نمودهیدکأتآویشن
بوتهخشکوزنوساقهطولهمانندرفولوژیکومصفات

و)2013(همکارانوBabalarدر مطالعاتآویشندر
Houshmandاستگردیدهگزارش)2016(همکارانو.

یبررسموردیشنآويهاگونهدررسدمینظربهرو ازاین
دراهمیتباالترینيداراياقتصادعملکردنظرازهابرگ
ازراصفتیناتوانیموباشدمیبررسیموردصفاتبین
قرارتوجهموردهبوتعملکردیشافزايبرااصالحیرنظ

.داد
شنیآودرياقتصادعمدهیژگیوگریداسانسعملکرد

دارمعنیومثبتارتباطبیانگریهمبستگبیضرا.است
نیبیهمبستگبود.ویژگیاینباساقهدربرگتعداد

مختلفيهاگونهدراسانسعملکردبابرگيهایژگیو
)2008(همکارانوMirzaie-Nodoushanتوسطشنیآو
این.استشدهگزارش)2010(همکارانوYavariو

سطحوییروسطحکركوجوددلیلبهاحتماالًهمبستگی
موادتانباشودیتولمحلترینعمدهکهباشدمیبرگيزیر

دارمعنیهمبستگیهمچنین.استشنیآواهیگدرهمؤثر
روییسطحوریزدرکركتراکمشاملکركيهایژگیو

طولاصلینقشواسانسعملکردباکركطولوبرگ
،شددیدهرگرسیونتجزیهدرکهصفتاینتنوعدرکرك

باشد.موضوعاینبرکیديأتتواندمی
بیانگرآنکهضمن) SEM(الکترونیمیکروسکوپاسکن

موردآویشنگونهچهارهردرسپريايغدهکركوجود
ایندرراویژگیاینبرايتنوعسوییازبود،بررسی

همهدرايغیرغدههايکركدهد.مینشاننیزهاگونه
.Tگونهبجزبررسیموردهايگونه carmanicusسطحدر

درهاکركنوعاینتراکمالبته د.داشتنوجودبرگزیري
.Tگونه daenensisامابود.بیشتردیگرگونهدوبهنسبت

هايکركبهنسبتايغیرغدههايکركتراکمکلیطوربه
دربود.کمترهاگونهاینبرگزیريسطحدرسپريايغده

هايکركتعداد)Kokkini)1997وBosabalidisبررسی
عنوانبه،هاترپندرعملکردباخطیطوربهبرگايغده

ايغدههايکركبیشترتعدادوبودهمرتبطاسانسازبخشی
توسطآنهاازترپنیموادباالترارمقدبا هابرگروییسطح
جینتابهتوجهبانیزبررسیایندر.شودمیحاصلتقطیر

بهمربوطبیترتبهاسانسدرصدنیکمترونیشتریبحاصل،
.Tيهاگونه carmanicusوT. transcaucasicusکهبود

هکبرگدرموجودياغدهيهاکركتعدادبهتوانیمراآن
،دارندبرعهدهرااسانسسنتزوترشحاز ايعمدهبخش
کهT. armeniacusگونهمورددرسوییازداد.نسبت
اسانسعملکردودرصدیولداشتییباالنسبتاًکركتراکم
ایندیرترگلدهیازناشیتوانمیدادنشانرا مترکنسبی
گونهدوبهنسبتآنترشیبيگرمامعرضدروگونه

T. carmanicusوT. daenensisبیانطبقچون؛دانست
Wagnerتبخیرباعثزیادگرماي)2004(همکارانو

مطالعهاینکلدرگردد.میايغدههايکركازاسانس
همانند نیزآویشندرکهباشدآنبیانبرکیديأتتواندمی

Maffei(نعناعیانخانوادهگیاهانسایر et al., 1989(،
ايیافتهتخصصبسیارترشحیهايسلولياغدههايکرك

.هستنداسانسهايبترکیسنتزاصلیمسئولکههستند
جداسازيیاهانگازیآسانبهتوانندیمهاکركاینبنابراین

هايآنزیمشناساییوهامتابولیتآوردنبدستيبراوشوند
همچنین.کننداستفادهمختلفمسیرهايازمتابولیکی

انواعیعتوزوتکاملیل،تشکچگونگیزمینهدرندنتوامی
احتماالتبرگ،زجملهانیاهاگییهوايهاقسمتدرکرك
آویشنهمانندگیاهانیاصالحویمهندسيبرارا یديجد
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Abstract
The leaves of thyme are the most important organs producing essential oils, and the

glandular trichomes provide a unique capacity for the synthesis and storage of active
ingredients. In this study, the morphological characteristics and types of trichomes' structure
were measured in four thyme species including: T. transcaucasicus, T. carmanicus, T. daenensis
and T. armeniacus. The results of variance analysis indicated a significant difference between
species in terms of stem length, leaf length and number, plant fresh and dry weight, leaf and
stem dry weight, number of glandular trichomes on the adaxial and abaxial side of the leaf, the
trichome length, and essential oil yield and percentage. T. armeniacus showed the highest
trichome number; while, the highest trichome length was related to T. transcaucasicus. The
highest essential oil percentage and yield were observed in T. carmanicus and T. daenensis
respectively, which could be due to the greater number of glandular trichomes and leaves in
these species. The results of scanning electron microscope (SEM) revealed that among various
types of glandular trichomes, peltate glandular trichome existed in the leaf of four species
examined. Positive and significant correlation coefficients between the number of glandular
trichomes on the adaxial and abaxial side of the leaves with the essential oil percentage and
yield indicate the role of this feature in the production of essential oil. The stepwise regression
analysis, implemented for dry weight, indicated that the highest regression positive coefficient
was observed for the leaf dry weight, explaining 97% of the trait variation. When the essential
oil yield was assumed as a dependent variable, only the trichome length entered the model and
explained 49% of the trait variation.
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