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 چکیده
( سازگار به شرایط محيطی خاص از طریق اصالح جمعيت، نيازمند ایجاد Thymus daenensis Celakتوسعه کشت آویشن دنایی )    

باشد. در این  پذیری باال می های با ترکيب برداری از این تنوع برای شناسایی ژنوتيپ های برتر و بهره یک خزانه ژنتيکی غنی از ژنوتيپ

صورت  آویشن دنایی در شرایط شوری، آزمایشی به  تلفهای مخ پذیری اکوتيپ و ميزان ترکيب یکيتنوع ژنتمنظور مطالعه  پژوهش، به

 05و  5) یتنش شور ای اجرا شد. فاکتورها شامل های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه فاکتوریل در قالب طرح بلوک

شوری سبب  یی( بودند.دنا شنیآو پياکوت 12 نيب کراس یپل یحاصل از تالق یناتن  خانواده 12اکوتيپ )و ( NaClموالر نمک  یليم

ها از نظر طول و عرض برگ، طول  دار همه صفات )بجز مقادیر پرولين و کاروتنوئيد( نسبت به شاهد گردید. اکوتيپ کاهش معنی

دار داشتند. درصد اسانس و عرض برگ دارای  های هوایی، ميزان اسانس و پرولين اختالف معنی های جانبی، وزن خشک اندام شاخه

 % 50/31)طول برگ( تا  %61/4پذیری عمومی صفات مورد مطالعه از  ب تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی بودند. وراثتبيشترین ضری

های هوایی اختصاص داشت. با  پذیری به عرض برگ، ميزان اسانس و وزن خشک اندام )عرض برگ( متغير بود. بيشترین ميزان وراثت

های هوایی، از  پذیری و پيشرفت ژنتيکی ميزان اسانس و وزن خشک اندام ی، وراثتتوجه به ميزان باالی ضریب تنوع ژنوتيپی و فنوتيپ

های اصالحی آویشن دنایی نام برد. نتایج نشان داد که  ترین معيارهای انتخاب والدین در برنامه عنوان مهم توان به این صفات می

 ژنتيکی کافی با توجه به تنوعنظر صفت ميزان اسانس بودند.  پذیری باالیی از ، زاغه، اراک و ایالم دارای ترکيب2های مالیر اکوتيپ

( را یبي)ترک ساختگیارقام  ديبا تول تيراهبرد اصالح جمع ،مناسب آنها یریپذ بيمطالعه شده و ترک یها پياکوت ميانمشاهده شده 

 نمود. هيتوص یو شور )بدون تنش( نرمال طیگونه در شرا نیا ینژاد به یبرا توان یم
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 مقدمه
نش شوری، یکی از مهمترین عوامل محدودکننده در ت

خشک و  ویژه در نواحی نيمه هتوليد محصوالت کشاورزی ب
ی، براساس آمار سازمان خواربار جهانخشک جهان است. 

 شوری خاک ساليانه سبب از دست رفتن بيش از 
 قابليتميليون هکتار از اراضی کشاورزی، کاهش  0/1

ميليون هکتار در سال و  46توليدات کشاورزی به ميزان 
ميليون دالر در سال  81متضرر شدن کشاورزان به ميزان 

تحت  یاراض یسفانه روند شورأ(. متFAO, 2021)گردد  می
و سبب کاهش  است شیبه سرعت در حال افزا کشت

عدم ثبات و امنيت غذایی در جهان توليدات کشاورزی و 
خشک و خشک، معموالً ميزان  گردد. در نواحی نيمه می

متر و ميزان تبخير در حدود  ميلی 204بارش ساليانه کمتر از 
ليتر است؛ همين عامل باعث عدم شستشوی  ميلی 1555

هایی از قبيل سدیم و کلر شده و تجمع این  خاک از یون
طراف ریشه( سبب شور شدن ها در ریزوسفر )محيط ا یون

 (. Siringam et al., 2011گردد ) خاک و آب آبياری می
های سدیم و کلر موجود در  در شرایط تنش شوری، یون
های گياهی شده و با ایجاد  محيط ریزوسفر، جذب سلول

يت یونی و فشار اسمزی، کم آبی عدم تعادل یونی، سمّ
(. در این شرایط Santos, 2004دارد )همراه  فيزیولوژی را به

تغييرات بيوشيميایی، فيزیولوژی و مورفولوژی در گياهان نيز 
(. در گياهان Acosta-Motos et al., 2017افتد ) اتفاق می

دارویی، پاسخ به شوری بر حسب سطح تنش )مالیم، 
متوسط و شدید(، گونه گياهی و زمان مواجه شدن با تنش، 

در سطح باالتر از بيشتر گياهان  طوری که بهمتفاوت است، 
موالر، عوارض تنش شوری را از خود بروز  ميلی 155

(. زمان قرار گرفتن گياه در Aziz et al., 2008دهند ) می
معرض تنش شوری نيز اهميت فراوانی در ميزان صدمات 

مواجه گياهان با شوری در  طوری که بهحاصل از تنش دارد، 
به تنش  زنی و گلدهی، منجر مراحل خاصی مانند جوانه

گردد  بيشتر آنها در مقایسه با سایر مراحل رشد می
(Khoshsokhan et al., 2014 واکنش گياهان به سطح .)

اثر تنش  طوری که بهتنش شوری نيز حائز اهميت است، 

( Elicitorعنوان نوعی محرک ) مالیم بر گياهان دارویی به
ند، ک های ثانوی( عمل می برای افزایش مواد مؤثره )متابوليت

در حالی که در تنش شدید عملکرد آنها محدود خواهد شد 
(Munns & Gilliham, 2015.) 

 یکی از مهمترین گياهان دارویی و بومی ایران، 
 .Thymus daenensis Celak subspآویشن دنایی )

daenensis( از جنس آویشن )Thymus ) و از تيره نعناعيان
(Lamiaceae )( استEmami Bistgani et al., 2019 .)

های تيمول  ترکيب شيميایی اسانس این گياه غنی از متابوليت
و کارواکرول است. این دو متابوليت از ارزش دارویی 
فراوانی برخوردار هستند و در طب سنتی نيز کاربرد 

 Ghasemiها دارند ) ای در درمان برخی بيماری گسترده

Pirbalouti et al., 2013 ؛Tohidi et al., 2018 .) نتایج
های قبلی نشان داده است که ميزان تيمول و  پژوهش

ها  کارواکرول در این گونه به مراتب بيشتر از سایر گونه
های اهلی و اصالح شده آویشن باغی است  ویژه گونه به
(Rustaiee et al., 2013 ؛Mohammadi et al., 2020 .) 

خشک و  رویشگاه طبيعی این گياه عمدتاً نواحی نيمه
های زاگرس و  یران، از قبيل ارتفاعات بلند دامنه کوهخشک ا

این گونه در باشد. تنوع باالی  برخی مناطق البرز می
های طبيعی منجر به سازگاری مناسب آن با شرایط  رویشگاه

 ,.Rahimmalek et alمحيطی این نواحی شده است )

های  (. آویشن دنایی، به دالیل مختلف مانند برداشت2009
توده در  رای مصارف طب سنتی، توليد کم زیسترویه ب بی

ها و تغييرات اقليمی در  های طبيعی، چرای دام رویشگاه
ها و در شرایط تداوم عوامل  معرض محدود شدن رویشگاه

ض قرار خواهد گرفت. با توجه امورد اشاره در معرض انقر
به ارزش باالی دارویی اسانس آویشن دنایی و توان 

عنوان یک  ر مناطق ایران، از این گياه بهسازگاری آن با بيشت
عنوان  خزانه ژنی ارزشمند در اصالح آویشن باغی و نيز به

یک کاندید مناسب برای توسعه یک رقم اهلی شده برای 
(. در راستای Jamzad, 2010کشت و توليد یاد شده است )

يت و سازی گياهان دارویی و توليد ارقامی با کمّ تجاری
هایی  د مؤثره و برخورداری گياه از ویژگیکيفيت باالی موا
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زنی یکنواخت و تحمل  مانند امکان برداشت مکانيزه، جوانه
 (. Bernath, 2002های محيطی ضروریست ) تنش
برحسب مراحل  یشور طیبه شرا گياهان دارویی پاسخ     

در مقایسه با سایر مراحل  .استمتفاوت رشد و عملکرد 
زنی و گلدهی  رشد، اثر مخرب تنش شوری در مراحل جوانه

(. نتایج Charles et al., 1990گياهان بيشتر است )
های قبلی نشان داد که شوری باعث کاهش صفات  پژوهش

های هوایی، تعداد  رشد از قبيل وزن تر و خشک اندام
ها و  اد برگهای جانبی، تعد های جانبی، طول شاخه شاخه

گردد. اما در شرایط شوری مالیم درصد  ها می طول برگ
های شيميایی موجود در اسانس  اسانس و برخی ترکيب

 )موالر ميلی 155یابد و در تنش شدید )باالتر از  افزایش می
 ,.Babaie et alدنبال دارد ) کاهش عملکرد اسانس را به

 ,.Hosseini et al؛ Khoshsokhan et al., 2014؛ 2010

  (.Emami Bistgani, et al., 2019؛ 2015
برای بهبود ژنتيکی تحمل شوری و تسهيل در گزینش     

صفات در راستای طراحی یک برنامه اصالحی کارآمد، کسب 
های دخيل در تحمل تنش شوری  اطالعات در مورد سازوکار

(. اگرچه Ashraf, 1994و کنترل ژنتيکی آنها حياتی است )
اخص گزینش برای تحمل تنش شوری مشکل شناسایی ش

های غربالگری سریع  توان با بکارگيری تکنيک است، ولی می
پذیری و پيشرفت ژنتيکی باال،  مبتنی بر صفاتی با وراثت

گزینش گياهان متحمل به تنش شوری را تسهيل کرد. مقایسه 
ها در شرایط عدم تنش و تنش نيز  قابليت عملکرد ژنوتيپ

یگر برای شناسایی و گزینش تحمل به یک روش مناسب د
 (.Rosielle & Hamblin, 1981شوری است )

های مناسب  نژادی، گزینش ژنوتيپ های به در برنامه    
 یها تياز جمع ینيازمند کسب اطالع از وضعيت ژنتيکی کمّ

در مورد  یالزم است اطالعات ،گرید عبارت باشد. به می هیپا
و  طيو مح پياثر متقابل ژنوت ،یریپذ وراثت ،یکيژنت ریخته

بدست  نشیگز لهيوس همورد انتظار ب یکيبازده ژنت ینيب شيپ
 شرفتيپ اهبه همر یریپذ (. وراثتMonirifar, 2010) دیآ

ی در کنترل شیافزا یها ژنسهم زیاد دهنده  باال نشان یکيژنت
 قیاز طرمنجر به تسهيل بهبود صفات  است که صفات

. تنوع (Falconer & Mackay, 1996گردد ) می نشیگز
دالیل ژنتيکی )مانند دگرگشنی و تنوع  ژنتيکی در آویشن به 

 یزينوع آب و هوا، حاصلخسن جمعيت، جنسی( و محيطی )
چشمگير است. دگرگشنی شدید در  (ها خاک و تراکم بوته

دوجنسی  -این گياه به علل مختلف ازجمله پدیده ماده
(Gynodioecious ،است )ها در  جنسيت بوته وری کهط به

طور مجزا به شکل هرمافرودیت و یا  یک جمعيت آویشن به
زودهنگام  یآمادگباشد. این عامل به همراه پدیده  ماده می

( Protandry) لقاح یبرا یگرده نسبت به اندام مادگ یها دانه
افشانی را کاهش  گرده های هرمافرودیت ميزان خود در بوته

 (.Thompson, 2002دهد ) می
سنتتيک از های ناهمگن و توليد ارقام  اصالح جمعيت    

افشان با توليدمثل جنسی  نژادی گياهان دگرگرده های به روش
است. از مراحل مهم توليد ارقام سنتتيک، انتخاب والدین یا 

های برتر است.  های مناسب از ميان جمعيت اکوتيپ
دین، نتاج های ارزیابی والدین شامل ارزیابی خود وال روش

عمومی آنها به  باروری آنها و یا برآورد ترکيب حاصل از خود
ست که روش اکراس  کراس و یا تاپ کمک آزمون پلی

(. در Monirifar, 2010باشد ) کراس روشی مرسوم می پلی
مبتنی بر قابليت آنها در  مناسب نیانتخاب والداین روش، 

فت خاص ترکيب با والد و یا والدهای دیگر از نظر یک ص
باشد  ها می نمایانگر عمل افزایشی ژناست که در واقع 

(Aastveit & Aastveit, 1990.) 
پذیری  کراس برای سنجش توان ترکيب معموالً از آزمون پلی    

ها معرفی  شود و نتيجه این فعاليت ها استفاده می عمومی ژنوتيپ
و  پذیری عمومی است های برتر از نظر ترکيب والدین یا ژنوتيپ

ها برای ایجاد یک خزانه ژنی جدید و یا توليد  از این ژنوتيپ
(. Wricke & Weber, 1986شود ) ارقام سنتتيک استفاده می

کراس برای معرفی  های اصالحی از آزمون پلی تاکنون در برنامه
شرقی  ارقام سنتتيک در گياهان دارویی مختلف از قبيل درمنه

(Artemisia scopariaمریم ،) ( گلیSalvia miltiorrhiza ،)
( Carum carvi(، زیره )Leonurus japonicusشير ) دم
(Heuberger, 2010( و اسطوخودوس )Lavandula 

angustifolia( )Hassiotisa et al., 2010 .استفاده شده است )
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( با بررسی 2510و همکاران ) Mohammadiدر این راستا، 
و کيفی در  پذیری عمومی برخی صفات کمّی ميزان ترکيب

های مختلف آویشن دنایی در شرایط بدون تنش،  جمعيت
و  1، مرکزی 2های ایالم، مالیر  گزارش کردند که اکوتيپ

برای توليد ارقام سينتتيک و یا خزانه ژنتيکی جدید  2مرکزی 
 مناسب هستند.

بررسی ميزان تنوع  موردتاکنون مطالعات اندکی در     
پذیری عمومی  پذیری و ترکيب ژنتيکی و فنوتيپی، وراثت

آویشن دنایی در شرایط تنش شوری انجام شده است. هدف 
پذیری  از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتيکی و ترکيب

های مختلف آویشن دنایی در شرایط  صفات مختلف اکوتيپ
های برتر و ایجاد خزانه  تنش شوری برای شناسایی جمعيت
 بود.ژنتيکی و معرفی یک رقم سنتتيک 

 
 ها مواد و روش

های  ی مورد استفاده در این پژوهش، خانوادهاهيمواد گ
اکوتيپ آویشن دنایی  12کراس بين  ناتنی حاصل از تالقی پلی

ها در  کراس بين والدین و توليد خانواده های پلی بود. تالقی
ایستگاه تحقيقات باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی 

های والدینی  است. مشخصات اکوتيپ شدهدانشگاه تهران انجام 
 کراس تعداد  آمده است. برای انجام آزمون پلی 1در جدول 

 ( و تعداد 12×0=153)در مجموع ژنوتيپ از هر خانواده  0
بستر یک و در  هيته پيقلمه سالم و یکنواخت از هر ژنوت 6

 ییدارو اهانيگ یفناور ستیدر گلخانه واحد ز  ماسهحاوی 
 دار شهی. به منظور رشدکشت  المیا یدانشگاه علوم پزشک

 به غلظت IBA یحاو زای شهری محلول از ها، شدن قلمه
ppm055 دگردیاستفاده  قهيدق 8مدت  به (Iapichino et al., 

 های گياهچه ،یشدن و رشد کاف دار شهی. پس از ر(2006
و قطر  تريل 0 ی )به حجمکيپالست های به گلدان کنواختی

 و تيکوکوپ ت،یاز پرال یمخلوط یحاو متر( سانتی 25دهانه 
 ( منتقل شدند.1:1:1) یخاک زراع

  ی)دما کسانی یطيمح طیدر گلخانه با شرا اهانيگ
ساعت  16/3به نسبت  ینور طیو شرا گراد یدرجه سانت 23

 Babalar) هیپا ییغذادو بار با محلول  ای  روز/شب(، هفته

et al., 2010طور  هب اهانيداشت گ اتيشدند و عمل هی( تغذ
صورت یک آزمایش  هب پژوهش نی. اشدانجام  کسانی

فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و 
های آزمایش  سه نمونه در هر تکرار اجرا گردید. عامل

اکوتيپ آویشن  12های ناتنی ) فاکتوریل شامل خانواده
در دو سطح  یتنش شورل دنایی( و تنش شوری بود. عام

در نظر گرفته شد و  (NaClموالر نمک ) یليم 05صفر و 
 برایها  پس از چهار هفته از رشد و سرزنی بوته

 سازی اندازه آنها تنش شوری اعمال گردید. یکسان

 هیپا ییدو بار با محلول غذا ی ا هفته اهانيگبدین ترتيب 
 بيترت به نمکموالر  یليم 05 یحاو ییمحلول غذا زيو ن
حذف  برایشدند.  یاريآب یشاهد و شور سطوحاعمال  یبرا

 با ها گلدان بار کی ای کشت، هفته طينمک در مح یاثر تجمع
به مرحله  دني. پس از رسشدند داده شستشو شهری آب

صفات تعداد برگ، طول برگ، تعداد شاخه،  ،یحداکثر گلده
وزن خشک  تعداد ميانگره، طول ميانگره، شاخه،طول 

مقدار (، Bates et al., 1973) نيپرولمقدار  ،ییهوا یها اندام
 درصد و (Mousa et al., 2007) ديئتنووکل و کار ليکلروف

 . شد یريگ اسانس اندازه
استخراج اسانس و سنجش درصد و عملکرد اسانس،  برای    

بعد و  شد هر گلدان برداشت از اهانيگ ییهوا یها ابتدا بخش
( و در وسيدرجه سلس 20اتاق )حدود  یو در دما هیدر سا

به و پودر کردن آنها  نیتوز پس از د،یخشک گرد هیسا طیشرا
با  ی، استخراج اسانس آنهاکیکمک دستگاه خردکننده الکتر

با آب با استفاده از دستگاه کلونجر  رياستفاده از روش تقط
 مدت  به (Pharmacopoeia, 1988) ايتانیبراساس فارماکوپه بر

توسط سولفات سدیم اسانس حاصل  انجام شد. سه ساعت
 شد. یريگ اندازه آن اسانس زانيو م دیگرد ییزدا رطوبت

گرم ماده خشک  155در  تريل یلياسانس برحسب م ایمحتو
 وزن خشک سه بوته در هر گلدان  ميانگينبراساس 

 دی( محاسبه و گزارش گردهر بوته)عملکرد ماده خشک در 
(Jaimand & Rezaee, 2004.) 
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 مورد استفاده در مطالعه ییدنا شنیآو های اکوتیپ -1 جدول

Table 1. Thymus daenensis ecotypes used in study 

Ecotype No. Ecotype name Collection place* 

1 Khanemiran Markazi 

2 Lorestan Lorestan 

3 Isfahan 1 Isfahan 

4 Ilam Ilam 

5 Malayer 1 Hamadan 

6 Arak Markazi 

7 Zagheh Lorestan 

8 Malayer 2 Hamadan 

9 Fars Fars 
10 Isfahan 2 Isfahan 
11 Markazi 1 Markazi 

12 Markazi 2 Markazi 

*Thyme collection of Horticulture Department, Agriculture College, Tehran University. 

 

ها و نحوه پراکنش  داده یمقدمات یاز بررس پس     
وسيله  همگنی واریانس تيمارهای آزمایشی بهها،  داده

وسيله آزمون  ها به آزمون لون و نرمال بودن پراکنش داده
 SPSS ver 26با استفاده از  رنوفياسم -کولموگروف
تجزیه  انس،یوار هیمفروضات تجز دأیيپس از تانجام شد. 

 ها براساس طرح آزمایشی مربوطه انجام گردید.  داده
 

 
صفات مختلف از  یبرا( GCA) یعموم یریپذ بيترک زانيم

کل محاسبه شد.  نيانگيهر توده و م نيانگيم نياختالف ب
 نيانگيم یاضیر ديام قیاز طر یکيژنت انسیوار یاجزا

 یکيو ژنت یپيتنوع فنوت بی. ضرادیمربعات برآورد گرد
به  یکيو ژنت یپيفنوت اريصورت نسبت انحراف مع به بيترت به

 (.Lothrop et al., 1985)هر صفت محاسبه شدند  نيانگيم
    MSg (، ماري)ت ها پيمربعات ژنوت نيانگيمPCV بیضر 
. باشد یم یپيژنوت راتييتغ بیضر GCVو  یپيفنوت راتييتغ

( ΔG) یکيبازده ژنت (h2) یخصوص یریپذ برآورد وراثت
 فرمول، نیمحاسبه شد. در ا ریز یها فرمول قیصفات از طر

  
 انسیاز وار یبرآورد ،یشیافزا یکيژنت انسیوار VA ای  

 انسی(، برآورد واریکيژنت انسی)وار یعموم یریپذ بيترک
 ،یخصوص یریپذ وراثت h2 انس،یوار هیخطا در جدول تجز

k یپيفنوت انسیو جذر وار %0در سطح  نشیشدت گز 
 (.Nguyen & Sleeper, 1983) باشد یصفت م

 

 

 
و محاسبات  شیآزما نیحاصل از ا یها داده ليوتحل هیتجز

 انجام شد. SAS ver 9.1 یافزار آمار مربوطه با استفاده از نرم

 



 

 

 

 

 تنش شوری در شرایط ییدنا شنیآو یناتن یاه خانواده صفاتبرخی تجزیه واریانس  -2جدول
Table 2. ANOVA of some traits in half-sib families of Thymus daenensis under salinity stress conditions 
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Block 2 122.82* 0.38n.s. 0.89** 33.77n.s. 0.53 n.s 29.64* 24.87* 27.76** 3.01n.s. 40.40** 0.14n.s. 0.00n.s. 

Salinity 

stress (S) 
1 4294.53** 117.26** 7.76** 1091.11** 128.11** 610.01** 250.59** 21.59** 7.29** 335.67** 3.01** 0.14** 

Family (F) 11 37.86n.s. 1.85* 0.54** 21.75n.s. 0.07n.s. 12.13n.s. 15.28* 2.34** 4.26* 7.96** 0.20n.s. 0.01n.s. 

S*F 11 55.18n.s. 1.78n.s. 0.12n.s. 12.64n.s. 0.03n.s. 2.88n.s. 4.57n.s. 0.77n.s. 1.47n.s. 2.04n.s. 0.02n.s. 0.00n.s. 

Experimental 

error 
46 32.23 0.92 0.07 15.39 0.04 6.11 7.07 0.76 1.40 2.62 0.12 0.00 

C.V. (%) % 9.85 11.95 13.14 14.20 12.61 16.60 17.68 18.62 35.01 9.27 16.37 14.98 

n.s., *, and **: non-significant, significant at 5 and 1% of probability levels, respectively. 
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  نتایج
خانواده ناتنی آویشن دنایی  12های  واریانس داده جزیهت    

داری  نشان داد که سطوح تنش شوری اثر معنی (2)جدول 
بر تمام صفات مورد مطالعه  α=0.01در سطح احتمال 

داشت. شوری سبب کاهش همه صفات )بجز پرولين و 
فت ناشی از تنش شوری در کاروتنوئيد( گردید و بيشترین اُ

های جانبی  (، تعداد شاخه%-05/83صفات طول ميانگره )
)جدول  شد( مشاهده %-20/23( و طول برگ )%-80/20)
)بجز پرولين و (. در مقایسه با سایر صفات مورد مطالعه 8

کاروتنوئيد(، ميزان کلروفيل کل و ميزان اسانس پاسخ 
در مقایسه با  طوری که به ،تری به تنش شوری داشتند مالیم

ترتيب  فت در این صفات بهشرایط عدم تنش، ميزان اُ
 مشاهده گردید. %-40/10و  %-24/10
تنش شوری همچنين سبب افزایش ميزان پرولين     

( در مقایسه با شرایط %63/28نوئيد )( و کاروت10/23%)
ها از  عدم تنش گردید. نتایج همچنين نشان داد که خانواده

درصد اسانس در سطح  و طول برگ و طول شاخهنظر 
و  ییهوا یها و عرض برگ، وزن اندام α=0.05احتمال 

با هم  یدار یمعناختالف  α= 0.01در سطح احتمال  نيپرول
( F( و خانواده )Sشوری )  عاملداشتند. اثر متقابل بين 

 (. 2دار نبود )جدول  معنی
و  یپيو فنوت یپيژنوت یریپذرييتغ پارامترهای ژنتيکی     
داده  شینما 4صفات متفاوت در جدول  یبرا یریپذ اثتور

. واریانس فنوتيپی برای کليه صفات بيشتر از شده است
فنوتيپی از واریانس ژنوتيپی بود و دامنه تغييرات واریانس 

)کاروتنوئيد( نوسان داشت. اما  51/5)تعداد برگ( تا  02/41
( و کمترین 34/15بيشترین واریانس ژنوتيپی به تعداد ميانگره )

( اختصاص داشت. در مقایسه با سایر 554/5آن به کاروتنوئيد )
( و 83/5صفات مورد مطالعه، اختالف ميزان واریانس فنوتيپی )

ت عرض برگ ناچيز بود. در مورد ( در صف81/5ژنوتيپی )
های آویشن دنایی، ميزان واریانس  ميزان اسانس در اکوتيپ

 مشاهده شد. 00/1و  80/8ترتيب  فنوتيپی و ژنوتيپی به
 

 در شرایط عدم تنش و تنش شوری ییدنا شنیآو های ناتنی خانوادهصفات برخی های توصیفی  آماره -3 جدول
Table 3. Descriptive statistics of some traits in half-sib families of Thymus daenensis under non-stress and salinity 

stress conditions 

Traits 
Mean + S.E.  Range 

Non-stress Salinity stress Reduction (%) Non-stress Salinity stress 

Leaf number 65.59 ± 6.50 49.11 ± 6.32 -25.12** 53.33-78.00 34.66-61.00 

Leaf length (mm) 9.34 ± 1.23 6.70 ± 0.92 -28.27** 6.87-12.43 4.73-8.70 

Leaf width (mm) 2.37 ± 0.46 1.71 ± 0.38 -27.95** 1.47-3.49 1.15-2.57 

Internode number 31.65+4.40 23.31 ± 3.73 -26.34** 23.00-45.67 16.00-34.67 

Internode length (mm) 7.05 ± 1.38 4.31 ± 1.00 -38.90** 4.20-9.70 2.70-6.80 

Lateral branches number 16.81 ± 3.26 11.87 ± 2.18 -29.39** 7.33-23.00 9.50-25.00 

Lateral branches length (cm) 17.63 ± 3.01 13.11 ± 2.88 -25.64** 12.00-24.00 5.00-16.33 

Aerial parts dry weight (g) 5.20 ± 1.50 4.12 ± 1.21 -20.86** 2.48-9.12 1.70-6.54 

Essential oil content (%) 3.54 ± 1.41 2.85 ± 1.43 -19.49** 0.81-6.36 1.09-6.47 

Total chlorophyll (mg.g-1 leaf dry weight) 2.32 ± 0.31 1.92 ± 0.39 -17.24** 1.63-2.86 1.03-2.82 

Proline (µmol.mg-1 leaf dry weight) 15.31 ± 1.82 19.62 ± 2.45 28.15** 11.51-20.78 15.67-25.16 

Carotenoids (mg.g-1 leaf dry weight) 0.38 ± 0.06 0.47 ± 0.07 23.68** 0.29-0.50 0.34-0.62 

**: significant change at 1% probability level. 
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نيز نشان داد که بيشترین ميزان ضریب تنوع  4نتایج جدول 
%( و کمترین آن به تعداد برگ 10/00فنوتيپی به ميزان اسانس )

عالوه، ميزان ضریب تنوع  %( اختصاص داشت. به20/11)
% )ميزان اسانس( تا 02/48ژنتيکی صفات مورد مطالعه از 

طور کلی، ميزان تنوع فنوتيپی  بود. به % )طول برگ( متغير68/2
و ژنوتيپی صفات عرض برگ و ميزان اسانس نسبت به سایر 

پذیری  آمده ميزان وراثت صفات باالتر بود. براساس نتایج بدست
% )عرض برگ( 50/31% )طول برگ( تا 61/4خصوصی از 
پذیری صفات کلروفيل کل  عالوه، ميزان وراثت متغير بود. به

های  %(، وزن خشک اندام33/03يزان اسانس )%(، م01/65)
%( در 66/01های جانبی ) %( و طول شاخه05/00هوایی )

%( و 50/0سطح باالیی بود ولی ميزان آن در مقدار پرولين )
 نیا جینتا%( در سطح پایينی مشاهده شد. 26/11تعداد برگ )

به صفات  یکيژنت شرفتيپ زانيم نیشترينشان داد که ب شیآزما
( و طول 14/6) ی(، تعداد شاخه جانب00/0) انگرهيمتعداد 

مقدار آن در  نی( اختصاص داشت و کمتر44/6) یشاخه جانب
 دي( و کاروتنوئ16/5(، طول برگ )10/5) نيصفات پرول

 شرفتيپژوهش، مقدار پ نی. در ادی( مشاهده گرد16/5)
 بود. 60/8اسانس  زانيصفت م یکيژنت

( که بيشترین 0)جدول نتایج همبستگی صفات نشان داد 
دار بين صفات تعداد برگ و تعداد  همبستگی مثبت و معنی

(، طول ميانگره و تعداد شاخه جانبی 30/5**ميانگره )
( 00/5**( و تعداد برگ و تعداد شاخه جانبی )06/5**)

داری بين ميزان  . همچنين، ارتباط مثبت و معنیشدمشاهده 
( و ميزان 04/5**اسانس و وزن خشک اندام هوایی )

( بدست آمد. همچنين، ارتباط 46/5**اسانس و طول برگ )
(، -40/5**دار و منفی بين پرولين و طول برگ ) معنی

ترین  . پایينشد( مشاهده -46/5**پرولين و طول ميانگره )
ميزان همبستگی بين مقادیر پرولين و وزن خشک اندام 

( -16/5مقدار پرولين و طول شاخه جانبی ) (،12/5هوایی )
 ( حاصل گردید.-10/5تنوئيد )وو ميزان اسانس و کار

( صفات مختلف در GCAپذیری عمومی ) مقادیر ترکيب
نشان داده شده است. ميانگين ميزان اسانس در  6جدول 
گرم ماده  155ليتر در  ميلی 54/5های آویشن دنایی  اکوتيپ

پذیری در  خشک بود. از نظر این صفت، بيشترین ميزان ترکيب
( و 51/5(، ایالم )52/5(، زاغه )50/5) 2های مالیر کوتيپا

( -52/5) 2اصفهان  پياکوت( و کمترین آن در 51/5اراک )
مشاهده شد. در این راستا، عرض برگ نيز دارای تنوع ژنتيکی 

ی ها پياکوتو فنوتيپی باالیی بوده و ميانگين این صفت در ميان 
 2ی مرکزیها پياکوتمتر بود و  ميلی 54/2ناتنی آویشن دنایی 

( دارای بيشترین ميزان 56/5) 2( و مالیر44/5(، زاغه )63/5)
( و ایالم -02/5) 1های اصفهان پذیری و اکوتيپ ترکيب

 پذیری را نشان دادند. ( کمترین ترکيب-21/5)
های این پژوهش، ميانگين وزن خشک اندام  براساس یافته
بود که باالترین گرم  63/4های آویشن دنایی  هوایی در اکوتيپ

(، 22/1ی اراک )ها پياکوتپذیری از نظر این صفت به  ترکيب
( اختصاص داشت، در حالی که 65/5( و زاغه )35/5) 2مالیر

ميران  (، خانه-62/5ی لرستان )ها پياکوتکمترین آن در 
دست آمد. همچنين ميانگين  ( به-08/5) 2( و اصفهان-61/5)

بود که  80/00یشن دنایی ی آوها پياکوتتعداد برگ در بين 
ی زاغه ها پياکوتپذیری عمومی در  بيشترین مقدار ترکيب

( مشاهده شد و 08/1) 2( و اصفهان06/2(، فارس )43/0)
کمترین ميزان  1و مرکزی 2ی ایالم، مالیرها پياکوت

پذیری را نشان دادند. ميانگين طول برگ در بين  ترکيب
بود و باالترین ميزان  متر ميلی 03/0ی مورد مطالعه ها پياکوت

 1( و مالیر63/5ی لرستان )ها پياکوتپذیری عمومی در  ترکيب
( -06/5) 2ی اصفهانها پياکوت( و کمترین ميزان آن در 68/5)

 ( مشاهده شد.-00/5و ایالم )
 46/10 ها پياکوتصفت پرولين، ميانگين کل  مورددر 
 1مالیر( و 01/1(، زاغه )15/2ی اراک )ها پياکوتبود که 

پذیری عمومی را نشان دادند  بيشترین ميزان ترکيب (82/1)
( و -38/5) 1(، مرکزی-02/1) 1ی اصفهانها پياکوتولی 

. داشتندپذیری را  ( کمترین ميزان ترکيب-08/5) 2اصفهان
همچنين نتایج این پژوهش نشان داد که ميانگين کلروفيل کل 

بيشترین  بود که 18/2ی آویشن دنایی ها پياکوتدر همه 
( و 88/5) 1ی مرکزیها پياکوتپذیری آن به  ميزان ترکيب

 1( و مالیر-23/5( و کمترین به لرستان )20/5) 2اصفهان
 ( اختصاص داشت. -10/5)



 ژنتیکی برخی صفات...تجزیه   002

 

 ییدنا شنیآو های ناتنی خانوادهصفات برخی پارامترهای ژنتیکی  -4جدول 

Table 4. Genetic parameters of some traits in half-sib families of Thymus daenensis 
Traits 

Variance 

components 
C.V. (%)   

Phenotypic Genotypic Phenotypic Genotypic h2 ΔG (5%) 

Leaf number 41.92 4.72 11.29 3.79 11.26 2.65 

Leaf length (mm) 0.95 0.044 12.24 2.63 4.61 0.16 

Leaf width (mm) 0.38 0.304 30.08 27.08 81.07 1.71 

Internode number 27.67 10.84 19.14 11.98 39.18 7.95 

Internode length (mm) 2.24 0.944 26.36 17.10 42.07 2.31 

Lateral branches number 12.06 6.04 23.43 16.58 50.08 6.14 

Lateral branches length (cm) 14.48 7.48 25.33 18.21 51.66 6.44 

Aerial parts dry weight (g) 1.70 0.948 27.89 20.81 55.70 2.79 

Essential oil content (%) 3.35 1.95 57.19 43.52 58.18 3.65 

Proline (µmol.mg-1 leaf dry weight) 0.13 0.012 23.02 16.28 9.09 0.15 

Total chlorophyll  

(mg.g-1 leaf dry weight) 
6.83 4.16 14.97 11.68 60.91 6.04 

Carotenoids  

(mg.g-1 leaf dry weight) 
0.01 0.004 21.25 15.03 50.00 0.16 

h2: narrow-sense heritability; ΔG: genetic advance. 

 

 

 ییدنا شنیآو های ناتنی خانوادهصفات برخی ضرایب همبستگی پیرسون  -5جدول 

Table 5. Pearson correlation coefficients of some traits in half-sib families of Thymus daenensis 
Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Leaf number 1            

2. Leaf length 0.67** 
          

 

3. Leaf width 0.58** 0.65** 
         

 

4. Internode number 0.87** 0.57** 0.48** 
        

 

5. Internode length 0.67** 0.67** 0.65** 0.63** 
       

 

6. Lateral branches 

number 
0.75** 0.65** 0.49** 0.72** 0.76** 

      
 

7. Lateral branches 

length 
0.41** 0.49** 0.33 0.38 0.51** 0.48** 

     
 

8. Aerial parts dry 

weight 
0.41** 0.32 0.45** 0.36 0.31 0.30 0.49** 

    
 

9. Essential oil 

content 
0.37 0.46** 0.37 0.25 0.34 0.318 0.43** 0.54** 

   
 

10. Total chlorophyll 0.41** 0.24 0.39 0.38 0.32 0.29 0.24 0.32 0.17 
  

 

11. Proline -0.46** -0.49** -0.37 -0.38 -0.46** -0.38 -0.16 0.12 -0.18 -0.43** 
 

 

12. Carotenoids -0.53** -0.47** -0.24 -0.61** -0.54** -0.57** -0.34 -0.32 -0.19 -0.25 0.25 1 

**: significant at 1% probability level. 

 
 



 

 

 

 

 ییدنا شنیآو های ناتنی خانوادهصفات برخی پذیری عمومی  ترکیب -6 جدول

Table 6. General combinability of some traits in half-sib families of Thymus daenensis 

Traits 

Ecotypes 
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Leaf number 57.35 -0.57 -0.41 2.43 -3.96 -1.19 0.98 5.48 -3.74 2.76 1.93 -3.07 1.21 

Leaf length 7.98 0.46 0.68 -0.17 -0.77 0.63 -0.13 -0.45 -0.08 0.42 -0.96 -0.61 0.46 

Leaf width 2.04 -0.02 0.02 -0.52 -0.21 0.07 -0.06 0.44 0.06 -0.13 -0.09 -0.09 0.68 

Internode number 27.48 0.18 0.07 3.18 -2.87 -1.43 0.24 2.43 -1.76 3.18 -1.29 -1.54 0.40 

Internode length 5.68 1.05 1.27 -0.10 -0.45 0.31 0.23 -0.45 -0.08 0.01 -0.50 -0.99 -0.44 

Lateral branches number 14.82 2.79 0.81 0.85 -1.32 1.09 -0.15 1.47 -2.60 0.24 -1.44 -0.49 -0.76 

Lateral branches length 15.02 -1.44 0.48 0.37 -1.72 3.20 2.73 -1.15 0.42 -1.44 -0.55 -0.27 -1.02 

Aerial parts dry weight 4.68 -0.61 -0.62 -0.50 -0.38 0.42 1.22 0.60 0.80 0.15 -0.53 -0.08 -0.25 

Essential oil content 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 

Proline 17.46 0.42 -0.59 -0.72 -1.24 1.32 2.10 1.91 -0.19 0.28 -1.92 -0.71 -0.02 

Total chlorophyll 2.13 0.00 -0.28 -0.06 -0.06 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.12 0.27 0.33 0.12 

Carotenoids 0.42 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 0.02 0.03 0.00 0.06 0.01 0.04 
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 بحث
از عدم  حکایت( 2نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

به عبارت دیگر پاسخ  ،وجود اثر متقابل خانواده و تنش بود
به سطوح تنش های آویشن دنایی  های ناتنی اکوتيپ خانواده

شوری از روند یکسانی برخوردار بودند. در شرایط تنش 
شوری همه صفات مورد مطالعه )بجز مقدار پرولين و 

، موردداری نشان دادند. در این  کاروتنوئيد( کاهش معنی
طول  به یتنش شور طیکاهش در شرا زانيم نیشتريب
( %-80/20) جانبی ( و تعداد شاخه%-05/83) انگرهيم

 عنوان به توان یم ذکرشدهکه از صفات  داشت اختصاص
به تنش  ییدنا شنیآو اهانيپاسخ گ یختیر یها شاخص

های آویشن دنایی به شوری از  پاسخ خانواده نام برد. یشور
نظر کلروفيل کل و ميزان اسانس در مقایسه با سایر صفات 

نسبت به شرایط بدون تنش  طوری که به ،تر بود ریختی مالیم
تجربه کردند.  %40/10و  %24/10 برابرترتيب  کاهشی به

اثر  یشورکه نشان داد همچنين  انسیوار هیتجز جینتا
 ،داشته شنیآو اهيدر گ نيپرولکلروفيل و  زانيبر م یدار یمعن
کلروفيل کاهش  زانيم یسطح شور شیبا افزا طوری که به

 .افتی شیافزا اهيدر گ نيپرولولی ميزان 
کلروفيل و پرولين ممکن است وجود ارتباط منفی بين 

ساز مشترک کلروفيل و پرولين  دليل وجود ماده پيش به
پرولين )گلوتامات( باشد که در زمان تنش صرف توليد 

گردد  گردد و مقدار کمی از آن صرف توليد کلروفيل می می
(Rahdari et al., 2012 علت دیگر این ارتباط، ممکن .)

بر فعاليت آنزیم ليگاز  است به دليل اثر تحریکی تنش شوری
گلوتامات باشد که این آنزیم نقش مهمی در تبدیل گلوتامات 

کند. کاهش کلروفيل در شرایط تنش ممکن  به پرولين ایفا می
های مضر در  دليل عوامل دیگری از قبيل تجمع یون است به

های  های کلروفيل توسط تنش کلروپالست و تخریب مولکول
(. کاهش تعداد Hosseini et al., 2015اکسيداتيو باشد )

های فتوسنتزی  های کلروفيل منجر به کاهش فعاليت مولکول
های اولی و در نهایت کاهش رشد گياهان  و توليد متابوليت

ها و تغيير در اندازه آنها اولين  گردد. کاهش رشد برگ می

باشد که همين عامل  ها می پاسخ فيزیکی گياهان به تنش
شود، در نتيجه کاهش ظرفيت  سبب کاهش سطح برگ می

 ,.Udagawa et alدنبال دارد ) هکل فتوسنتزی گياه را ب

(، در این شرایط، توليد Sultana et al., 1999؛ 1995
های اوليه و انرژی  های فتوسنتزی از قبيل متابوليت وردهآفر

یابد. کاهش وزن تر و خشک گياه  مورد نياز گياه کاهش می
های جانبی از عوارض کاهش  هو کاهش تعداد و طول شاخ

های این پژوهش  های فتوسنتزی است که از یافته فعاليت
های قبلی همخوانی دارد  های پژوهش باشد و با یافته می

(Hosseini et al., 2015 ؛Bernstein et al., 2010 ؛Jaleel 

et al., 2007 ؛Aziz et al., 2008.) 
هان عوامل محيطی بر تشکيل و تجمع اسانس در گيا

دارویی تأثير مهمی دارد. تنش شوری، تنش غير زیستی 
های فتوسنتزی سبب کاهش  است که با کاهش توليد فرآورده

های  شود. مشابه این پژوهش، نتایج یافته رشد گياهان می
قبلی نيز نشان داد که تنش مالیم شوری سبب افزایش ميزان 

 Satureja hortensis اسانس در گياهان مرزه تابستانه
(Baher et al., 2002مریم ،) ( گلیHendawy & Khalid, 

( Ezz El-Din et al., 2009( و آویشن باغی )2005
رسد تنش شوری مالیم با  گردد. بنابراین به نظر می می

تحریک و افزایش فضاهای توليد اسانس و همچنين دخالت 
های  های فتوسنتزی به توليد متابوليت وردهآدر تخصيص فر

افزایش عملکرد اسانس شود ولی در شوری  ثانوی سبب
های اولی و اختالل در  شدید به دليل کاهش توليد متابوليت

های آنزیمی و  های فتوسنتزی و کاهش فعاليت فعاليت
یابد و  های ثانوی کاهش می متابوليسمی، سنتز متابوليت

شود، در نتيجه ميزان  انرژی گياه صرف حفظ بقای خود می
نتایج این (. Morales, 2002یابد ) ش میاسانس گياهان کاه

موالر( سبب کاهش  ميلی 05پژوهش نشان داد که شوری )
گردد و با  ميزان اسانس در گياهان آویشن دنایی می

 ییدارو اناهيگاثر تنش شوری بر در مورد  قبلی یها افتهی
 ,.Riaz et al) دی(، شوOzturk et al., 2004) هیبادرنجبو

 دارد. ی( همخوانHornok, 1996بابونه ) و (2007
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های ناتنی  ( که بين خانواده2نتایج نشان داد )جدول 
های  طول شاخه، طول برگآویشن دنایی از نظر صفات 

و  ییهوا یها عرض برگ، وزن اندام، اسانس ميزان جانبی،
توان گفت  وجود دارد. بنابراین می یدار یمعناختالف  نيپرول

 ءها ایفا جاد تنوع بين اکوتيپکه این صفات نقش مهمی در ای
ی و ژنوتيپی پيتنوع فنوت زانيماند. در این آزمایش،  کرده

های  صفات ميزان اسانس، عرض برگ و وزن خشک اندام
 یبخش(. 4هوایی در مقایسه با سایر صفات باال بود )جدول 

تنوع  ممکن است به دليلعرض برگ در  ذکرشدهاز تنوع 
رحال، تنوع فنوتيپی و ه باشد. بهها  ها روی بوتهبرگ یسن

های هوایی  ژنتيکی صفات درصد اسانس و وزن خشک اندام
توان در  از اهميت خاصی برخوردار است و از این تنوع می

. در مطالعات استفاده کردهای اصالحی این گياه  بهبود فعاليت
ژنوتيپی ميزان قبلی، ميزان باالیی از ضریب تنوع فنوتيپی و 

 Dracocephalum moldavicaدرشبیاسانس در با

(Salamati & Yosefi., 2014) در  .گزارش شده است
( بيشترین 2510و همکاران ) Yavariپژوهشی دیگر توسط 

ضرایب تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی در گياه سرخارگل 
(Echinacea angustifolia به صفات وزن تر، وزن )

رین به خشک، تعداد گل و تعداد انشعاب از قاعده و کمت
 زمان گلدهی اختصاص داشت.

 یکيدر مطالعات ژنت پارامتر نیمهمتر یریپذ وراثت
صفت  کی نشیگز یبرا یريگ ميو در تصم استی صفات کمّ

به عبارت دیگر،  کند. یم ءفایا یاتيخاص نقش ح
های  دهنده کارایی گزینش ژنوتيپ پذیری نشان وراثت

 یریپذ وراثتباشد.  مطلوب براساس فنوتيپ موجود می
و قدرت توارث هر  یاست که نوع روش اصالح یاريمع

کننده سهم  انيکند و در واقع ب یمشخص م اهيگ یصفت را برا
 & Connerاست ) یپيفنوت راتييتغاز کل  یکيژنت راتييتغ

Hartl, 2004.)  
و  باشد پذیری صفات در گياهان متفاوت می ميزان وراثت
از  شيآنها ب یریپذ وراثت زانيکه م یصفاتدر منابع قبلی 

که  یباال و صفات یریپذ با توارث یباشد صفات 05%
با  یباشد صفات %05تا  %25 نيآنها ب یریپذ توارث

آنها کمتر از  یریپذ که توارث یمتوسط و صفات یریپذ توارث
بندی شده  طبقه نیيپای ریپذ ارثبا تو یباشد صفات 25%

زیادی از بر این اساس، تعداد . (Stansfield, 1991است )
(، %50/31صفات مورد مطالعه ازجمله عرض برگ )

(، وزن %13/03(، ميزان اسانس )%01/65کلروفيل کل )
(، %65/05(، طول شاخه )%05/00های هوایی ) خشک اندام

( %05( و مقدار کاروتنوئيدها )%53/05تعداد شاخه جانبی )
های این تحقيق،  تهپذیری باالیی داشتند. براساس یاف وراثت

های آویشن دنایی دارای  ميزان اسانس در اکوتيپ
شاخصی  عنوان بهپذیری باالیی است که بتوان از آن  وراثت

مناسب در شرایط شوری استفاده  یها پياکوتبرای انتخاب 
 زانيمباالی  یریپذ وراثت زانيم ،یگرید قيدر تحق کرد.

 ,.Rahimi et al) شدگزارش  هیوبدر بادرنج (%60اسانس )

البته  .داشت یپژوهش همخوان نیا یها افتهیبا ( که 2017
 بهمراه ميزان باالی یکيتنوع ژنت بیباال بودن ضر

 یها پيانتخاب ژنوت شرایط ،یکيژنت شرفتيو پ یریپذ وراثت
 (.Immanuel et al. 2011) کند را تسهيل میبرتر 
را  نشیگز ميزان پاسخ بهباال  یریپذ وراثتگرچه ا

ی تا سطح قابل قبولی تضمين پيفنوتهای  ویژگیبراساس 
 مورد انتظاری را در هنگام یکيژنت شرفتيپ ميزاناما کند  می
به همين دليل،  د.کن ینم ارائه ها ژنوتيپ نیبهتر نشیگز

ميزان  برآورد دقيق اثر گزینش نيازمند تعيين همزمان
صفات است. در این  یکيژنت شرفتيپ و یریپذ وراثت

ژوهش، بيشترین ميزان پيشرفت ژنتيکی با شدت گزینش پ
( و کمترین به پرولين 00/0تعداد ميانگره ) صفاتبه  0%
گرچه عرض برگ دارای ا .( اختصاص داشت10/5)

پذیری بود، ولی ميزان پيشرفت ژنتيکی  باالترین ميزان وراثت
پایين بودن ميزان پيشرفت ژنتيکی  ( بود.01/1پایين ) آن

پذیری عمومی  باال بودن ميزان وراثت وجود باعرض برگ 
 یها ژن یستازيو اپ تيغالب هایاثردليل  است بهآن ممکن 

 ,Falconer & Mackay) صفت باشد نیکننده ا کنترل

 شرفتيباال با پ یریپذ وراثت شهيهم. به همين دليل، (1996
مده نشان داد که آبدست  جی. نتاستيبزرگ همراه ن یکيژنت

 صفت به ژنتيکی شرفتيو پ یریپذ وراثت زانيم نیباالتر
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های آویشن  انتخاب اکوتيپ. اختصاص داشت ميزان اسانس
و  یریپذ وراثتطور همزمان  هدنایی مبتنی بر این صفت که ب

منجر به بهبود تواند  یدارد م ییباال یکيژنت شرفتيپ
 .های اصالحی آویشن دنایی گردد فعاليت

صفات  ریاسانس و سا نزايم نيب یروابط همبستگ مطالعه
 یها مورد مطالعه نشان داد که صفات وزن خشک اندام

( 48/5( و طول شاخه )46/5(، طول برگ )04/5) ییهوا
. با اسانس داشت زانيبا م یدار یمثبت و معن یهمبستگ

 یها در برنامه شود توجه به نتایج بدست آمده، پيشنهاد می
 نیبه ا باال نساسا زانيم های با گزینش اکوتيپو  یاصالح

و  Talleپژوهش در همچنين . شود یصفات توجه کاف
صفات  نيب یدار یمثبت و معن یگتهمبس ،(2512همکاران )

ر بوته و ساقه با وزن خشک برگ د ،طول و عرض برگ
 Melissa) هیادرنجبودر گياه دارویی ب سعملکرد اسان

officinalis ) شده استمشاهده. 
ها با هم نقش  ژنوتيپدر مورد برخی صفات، ترکيب 

 ءمهمی در اصالح گياهان و توليد ارقام سينتتيک ایفا
از عمل  یدر واقع برآورد یعموم یریپذ بي. ترکنماید می
 های بيدر ترک پيژنوت کی ییتوانا طژن و متوس یشیافزا

در این پژوهش،  (.Cristie & Hattuk., 1992) استمختلف 
تواند  یکراس م یپل نشان داد که یعموم یریپذ بيترک جینتا

 یمناسب برا یشده و روش هياول های اکوتيپ زیباعث تما
در  یساختگ  تهیوار ديتول یبرتر برا یها پياکوت ییشناسا

 (.Mohammadi et al., 2019) باشد ییدنا شنیآو
رقم  جادیا برایباال  یریپذ بيصفات با ترک نیمهمتر از

توان به ميزان  میمناسب  های اکوتيپانتخاب  برای سنتتيک
های  اسانس، عرض برگ، طول برگ و وزن خشک اندام

هوایی اشاره کرد. از لحاظ ميزان اسانس بيشترین ميزان 
، زاغه، 2های مالیر ترتيب به اکوتيپ پذیری عمومی به ترکيب

ایالم و فارس اختصاص داشت. در تحقيقی دیگر، بيشترین 
های  تيپپذیری از نظر درصد اسانس به اکو ميزان ترکيب

 Mohammadi etداشت )تعلق  1و مرکزی 2 و 1ایالم، مالیر

al., 2019 از صفات مهم دیگر با تنوع ژنتيکی و .)
توان به عرض برگ اشاره کرد. از نظر  پذیری باال می وراثت

بيشترین  2های زاغه و مرکزی این صفت، اکوتيپ
های  خشک اندامپذیری را نشان دادند. از نظر وزن  ترکيب

های اراک،  پذیری به اکوتيپ ایی، بيشترین ميزان ترکيبهو
و زاغه اختصاص داشت. در مورد بيشتر صفات از  2مالیر

های  قبيل ميزان اسانس، عرض برگ، وزن خشک اندام
هوایی، تعداد ميانگره، تعداد شاخه، تعداد برگ و پرولين، 

 پذیری باال بود.  های برتر با ترکيب اکوتيپ زاغه جزو اکوتيپ
که تنش شوری توان گفت  می گيری کلی نتيجهعنوان  به

ی مورد بررسی آویشن دنایی داری بر صفات کمّ اثر معنی
گردید.  داشته و سبب کاهش صفات ریختی و ميزان اسانس 

پذیری به  باالترین ميزان تنوع فنوتيپی و ژنوتيپی و وراثت
های  صفات درصد اسانس، عرض برگ و وزن خشک اندام

اختصاص داشت. با توجه به نقش درصد اسانس و هوایی 
های هوایی در افزایش عملکرد ميزان  وزن خشک اندام

 دارایهای  اسانس گياه آویشن دنایی، انتخاب جمعيت
برای ایجاد رقم سنتتيک آویشن دنایی از  ذکرشدهصفات 

های  اهميتی زیادی برخوردار است. در این پژوهش، اکوتيپ
دارای  2و مرکزی المیافارس،  ،، اراک2ریزاغه، مال

پذیری باالیی از نظر صفات ميزان اسانس و وزن  ترکيب
شود از  پيشنهاد می . بنابراینهای هوایی بودند خشک اندام
ها برای توليد واریته سنتتيک آویشن دنایی  این اکوتيپ

 متحمل به شرایط تنش شوری استفاده گردد.
 

 سپاسگزاری
دریغ آقایان دکتر  همکاری بی دانند از نویسندگان الزم می

فناوری و گياهان دارویی  مسئول بخش زیست)ناصر عباسی 
، دکتر فردین قنبری و دکتر (دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 تشکر و قدردانی نمایند. (از دانشگاه ایالم)نيا  فرشيد فتاح
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Abstract 
     Cultivation development of adaptable Thymus daenensis Celak to specific environmental 

conditions through population improvement requires the creation of a genetic pool rich of 

superior genotypes and exploitation of this diversity to identify genotypes with high 

combinability. In this research, to study the genetic diversity and combinability of different  

T. daenensis ecotypes under salinity, a factorial greenhouse experiment was conducted in a 

randomized complete block design with three replications. The factors included salinity stress  

(0 and 90 mM NaCl) and ecotype (12 half-sib families derived from a polycross between 12  

T. daenensis ecotypes). Salinity decreased all the measured traits (except for proline and 

carotenoids content) significantly compared to the control. The ecotypes differed significantly 

from each other in terms of length and leaf width, length of lateral branches, aerial parts dry 

weight, essential oil content, and proline content. Essential oil content and leaf width obtained 

the highest phenotypic and genotypic coefficient of variation. General heritability of the studied 

traits varied from 4.61% (leaf length) to 81.07% (leaf width). The highest general heritability 

was assigned to leaf width, essential oil content, and aerial parts dry weight. Regarding the 

higher genotypic and phenotypic coefficient of variation, heritability, and genetic advance of the 

traits including essential oil content and aerial parts dry weight, these traits could be considered 

as the most important criteria for the parents selection in the breeding programs of T. daenensis. 

The results showed that the ecotypes Malayer2, Zagheh, Arak, and Ilam had high combinability 

in terms of essential oil content. Considering the sufficient genetic diversity observed between 

the studied ecotypes along with their adequate combinability, it could be recommended to breed 

T. daenensis through the strategy of improving the population by producing synthetic cultivars 

for normal (non-stress) and salinity conditions. 

 

Keywords: Thymus daenensis Celak, salinity, general combining analysis, half-sib family, 

synthetic cultivar. 

 

 


