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 دهچكي

شن است  آويجنس گونه مختلف از 14يكي از  .Thymus migricus Klokov & Desj.-Shostجاني با نام علمي گياه آويشن آذرباي
د به نقاط مختلف  طي مسافرتهاي متعد)1387سال (ش در اين پژوهش در اوايل فصل روي. عي دارددر كشور ايران رويش طبيكه 

 از هر رويشگاه پنج ريختيام گلدهي، جهت ارزيابي  در هنگبعدهاي اين گونه شناسايي و  شرقي و غربي، رويشگاه استانهاي آذربايجان
اطالعات . آوري شد د بذر جمع استخراج اسانس تهيه و به همراه بذر در فصل توليبرايهاي گلدار  اهي و سرشاخهنمونه كامل گي

رد مطالعه در هر  گونه موزان اسانسميت بعالوه يشي هر جمعخصوصيات رويشي و زايبرداري شد و  ادداشتها ي مربوط به رويشگاه
آوري  تهاي جمعاي شده و جمعي يه خوشه تجزSPSSافزار آماري  ج بدست آمده با استفاده از نرم نتاي.شگاه مورد بررسي قرار گرفتروي

 گروه قرار  سها درته جمعيتماميطوري كه  به. بندي شدند  گروه ميزان اسانس و زايشيشي، كمي روياتيخصوصتمامي شده براساس 
 جداگانه قرار يهت جلفا در گروهريس در گروهي ديگر و سرانجام جمعيك گروه، جمعيتهاي بند، نازلو و قوشچي در ي. گرفتند
 متر از سطح دريا و رويش در خاكهاي مختلف 1900 تا 730رتفاع شرقي و غربي، از ا جانن گونه در دو استان آذربايپراكنش اي. گرفتند

آوري  درنهايت، از بين جمعيتهاي جمع. باشد ليمي اين دو استان ميط اق باالي اين گونه با شرايدهنده سازگاري دار نشان بو مناطق شي
 در مناطق نژادي  كاربرد در برنامه بهبرايم منطقه  و سازگاري با اقليل داشتن عملكرد باالي اسانسجلفا و نازلو بدليت شده، دو جمعي

 . شوند ه ميغرب كشور توصي سرد شمال
 
 .اي ه خوشهتجزي، اسانس، .Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost، ريختي صفات ،شناختي بوم خصوصيات :ليديك هاي واژه
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 مقدمه
عظيم الهيست كه با و گياهان دارويي از منابع بالقوه 

تواند در موارد درماني و دارويي،  ريزي صحيح مي برنامه
رد اقتصاد  در مواويژه هصنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي، ب

بسياري از . اي داشته باشد بدون اتكا به نفت جايگاه ويژه
گياهان دارويي ازجمله آويشن به صورت خام از كشور 

هاي حاصل از آنها با  كه فرآورده  در حالي،شود صادر مي
با توجه به ). 1365، چي آئينه(گردد  قيمت گزاف وارد مي

ثره گياهان تغييرات شرايط اقليمي، شكل ظاهري و مواد مؤ
. شوند از نظر كمي و كيفي نيز به شدت دستخوش تغيير مي

بنابراين ضروريست تا با توجه به توان بالقوه بسيار خوب 
دار و دارويي، با شناخت  كشور در زمينه تنوع گياهان اسانس

هاي گياهي و دستيابي به اطالعات الزم در مورد  گونه
، گامهاي  آنهاشناختي بوممحلهاي رويش و خصوصيات 
هاي گياهي و ترويج  اساسي براي استفاده از اسانس

برداري از اين گياهان برداشته شود  هاي اصولي بهره شيوه
اي در  طور گسترده  آويشن بهجنسگياهان ). 1383حسني، (

دهنده  ، طعم)چاي(عنوان نوشيدني  مناطق مختلف جهان به
ند رو و داروي گياهي بكار مي) ادويه و چاشني(غذايي 

)Stahl-Biskup & Saez, 2002 .( آويشن آذربايجاني با نام
 يكي از .Thymus migricus Klokov & Desj.-Shostعلمي 

 آويشن است كه در كشور ايران جنس گونه مختلف از 14
اين گونه به صورت ). 1386مظفريان، (رويش طبيعي دارد 

 .شود غرب كشور استفاده مي  موارد فوق در شمالبرايوسيع 
كرده و  آويشن، دم جنسهاي  مشابه ساير گونهعالوه بر اين، 

نفخ،  عنوان ضد هاي گلدار اين گونه به جوشانده سرشاخه

آور در درمان  سرفه و خلط اسپاسم، ضد  غذا، ضدكننده هضم
 ).1372زرگري، (شود  سرماخوردگي مصرف مي

 و از نظـر دامنـه       بـوده » ك اوتي كهلي«ن گونه   ينام محلي ا  
ــراكنش  ــمالپـ ــران  در شـ ــرب ايـ ــتان (غـ ــامل دو اسـ شـ

، نخجوان و ارمنـستان     ه، شرق تركي  )شرقي و غربي   جانآذرباي
 ,Jalas؛ Rechinger, 1982 ؛1386مظفريـان،  (پراكنش دارد 

با توجه به اينكه ايـن گونـه پـراكنش محـدودي در             ). 1982
هاي  اي از رويشگاه   كشورمان دارد و مردم به صورت گسترده      

نمايند و نيز بـا توجـه    رويه آن مي برداشت بيطبيعي اقدام به  
به خشكسالي و سـرماي سـخت زمـستان سـالهاي گذشـته،             
توجه خاص و روزافزون به حفظ ذخاير تـوارثي ايـن گيـاه             

تـالش در جهـت حفـظ       . شـود  بيش از پـيش احـساس مـي       
ويژه منابع ژنتيك گياهي موجـود در آنهـا از           ها و به   رويشگاه

مـي و احيـاء و تكثيـر منـابع          طريق شناسـايي، محافظـت دائ     
شونده گياهي گامي مؤثر در جهت حفظ و بقاء گونـه            تجديد

باشـد   مورد نظر و در نهايت حفاظت رويشگاه طبيعي آن مي         
در ايــن راســتا، پژوهــشهاي انــدكي در ). 1386شــفاالدين، (

نقاطي كه اين گياه در دنيا پـراكنش دارد، انجـام شـده يـا در            
 با بررسي صفات    )2005( مكارانو ه  Satil .حال انجام است  

موجود در  T. fedtschenkoiو  T. migricus دو گونه ريختي
شرق تركيه، مشاهده نمودند كه هر دو گونه از نظر ظـاهري             

 در تمـام قـسمتهاي   T. migricusشبيه به هم بوده ولي گونه 
، عاد برگ، رگبـرگ آذيـن     همچنين اب . گياه از آن بزرگتر است    

) nutlet(چه   ي كاسه گل و شكل فندقه     هاي سطح بيرون   كرك
 Husnu Can Baser.  با هم تفاوت داشتندريختياز نظر  آنها

ــاران ــاني )2002( و همكــ ــشن آذربايجــ ــانس آويــ   اســ
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)Thymus migricus (   را در كشور تركيه مورد بررسـي قـرار
براسـاس ايـن مطالعـه بـازده اسـانس نمونـه گيـاهي              . دادند
 منطقه وان    درصد و از   29/0آوري شده از منطقه آگري       جمع

 . درصد گزارش شد5/1

دهد تاكنون مطالعات اندكي  بررسيهاي انجام شده نشان مي
آوري، نگهداري ذخاير   شناسايي مناطق پراكنش، جمعبراي

توارثي و ارزيابي آويشن آذربايجاني در ايران صورت گرفته 
هدف از اين پژوهش شناسايي ). Rechinger, 1982(است 

 و ارزيابي تأثير شناختي بومراكنش، تعيين نيازهاي مناطق پ
 و عملكرد كمي اسانس اين ريختيهاي مختلف بر صفات  اقليم

اي براي بررسي   كه زمينهباشد  ميبومي ارزشمندگونه دارويي 
 .نمايد پالسم آن را فراهم مي تنوع ژنتيكي ژرم

 
 مواد و روشها 

ي  ط1387براي اجراي اين پژوهش، در بهار سال 
شرقي و سه  مسافرتهاي متعدد، دو منطقه در استان آذربايجان

غربي، با استفاده از فلورا ايرانيكا و  منطقه در استان آذربايجان
هاي طبيعي آويشن  عنوان رويشگاه اطالعات محلي به
اطالعات مربوط به نحوي كه  به. دندشآذربايجاني شناسايي 

 ). 1ول جد(آوري هر رويشگاه ثبت شد  هاي جمع محل
 

 هاي مورد مطالعه  اطالعات مربوط به رويشگاه-1جدول 

 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي )m(ارتفاع  استان آوري محل جمع
ميانگين دماي 

 )ºC( ساليانه
ميانگين بارش 

 )mm(ساليانه 
N 1900 شرقي آذربايجان هريس 38 ° 15´ E 47° 07´ 2/11 263 
N 736 شرقي آذربايجان جلفا 38 ° 45´ E 45° 40´ 6/14 148 

N 1800 غربي آذربايجان قوشچي 38 ° 13´ E 44° 51´ 5/11 94 
 N 37° 53´ E 45° 49´ 8/12 123 1330 غربي آذربايجان نازلو
 N 37° 32´ E 45° 50´ 3/12 188 1316 غربي آذربايجان بند

 

متري   سانتي30هايي از خاك هر رويشگاه تا عمق  نمونه
ت خاك و تعيين برخي خصوصيات خاك  شناسايي بافبراي
شناسي دانشكده  برداري و به آزمايشگاه گروه خاك نمونه

همچنين از نظر .  شد دادهكشاورزي دانشگاه تهران تحويل
 و وضعيت )پوشش گياهي غالب(سيماي ظاهري 

 ). 2جدول (هر منطقه مورد ارزيابي قرار گرفت شناختي  بوم
ي از هر منطقه پنج شناس به منظور ارزيابي صفات ريخت

 22نمونه كامل گياهي در فصل گلدهي گياه انتخاب و 

ي رويشي و زايشي با پنج تكرار براي هر صفت صفت كم
ن، آذي در مورد ويژگي تعداد بذر در هر گل. بررسي شد

آوري   هر منطقه در تابستان همان سال جمعهاي بذردار نمونه
ا ايرانيكا و فلور ها با استفاده از فلور شناسايي نمونه. شد

از هر ). Rechinger, 1982؛ Jalas, 1982(د شتركيه انجام 
منطقه يك نمونه به هرباريوم دانشكده كشاورزي دانشگاه 

 .تهران جهت نگهداري تحويل داده شد
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 هاي مختلف  و گياهان همراه آويشن آذربايجاني در رويشگاهخاكي، شناختي بوم خصوصيات -2جدول 

محل 
 آوري جمع

 يبش
بافت 
 pH Ec خاك

(dS/m) 
 ماده آلي

(%) 
كلسيم 

 (ppm)محلول

نيتروژن 
 (%) كل

فسفر قابل 
 (ppm)جذب

پتاسيم قابل 
 جذب
(ppm) 

كاربري 
 زمين

گياهان 
 غالب

 جنوبي هريس
سيلتي 
 لومي

 آويشن چراگاه 92 41/12 04/0 80 24/0 47/0 1/8

سيلتي  جنوبي جلفا
 لومي رسي

 چراگاه 314 8/8 13/0 106 11/1 07/1 1/8
علفي 

چندساله و 
 آويشن

سيلتي  جنوبي قوشچي
 لومي رسي

 آويشن زراعي 281 23/20 14/0 86 37/1 49/0 9/7

سيلتي  جنوبي نازلو
 لومي رسي

 زراعي 394 68/16 16/0 130 71/1 73/0 1/8
علفي 

چندساله و 
 گون

گون و  تفريحي 145 59/5 08/0 74 64/0 44/0 8 رسي جنوبي بند
 آويشن

 
هاي گياهي جهت استخراج  آوري نمونه به منظور جمع
هاي گلدار گياه در زمان گلدهي كامل از هر  اسانس، سرشاخه
. دندشآوري و در سايه و در دماي اتاق خشك  پنج منطقه جمع

هاي كاغذي نگهداري  ها پس از خشك شدن در پاكت نمونه
براي تعيين درصد روغن اسانس، با توجه به تنوع . شدند
سعي شد جهت استخراج  گيري گزارش شده، هاي اسانسروش

اسانس از روشي كه باالترين بازده اسانس را دارد يعني روش 
). 1381بيدگلي،  سفيدكن و رحيمي(تقطير با آب استفاده گردد 

هاي گلدار خرد شده توسط   گرم از سرشاخه100بدين منظور 
 بقط به روش تقطير با آب به كمك دستگاه كلونجر، آسياب

 و با سه تكرار  ساعت4بريتانيا براي مدت  فارماكوپه
ها  نمونه). British pharmacopoeia, 1988( شد گيري اسانس

گيري و جداسازي از ستون  پس از چهار ساعت اسانس

 آوري و توسط سديم دستگاه، با سرنگ مخصوص جمع
ها  سپس درصد اسانس.  بدون آب، آبگيري شدندسولفات

ها براساس تمامي  نمونه . محاسبه گرديدنسبت به وزن خشك
افزار  با استفاده از نرم) رويشي، زايشي و ميزان اسانس(صفات 
SPSS و روش Wardهمبستگي هاي ضريب. بندي شدند  گروه 

آوري شده به  كليه صفات مورد بررسي در جمعيتهاي جمع
 .ديد انجام گرSPSSافزار  روش پيرسون توسط نرم

 
 نتايج

 زايشي و رويشيي انگين خصوصيات كم مي3در جدول 
. آورده شده استجاني مربوط به پنج جمعيت آويشن آذرباي

دهد كه گياهان رويشگاه جلفا داراي بيشترين  نتايج نشان مي
گره، طول و عرض  ميانگين طول ساقه گلدار، طول دومين ميان
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آذين، طول  تعداد گل در گل ساقه، ياهبرگ، تعداد انشعاب
هاي مورد  ل كاسه و جام گل در بين رويشگاهآذين، طو گل

باشند كه از نظر برداشت گياهان دارويي ارزش  مطالعه مي
 و آوري شده  جمعاطالعات محلي با استفاده از. بااليي دارند

شرقي و  اي انجام شده در استانهاي آذربايجان بازديدهاي منطقه
فا، هاي جل غربي، مشخص شد كه اين گونه تاكنون از رويشگاه

د، ننك يهريس و نازلو كه به صورت طبيعي در آنها رشد م
ها، گونه مورد نظر در  در تمامي رويشگاه. آوري نشده بود جمع
هاي  هاي رو به جنوب از تراكم بيشتري نسبت به شيب شيب

اين گونه در برخي مناطق ازجمله . رو به شمال برخوردار بود
از نظر ابعاد، . رويد يهاي خاردار م نازلو و بند به همراه گون

هاي جلفا و نازلو نسبت به ساير  هاي موجود در رويشگاه بوته
در مناطق جلفا و قوشچي در سال . مناطق بزرگتر بودند

دليل خشكسالي و كمبود علوفه مورد نياز در ه برداري، ب نمونه

اين مناطق جهت چراي دام، گياهان آويشن اين مناطق به 
 . گرفته بودندشدت مورد چراي دام قرار 

هاي گلدار گياه  بازده متوسط توليد اسانس توسط سرشاخه
T. migricus نشان داده شده است3 در سه تكرار در جدول  .

مربوط )  درصد23/3(، بيشترين مقدار اسانس 3مطابق جدول 
)  درصد13/1(جلفا و كمترين مقدار آن رويشگاه به نمونه 

) dendrogram( ارنگارهد. هريس بودرويشگاه مربوط به نمونه 
اي تمام صفات جمعيتهاي  بدست آمده از تجزيه خوشه

.  آمده است1آوري شده آويشن آذربايجاني در شكل  جمع
 اقليدسي، جمعيتهاي 10مذكور از فاصله دارنگاره برازش 

در گروه اول . مجزا قرار داد گروه سهمربوط به آن را در 
رويشگاه روه دوم  در گ، و قوشچي نازلوبند،هاي  رويشگاه

 .جلفا قرار گرفتندرويشگاه سوم هريس و در گروه 

 
 

 

 

 

 

  مربوط به تمام صفات مربوط به پنج جمعيت آويشن آذربايجاني دارنگاره-1شكل 
 

نشان داد كه ) phenological(مطالعات رخدادشناسي 
طور همزمان  شروع مرحله رويشي گياه در اين پنج منطقه به

به نحوي كه مرحله رويشي گياه از اوايل گردد؛  آغاز نمي
شود، در حالي كه اين  ماه در منطقه جلفا آغاز مي فروردين

. شود ماه در منطقه هريس شروع مي مرحله از اواخر فروردين
ماه  ماه آغاز و تا اواسط خرداد گلدهي از اواسط ارديبهشت

رسيدن بذرها از اواسط تيرماه شروع و تا . يابد ادامه مي
 .ط مردادماه ادامه دارداواس

هاي همبستگي ساده بين صفات نشان داده كه  ضريب
گيري شده همبستگي مثبت و يا منفي  برخي از صفات اندازه

رفت اندازه  همان طور كه انتظار مي. داري با هم دارند معني
 ترين شاخه گلدار و طول و عرض برگ كه از عمده
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  زايشي به همراه ميزان اسانس در پنج جمعيت آويشن آذربايجانيي رويشي و ميانگين خصوصيات كم-3جدول 
 قوشچي نازلو بند جلفا هريس واحد عالمت اختصاري صفت رديف

80/38 متر ميلي FSL طول ساقه گلدار 1  00/87  98/49  66/51  88/63  

72/6 متر ميلي SIL طول دومين ميانگره 2  30/15  00/10  72/9  98/11  

90/6 رمت ميلي LL طول برگ 3  82/10  02/9  14/8  96/8  

66/3 متر ميلي LW عرض برگ 4  24/6  64/4  44/4  08/5  

04/2 نسبت LLWR طول به عرض برگ 5  75/1  04/2  81/1  73/1  

NNAS - 92/8 تعداد شيار ساقه يكساله 6  76/5  20/5  56/5  68/6  

27/20 متر ميلي CD قطر يقه 7  77/19  18/23  25/26  91/20  

80/20 متر سانتي PH ارتفاع گياه 8  68/17  02/17  66/16  88/16  

NSBB - 60/30 تعداد انشعاب از قاعده 9  00/33  40/28  60/30  20/21  

 NFI - 84/26 28/49 92/27 52/31 60/34 آذين تعداد گل در گل 10
 NIP - 00/208 40/112 80/101 00/132 00/94 آذين در بوته تعداد گل 11
 40/14 72/11 86/10 68/20 24/10 رميلي مت IL آذين طول گل 12
 NB - 96/7 88/10 20/8 56/8 68/7 تعداد برگه 13
 76/6 02/6 14/6 72/7 16/6 متر ميلي BL طول برگه 14
 36/3 32/3 56/3 64/4 18/3 متر ميلي BW عرض برگه 15
 13/2 82/1 75/1 66/1 00/2 نسبت BLWR طول به عرض برگه 16
 53/1 46/1 60/1 26/1 26/1 رمت ميلي LB گكطول بر 17
 44/0 42/0 45/0 56/0 44/0 متر ميلي WB گكعرض بر 18
 26/3 36/3 14/3 96/3 22/3 متر ميلي CL طول كاسه گل 19
 NCN - 68/9 32/10 36/10 36/10 16/10 تعداد رگه كاسه 20
 06/5 54/5 98/4 92/5 90/4 متر ميلي CoL طول جام گل 21
 NSI - 68/16 16/15 52/18 48/15 64/31 ينآذ تعداد بذر گل 22
 53/1 77/1 43/1 23/3 13/1 درصد EOA ميزان اسانس 23

 

انباشت اسانس هستند با بازده اسانس همبستگي بااليي  هاي محل
از صفات مهم ديگر كه همبستگي آنها در سطح يك . دهند نشان مي

 :شاره كردتوان به موارد زير ا دار شده است مي و پنج درصد معني
و ) r=97/0(، تعداد برگه )r=97/0(آذين  تعداد گل در گل

در سطح احتمال يك درصد با بازده ) r=98/0(طول كاسه گل 

، )r=94/0(طول ساقه گلدار . اسانس همبستگي مثبت نشان دادند
، )r=95/0(آذين  ، تعداد گل در گل)r=90/0(طول و عرض برگ 

، جام گل )r=90/0(ل ، طول كاسه گ)r=93/0(آذين  طول گل
)91/0=r ( و بازده اسانس)92/0=r ( با ارتفاع از سطح دريا در

 . سطح احتمال پنج درصد همبستگي منفي نشان دادند
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 شناختي مربوط به پنج جمعيت و رويشگاه آويشن آذربايجاني  ضريب همبستگي خصوصيات ريختي و بوم-4جدول 

 
 FSL SIL LL LW LLWR NNAS NFI NIP IL NB BL BW BLWR LB WB CL NCN CoL NSI CD PH NSBB بارش دما pH EC ماده آلی کلسيم نيتروژن فسفر پتاسيم CEC ارتفاع Sand Clay Silt EOA

*0/96 0/80 0/39- 0/85 0/61- 0/47- 0/81 0/82 ۰/79 ۰/81 دما 0/70 0/91* -0/84 -0/32 0/85 0/90* 0/63 0/94* -0/50-0/02-0/37 0/60 1               

0/13- 0/44- 0/81 0/44- 0/63 *0/87 0/58- 0/53- 0/64- 0/56- بارش -0/32 -0/20 -0/06 -0/45-0/08 -0/25 -0/7 -0/44 -0/51-0/29 0/87* 0/47 -0/31 1              

pH -0/05 -0/15 -0/12 -0/11 0/23 0/13 0/15 0/60 0/07 0/52 0/01 0/26 -0/58 -0/71 0/31 0/43 -0/15 0/48 
-

0/94* 0/13 0/43 0/95* 0/45 0/48 1             

EC 0/81 0/75 0/7 0/76 -0/60 -0/36 0/90* -0/20 0/85 0/95* 0/76 0/85 -0/65 -0/55 0/84 0/97** 0/42 0/98** -0/46-0/12-0/20 0/60 0/93* -0/31 0/52 1            

0/17 0/17 0/33 0/59- 0/37 0/59- 0/83- 0/42 0/35 0/48 0/43 ماده آلی 0/12 -0/04 0/31 0/01 0/28 0/67 0/56 0/23 0/52 -0/79 -0/22 0/36 -0/92* -0/16 0/41 1           

0/11 0/43 0/29 0/09- 0/38 0/38- 0/59- 0/24 0/17 0/27 0/3 کلسيم 0/20 -0/34 -0/18 0/13 0/47 0/44 0/76 -0/37 0/55 -0/39 0/38 0/54 -0/50 0/48 0/66 0/78 1          

0/31 0/29 0/46 0/66- 0/50 0/64- *0/88- 0/56 0/49 0/61 0/56 نيتروژن 0/26 -0/12 0/27 0/14 0/39 0/72 0/64 0/22 0/42 -0/81 -0/19 0/47 -0/94* -0/17 0/51 0/99** 0/75 1         

0/43- 0/09- 0/02- 0/09- 0/26 0/57- 0/16- 0/31- 0/08- 0/07- فسفر -0/12 -0/47 0/76 0/12 -0/47 -0/19 -0/16 -0/09 0/62 0/15 -0/16 -0/60 -0/40 -0/54 -0/37-0/16 0/58 0/34 0/50 1        

0/31 0/40 0/48 0/50- 0/54 0/57- 0/85- 0/52 0/44 0/57 0/55 پتاسيم 0/31 -0/22 0/08 0/20 0/50 0/66 0/75 0/02 0/44 -0/7 0/02 0/56 -0/84 0/06 0/63 0/96** 0/88* 0/97** 0/46 1       

CEC 0/07 0/23 0/38 0/22 0/04 -0/78 -0/13 -0/80 -0/11 -0/16 -0/15 0/03 -0/25 0/88* -0/12 -0/29 0/74 -0/13 0/27 0/40 -0/76 -0/37 0/07 -0/41 -0/56-0/25 0/22 -0/2 0/25 -0/28 0/07 1      

 0/82- *0/91- *0/94- ارتفاع
-

0/90* 
0/87 0/45 -0/95* /5٠ -/93* -0/81 -0/85 -0/80 0/39 0/30 -0/76 -0/90* -0/52 -0/91* 0/03 0/18 /45 -0/18 -0/83 0/65 -0/11

-
0/89* -0/63 -0/59 -0/73 -0/12-0/76 0/07 1     

Sand 0/06 -0/1 -0/28 -0/10 -0/22 0/73 0/24 0/67 0/22 0/19 0/25 0/02 0/31 -0/85 0/16 0/36 -0/66 0/21 -0/15-0/42 0/65 0/26 0/02 0/24 0/46 0/32 -0/07 0/27 -0/09 0/4 0/07
-

0/98** -0/21 1    

Clay -0/01 0/15 0/32 0/15 0/19 -0/70 -0/20 -0/71 -0/17 -0/19 -0/18 0/01 -0/25 0/85 -0/12 -0/34 0/64 -0/24 0/23 0/32 -0/64 -0/33 0/01 -0/25 -0/54-0/33 0/05 -0/35 0/07 -0/39-0/10 0/98** 0/19 -0/99** 1   

Silt -0/15 0/01 0/19 0/01 0/27 -0/75 -0/30 -0/58 -0/31 -0/18 -0/37 -0/08 -0/39 0/82 -/22 -0/37 0/68 -0/16 -0/02 0/59 -0/64 -0/13 0/05 -0/19 -0/29-0/28 0/11 -0/13 0/11 -0/42-0/01 0/94* 0/25 -0/97** 0/94* 1  

EOA 0/93* 0/88* 0/86 0/90* -0/61 -0/45 0/97** -0/38 0/94* 0/97** 0/88* 0/96* -0/65 -0/44 0/93* 0/98** 0/49 0/93* -0/31-0/27-0/28 0/47 0/95* -0/36 0/33 0/96* 0/35 0/46 0/48 -0/26 0/55 -0/07
-

0/92* 0/15 -0/14 -0/17 1 

 .دار است  درصد معني1 و 5ترتيب در سطح احتمال  ها به  همبستگي**و  *
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 بحث
 در T. migricusن بررسي نشان داد كه گونه نتايج اي

 متر 1900 تا 730رتفاع شرقي و غربي، از ا جانياستانهاي آذربا
 لومي رسي و رسي شني لومي، شنيا در خاكهاي از سطح دري

بهشت و اي اردي در ماههن گونهزمان گلدهي اي. ش داردروي
به دليل . نشيند  و مردادماه به بذر ميرماهتيدر خرداد بوده و 

ها،  فا، زمان ظهور برگشتر منطقه جلميانگين دماي ساليانه بي
ر مناطق گلهاي كامل و تشكيل بذر در اين منطقه نسبت به ساي

 الزم جهت دمايتواند ناشي از تأمين  ين مي كه اباشد  ميزودتر
ن موضوع عكس اي.  باشدرخدادشناسي اين مراحل تكميل

اندامهاي  صادق است كه زمان ظهور  هريسبراي منطقه
رويشي، گلهاي كامل و تشكيل بذر در آن نسبت به ساير مناطق 

افشاني در اين گياه توسط حشرات انجام  گرده. ديرتر بود
كي آنها كندوي زنبور عسل هايي كه در نزدي گيرد و رويشگاه مي

شده در هر بوته ل تعداد بذر تشكي) قوشچي(د داشت وجو
هاي  ر گونهاگرچه ساي. ها بيشتر بود نسبت به ساير رويشگاه

در ايران براساس تحقيقات انجام شده در  Thymus جنس
؛ 1383حسني، (الي پراكنش وسيعتري دارند هاي شم شيب

 فراواني T. migricus گونه اما ،)1385حبيبي و همكاران، 
تواند  دهد كه مي هاي رو به جنوب نشان مي بي را در شيبيشتر
ا ماي مطلوب براي گونه مورد نظر و يل اختالف در دبه دلي

 .ي مناطق مورد بررسي باشدياياختالف در طول و عرض جغراف
تهاي بند، نازلو ، جمعيريختيات از لحاظ خصوصيبنابراين 

ب و قوشچي با داشتن صفات مشتركي چون تعداد كم انشعا
و تعداد شيار ساقه يكساله گياه قاعده، كم بودن ارتفاع ساقه از 

 دليل ت جلفا به جمعيطوري كه  به.  قرار گرفتندك گروهدر ي
 طول و عرض گره، ان، طول دومين مي گلداريل بودن ساقهطو

آذين، تعداد بيشتر برگه، طويل  ، باال بودن تعداد گل در گلبرگ
و همچنين عريض بودن بودن برگه، كاسه گل و جام گل 

ترين برگه  آذين و عريض ترين گل برگك و نيز دارا بودن طويل
 پنج .اي جداگانه قرار گرفته نسبت به ساير جمعيتها در گروه

 و زايشي كه باعث گرديد جمعيت هريس شيصفت عمده روي
ك بودن طول و عرض رد، كوچا قرار گي مجزدر يك گروه

آذين در بوته و  دن تعداد زياد گل، دارا بواهبرگ، ارتفاع زياد گي
در حالت كلي . باشد داشتن كمترين تعداد رگه كاسه در آن مي

هاي گلداري  ي كه سرشاخه، از آنجايريختيات از نظر خصوصي
قرار دارند جهت استحصال اسانس و كه روي ساقه سال جاري 

برداشت هاي مختلف جنس آويشن  صارف سنتي گونها مي
 بودن بزرگث ا از اين نظر و هم از حيجلفشوند، منطقه  مي

 نمودن و در  اهليبرايبرگ، به منظور شروع كارهاي اصالحي 
هاي طبيعي اين گونه مطلوب به  كنار آن حفاظت از رويشگاه

شتري كه  زيرا ساقه گلدار بلند به همراه برگ بي؛رسند نظر مي
جهت توليد تواند مخزن بزرگتري  سطح بزرگتري را دارند، مي

 .دخيره اسانس ايجاد نمايو ذ
هاي مربوط به  از ديدگاه ويژگي ميزان اسانس، نمونه

 در  پايين درصد اسانس و هريس ازهاي بند، قوشچي شگاهروي
آوري شده از  در بين مواد گياهي جمع. برخوردارندماده 
 و تا حدودي نازلو از شگاه جلفاهاي مختلف، روي شگاهروي
مطابق اطالعات . باشند دار ميبرخورتوجهي  زان اسانس قابلمي

از )  درصد23/3(زان اسانس ، باالترين مي2موجود در جدول 
ن زاو كمترين مي)  متر736(ترين منطقه يعني جلفا  م ارتفاعك

 1900(ترين منطقه يعني هريس  از مرتفع)  درصد23/1(اسانس 
 پايين عاملي تأثيرگذار در كاهش توليد دماي .حاصل شد) متر

 گزارش شده است كه T. vulgarisورد گونه اسانس در م
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با آن ) C° 2/11(هاي اين تحقيق در مورد منطقه هريس  يافته
با در  ).Cristina Figueiredo et al., 2008(نمايد  مطابقت مي

نظر گرفتن اين مطلب كه آويشن در خاكهاي سبك و داراي 
 باشد، سيم باال از عملكرد كمي باالي اسانس برخوردار ميكل

توان به  بند را ميمنطقه پايين بودن بازده اسانس نمونه گياهي 
سنگين بودن بافت خاك آن و پايين بودن ميزان كلسيم خاك 

 ,Stahl-Biskup & Saez؛ 1385اميدبيگي، (منطقه نسبت داد 

شود   مشخص مي2 و 1 هايهمچنين با توجه به جدول). 2002
 از  و نازلوكه گياهان آويشن موجود در دو رويشگاه جلفا

ها  نسبت به ديگر رويشگاهعوامل مؤثر بر توليد اسانس بيشتر 
سازگاري  در جهت تواند  مي خودبرخوردارند كه اين عوامل

 موجود در شرايطبيشتر گياهان اين مناطق براي تحمل 
برخورداري از ميانگين دماي ساليانه باال، . رويشگاه باشد

، كلسيم )Ec(الكتريكي باال هدايت ميانگين بارش ساليانه پايين، 
لول بيشتر و حتي باال بودن پتاسيم قابل جذب در خاك اين مح

عوامل تأثيرگذار بر توليد اسانس  از توان ميرا دو رويشگاه 
 افزايش بازده اسانس هنگامي كه در محيط عامل .بيشتر نام برد

 پيش از اين T. vulgarisزا وجود داشته باشد براي گونه  تنش
تواند  بر طبق نتايج، تنش خشكي و گرما مي. شده استگزارش 

 T. vulgaris  را در گياهان)photosynthesis (فتوسنتزميزان 
محدود سازد و نيز با تغيير در ميزان جذب مواد غذايي از 

د نكدچار نوسان را  و اسيدها آمينك، توليد ماده آلي، قند وخا
افته و با كاهش ايجاد شده را دري تنش اهكه در اين وضعيت گي

هاي مربوط به توليد متابوليتهاي اوليه، اقدام به   چرخهفعاليت
نمايد تا  مي) اسانس (زي مسيرهاي توليد متابوليت ثانويسا فعال

 ,.Cristina Figueiredo et al(با تنش ايجاد شده مقابله كند 

2008 .(Thompson و همكاران )دماي باال به همراه ) 2003

اي  ي خاك را در توليد بيشتر اسانس در گونهوجود كلسيم باال
) 1385(اميدبيگي . اند گزارش نموده) T. vulgaris(از آويشن 

 كلسيم را براي افزايش بازده ياهخاكهاي سبك حاوي تركيب
رابطه بين افزايش ارتفاع از . اسانس مطلوب معرفي كرده است

رد ن در مويش از اسطح دريا، تنوع بافت خاك و آب و هوا پي
و همكاران  Blanquerا توسط  در اسپانيT. piperellaگونه 

بي و همكاران همچنين، حبي. گزارش شده است) 1998(
 زان روغن اسانس گونهبا بررسي اثر ارتفاع بر مي) 1385(

T. kotschyanus همبستگي منفي بين ارتفاع از سطح دريا و ،
ق با آنها يهاي اين تحق ميزان اسانس را گزارش نمودند كه يافته

، ابعاد برگ، تعداد گل در  گلدارطول ساقه. كند مطابقت مي
هاي مورد مطالعه، در تآذين و ابعاد برگه در بين جمعي گل

رويشگاه جلفا حداكثر مقادير را دارا بوده و حداقل مقادير ياد 
با در نظر گرفتن اين . باشد شده مربوط به رويشگاه هريس مي

انس و قسمت مورد استفاده جهت ره اسنكته كه توليد و ذخي
باشد،  لدار اين گياه ميهاي گ غلب سرشاخهااستخراج اسانس 

ترتيب  بنابراين با توجه به اينكه بيشترين و كمترين اندازه آن به
ن و مربوط به رويشگاه جلفا و هريس است، داشتن بيشتري

 منطقه عالوه بر اثر ارتفاع، ن دوين بازده اسانس از ايكمتر
 در )2002 (و همكاران Husnu Can Baser. ر استپذي توجيه

زان اسانس ونه در تركيه بيشترين مين گبررسي ميزان اسانس اي
 در حالي است كه ناي. اند در منطقه وان گزارش نموده %5/1را 

ش از دو  درصد است كه بي23/3در منطقه جلفا اين ميزان 
 درصد باالي بنابراين، با توجه به. باشد  گزارش قبلي ميبرابر

، الزم فاآوري شده از منطقه جل اهان جمعتوليد اسانس از گي
في توسط دهنده اسانس از نظر كي يلاست تا اجزاي تشك

 شناسايي گردد تا با مقايسه آن با GC/MS و GCهاي  دستگاه



236 ...شناختي بررسي برخي خصوصيات بوم

 آنها مشخص شود تيپ شيميايي استاندارد، ياهبمراجع و تركي
، اقدامات الزم ليدي آنبا توجه به درصد باالي اسانس توتا 

 .ردگيبي دارويي صورت  كاربردهاويژه ه اصالح آنها و ببراي
شناسي و  خت همبستگي صفات ريهاي يببا استفاده از ضر

، مشخص شد كه ميزان شناختي بوم با خصوصيات زان اسانسمي
طول ساقه گلدار، طول دومين ( صفت رويشي 11ا اسانس ب

آذين،  تعداد گل در گل(يشي و زا) گره، طول و عرض برگ ميان
ن، تعداد برگه، طول و آذي آذين در بوته، طول گل تعداد گل

 .دار دارد همبستگي مثبت معني) عرض برگه و عرض برگك
تها تري در بين جمعي بلند گلدارت جلفا از طول ساقهجمعي

س با عرض برگ، تعداد گل در مقدار اسان. باشد ميبرخوردار 
گك  تعداد برگه، طول برگه و عرض برن،آذي آذين، طول گل گل

ك درصد و با طول برگ، عرض برگه و در سطح احتمال ي
د همبستگي مثبت طول جام گل در سطح احتمال پنج درص

با تجزيه ) 1385( ميرزايي ندوشن و همكاران .دهد نشان مي
ت در صفات مؤثر بر اسانس در سه گونه از آويشن، علي

اقه گلدار و طول برگ را در طول س ريختيدو عامل همبستگي 
اند كه   كردهارزيابيتأثيرگذار مثبت و افزايش ميزان اسانس 

 .هاي آنان مطابقت دارد نتايج حاصل از اين پژوهش با يافته
آذين، طول  طول ساقه گلدار، ابعاد برگ، تعداد گل در گل

 آن بازده اسانس با به دنبالآذين، طول كاسه و جام گل و  گل
طح دريا در سطح احتمال پنج درصد همبستگي ارتفاع از س
جمعيت هريس كه نمونه گياهي آن كمترين بازده . منفي دارند

تواند  است، بازده پايين اسانس مينشان داده اسانس را از خود 
 روي طول ي رويشگاه از سطح دريا باشد كهمتأثر از ارتفاع باال

هاي توليد و  ترين محل ساقه گلدار و ابعاد برگ آن، كه از عمده
 دمايمتوسط . تجمع اسانس هستند، تأثير منفي گذاشته باشد

با ميزان اسانس در سطح ) Ec (ساليانه و هدايت الكتريكي
. دهند دار نشان مي احتمال پنج درصد همبستگي مثبت معني

 ساليانه دماي با داشتن متوسط  و نازلوجلفادو منطقه تهاي جمعي
و هدايت ) گراد رجه سانتي د8/12 و 6/14ترتيب  به(باال 

  بازدهاز )dS/m 73/0 و 07/1ترتيب  به(بيشتر ) Ec(الكتريكي 
 . تها برخوردار هستنداسانس بيشتري در بين جمعي

تن عملكرد باال و سازگاري با در مجموع، با توجه به داش
 ، توليد اسانس مطلوب در اين گونهنيم منطقه و همچناقلي
آبي و با در  وجود كمل به دليو زلو و ناژه در مناطق جلفا وي هب

آهكي  نكه غالب خاكهاي مناطق مورد مطالعهنظر گرفتن اي
هاي ديگر قادر به رشد و نمو  باشد و در مناطقي كه گونه مي

هاي  ن گونه در برنامهتوان از اي ند، ميروي خوبي ميبه نيستند 
. غرب كشور استفاده نمود مالتوسعه و اصالح مناطق سرد ش

خوبي ه دار ب ن از آنجايي كه اين گونه در مناطق شيبهمچني
هاي  شهرويش دارد و به دليل چند ساله بودن و داشتن ري

ن مناطق استفاده  حفاظت خاك در ايبرايتوان از آن  يق، ميعم
غم اهميت اين گونه و سازگاري آن با شرايط ر بهبنابراين . نمود

ي، چرا و نامساعد، به داليل مختلف ازجمله سوانح طبيع
ه، توسعه صنعتي و كشاورزي مدرن برخي از روي برداري بي بهره

بودي ن گونه در معرض انقراض و ناهاي طبيعي اي رويشگاه
 مثال در اين مطالعه تالش شد تا از دو عنوان هب. قرار دارند

 كا در منطقه قرضياءالدين كه نامشان در فلورا ايراني اهشگروي
ورت گيرد، ولي به دليل خشكسالي برداري ص آورده شده، نمونه

رويه از اين  از يك طرف و از طرف ديگر چرا و برداشت بي
آوري  تهاي مطلوب و جمعها، موفقيتي در يافتن جمعي رويشگاه

 . آنها حاصل نشد
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در پايان الزم است اين نكته خاطرنشان شود كه براي 
هاي بيشتري از اين  رويشگاهگيري مطلوب، بهتر است  نتيجه
 تعيين دخيل بودن عوامل براينه مورد ارزيابي قرار گيرد و گو

محيطي و يا ژنتيكي در افزايش بازده اسانس، گياهان آويشن 
هاي مختلف در مرحله استراحت گياهان  آذربايجاني رويشگاه

آوري و در يك رويشگاه كشت شوند و در زمان گلدهي  جمع
راج اقدام به برداشت پيكره رويشي، خشك كردن و استخ

آذربايجاني اسانس و ارزيابي بازده اسانس گياهان آويشن 
 و آب شناختي بومهاي مختلف كشت شده در شرايط  رويشگاه

طور دقيقتري   گردد تا عامل افزايش اسانس بهو هوايي يكسان
  .مشخص شود
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Abstract 
    Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost. is one of the 14 species of genus Thymus L. which 
grows naturally in Iran. In this study, natural habitats of this species were identified during travels 
to different regions in East and West Azerbaijan provinces in the early of growth season in 2008. 
Five complete plants were collected from five localities in order to study and evaluate quantitative 
morphological characters. To study seed character, inflorescences were collected at the time of seed 
production. Flowering stems were used to investigate essential oil quantitatively. Data of locations, 
vegetative and reproductive characters of every population and amount of essential oils of each 
location were recorded. The results were analyzed using cluster analysis method with SPSS 
software. Populations were clustered based on vegetative, reproductive characters and essential oil 
amount. All populations were classified into 3 groups. "Band", "Nazloo" and "Ghushchi" 
populations in a same group, "Heris" clustered separately. Finally "Jolfa" population was placed in 
independent group. Specimens from "Jolfa" and "Nazloo" showed longest flowering stems, largest 
leaves and flowers and also highest essential oil production, therefore it is recommended for 
breeding programs in cold regions of northwest Iran. 
 
Key words: Ecological factors, morphological traits, Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost., 
essential oil, cluster analysis. 

 
 


