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 چکیده
 پژوهشاین در  نظير خود در زمره مهمترین گياهان دارویي قرار دارد.با خواص بي ازجمله گياهان بومي ایران است که آویشن     

 جمعيت از گونه سه ،T. kotschyanus گونهجمعيت از  هشت)آویشن  جمعيت 15اسانس  درصدو  ياکولوژیک، يتنوع مورفولوژیک
T.migricus ،از گونهجمعيت  دو T. fedtschenkoi  از گونه جمعيت و یكT. fallax و T. pubescens) مناطق های طبيعي رویشگاه

شدند و ها در فصل گلدهي برداشت گلدار جمعيت هایاسانس، سرشاخه درصد تعيين برای بررسي شد.کشور غرب و غرب شمال
پارامترهای آب و  خصوصيات خاک،های دادهدند. شگيری اسانس ساعت سهروش تقطير با آب با کمك دستگاه کلونجر به مدت به

آوری مناطق جمعبين ای قابل مالحظه تفاوت نزدیکي جغرافيایي، توجه بهبا  ، ها مشخص گردیدهوایي و موقعيت جغرافيایي رویشگاه
مشاهده گيری برای تمام صفات اندازه داریمعنيتنوع و ها منجر گردید بين جمعيتتفاوت ها به تنوع ژنتيکي این  .مشاهده شدآویشن 

از کل  85%لفه نخست سه مؤهای اصلي، لفهؤدر تجزیه به م .بودداری و معني منفي آذیندرصد اسانس با طول گلبين همبستگي  د.ش
و کمترین ميانگين  شدند. بيشترین در سه گروه تقسيم هجمعيت مورد مطالع 15ای تجزیه خوشهدر  .ها را توجيه نمودندتغييرات داده

بيشترین گوگجه  -چناره طبق این نتایج، جمعيت .قرار گرفتوضعيت بينابيني در و گروه دوم و اول مشاهده شد گروه سوم در صفات 
 بازده دامنه .دار بودها معنيبين جمعيت نيز تفاوتاسانس  بازدهاز نظر را به خود اختصاص داد. ي فولوژیکرمو صفاتبرای ميانگين 

 ،( %82/2)کولسه  -سردشت جمعيتمربوط به به ترتيب که بيشترین مقدار  بوددرصد  82/2درصد تا  92/0ها از اسانس جمعيت
از گونه  علياکولسه -سردشت جمعيتطبق نتایج حاصل از این پژوهش، . بود( %7/1) یعقوبسلطان -نقده( و %9/1) قوشچي -اروميه

T. fedtschenkoi ،از گونه  قوشچي -اروميهT. migricus از گونه  یعقوبسلطان -نقده جمعيت وT. kotschyanus  به دليل داشتن
  معرفي شدندنژادی های بهدر صنایع وابسته و داروسازی و برنامه جهت استفاده باال  اسانس درصد

 
  آویشن، اسانس، تنوع ژنتيکي، گياهان دارویيکليدی:  هایواژه
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 مقدمه
امروزه ارزش غذایي، بهداشتي و اقتصادی گياهان      

 توليد داروهای جهان،درصدی در  25دارویي در کنار نقش 
شده است  آنهاای به منجر به توجه قابل مالحظه

(2014., et alMohammadi .) دليل تنوع کشور ایران به
 18از های گياهي زیادی است. اقليمي دارای تنوع گونه

استفاده اهداف دارویي در ایران  برایي که هایگونه درصد
از رده  spp Thymus.آویشن با نام علمي جنس  ،شوندمي

یکي از  Labiataeو تيره  Tubifloraeای، راسته دولپه
باشد. این جنس در ميان گياهان مرتعي مشهورترین آنها مي

 Hasani and) ای به خود اختصاص داده استجایگاه ویژه

2013Nikbaher, .) و  نواحي مدیترانه این گياه أمنشگرچه ا
اما  ،( et alRezaei ,.2016) است گزارش شده ایران

سازگاری باال به شرایط آب و هوایي مختلف آنها را قادر 
 .پراکنش داشته باشنددر گستره وسيعي از جهان است  نموده

در جهان بيش از  آویشنهای در برخي منابع تعداد گونه
( و در برخي دیگر  et alZarezadeh ,.2017)گونه  215

 alet Mirza ,.شده است ) گزارشگونه  800بيش از 

 18 تا(  et alNasiri ,.2016) 14 بين در ایران نيز (.2015
(2017., et alZarezadeh  ) شده گونه این جنس شناسایي

در شمال و غرب کشور و عمدتًا  هااین گونه بيشتر .است
ها و مناطق پست تا ای، اطراف رودخانهمناطق کوهپایه

 (. 1995y, Re)پراکندگي دارند مرتفع 
دارای و کوتاه  ،راست تقریباً  ای،ي بوتهآویشن گياه

 فولوژیكرمو هایاز دیگر ویژگي .باشدميهای فراوان شاخه
دهنده توان به ساقه چهارگوش با ارتفاع ساقه گلاین گياه مي

مسطح و تاخورده به طول  های صاف،و برگ مترسانتي 30
 Mirza) نمودمتر اشاره ميلي 4تا  2/4و عرض  16 تا 9/5

2015., alet  2016؛., et alRezaei  .)بر ای های غدهکرک
اسانس محل ساخت و ذخيره روی برگ های این گياه 

های هوایي گياه اندامهای چوبي سایر باشد و غير از ساقهمي
اسانس آویشن مایعي زرد رنگ،  .باشندميحاوی اسانس نيز 

تا  17کنون طر، قوی و تندمزه است که تاتر از آب، معسبك
 et alNasiri ,.شناسایي شده است )آن ترکيب در  38

عمده ترکيبات اسانس  از (. et alRezaei ,.2016؛ 2016
-آلفا تيمول، توانغرب کشور ميشمالرویشگاه آویشن در 

نام برد  را ترپينئول و کارواکرول-ترپينن، آلفا
(2012Pirigharnaei, .)  

عنوان در پزشکي بهویشن مختلف گياه آ هایاز قسمت
، داروی ضدالتهاب، ضداسپاسم، ضدتشنج، ضدقارچ

آور استفاده کننده و خلطضدباکتریایي، ضدانگلي، ضدعفوني
 اسانس براین،عالوه (. et alMohammadi ,.2015شود )مي

 بهداشتي و غذایي، های مختلف آویشن در صنایعگونه
  (. al etImani ,.2015د )نکاربرد دار آرایشي نيز

شناسایي و توصيف و اساس پایه تنوع ژنتيکي 
نژادی و استفاده های بهبرنامه. های گياهي استپالسمژرم

تنوع و  آميز خواهد بود کهموفقيت ها، زمانيثر از گونهؤم
شانس انتخاب مواد مناسب برای آنها موجود باشد 

(1989Falconer, .) های گياهي تحت تأثير تنوع جمعيت
هایي از تکامل، در مناطق جغرافيایي مختلف جمعيتنيروی 

های نموی، آیند که از نظر فعاليتوجود ميه یك گونه ب
شناسي و در نهایت ژنتيکي شيميایي، گياه ،فيزیولوژیك

با تمام اهميت  تنوع ژنتيکي گياهان دارویي متمایز هستند.
بخش  زیرارو به کاهش است،  های طبيعيرویشگاهدر  خود

آوری از از نيازهای دارویي کنوني به وسيله جمع عظيمي
های دقيق با بررسي. گرددميتأمين  يهایرویشگاه چنين

های طبيعي ساختاری، فنوتيپي، شيميایي و ژنتيکي جمعيت
هایي از توان نسبت به انتخاب آنها و یا نمونهیك گياه مي
اهلي کردن یند افرعنوان گامي مهم در جهت درون آنها به

 (. et alBabalar ,.2013گياه دارویي مورد نظر اقدام نمود )
ارزیابي دقيق مقدار و پراکنش تنوع ژنتيکي در  بنابراین،

منظور تدوین راهبرد های نادر و در معرض خطر بهگونه
ای حفاظت و استفاده از منابع ژنتيکي از اهميت ویژه

  (. et alGhandehari ,.2013) تبرخوردار اس
 يرابطه با بررسي تنووع ژنتيکو مطالعه در چندین تاکنون

 Hasani and)ت آویشن انجام شده اسو های مختلفجمعيت

2013Nikbaher, 2013 ؛., et alBabalar  ؛
2013., et alParvizparashkoh  2015؛., et alMirza  ؛
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2015., al etImani  2017؛., et alZarezadeh  ؛Nasiri  

2016., et al2016؛., et alRezaei مطالعوات کموي  (. اموا
در منواطق  ویژهبوهو دخایر توارثي ایون گيواه  يتنوع ژنتيک

با توجوه بوه  .بررسي کرده است را غرب ایرانغرب و شمال
این در  های طبيعي در توليد گياهان دارویي،اهميت رویشگاه

بوازده و  ياکولووژیک ،يبررسي تنووع مورفولووژیک پژوهش
 نغرب ایراو شمال ناطق غربهای آویشن ممعيتج اسانس

های منواطق در رویشگاههای آویشن شناسایي گونهبا هدف 
 برایروابط ژنتيك گياهان  غرب کشور، مطالعهغرب و شمال

هوای برتور انجوام سازی و دستيابي به جمعيتنژادی، اهليبه
 .شد

 

 هامواد و روش
گياهان مورد استفاده در این  :هاآوری و شناسایي گونهجمع

های وحشي آویشن از گونه جمعيت 15پژوهش شامل 
گياهان در سال کامل در زمان گلدهي مختلف بودند که 

 برداشت شدند.غرب ایران غرب و شمالاز مناطق  1396
از هر  بوته گياهي هر جمعيت 100منظور تعداد بدین

ری آوجمعمناطق مشخصات  آوری گردید.رویشگاه جمع
با استفاده از  آورده شده است. 1در جدول  هانمونه
 ,1979Ghahreman-های هرباریومي تهيه شده )نمونه

  .شدانجام  های آویشن(، شناسایي گونه1992
 قبيل از اطالعات هر رویشگاه :يخصوصيات اکولوژیک

و پوشش گياهي غالب منطقه  برداشت مشخصات محل
جغرافيایي محل )ارتفاع همچنين خصوصيات  بررسي گردید.
( یادداشت GPSطول و عرض جغرافيایي با  و از سطح دریا

شد. آمار آب و هواشناسي از نزدیکترین ایستگاه هواشناسي 
های سينوپتيك های مذکور با اولویت ایستگاهبه رویشگاه

بررسي خصوصيات خاک منطقه از قبيل بافت  برای تهيه شد.
(1962Bouyoucos, ميزان هدا ،) یت الکتریکي یاEC 
(1982McLean,  ميزان اسيدیته یا ،)pH (McLean, 

 ,Nelson and Sommersدرصد کربن آلي )و  (1982

 Malakotiمتری )سانتي 30های خاک از عمق نمونه (1982

2008., et al(2)جدول  ( برداشت شدند. 

در  در پنج تکرار هانمونه :يخصوصيات مورفولوژیک
مرکز آموزش عالي شهيد  آزمایشگاه گروه گياهان دارویي،

 گيریاندازه. شدندبررسي باکری مياندوآب، دانشگاه اروميه 
بوته، دور ساقه اصلي، ارتفاع  از قبيل يصفات مورفولوژیک

آذین با استفاده طول گلو  و عرض برگ ميانگره، طول طول
وزن تر و و کوليس دیجيتالي  ومتری کش ميلياز خط
 . گردیددیجيتالي انجام  ترازویبا بوته خشك 

گرم  50گيری از اسانسبازده اسانس،  برای ارزیابي
نمونه گياهي خشك شده به روش تقطير با آب با کمك 

ها پس ساعت انجام شد. اسانس سه دستگاه کلونجر به مدت
درجه  چهارزدایي تا زمان آناليز در یخچال از رطوبت

بازده )درصد( اسانس موجود در داری شدند. گهگراد نسانتي
 باها نسبت به وزن خشك گياه به صورت وزني/ وزني نمونه

 : ) et alSiddiqui ,.2006)رابطه زیر محاسبه شد 
 

(g) وزن اسانس 

(g) وزن خشك سرشاخه گلداراوليه
 بازده )درصد( اسانس= 100 

  9.2SASافوزار آمده با استفاده از نرمهای بدستداده
وتحليول  موورد تجزیوهبصوت تجزیه واریانس یك طرفه 

بور اسواس  هواآماری قرار گرفته و مقایسه ميوانگين داده
 5اشوتباه ای دانکون در سوطح احتموال آزمون چند دامنه
بور هوای اصولي لفوهتجزیه به مؤنمودار  درصد انجام شد.

 و Rافووزار در نوورم اسوواس موواتریس همبسووتگي صووفات
و فاصوله  Wardای بوه روش خوشوهتجزیوه دنودروگرام 

برای همچنين  رسم گردید. Minitabافزار در نرماقليدسي 
بندی انجام شده و انجوام مقایسوه اطمينان از صحت گروه

 گيوری شوده،ها از نظور صوفات انودازهبين ميانگين گروه
تجزیه واریانس براساس طرح کامالً تصادفي نامتعادل و با 

های داخل عنوان تيمار و ژنوتيپها بهدر نظر گرفتن گروه
نيوز  همبستگيضرایب  عنوان تکرار انجام شد.هر گروه به

 .گردیدانجام  22SPSSافزار به روش پيرسون در نرم
  



 

 

 آویشنمختلف  هایرویشگاه در اکولوژیك های مورد مطالعه و خصوصياتمشخصات جمعيت -1جدول 

 گياهان غالب محل پراکنش گياه نوع دامنه گونه نام علمي گونه نام فارسي آوریعمنطقه جم جمعيت

P1 آلودآویشن کرک بطچيدیزج -(1) خوی -ربيغبایجانآذر Boiss. & Kotschy ex Celarkpubescens  Thymus آویشن، چای کوهي زیاد رو به شمال 

P2 آویشن آذربایجاني قریسمانده به کيلومتر  40 -(2) خوی -غربيبایجانذرآ .Shost -Klokov & Desj.Thymus migricus  آویشن خيلي زیاد رو به شمال 

P3 آویشن آناتولي بند -(1) اروميه -غربيبایجانذرآ .Fisch & C. A. Mey Thymus fallax آویشن زیاد رو به جنوب 

P4 آویشن آذربایجاني نازلو -(2) اروميه -غربيبایجانذرآ .Shost -Klokov & Desj.Thymus migricus  فرفيون کم رو به شرق 

P5 آویشن آذربایجاني قوشچي -(3) اروميه -غربيبایجانذرآ .Shost -Klokov & Desj.Thymus migricus  آویشن متوسط رو به جنوب 

P6 آویشن یعقوبسلطان -نقده -غربيبایجانذرآ .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus های وحشيدرختچه کم رو به شرق 

P7 آویشن شيخانکهریزک -مهاباد -غربيبایجانذرآ .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus آویشن، چای کوهي زیاد رو به شمال 

P8 آویشن زردبردهکوه  -بوکان -غربيبایجانذرآ .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus راعي آویشن، مرزه، گل زیاد رو به جنوب 

P9 باغيآویشن قره علياکولسه -سردشت -غربيبایجانذرآ Ronneger Thymus fedtschenkoi مرزه متوسط رو به غرب 

P10 آویشن آغاجتك -باروق -غربيبایجانذرآ .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus چای کوهي، پيرگياه زیاد رو به غرب 

P11 آویشن ملقرني -سقز -کردستان .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus آویشن، چای کوهي زیاد رو به جنوب 

P12 آویشن سيدآباد -(1) صاحب -کردستان .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus آویشن، چای کوهي متوسط رو به جنوب 

P13 باغيآویشن قره چوملو -(2) صاحب -کردستان Ronneger Thymus cf. fedtschenkoi آویشن، چای کوهي زیاد جنوب رو به 

P14 آویشن سرسونج -بانه -کردستان .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus آویشن، بلوط زیاد رو به جنوب 

P15 آویشن گوگجه -چناره -کردستان .Boiss. & Hohen Thymus kotschyanus مرزه، پيرگياه ،بلوط زیاد رو به شمال 



 

 

 مطالعه مورد هایرویشگاه مشخصات جغرافيایي و اقليمي -2جدول 

 (mm)ميزان بارش ساليانه  (ºC)ميانگين دمای ساليانه  (N)جغرافيایي  عرض (E)طول جغرافيایي  (m)از سطح دریا  ارتفاع ایستگاه هواشناسي آوریمنطقه جمع جمعيت

P1 49' 45/11" 1980 خوی بطچيدیزج -(1) خوی -غربيبایجانآذر º44 "61/17 '35 º38 56/12 09/268 

P2 43' 41/19" 1798 خوی مانده به قریسکيلومتر  40 -(2) خوی -غربيبایجانذرآ º44 "05/58 '39 º38 56/12 09/268 

P3 95' 59/58" 1427 اروميه بند -(1) اروميه -غربيبایجانذرآ º44 "10/56 '29 º37 89/11 79/183 

P4 58' 18/28" 1820 اروميه نازلو -(2) اروميه -غربيبایجانذرآ º44 "55/30 '49 º37 89/11 79/183 

P5 7' 27/7" 1369 اروميه قوشچي -(3) اروميه -غربيبایجانذرآ º45 "49/21 '1 º38 89/11 79/183 

P6 22' 22/18" 1418 نقد یعقوبسلطان -نقده -غربيبایجانذرآ º45 "45/5 '55 º36 69/14 35/169 

P7 39' 32/47" 1462 مهاباد شيخانکهریزک -مهاباد -غربيبایجانذرآ º45 "32/47 '40 º36 13/14 91/236 

P8 10' 59/7" 1648 بوکان زردبردهکوه  -بوکان -غربيبایجانذرآ º46 "44/41 '29 º36 21/15 62/257 

P9 40' 96/0" 1417 سردشت علياکولسه -سردشت -غربيبایجانذرآ º45 "96/0 '28 º36 57/14 80/562 

P10 27' 55/34" 1316 مياندوآب آغاجتك -باروق -غربيبایجانذرآ º45 "98/9 '10 º37 92/14 53/163 

P11 23' 55" 1730 سقز ملقرني -سقز -کردستان º46 "58 '29 º36 70/10 02/410 

P12 36' 30" 1410 سقز سيدآباد -(1) صاحب -کردستان º46 "01 '25 º36 70/10 02/410 

P13 40' 19" 1666 سقز چوملو -(2) صاحب -کردستان º46 "26 '26 º36 70/10 02/410 

P14 12' 10" 1743 بانه سرسونج -بانه -کردستان º46 "45 '07 º36 50/13 89/631 

P15 53' 1/35" 1734 مریوان گوگجه -چناره -کردستان º46 "1/45 '13 º35 20/13 53/832 
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 نتایج 
 ها و بررسي خصوصيات اکولوژیكشناسایي گونه

 T. kotschyanus ،3 گونهجمعيت از  8نتایج نشان داد که 
 .T از گونهجمعيت  T. migricus ،2جمعيت از گونه 

fedtschenkoi  از گونه جمعيت و یكT. fallax و T. pubescens 
 های مورد مطالعه و خصوصياتباشند. مشخصات جمعيتمي

 2و  1 مختلف آویشن در جدولهای هایرویشگاه در اکولوژیك
آمده است. نتایج اطالعات هواشناسي نشان داد که بيشترین بارش 

سونج  -(، بانه53/832گوگجه ) -ساليانه در منطقه چناره
در ( و کمترین 80/562عليا )کولسه -( و سردشت89/631)

باشد. بيشترین ميانگين متر( ميميلي 53/163آغاج )تك -باروق
-کولسه -( و سردشت و سردشت21/15دمای ساليانه در بوکان )

گراد( گزارش شده است. با توجه به درجه سانتي 57/14عليا )
توان نتيجه گرفت ميزان بارندگي و دمای ساليانه در این مناطق مي

 باشد.های آویشن فراهم ميگونهکه محيط مناسبي برای رشد 

آویشن در  مختلف هایرویشگاه مشخصات خاک در
 )کربن C.Oبيشترین مقدار  کمترین و آمده است. 3جدول 
-کهریزک -مهاباد ترتيب مربوط به خاک جمعيتآلي( به

( 5%/08) یعقوبسلطان -و نقده )فاقد کربن آلي( شيخان
اده آلي( در خاک )م O.M همچنين بيشترین مقدار باشد.مي

( مشاهده شد. شاخص 8%/76) یعقوبسلطان -جمعيت نقده
هدایت الکتریکي )شوری خاک( دارای کمترین مقدار برای 

( و بيشترین ميزان برای جمعيت 40/0جمعيت چناره )
)اسيدیته(  pHبود. از نظر مقدار  (76/2قوشچي ) -اروميه

 .دبو 05/8تا  75/6ها در محدوه خاک کليه رویشگاه
های ترتيب مربوط به جمعيتبه pHبيشترین و کمترین مقدار 

نتایج آناليز  بود. یعقوبسلطان -و نقده آغاجتك -باروق
باالی گياه آویشن در تحمل شرایط  تواندهنده خاک نشان

توقع از لحاظ نياز عنوان یك گياه کممختلف خاک بوده و به
 باشد.خاکي مطرح مي

 
 شنیآوآوری مناطق جمع خاکمشخصات  -3جدول 

 درصد جمعيت
 آلي کربن 

 درصد
 آلي ماده

 خاک شوری

EC  

 اسيدیته
HP  

  درصد
 رس

  درصد
 سيلت

 درصد
 شن 

 خاک بافت

 Sandy Loam 64 25 11 45/7 1/2 35/1 78/0 1 خوی

 Sandy Loam 5/71 16 5/12 2/7 90/0 45/1 84/0 2 خوی

 Sandy Loam 59 25 16 95/6 48/0 07/4 36/2 1 اروميه

 Loam Clay Sandy 50 25 25 95/6 71/1 55/0 32/0 2 اروميه

 Loam 29 45 26 01/7 76/2 97/3 30/2 3 اروميه

 Loam ilty ClayS 5/19 53 5/27 75/6 25/2 76/8 08/5 نقده

 Clay 4 5/33 5/62 09/7 61/0 00/0 00/0 مهاباد

 ilty ClayS 5/6 5/47 46 01/8 63/0 41/1 82/0 بوکان

 Loam Clay 4/33 31 6/35 03/8 91/0 10/2 22/1 سردشت

 Loam 29 45 26 05/8 69/0 52/2 46/1 باروق

 Sandy Loam 2/53 1/29 7/17 62/7 71/0 31/1 76/0 سقز

 Sandy Clay Loam 49 5/22 5/28 71/7 71/0 69/0 40/0 1صاحب

 Sandy Clay Loam 63 5/16 5/20 65/7 57/0 04/2 18/1 2صاحب

 Sandy Loam 61 5/19 5/19 82/7 99/0 86/2 66/1 بانه

 Sandy Loam 69 16 15 81/6 40/0 72/0 42/0 چناره
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 يتنوع مورفولوژیک
های مورد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعيت    

 گيری شده در سطح احتمالاز نظر تمام صفات اندازهبررسي 
مطابق . (4)جدول  دارندباهم داری معني تفاوتدرصد  1

(، بيشترین ارتفاع بوته 5)جدول  هانتایج مقایسه ميانگين
و کمترین آن متر( متعلق به جمعيت چناره سانتي 3/38)

 6/8و  5/7های شهرستان خوی )مربوط به جمعيت
چناره ساقه اصلي در جمعيت محيط د. بيشترین ( بومترسانتي

مشاهده شد. برای صفت طول ميانگره نيز متر سانتي 45/2با 
 12/2با ميانگين چناره همانند دو صفت پيشين جمعيت 

پس از آن  .داد بيشترین مقدار را به خود اختصاصمتر سانتي
جمعيت . ي ناچيز قرار داشتاختالف جمعيت باروق با

دارای کمترین متر سانتي 87/0ي با ميانگين قوشچ -اروميه
های مورد مطالعه بود. طول طول ميانگره در بين جمعيت

مقدار متر( بيشترین سانتي 53/1برگ در جمعيت باروق )
صفت طول برگ به جمعيت  همانندحداکثر عرض برگ  بود.

( تعلق داشت. نسبت طول به عرض مترسانتي 72/0باورق )
با بود. جمعيت چناره بيشترین نيز در جمعيت چناره برگ 

صفات دارای بيشترین  بيشترهمانند متر سانتي 95/1ميانگين 

پس از آن جمعيت مهاباد قرار  .آذین بودمقدار طول گل
چوملو  -و صاحب های سردشتدر آن سو جمعيت داشت،

ترتيب کمترین هبمتر سانتي 97/0و  95/0های با ميانگين
آذین داشتند. نسبت طول ساقه به طول گلآذین را طول گل

بيشترین و در  7/19با ميانگين  گوگجه -در جمعيت چناره
کمترین مقدار بود. در  6حدود  دو جمعيت خوی با ميانگين

 کولسه-نهایت از نظر درصد اسانس نيز جمعيت سردشت
نازلو -و جمعيت اروميهبيشترین مقدار ( در 2/82%)
از نظر صفت کيفي  قرار گرفتند. ین مقدارکمتر ( در0/92%)

ها دارای اسانسي با زرد کم رنگ اسانس، بيشتر جمعيت
 ،بطچيدیزج-خویهای رنگ بودند، در حالي که جمعيت

رنگ، حاوی اسانسي بي سرسونج-و بانه ملقرني-سقز
دارای  سيدآباد -صاحبو  آغاجتك -های باروقجمعيت

چوملو  -اسانس زرد متمایل به نارنجي و جمعيت صاحب
زمان همچنين  تنها جمعيت با اسانس زرد پررنگ بودند.

اواخر شهریور تا اواسط جمعيت مورد مطالعه  15دهي گل
توان نتيجه گرفت که بين مي روازاین (.5خرداد بود )جدول 

 های آویشن از نظر این دو صفت کيفي نيز تفاوتجمعيت
 وجود دارد.

 

 شنیآوهای مورد مطالعه جمعيت تجزیه واریانس خصوصيات مورفولوژیك و ميزان اسانس -4جدول 

 (MSميانگين مربعات ) درجه منابع تغييرات

)S.O.V( آزادی 
 ارتفاع

 بوته

 دور ساقه

 اصلي

 طول

 ميانگره

 طول

 برگ

 عرض

 برگ

 طول نسبت

 برگبه عرض

 طول

 آذینگل

 نسبت طول

 آذینساقه/گل

 درصد

 اسانس

 65/0** 8/42** 31/0** 0/2** 06/0** 23/0** 44/0** 9/0** 157** 14 جمعيت

 001/0 36/8 11/0 29/0 002/0 03/0 05/0 03/0 8/2 30 خطا

 4/11 6/22 1/17 8/16 3/11 94/21 8/24 9/24 4/2 (CV)% ضریب تغييرات
  

 در سطح احتمال یك درصد.دار معني =**
 

در  بررسي تنوع صفات مورد مطالعهبرای همچنين 
آویشن، ميانگين صفات برای هر  های مختلفميان گونه

ميانگين هر گونه از ميانگين  تفاوتگونه برآورد گردید، 
 هگر وجود تنوع در بين آنها باشد. گونتواند بيانکل مي

T.kotschyanus  ،از نظر صفات ارتفاع بوته، طول ميانگره
در  آذین مطلوب بود.طول برگ، عرض برگ و طول گل

مقادیر باالیي به لحاظ  T. fedtschenkoiکه گونه حالي
صفات قطر ساقه اصلي، نسبت طول ساقه به طول 
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آذین و درصد اسانس به خود اختصاص داد و در گل
نسبت طول به عرض از نظر   .migricusTنهایت گونه 

الزم به توضيح  (.6برگ بيشترین مقدار را داشت )جدول 
است که انجام تجزیه واریانس برمبنای طرح کامالً 

عنوان گروه و ها بهتصادفي نامتعادل برای گونه
از عدم حکایت عنوان تکرار های داخل هر گونه بهجمعيت
این  .داشتصفات بيشتر دار بين آنها از نظر معني تفاوت

باشد. های هر گونه ميمورد ناشي از تنوع باال بين جمعيت
های داخل گونه زیرا در این طرح واریانس بين جمعيت

عنوان خطا لحاظ شده است و چون این مقدار زیاد بود به
 ،داری گردیدمنجر به افزایش خطا و در نتيجه عدم معني

بين  تفاوتحظه شد گونه که مالدر غير این صورت همان
 ها به لحاظ صفات مورفولوژیك قابل مالحظه بود.گونه

 

 

 شنیآومورد مطالعه های جمعيتخصوصيات مورفولوژیك و ميزان اسانس  مقایسه ميانگين -5جدول 

 نام

 جمعيت

 ارتفاع گونه

 بوته

،)cm( 

 دور ساقه

 اصلي

)cm( 

 طول

 ميانگره

)cm( 

 طول

 برگ

)cm( 

 عرض

 برگ

)cm( 

 نسبت طول

 به عرض

 برگ

 طول

 آذینگل

)cm( 

 نسبت طول

 ساقه به

 آذینگل

 درصد

 اسانس

 دهيزمان گل

 اواخر اردیبهشت T. pubescens gh5/7 e2/0 f-c1/1 e-b0/1 g-d3/0 ab0/3 ab4/1 d60/5 ij1/1 1خوی 

 اواسط خرداد T. migricus h6/8 e3/0 f-c1/1 def7/0 h2/0 a58/3 ab4/1 cd89/6 h2/1 2خوی 

 اواخر اردیبهشت T. fallax fgh9/9 de3/0 f-c3/1 e-b0/1 g-d4/0 abc8/2 ab3/1 bcd0/8 g3/1 1اروميه 

 اواسط خرداد T. migricus bcd16 bc8/0 abc6/1 abc2/1 efg3/0 a57/3 ab5/1 bcd7/10 k9/0 2اروميه 

 اواخر اردیبهشت T. migricus cde14 cde5/0 f9/0 f5/0 gh3/0 bc1/2 b1/1 abc5/13 b9/1 3اروميه 

 اواسط خرداد T. kotschyanus def13 e2/0 f-c1/1 bcd1/1 g-d4/0 ab0/3 b0/1 d-a0/13 c7/1 نقده

 اوایل خرداد T. kotschyanus b19 cde5/0 d-a6/1 ab3/1 ab6/0 bc2/2 a9/1 bcd98/9 e5/1 مهاباد

 اواخر اردیبهشت T. kotschyanus def13 bc9/0 f-c3/1 f-c8/0 bc5/0 c5/1 b0/1 ab0/15 gh3/1 بوکان

 اوایل خرداد T. fedtschenkoi g-d12 bc8/0 e-b5/1 f-c8/0 cde4/0 bc9/1 b9/0 abc1/13 a8/2 سردشت

 اواسط خرداد T. kotschyanus efg12 cde6/0 ab0/2 a5/1 a7/0 bc1/2 ab4/1 bcd20/8 f4/1 باروق

 اواسط خرداد kotschyanusT.  def13 bc8/0 ef9/0 e-b0/1 bc5/0 bc0/2 ab5/1 bcd99/8 i2/1 سقز

 اواسط خرداد T. kotschyanus efg12 b0/1 ef9/0 ef7/0 f-c4/0 c5/1 b1/1 bcd6/11 d6/1 1صاحب

 اردیبهشتاواخر  T. fedtschenkoi f-c14 b1/1 def1/1 cdef8/0 cd5/0 bc8/1 b0/1 ab2/15 de6/1 2صاحب

 اواسط خرداد T. kotschyanus bc17 bcd8/0 bcd5/1 abc2/1 b6/0 bc0/2 ab2/1 ab6/14 ij1/1 بانه

 اواسط خرداد T. kotschyanus a38 a4/2 a1/2 ab3/1 fg3/0 a07/4 a9/1 a7/19 j1/1 چناره

  46/1 6/11 31/1 47/2 43/0 0/1 35/1 76/0 7/14  ميانگين

 ای دانکن ندارند.داری در سطح احتمال یك درصد بر اساس آزمون چند دامنهمعني تفاوتها با حروف مشابه ميانگين
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 شنیآو هایگونهخصوصيات مورفولوژیك و ميزان اسانس  مقایسه ميانگين -6جدول 

 

 گونه نام

 تعداد

 جمعيت

 ارتفاع

 بوته
)cm( 

 دور ساقه

 اصلي
)cm( 

 طول

 ميانگره
)cm( 

 طول

 برگ
)cm( 

 عرض

 برگ
)cm( 

 نسبت طول

 به عرض

 برگ

 طول

 آذینگل
)cm( 

 نسبت طول

 ساقه به

 آذینگل

 درصد

 اسانس

T. kotschyanus 8 2/17 90/0 45/1 11/1 51/0 30/2 40/1 6/12 38/1 
T. migricus 3 1/13 53/0 22/1 82/0 27/0 09/3 33/1 4/10 35/1 

T. fedtschenkoi 2 0/13 97/0 27/1 83/0 46/0 82/1 96/0 1/14 21/2 
T. fallax 1 93/9 35/0 32/1 02/1 37/0 79/2 27/1 00/8 34/1 

T. pubescens 1 50/7 23/0 13/1 01/1 35/0 02/3 37/1 60/5 10/1 

 

 همبستگي بين صفات
ضرایب همبستگي صفات مورفولوژیك و  7جدول      

عنوان درصد اسانس به دهد.درصد اسانس را نشان مي
دار و همبستگي منفي و معني آذینمهمترین صفت با طول گل
 این همبستگي داری نداشت.معنيبا سایر صفات همبستگي 

بازده  آذین کوتاهگلبا  يهایدهنده این است که جمعيتنشان
ساقه اصلي، طول  قطرارتفاع بوته با  اسانس بيشتری دارند.

آذین نسبت طول ساقه به طول گل آذین وميانگره، طول گل

داری نشان داد. قطر ساقه اصلي همبستگي مثبت و معني
آذین نيز عالوه بر ارتفاع بوته با نسبت طول ساقه به طول گل

همبستگي مثبتي داشت. همچنين همبستگي طول ميانگره با 
آذین و همبستگي طول برگ با عرض طول برگ و طول گل

همبستگي بين  دار بود.و معنيآذین مثبت برگ و طول گل
و همبستگي بين  عرض برگ با نسبت طول به عرض برگ

آذین مثبت و آذین با نسبت طول ساقه به طول گلطول گل
 .(7)جدول  دست آمددار بهمعني

 

  شنیآولعه های مورد مطابين صفات مورفولوژیك و درصد اسانس در جمعيت همبستگي -7جدول 

 ارتفاع نام صفات

 بوته

 قطر ساقه

 اصلي

 طول

 ميانگره

 طول

 برگ

 عرض

 برگ

 نسبت طول

 برگ به عرض

 طول

 آذینگل

 نسبت طول

 آذینساقه/گل

        85/0** متر()سانتي ساقه اصلي قطر

       ns46/0 61/0* متر()سانتي طول ميانگره

      ns39/0 ns14/0 **81/0 متر()سانتي طول برگ

     ns02/0- ns01/0- ns36/0 *55/0 متر()سانتي عرض برگ

    ns39/0 ns18/0 ns38/0 ns31/0 *61/0 نسبت طول به عرض برگ

   ns35/0 *60/0 **66/0 ns08/0 *55/0 61/0* متر()سانتي آذینطول گل

  -ns25/0 ns06/0- ns01/0 ns07/0- ns08/0 76/0** 73/0** آذیننسبت طول ساقه به گل

 ns21/0- ns13/0- ns19/0- ns34/0- ns05/0 ns43/0- *53/0- ns16/0 درصد اسانس
ns ،*  باشند.داری در سطح احتمال پنج و یك درصد ميداری و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و 
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 های اصليلفهؤجزیه به مت
 85ؤلفه اول م 3های اصلي نشان داد که نتایج تجزیه به مؤلفه     

فه ه مؤلد و این سنمودندها را توجيه از کل تغييرات داده درصد
ه در کطور (. همان8مقادیر ویژه باالتر از یك داشتند )جدول 

ه، طول صفات ارتفاع بوتلفه اول ؤگردد در ممشاهده مي 8جدول 
قطر  لفه دوم صفاتؤآذین و در م، طول برگ و طول گلميانگره

نس آذین و درصد اساگلطول ساقه اصلي، نسبت طول ساقه به 
 لفه سوم عرض برگ و نسبت طول به عرض برگ دارایؤو در م

لفه ؤمتوان گفت که بردارهای ویژه بيشتری بودند و ميضرایب 
 لفهمؤ وؤلفه دوم در توليد اسانس افزایش ارتفاع، مل ئومساول 

 اشتند.نقش بيشتری دمورفولوژی بذر سوم در 
بر اساس نمره  هاپراکنش جمعيتبردار صفات و 

با  آورده شده است. 1های اصلي اول و دوم در شکل مؤلفه
ول صفات مرتبط با ارتفاع ئمس افقيتوجه به اینکه محور 

ارتفاع بوته، طول ظ لحااز  15بنابراین جمعيت  ،باشدمي
داشت  بيشتریآذین ميانگين ، طول برگ و طول گلميانگره
از  داشتندسمت چپ نمودار پراکنش در که ها معيتجو بقيه 

بودند. لحاظ صفات مذکور دارای ميانگين کمتری 

 یکه در محدوده مرکز 14و  10، 7، 4 شماره هایجمعيت
از لحاظ صفات مذکور در حد متوسط  دارندنمودار پراکنش 

اسانس  لفه دوم در توليدطور که گفته شد مؤهمان .باشندمي
 بردار ویژه اسانس، نقش دارد و با توجه به ضریب منفي

دارای  داشتندهایي که در پایين نمودار پراکنش جمعيت
 خوشههای جمعيت بيشترمثل  ،بودنددرصد اسانس بيشتری 

دارای  1 خوشههای و در مقابل جمعيت 15جمعيت  و 2
از ها با نتایج حاصل این یافتهتوليد اسانس کمتری بودند. 

 ها همخواني دارند. مقایسه ميانگين داده
-های اصلي قابليت متمایز نمودن جمعيتتجزیه به مؤلفه

پالت مؤلفه اول در برابر بر اساس بای از یکدیگر دارد.را ها 
 تنهایي در یك گروه)چناره( به 15جمعيت  مؤلفه دوم،

 سایر اليه سمت راست قرار گرفت.جایابي شده و در منتهي
که طوریهب ،جایابي شدند 2و  1های خوشهدر  هاجمعيت
و بقيه  1 خوشهدر   11و  10، 3، 2، 1 شماره هایجمعيت
 7 و 4جز دو جمعيت ه. بقرار گرفتند 2 خوشهها در جمعيت

ت با تجزیه پالدار بایوها در نمپراکنش بقيه جمعيت
 .(2ند )شکل مطابقت داشت ایخوشه

 های آویشناصلي در جمعيتهای لفهؤممقادیر ویژه درصد واریانس و ضرایب بردارهای ویژه در تجزیه به  -8جدول 

 مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول نام صفات

 071/0 -294/0 451/0 متر(ارتفاع بوته )سانتي

 -225/0 081/0 429/0 متر(طول ميانگره )سانتي

 -321/0 327/0 366/0 متر(طول برگ )سانتي

 068/0 281/0 411/0 متر(آذین )سانتيطول گل

 052/0 -429/0 361/0 متر(قطر ساقه اصلي )سانتي

 -034/0 -606/0 212/0 آذیننسبت طول ساقه به گل

 -209/0 -337/0 -231/0 درصد اسانس

 -719/0 083/0 071/0 متر(عرض برگ )سانتي

 521/0 223/0 277/0 نسبت طول به عرض برگ

 811/1 037/2 824/3 مقادیر ویژه

 201/0 226/0 425/0 واریانس توجيهي

 853/0 651/0 425/0 واریانس تجمعي

 اصلي هستند.های لفهؤماعدادی که زیر آنها خط کشيده شده است دارای ارزش بيشتری در 
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: LW: طول برگ، LL: طول ميانگره، INL: دور ساقه اصلي، SC: ارتفاع بوته، PHلفه اصلي اول )ها و صفات مورد ارزیابي بر اساس دو مؤپراکنش جمعيت -1شکل 

 : درصد اسانس(SEOآذین و : نسبت طول ساقه به طول گلPH/ILآذین، گل: طول IL: نسبت طول به عرض برگ، LL/LWعرض برگ، 
 آمده است( 1در جدول   15P الي 1P)نام و مشخصات جمعيت های 

 

6543210- 1- 2

2

1

0

- 1

- 2

Fir s t  C o m p o n e n t

S
e

c
o

n
d

 C
o

m
p

o
n

e
n

t

1

2

3

C lu ste r s

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10

P 9

P 8

P 7

P 6

P 5

P 4

P 3

P 2

P 1

 
 ایخوشهاصلي و تجزیه های مؤلفههای آویشن بر اساس تجزیه به دیاگرام پراکنش جمعيت -2 شکل

 آمده است( 1در جدول   15Pالي 1P)نام و مشخصات جمعيت های 

6543210-1-2

2

1

0

-1

-2

First Component (42.5% )

S
e
c
o
n

d
 C

o
m

p
o
n

e
n

t 
(2

2
.6

%
)

EO

PH/IL

IL
LL/LW

LW

LL

INL

SD

PH

P1 

P2 
P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10

0 

P11

0 

P12

0 

P13

0 

P14

0 

P15

0 

 



 بررسي تنوع مورفولوژیك ...  302

 

 ایتجزیه خوشه
آنها بر  بندی دقيقگروه ها وتعيين قرابت جمعيت منظوربه    

 و  ای انجام شدتجزیه خوشه مبنای صفات مورد بررسي،
بندی شدند. از گروه دسته 3های مورد بررسي در جمعيت

 جمعيت در گروه اول 5جمعيت آویشن مورد بررسي  15
جمعيت در  9؛ ، باروق و سقز(1اروميه ، 2، خوی 1)خوی 

، نقده، مهاباد، بوکان، سردشت، 3، اروميه2)اروميهگروه دوم 
( در گروه چنارهجمعيت ) 1و و بانه(  2، صاحب 1صاحب 

دو جمعيت مربوط به گونه  (.3سوم قرار گرفتند )شکل 
chenkoifedts.T که در حالي ،در یك گروه قرار گرفتند

و  T. kotschyanusهای های مربوط به گونهجمعيت
T.migricus نظور مبههای مختلف پراکنده بودند. در گروه

ها از لحاظ صفات مورد بررسي و انجام مقایسه بين گروه
بندی انجام شده، اطمينان از صحت گروه برایهمچنين 

نامتعادل انجام  اساس طرح کامالً تصادفي تجزیه واریانس بر
ها مشاهده داری بين گروهصفات تفاوت معني بيشترو برای 

باالترین صفات  بيشترگروه سوم برای (. 9گردید )جدول 
مقادیر، گروه اول کمترین و گروه دوم وضعيت بينابيني 

بين  تفاوتداشتند. برای درصد اسانس با وجود عدم 
بيشترین و گروه سوم کمترین ميزان را ها، گروه دوم گروه

ها وجود تفاوت بين گروهالزم به توضيح است  نشان دادند.
داری ميانگين مربعات برای صفت طول عدم معني با وجود

ميانگره به ماهيت آزمون دانکن و حساسيت باالی این 
 گردد. آزمون برمي

 

  
  بر اساس صفات مورد مطالعه شنیآوهای مورد مطالعه جمعيتای حاصل از تجزیه خوشهدندروگرام  -3شکل 

 آمده است( 1در جدول   15P الي 1P)نام و مشخصات جمعيت های 
 

ای برای پارامترهای خوشه دیگر تجزیه سویاز 
های طبيعي انجام و هواشناسي و خصوصيات خاک رویشگاه
ارائه شده است.  4دندروگرام حاصل از آن در شکل 

بندی در این شود الگوی خوشههمانطور که مالحظه مي
تصویر تا حدود زیادی مشابه الگوی دندروگرام حاصل از 

های طبيعي در سه رویشگاهباشد و صفات مورد بررسي مي

وی های خگروه تقسيم شدند. گروه نخست شامل رویشگاه
، نقده، مهاباد، 3، اروميه 2، اروميه 1، اروميه 2، خوی 1

های سردشت، بوکان و باروق بود. گروه دوم شامل رویشگاه
و بانه بود و در گروه سوم تنها  2، صاحب 1سقز، صاحب 

 رویشگاه چناره قرار داشت.
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 شناسيبراساس پارامترهای هواشناسي و خاک شنیآوهای مورد مطالعه جمعيتای دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -4شکل 

 آمده است( 1در جدول   15P الي 1P)نام و مشخصات جمعيت های 
 

 شنیآوهای مورد مطالعه جمعيتای های حاصل از تجزیه خوشهتجزیه واریانس و مقایسه ميانگين صفات در گروه –9جدول 

 صفاتنام 
 ميانگين مربعات

 هابين گروه
 ميانگين مربعات

 هادرون گروه
 هاميانگين گروه

 گروه سوم گروه دوم گروه اول
 b2/10 b6/14 a3/38 17/6 6/330** متر()سانتي ارتفاع بوته

 b46/0 b74/0 a45/2 07/0 66/1** متر()سانتي قطر ساقه اصلي
 ns31/0 12/0 b29/1 b31/1 a12/2 متر()سانتي طول ميانگره

 ns06/0 08/0 a05/1 a94/0 a28/1 متر()سانتي طول برگ
 ns008/0 02/0 a43/0 a45/0 a32/0 متر()سانتي عرض برگ

 ab70/2 b17/2 a07/4 47/0 82/1* نسبت طول به عرض برگ
 b39/1 b20/1 a95/1 07/0 27/0* متر()سانتي آذینطول گل

 c54/7 b0/13 a7/19 88/2 7/82** آذیننسبت طول ساقه به گل
 ns30/0 20/0 a26/1 a62/1 a08/1 درصد اسانس

ns، *  باشند.داری در سطح احتمال پنج و یك درصد ميداری و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و 
 ندارند. 5%ای دانکن در سطح احتمال داری بر اساس آزمون چند دامنهها با حروف مشترک تفاوت معنيدر هر ردیف ميانگين برای هر صفت

 

 بحث
مورد مطالعه  هایو گونه هانتایج نشان داد که بين جمعيت     

از نظر صفات مورد بررسي تفاوت وجود دارد. با بررسي 
پارامترهای آب و هوایي و موقعيت  خصوصيات خاک،
با وجود  کهطوری، بهها مشخص گردیدجغرافيایي رویشگاه

آوری اختالفات زیادی بين مناطق جمعجغرافيایي،  نزدیکي
 ای بر اساس این پارامترهاو تجزیه خوشه آویشن وجود داشت

های طبيعي را در سه گروه قرار داد که با پراکنش رویشگاه
همچنين  .نشان داد هماهنگي قابل توجهيجغرافيایي آنها نيز 

 pHها به لحاظ اسيدیته خاک دارای وضعيت قليایي با رویشگاه
شني لومي بودند و بافت خاک اغلب 05/8تا  75/6 بين

مشاهده شد. بررسي متغيرهای محيطي از آن جهت مورد 
-باشد که این متغيرها ازجمله عوامل اساسي و تعييناهميت مي

اد مؤثره دارویي در گياهان موصفات و کننده کمّيت و کيفيت 

P15P13P12P11P14P9P10P6P5P4P3P8P7P2P1
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تأیيد تشابه نسبي دو دندروگرام نيز این موضوع را هستند و 
 کند که بخشي از نمود فنوتيپي صفت ناشي از محيط است.مي

Hasani  وNikbaher (2013با بررسي ویژگي ) های
رویشگاه  6های جنس آویشن در اکولوژیکي و شناسایي گونه

های سقز، سنندج، قروه و مرتعي استان کردستان )شهرستان
رشد  ر استان مذکوردگونه  8گزارش کردند که حداقل  (بيجار

 1600-2000ها در دامنه ارتفاعي . بيشترین رویشگاهکندمي
متر در ميلي 400-500متر از سطح دریا، متوسط بارندگي 

گراد و درجه سانتي 10-12سال، متوسط درجه حرارت 
طور غالب به خود هغربي را بهای شيب شمال و شمالجهت

 رویشي درمرحله اند. نظر به شروع زودتر اختصاص داده
کوه  -بند، بوکان -بطچي، اروميهدیزج -های خویرویشگاه

که نيازهای دمایي  بيان کردتوان چوملو مي -زرد و صاحببرده
و  Babalar تر رفع شده است.گياه در این مناطق سریع

دهي در گل( بر تأثير محيط روی صفت ظهور 0132همکاران )
 .اندکردهآویشن تأکيد 

نشان داد که تنوع  يمورفولوژیکنتایج بررسي خصوصيات 
های آویشن گيری شده در جمعيتخوبي بين صفات اندازه

تواند ها ميوجود دارد. این موضوع عالوه بر تفاوت بين اکوتيپ
های طبيعي آویشن از نظر خصوصيات رویشگاه تفاوتناشي از 

چنانچه عدم تطابق کامل الگوی باشد.  خاک، ارتفاع و ...
-ساس صفات مورفولوژیك و الگوی خوشهبندی بر اخوشه

نيز بندی بر اساس پارامترهای هواشناسي و خصوصيات خاک 
های آویشن از تنوع بين جمعيتالبته  ید این مطلب است.ؤم

  Babalarلحاظ صفات مورفولوژیك قبالً در دیگر مطالعات )

2013., et al2013؛., et alParvizparashkoh  ؛et Rezaei 

2016., al ).طبق جدول همبستگي صفات، گزارش شده است 
داشته است، آذین با درصد اسانس رابطه مستقيم طول گل

به این باید در گزینش برای افزایش درصد اسانس رو ازاین
 این نتایج با مطالعات دیگر محققان صفت توجه داشت.

( 2013; Parvizparashkoh et al., 2013Babalar et al., 

2016 Rezaei et al.,; )تواند ناشي از همخواني ندارد که مي
مطالعات فوق در یك  زیراگيری صفات باشد. شرایط اندازه

ها یکسان و شرایط محيطي برای کليه جمعيت انجام شدهمحيط 

دیگر، همبستگي ترکيبات اسانس با سوی از  بوده است.
( 2015و همکاران ) Imaniمطالعه همانند خصوصيات خاک 

همبستگي چشمگيری بين این ترکيبات و نشان داد که 
 وجود ندارد. خاک خصوصيات

 بر اساس صفات مورفولوژیکيای خوشهتجزیه  نتایج
های درون هر گروه از مناطق مختلف مشخص نمود که جمعيت

جغرافيایي بودند که بيانگر این است که ارتباطي بين الگوی 
ایي و توزیع جغرافي يبر اساس صفات مورفولوژیکای خوشه

های مربوط به عنوان نمونه جمعيتها وجود ندارد. بهجمعيت
بندی شدند. های متفاوت دستهمناطق اطراف شهر اروميه در گروه

های مختلف آویشن های درون هر گروه از گونههمچنين جمعيت
در پژوهشي که بر دهنده عدم ارتباط مذکور است. بودند که نشان

آوری جمع ( .kotschyanusTآویشن کوهي ) روی ده جمعيت
های مختلف ازجمله های طبيعي در استانشده از رویشگاه

گيری صفات پس از اندازه غربي انجام گردید،آذربایجان
گروه مستقل  4ها در مورفولوژی و فنولوژیکي مختلف جمعيت

و همکاران  Rezaei(.  et alBabalar ,.2013قرار گرفتند )
های جمعيت آویشن از گونه 22تيکي تنوع ژندر بررسي ( 2016)

های آویشن جمعيتدار بين ضمن تفاوت معنيایران بومي 
 ،تعداد ساقه ،گزارش کردند که همبستگي مثبتي بين صفات ارتفاع

دهي با صفات عملکرد و ميزان طول برگ و تاریخ اولين آثار گل
 ایاز تجزیه خوشههمچنين با استفاده آنان  اسانس وجود داشت.

 ها را در سه دسته اصلي قرار دادند. جمعيت
 

 گیرینتیجه
ای از نظر نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع قابل مالحظه    

های آویشن صفات مورفولوژیك و درصد اسانس در جمعيت
با توجه به این  غرب کشور وجود داد. غرب ومناطق شمال

های منظور کشت انبوه از جمعيتنتایج ضروری است به
 -اروميه، T. fedtschenkoiگونه از  علياکولسه-سردشت
 .Tاز گونه  یعقوبسلطان-نقدهو  T. migricusاز گونه  قوشچي

kotschyanus .به دليل داشتن بازده اسانس باال استفاده شود 
های موجود در گروه دوم و همچنين هيبریداسيون بين جمعيت

عنوان صفت مطلوب بهي با ارتفاع باال جمعيتاصالح برای سوم 
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از  تواند مفيد باشد.در برداشت مکانيزه و درصد اسانس باال مي
در کنار صفات آینده شود در مطالعات دیگر توصيه ميسوی 

مورد ارزیابي به پارامترهای هواشناسي و خصوصيات خاک 
 .شود ایرویشگاه طبيعي نيز توجه ویژه
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Abstract 

     Thymes are native plants of Iran and are considered as the most important medicinal plants 

due to their unique properties. In this study, morphological, ecological and essential oil 

percentage variation of 15 thyme populations (eight populations of T. kotschyanus, three 

populations of T. migricus, two populations of T. fedtschenkoi and one population of T. fallax 

and T. pubescens) from natural habitats of the northwest and west regions of Iran, were studied. 

For essential oil measurement, the flowering shoots of the populations were harvested during 

flowering season and the essential oils were extracted using Kelevenjer apparatus by distilled 

water for three hours. By examining the soil characteristics, climatic parameters and 

geographical position of the habitats, it was found that despite the geographical proximity, there 

were significant differences between the locations in which thymes were collected. This, along 

with genetic differences among the populations, led to a remarkable variation for all measured 

traits. There was negative correlation between essential oil percentage and inflorescence length. 

Using principal component analysis, the first three components explained 85% of the total 

variation. Using cluster analysis, the 15 populations divided into three groups. The populations 

in the third group had the highest values for most traits followed by the second and the first 

groups, respectively. According to results, Ghoghjeh population had the highest values for 

morphological characteristics. There was also a significant difference among the populations in 

terms of essential oil content. The essential oil percentage of the populations ranged from 0.92 

to 2.82%. The highest values of essential oil 2.82%, 1.9% and 1.7% were obtained from 

Sardasht, Qushchi and Naghadeh populations, respectively. According to the results, the 

populations of Sardasht from T. fedtschenkoi, Qushchi from T. migricus and Naghadeh from T. 

kotschyanus had the highest essential oil content, and suggested for cultivation and using in 

related industries, pharmaceuticals, and improve breeding varieties.  
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