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 رانيا شرق شمال در Lamiaceae تيره از (Thymus) شنيآوي عددي سونومكتا
 

 *4 یواعظ لیجم و 8 يجعفر آذرنوش ،4 یياکذ محمود ،4 یطبس الهه
 ايران مشهد، مشهد،ی فردوس دانشگاه علوم، دهكدانش ،یشناس ستيز گروه 4

 ايران مشهد، مشهد، واحدی اسالم آزاد دانشگاه، علوم دهكدانشی، شناس ستيز گروه 8

 
 دهكيچ

 نظفر  از بهتفر  ننفده ک زيمتمفا  صففا   افتني يبرا رانيا شرق شمال در (Thymus) شنيآو سرده يها گونه ،حاضر مطالعه در

 (یشف يزا وی شف ي)رو یشناسف  ختيری فکی وی مک صفت 91 ،یبررس نيا در .شدندی بررس (يک)مورفومتری شناس ختير

 از اسفتفاده  بفا  هفا  داده شفد.  گیفري  انفدازه  مختلف  ي هفا  تیجمع از شده آوري جمع وی وميهربار نمونه 125 از شیبي رو

 مفهه  وک خیسف  وجفود  وی جانب رگبرگ جفت تعداد نظیر:ی صفات .شدندی ابيارز رهیمتغ کت وی اصل يها مؤلفه به تجزيه

 ،Thymus carmanicus :يهففا گونففه بودنففد. ثرمففؤ سففرده نيففا يهففا گونففهيی جففدا در گففل کاسففهيی بففاا لبففه دندانففه در
T. eriocalyx، T. fedtschenkoi، T. kotschyanus var. eriophorus و T. linearis subsp. linearis تففهيوار زیففن و 

T. kotschyanus var. glabrescens خراسفان  از تفه يوار نيف ا شفود.  یم گزارش خراساني ها استاني برا بار نخستیني برا 

 است. دهش گزارش T. eriocalyx با مترادف تهيوار نيا ایكرانيا فلورا در .شود یم گزارش هکیتر فلور بر منطبق

 شفرق  شفمال  ،یشناسف  ختير ،(Lamiaceae) انیينعنا رهتی ،يعددی سونومکتا ،(.Thymus L) شنيآو :يديلي كها واژه

 رانيا

 
 .مقدمه

 رهیف ت هاي سرده از يكی (.Thymus L) آويشن سرده

 رهیفففففتزير در کفففففه اسفففففت (Lamiaceae) نعنايیفففففان

Nepetoideae بففا يیتبففارزا مطالعففا  طبففق و دارد قففرار 

 و .Origanum L.، Zataria Boiss هففففاي سففففرده

Micromeria Benth. دارد خويشفففاوندي و قرابفففت 

(Bräuchler et al., 2010).   سفرده  ايفن  پیفدايش  مبفد 

 پسفند   خشفكی  فلفور  در و اسفت  شناسی زمین سوم دوران

 منفاطق  توسفعه  دنبفال  هبف  و انفد  يافته را آن آثار دوره اين

 امروز به تا آن از پس و پلیوسن دوره در به ويهه خشک

 ,Morales) اسففت گرفتففه صففور  سففرده نيففا تكامففل

 نظففر از آويشففن يهففا گونففه تعففداد مففورد در. (2002

 بفا  امفا  ،دارد وجفود  متفاوتی هاي گزارش ونومیکستاک

 905 ،یشناسف  ختير تنوع مقدار کمترين گرفتن نظر در

 گونفه  840 وBown (4330 )توسف    جنس اين از گونه

 اسففففت. شففففده گففففزارشMorales (8558 ) توسفففف 
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Jalas (4394 )رد.کف  میتقسف  بخش 2 به را شنيآو جنس 

 است ترانهيمد غرب منطقه جنس نيا مبد  وی اصل زکمر

(Morales, 1997). حفدود  ایدن شنيآو يها گونه لک از 

 آويشن گونه 42 و هستند رانيا يانحصار آن درصد 49

 در .(Jamzad, 2009a) اسففت شففده گففزارش ايففران از

 گفزارش  زيرگونفه  و گونفه  41 فلورا ايرانیكفا  در گذشته

 ترکیبففا  ،یلففک طففور بففه .(Jalas, 1982a) بففود دهشفف

 وترپنوئیففدهاونم آويشففن سففرده در شففاخ  ترپنوئیففدي

 دهنفد.  مفی  تشكیل را اسانس درصد 35 حدود که هستند

 ترکیبفا   از کفارواکرول  و تیمفول  شامل فنلی هاي ترپن

 .(Baser et al., 2002) هسففتند سففرده نيففا در مهففم

 آنجفا  از .اسفت  معمفول  بسیار سرده اين در هیبريداسیون

 در هففا پروانففه و گففردهي هففا دانففه انتقففال در زنبورهففا هکفف

 لفذا  دارنفد  تکمشفار ی طفوان  فواصفل  دری افشفان  گرده

 تنفففوع ،بفففوده اديفففز هفففا تیفففجمع نیبففف در ژن انتقفففال

 دشفو  یم مشاهده ها جمعیت نیب دريی باای شناس ختير

(Thompson, 2002). ههيف و به ،صفا  سونکتا نيا در 

 بفه  اين معنی کفه  به هستندی وستگیپي دارای مک صفا 

ي دار معنی مرز و حد هک افتي رای صفات توان یمی سخت

ي دارا سفون کتا نيف ا لفذا  ؛باشفد  داشته ها سونکتا نیب در

 بفا  هفا  گونفه يی شناسفا  و اسفت یكی سفونوم کتای دگیچیپ

 از مطالعففه حاضففر، هففدف اسففت. شففده مواجففه لكمشفف

ي هففا اسففتان در سففرده نيففای نففدگکپرا تففر قیففدقی بررسفف

 نونکتفا  .استی شناس ختير شواهد بر دکیأت با خراسان

 نيف اي ا گونهي مرزها نییتعي برايک مورفومتر روش از

 نیبف  در متغیر صفا  مطالعه با است. نشده استفاده سرده

 ،یشناسفف خففتير ارزشففمند صفففا  افتنيفف و هففا سففونکتا

 دری گفام  ،افتفه ي دستي بهتر جينتا به هک شود یم تالش

 شود. برداشته لكمش نيا حل جهت

 .ها روش و مواد

 محففل وضففعیت بررسففی بففه میففدانی مطالعففه بففا ابتففدا

 ،یشفمال  خراسفان  استان سه در شنيآو يها گونه رويش

 ،(Jalas, 1982a) ايرانیكففا افلففور دری جنففوب وي رضففو

 ،(Jamzad, 2009a) ايفران  هفاي  مرزه و ها آويشن کتاب

 دانشفگاه  گیفاهی  علوم پهوهشكده در موجود هاي نشانی

 منففابع و تحقیقففا  مرکففز و (FUMH) مشففهد فردوسففی

 يهفا  نمونفه  شفد.  پرداختفه  رضفوي  خراسان استان طبیعی

 آزمايشفگاه،  بفه  انتقفال  از پفس  شفده  آوري جمع آويشن

 آزاد دانشففگاه وميهربففار در و ديففگرد پففر  و خشففک

 د.يففگردي گففذار دکفف (IAUM) مشففهد واحففدی اسففالم

 در و هفا  سنگ افكش در ،یوهستاني کها دامنه ستگاهيز

ي بفرا ی تفوران -یرانف يا وي خفزر  منطقفه ي باا ارتفاعا 

 نشفانی  4 جفدول  در هکف  شفد  مشفاهده  شنيآو يها گونه

 از پففس اسففت. شففده رکففذ هففا گونففه آوري جمففع محففل

 :فلورهاي ،آويشن يها گونه شناسايی براي برداري  نمونه

 ،(Klokov, 1954) روسففیه ،(Jalas, 1982a) ايرانیكففا

 ,Hedge) پاکسففتان ،(Jalas, 1972,1982b) ترکیففه

 دقففت بففهJamzad (a8553 ) قففا یتحق جينتففا و (1982

 .شد بررسی

 خراساني ها استان لک در موجود يها گونه گزارشا 

 Thymus: گونفه  سفه  شفامل  4922 سال تا مختل  منابع از

transcaspicus Klokov ،T. transcaucasicus 

Ronniger  وT. trautvetteri Klokov ايرانیكفا  فلفورا  از 

(Jalas, 1982a) هيف آرا سفه  و :T. kotschyanus Boiss. 

and Hohen var. kotschyanus ،T. pubescens Boiss. 

& Kotschy ex Čelak.  وT. transcaspicus  توسفف 

Jamzad (a8553 )از شتریب ،مجموع در بنابراين .است بوده 

 است. نشده گزارش ها استان نيا از گونه 0
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 يرضو و یشمال خراساني ها استان در (Thymus) شنيآو يها گونه آوري جمع محل نشانی -4 جدول
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نمونه از  155صفا  حدود  اي، کتابخانه مطالعه از پس
منطقه  45 ازکه  4923تا  4922ي مختل  طی سال ها گونه
نمونففه موجففود در   25حففدود بففود و آوري شففده  جمففع

کففه  پهوهشففكده علففوم گیففاهی دانشففگاه فردوسففی مشففهد 
 دوربفین  بفا  دقیق طور بهبود،  4935تا  4905سال  مربوط به
 AM-313 مففففففدل Dino-Lite ومیكروسففففففكو ياستر
 بفا  فقف   کفه  ديف گرد مشخ  و شد بررسی و گیري اندازه
ي حففدود تففا تففوان یمفف آويشففن، زيففاد نمونففه تعففداد ديففدن

 از بسفففیاري و داد تشفففخی  هفففا خفففال  از را هیبريفففدها
 صفا  پهوهشكده يها نمونه و شده آوري جمع يها نمونه
 علفت  بفه  لفذا  ،بودند هیبريد بلكه دادند نمی نشان را خال 
 بفه  کفه  يیهفا  نمونه فق  و شدند گذاشته کنار بودن هیبريد
 انتخفاب  دادنفد  مفی  نشفان  را خفال   صففا   دیرس یم نظر
 بفوده  پیچیفده  هيف آرا يفک  عنفوان  بفه  همیشه شنيآو .شدند
 بفاايی  لبفه  دندانفه  طفول  نظیر: یارزش با صفا  رايزاست، 
 گیفري  انفدازه  قابفل  Dino-Lite دوربفین  بفا  فقف   گل کاسه
 دقیفق  طفور  بفه  تفوان  نمفی  متفري  میلفی  کفش  خ  با و است
 متعفدد ي ها نمونه دنيد از پس هک نيا گريد و کرد بررسی
ي حدود تا و شد متوجه را صفا  تداخل توان یم هک است
. بنفابراين تفالش   گذاشفت  نارک و داد  یتشخ را دهايبریه

 تاکسفونومی  از ها گونهيی شناسا در شتریب نانیاطم شد براي
 :لیف قب از صففت  03 ،هیف اولی بررس در .شود استفاده عددي
 شففاخه طففول گیففاه، ارتفففاع ،اي قاعففده شففاخه تیوضففع
 وضفعیت  ،بفرگ  عفر   و طفول  بفرگ،  شكل دهنده، گل
 پشففت در آنهففا برجسففتگی میففزان و جففانبی يهففا بففرگرگ
 ،آذيفن  گفل  شكل برگ، و ساقه روي کرك مکترا ،برگ
 ،گفل  کاسفه  روي غفده  و کفرك  وضعیت ،گل کاسه طول
 وضفعیت  ،گفل  کاسفه  یپفايین  و بفاايی  لبه هاي دندانه طول
  دندانفه ي هفا  لفوب  در سفیخک  وجود عدم يا وجود ،ها مهه
 ،گفل  جفام  رنفگ  و طفول  ،گفل  کاسفه ی نيیپفا  ويی بفاا  لبه

 و هفا  پفرمم  شفكل  ،گفل  جفام  روي غده و کرك وضعیت

 تخمدان یمگونگ و کالله شكل و خامه طول آنها،  اندازه
 صففا   .شد گذاشته کنار تغییر بدون صفا  و دش بررسی
 اما بودند یمناسب صفا  موجود، فلورهاي در استفاده مورد
 از صففا   .نبفود  کفافی  هم بهيک نزد يها گونه تمايز براي
 کامفل  طور به آنها گل جام و بالغ که شد انتخاب يیها گل
 صففت  88 و کمفی  صففت  48 ،مجمفوع  در .باشد شده باز
ي دار معنفی ی ابيف ارز جهفت  بودنفد  رییف تغي دارا هکف  کیفی
 (.9 و 8 هاي جدول) شدندی بررس

گیفري و صففا  کیففی کدبنفدي      صفا  کمی اندازه
حفاا  صففا  از فرهنفگ    شدند. براي مشخ  کفردن  
 Hickey)شناسفی اسفتفاده شفد     مصور اصفطالحا  گیفاه  

and King, 2003)  گیفري صففا  اشفاره     . پفس از انفدازه
وارد و  8559نسففخه  Excelافففزار  هففا در نففرم  شففده، داده
دار بفودن   هفا تهیفه شفد. بفراي بررسفی معنفی       ماتريس داده
بررسی همبستگی بین صفا  و تعیین صفا  بفا  صفا  و 

 40نسففففخه  SPSSافففففزار  از نففففرم بسففففتگی بففففاا هم
(Anonymous, 2007)  آزمففففونKruskal-Wallis  از

اسففتفاده شففد. ايففن آزمففون  Nonparametric testروش 
و بفراي   باشفد هفم کیففی   کمفی و  هفم  هفا   زمانی کفه داده 

منففدين گففروه صفففا  مسففتقل از هففم اسففتفاده    بررسففی
 Esmaili؛ (Legendre and Legendre, 1998 دشفو  مفی 

et al., 2012) .صفففا  مناسففو نبودنففد و صفففا    همففه
اين کفار هفم بفراي سفاده شفدن       .انتخاب گرديددار  معنی

هفا مناسفو اسفت     گراف محاسبا  و هم براي رسم آسان
گیري براي آنالیزهاي بعدي صففا    که اين امر به تصمیم
ی از رخکند. براي بهتر نشان دادن ب نهايی بسیار کمک می
گ به جاي استفاده از صفا  کمی و صفا  مثل شكل بر

 (W)بفه عفر  بفرگ     (L) پیوسته از نسفبت طفول بفرگ   
 91از  .(Legendre and Legendre, 1998) شفد استفاده 
صفففا   سففايرمانففد و  دار بففاقی صفففت معنففی 84صفففت، 

دار بففا عالمففت سففتاره در   حففذف شففدند. صفففا  معنففی 
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بفراي بررسففی   نشففان داده شفده اسففت.  9و  8 هفاي  ولجفد 
ها، مفاتريس مفذکور    بین گونه الگوي رواب  خويشاوندي

 هففاي اصففلی بففه مؤلفففه 1نسففخه  CANOCOافففزار  بففا نففرم
(PCA)  اففزار بفراي نشفان     . از اين نفرم شدتجزيه و تحلیل
 ،بفه ايفن ترتیفو    ها استفاده شد. بین گونه بندي گروهدادن 
تمفام  . ها انجفام شفد   بین گونه بندي گروه ورسم ها  گراف

در ايفن   .بودند متر گیري شده بر حسو میلی صفا  اندازه

هفا کفه    کفردن داده  Transform بايفد گزينفه     ا حتم ،آنالیز
 .شففودانتخففاب اسففت، هففا  نففوعی اسففتاندارد کففردن داده 

 افففزار بففا نففرم اي خوشففه تحلیففلبففا اسففتفاده از  بنففدي گففروه
NTSYS  نسففخهe58/8  روشUPGMA  نیففز انجففام و در

اففزار بفراي    نهايت دنفدروگرام رسفم گرديفد. از ايفن نفرم     
هاي آماري مند متغیفره اسفتفاده    افراد و تجزيه بندي گروه
 شد.

 
 دار معنی اختالف با صفا  *: شن،يآو سرده مختل ي ها گونه يعددی سونومکتا مطالعه درشده  استفادهی فکی صفا  فهرست -8 جدول

 
 

 دار معنی اختالف با صفا  *: ،متر میلی حسو بر شنيآو سرده مختل ي ها گونه يعددی سونومکتا مطالعه درشده  استفادهی   م ک صفا  فهرست -9 جدول
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 .جينتا

 ،Kruskal-Wallis آزمفون  از حاصل جينتا بر اسا 

 بودنفد  مفؤثر  هفا  نمونفه ي جداسفاز  در دار معنی صفت 84

 (.1 )جدول

بیشفترين   PCAبر اسا  نتايج حاصل از  :PCAآناليز 

اسفت و بیشفترين میفزان     PC1مقدار مشفخ  مربفوط بفه    

. بفر  (4بارگذاري صفا  در طول اين محور است )شفكل  

 اي صفففا : وضففعیت شففاخه قاعففده   B-4اسففا  شففكل  

(DESH)  و تعفففداد جففففت رگبفففرگ جفففانبی(NPLV) 

 بففرايتوانففد  و مففی داردبیشففترين میففزان بارگففذاري را   

ها مفورد اسفتفاده قفرار گیفرد. بفر اسفا         جداسازي نمونه

 ،T. eriocalyx :جملففههففا از  ، برخففی گونففهA  -4 لشففك
T. fedtschenkoi ،T. kotschyanus var. eriophorus ،

T. kotschyanus var. glabrescens ،T. kotschyanus 

var. kotschyanus ،T. linearis subsp. linearis، 
T. migricus و T. pubescens   از يكففديگر بففه وضففو

 هففاي ديگففر از قبیففل:    برخففی گونففه  انففد و  جففدا شففده 
T. carmanicus، T. transcaspicus، 

T. transcaucasicus و T. trautvetteri    بفا يكفديگر در

 .هستند تداخل
 

 Kruskal-Wallis آزمون از حاصل دار معنی صفت 84 -1 جدول

 
 

B A 

  
هفا بفر اسفا  نخسفتین و      موقعیفت . : صففا  B)اففراد،   A). شده هاي مطالعه در مطالعه تاکسونومی عددي گونه PCAنمودار حاصل از  -4شكل 

 ، :T. carmanicus ، :T. transcaucasicus .دومین مؤلفه اصلی اسفت. اعفداد داخفل پرانتفز مربفوط بفه مقفادير مشخصفه هفر محفور اسفت           

 :linearissubsp.  T. linearis ، :T. fetschenkoi ، :T. migricus ،♦ :T. trautvetteri ، :T. transcaspicus ، :T. pubescens، 

 :T. eriocalyx ، :T. kotschyanus var. eriophorus ، :T. kotschyanus var. kotschyanus ، :T. kotschyanus var. glabrescens  
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ی بررس صفا  از حاصل درخت: اي تحليل خوشه

 نشفان  8 لكشف  در UPGMA/Euclidian بفا روش  شده

 CA, Cluster) اي خوشففه تحلیففل اسففت. شففده داده

Analysis) از حاصفل  شفده  انتخاب صفا  از استفاده با 

 در راشفده   مطالعفه ي هفا  آرايه Kruskal-Wallisآزمون 

ي ها گونهی برخ در ونیداسيبریه دهد. یم قرار شاخه دو

ي هفا  گونفه  انیف م در هيی کها نمونه .است مشهودی انتخاب

 ،یلک طور به .هستند ديبریه        احتماا  شوند یم دهيد گريد

 گونفه  ابتفدا  شده، جاديا شاخه دو در هک شود یم مشاهده

Thymus kotschyanus var. glabrescens  شفده  جفدا 

 در رنفد. یگ یمف  قفرار  4 شفاخه  در هفا  گونفه  ريسفا  واست 

 و شفده  جدا ها گونه ريسا از T. migricus گونه 4 شاخه

ي ها گونه 0 شاخه در شوند. یم داده قرار 9 شاخه در هیبق

 قففففرار T. pubescens و T. trautvetteri ديففففبریه

 ،T. trautvetteriي هففا گونففه 2 شففاخه در .گیرنففد مففی
T. carmanicus، T. kotschyanus var. eriophorus 

 در T. transcaspicus از ديففبریه گونففه دو نیهمچنفف و

 خفال   گونه دو 45 شاخه در .گیرند می قرار شاخهيک 

T. pubescens و T. eriocalyx ديففبریه گونففهيففک  و 
T. transcaucasicus شفوند.  یم مشاهده شاخهيک  در 

 T. kotschyanus خفال  ي هفا  گونه فق  48 شاخه در

var. kotschyanus 85 و 40 شفاخه  در .گیرنفد  مفی  قرار 

 نیب در و اند گرفته قرار T. transcaucasicusي ها گونه

 .T. linearis subsp گونففه دو 42 شففاخه در آنهففا

linearis و T. fetschenkoi انفد.  شفده  واقع هم نارک در 

 ،T. transcaucasicusي هففففا گونففففه 88 شففففاخه در
T. trautvetteri و T. pubescens ي هفففا گونفففه هکففف

 قرار شوند، یم زده حد  ونیداسيبریه در نندهک تکشر

 خففال ي هففا گونففه فقفف  84 شففاخه در و انففد گرفتففه
T. transcaspicus شود. یم مشاهده 

 .بحث

Morales (8558 )05 شامل فهرستی بار نخستیني برا 

 سفرده  ازي ا ترانفه يمدی نواح از شدهيی شناسا ديبریه گونه

 یبررسف  از حاصل جينتا اسا  بر .است داده هيارا شنيآو

PCA (4 لكش)، نيبهتفر  توسف   شفده  مطالعفه ي هفا  گونه 

 ايف  وجفود ی عنف ي داشفت  راي بارگفذار  نيشتریب هی کصفت

 میتقسف  گفروه  دو به (DESH) اي قاعده شاخه وجود عدم

 ،T. carmanicus :سفون کتا 0 شامل نخست گروه شدند.
T. eriocalyx ،T. linearis subsp. linearis، 
T. pubescens ،T. transcaspicus و T. trautvetteri  و

 ،T. fedtschenkoi  :يهففا سففونکتا شففامل دوم گففروه
T. kotschyanus var. eriophorus ،T. kotschyanus 

var. glabrescens، T. kotschyanus var. 

kotschyanus ،T. migricus و T. transcaucasicus 

 نيشفتر یب لحفا   به تیاهم دوم رده در هي کگريد صفا 

ي هفا  قسفمت  درك رکف  صفت ،گیرند می قراري گذار بار

 گففل اسففهک ،(DDLH) بففرگ :لیففقب از اهیففگ مختلفف 

(DCAH)، ساقه (STHA) رگبرگ جفت تعداد صفت و 

 بفه  نسفبت  ریف اخ صففت  مفون  هکف  است (NPLV)ی جانب

  یمحفف عوامففل دسففتر  از ،كرکفف تیوضففع صفففت

 سفرده  نياي بعدي بند میتقس براي بنابراين است، تر مصون

 هکف  نخسفت  گفروه  ،صفت نيا از استفاده با .شد استفاده

 اي دسفته : شامل دسته دو به هستند اي قاعده شاخهي دارا

 بفالغ ي هفا  بفرگ  دری جفانب  رگبرگ جفت دو تیغالب با

 ،T. linearis subsp. linearis: يهفا  گونفه  شفامل  اهیف گ
T. pubescens، T. trautvetteri و T. transcaspicus 

 دری جفانب  رگبفرگ  جففت  سفه  تیف غالب با گريد دسته و

و  T. carmanicus :يهفا  گونه شامل اهیگ بالغي ها برگ

T. eriocalyx  شفاخه  فاقفد  هکف  دوم گفروه  د.شف  میتقسف 

 تیف غالب با اي دسته :شامل دسته دو به زین هستند اي قاعده
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 :شفامل  اهیف گ بالغي ها برگ دری جانب رگبرگ جفت دو

 و T. fedtschenkoi، T. transcaucasicus يهفا  گونفه 

 دری جففانب رگبفرگ  جفففت سفه  تیف غالب بففا گفر يد دسفته 

 T. kotschyanus :يهفا  هيآرا شامل اهیگ بالغي ها برگ

var. eriophorus، T. kotschyanus var. 

glabrescens و T. kotschyanus var. kotschyanus 

 هيففآرا بففار نخسففتیني بففراJalas (a4328 ) د.شفف میتقسفف
T. linearis subsp. linearis از ایكففرانيا فلففورا در را 

 سفسس . ردکف  گفزارش  و داد شفر   سفتان کپا و افغانستان

Jamzad (b8553 )از را گونففه نيففا بففار نخسففتیني بففرا 

 .T. linearis subspي هفا  هيف آرا رد.ک گزارش شاهرود

linearis و T. pubescens دری جفانب  رگبرگ دو با هک 

 هفم  با برگ لكش صفت در بودند گرفته قرار دستهيک 

 نسفبت  بفا  اختالف نيا مطالعه حاضر، در دارند. اختالف

ي ها گونهی بررس با است. شده داده نشان عر  به طول

 هيفففآرا در نسفففبت نيفففا هکففف مشفففخ  شفففد مختلففف 
T. linearis subsp. linearis گونفففه از بزرگتفففر 

T. pubescens اسفت  محسفو       امال ک اختالف و است. 

ي بفرا از شفیروان   T. linearis subsp. linearisگونفه  

 گردد. یم گزارشمطالعه حاضر  در بار نخستین

 ازJamzad (b8553 ) توسفف  T. pubescens گونففه

 درگفز  شهرسفتان ي لفومتر کی 90 در واقفع  درونگر منطقه

 منطقهی بررس با فراوان، تالش رغمیعل .بود شده گزارش

ي اثر درونگر سد احداث ا یعمل علت به شد که معلوم

ي هففا گونففهی بررسفف گففردد. ینمفف مشففاهده گونففه نيففا از

ی فردوسف  دانشفگاه ی اهیف گ علوم دهكپهوهشی وميهربار

ي آور جمفع  بعفد  بفه  4920ي هفا  سفال  در     ثرا کا هک مشهد

 در حاضفر  حفال  در گونفه  نيف ا هکف  داد نشان است، شده

 خراسففان بففه نسففبتي بهتففر نشکپففرای شففمال خراسففان

 دارد.ي رضو

 و T. trautvetteri گونفففففه دو 8 لكشففففف طبفففففق
T. transcaspicus رگبفرگ  جففت  دوي دارا دو هر هک 

 دارنفد.  گريديكف  بفه يكفی  نزدي شفاوند يخو هستند،ی جانب

 جهت برگ لكش صفت هک دهد یم نشان صفا ی بررس

 نيف ا بفر  عفالوه  اسفت.  دیف مف اریبسف  گونفه  دو نياكیک تف

 دمگفل،  ،گل کاسه دری سلول مند بلندي ها كرک صفت،

 گونفه  در بفرگ ی مكشف  وی پشفت  سفط   ،گفل  جفام  ساقه،
T. trautvetteri گونففه بففه نسففبت T. transcaspicus از 

 بفه  گونه دو نيايی شناسا هستند. برخورداري شتریب مکترا

 دشفوار  اریبسف  گريديكف  بفا  زشیف آمي بفرا  باا ليتما علت

ي ها گونه  یتشخي برا دقت وجود با هک يطور به است

 خففال  از ديففبریهي هففا گونففهكیففک تف هففم بففاز خففال ،

ي هفا  گونه توان یم رفته ارک بهي ها زیآنال با و است لكمش

ي شتریب نانیاطميی شناسا صحت از و زد حد  را ديبریه

ي ديبریهي ها نمونه 8 لكش در براي نمونه،آورد دست به

 شفده يی شناسفا ي هفا  گونفه   شاخه در هک شوند یم مشاهده

ي هفا  گونفه  نیبف           احتمفاا   هفا  ديف بریه نيف ا انفد.  نگرفتفه  قرار

 تیففماه از نففانیاطم جهففت و آمففده وجففوده بفف مختلفف 

 مطالعفا   ههيف و هبف    شفتر یبي هفا  یبررسف  بفه  آنهفا ي ديبریه

 (Jalas, 1982a) ایكف رانيا فلورا مطابق .است ازینی ولكمول

 اسا  بر و است فراوان خراسان در گونه دو نيا نشکپرا

 علفوم  دهكپهوهشف  وميهربفار  در موجودي ها نمونهی بررس

ي آور جمفع  يهفا  نمونفه  و مشهدی فردوس دانشگاهی اهیگ

ي هفا  اسفتان  در هک ردک اظهار توان یم 4923 سال در شده

 شفن يآوي هفا  گونفه  تمام نیب دري رضو وی شمال خراسان

 8 لكشف  مطفابق  .دارنفد  نشکپفرا را  نيشتریب گونه دو نيا

 صففت  بفا  را T. carmanicus و T. eriocalyxي هفا  گونه

 فقفف  T. eriocalyx گونففه در هکفف (INSH) آذيففن گففل

 فففراهم تففا يا سففهک T. carmanicus گونففه در امففاي ا سففهک

 تفوان  یمف  اهیف گك رکف  زانیف م صففت  بفا  نیهمچن و است
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 حضفور  بار نخستیني برا مطالعه حاضر، در نمود.كیک تف

 و بجنففورد جنففوب و غففرب در T. carmanicus گونففه

 تنففدورهی ملففك پففار در T. eriocalyx گونففه حضففور

 در T. fedtschenkoi گونفه يی شناسفا  گفردد.  یم گزارش

 علفت  بفه  هسفتند  اي قاعفده  شفاخه  فاقفد  هيی کها گونه نیب

يی بفاا  لبفه  دندانفه  و برجسفته ی جفانب  رگبفرگ  دو صفا 

 Satil et) اسفت  سفاده  اریبس (CUCL) مهه فاقد گل کاسه

al., 2005). 

 
 

 در هفا  شفاخه ي رو اعداد به .خراساني ها استان در Thymus سردهي ها گونه در UPGMA با روشي عددی سونومکتا اي تحلیل خوشه -8 لكش

 .است شده اشاره متن
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 .T. kotschyanus var آرايفففه دوكیفففک تف

glabrescens و T. kotschyanus var. kotschyanus 

 (NPLV) یجفانب  رگبرگ جفت تعداد :شاملی صفات با

 گفل يی بفاا  لبفه  دندانفه  در کخیسف  داشتن يا نداشفتن  و

(AUCL) گففزارش بففر اسففا  (.4 لك)شفف میسففر اسففت 

Jamzad (a8553)، ازيكففی  بجنففورد در فففانیگ منطقففه 

 .T. kotschyanus var هيفففآراي هفففا سفففتگاهيز

kotschyanus ی بررسف  بفا  امفا  اسفت ی شفمال  خراسان در

 نياي برا زیني گريدي ها ستگاهيز هک شد مشخ  شتریب

در  دارد. وجففودی شففمال وي رضففو خراسففان در تففهيوار

 .T. kotschyanus var تفففهيوارمطالعفففه حاضفففر، 

glabrescens بفار  نخسفتین ي بفرا  تنفدوره ی ملك پار از 

 خراسان از تهيوار نيا گردد. یم گزارش رانيا فلوري برا

 .(Jalas, 1982b) شفود  یم گزارش هکیتر فلور بر منطبق

 T. eriocalyx بفا  متفرادف  تفه يوار نيف ا ایكرانيا فلورا در

 هکف  طفور  همفان  .(Jalas, 1982a) اسفت  دهشف  گفزارش 

 .T. kotschyanus var دهففد یمفف نشففان 4 لكشفف

eriophorus ريسفا  از جفدا  و گفر يد تفه يوار دو درامتداد 

 دهفد  یمف  نشفان  صفا ی بررس است. گرفته قرار ها گونه

 بفرگ  لكشف  و اسفت ك رک ر  پ  العاده فوق تهيوار نيا هک

 نيف ا رانيف ا در اسفت.  متففاو   هفا  هيف آرا ريسفا  از زین آن

 اسفت  شفده  گفزارش  مرنفد  جنفوب  منطقه از فق  تهيوار

(Jamzad, 2009a). حاضفر  مطالعفه  نيف ا زیف ن تهيوار نيا 

 نیرئفف منطقففه وی شففمال خراسففان از بففار نخسففتیني بففرا

  گونفففه دو 4 لكشففف مطفففابق گفففردد. یمففف گفففزارش
T. transcaucasicus و T. migricus  صفففت توسفف 

 گفل  کاسفه يی بفاا  لبفه  دندانفه  در مفهه  داشتن يا نداشفتن 

(CUCL) گونفففه .هسفففتند  كیففک تف قابفففل يكففديگر  از 
T. migricus ی شفمال  خراسفان  از بفار  نخسفتین ي برا زین

 نيشفتر یب کفه  دهفد  یمف  نشفان  4 لكشف  شود. یم گزارش

 تففهيوار سففه و گونففه 45 نیبفف در ونیداسففيبریه بففه ليففتما

 ویترت بهی شمال وي رضو خراساني ها استان در موجود

 و T. trautvetteri و T. transcaspicusي هفا  گونفه  در

 يهففففا گونففففه نیبفففف متففففرک ليففففتما بففففا سففففسس

T. transcaucasicus و T. carmanicus شود. یم دهيد 

 نشففان (8 لك)شفف اي تحلیففل خوشففه  جينتففای بررسفف

 ديف بریه          احتمفاا   و ناخفال   هفا  نمونفه ی برخ هک دهد یم

 هفم  بفه يفک  نزد صفا ي دارا هک ها گونه ريسا و هستند

 تهيوار اند. شده واقع شاخهيک  در و هم نارک در اند بوده

T. kotschyanus var. glabrescens در گفرفتن  قرار با 

 لك)شف  اسفت  شده جدا ها گونه ريسا از مجزا شاخهيک 

ي هفا  نمونفه  ثفر کا هکف  دهفد  یم نشان 2 شاخهی بررس (.8

 انفد.  شفده  واقفع  شفاخه  نيف ا در T. trautvetteri خفال  

 از هکف  2 شفاخه  در شفن يآو ازي گريدي ها نمونه حضور

 يهفففا گونفففه نیبففف حدواسففف ی شناسففف خفففتير نظفففر
T. trautvetteri و T. transcaspicus  احتمفاا   ،هسفتند          

 اسفت.  ورکمفذ  گونه دو انیم ونیداسيبریه وقوع نشانگر

 نیرئفف منطقففه از د،يففبریه بففهك وكمشففي هففا نمونففه نيففا

 ،هفا  گونه نشکپرای بررس با مطابق .اند شدهي بردار نمونه

 و دارنفد  حضور ستگاهيز نيا در زینی احتمال والد دو هر

 در ديف بریه ديف جدي هفا  نمونه حضور احتمال له،أمس نيا

 خال ي ها نمونه ،45 شاخه در برد. یم باا را منطقه نيا

 گونفه  انفد.  شفده  واقفع  هم نارک در T. pubescens گونه
T. eriocalyx نيف ا اسفت.  گرفتفه  قفرار  شاخه نيا در زین 

 داردي اديز نشکپرا عراق شمال و رانيا غرب در گونه

(Kalvandi et al., 2012). 

 T. kotschyanus هيف آرا هکف  دهفد  یمف  نشان 48 شاخه

var. kotschyanus  در ونیداسيبریه به ليتما ،بوده خال 

 تعداد :رینظي ظاهريک مورفولوژ صفا  با و است مک آن

ک خیسففف داشفففتن و (NPLV)ی جفففانب رگبفففرگ جففففت



 

 

 34 ايران شرق شمال در Lamiaceae تیره از (Thymus) آويشن عددي تاکسونومی

 

 

 

 

 

(AUCL) هفا  گونفه  ريسفا  از را گونه نيا توان یمی راحت به 

 1 که دهد یم نشان 49 شاخه از حاصل جينتا داد.  یتشخ

، T. linearis subsp. linearis ،T. fedtschenkoi: هيف آرا

T. transcaspicus  وT. transcaucasicus ي شفاوند يخو

 گونففففه دو دارنففففد. گريديكفففف بففففه نسففففبتي شففففتریب
T. transcaspicus و T. transcaucasicus در توان یم را 

 هفم  ازی راحتف  بفه  ديف بریهي هفا  نمونفه  وجود عدم صور 

ي ها لك)ش CA و PCI زیآنال جينتا بر اسا  داد.  یتشخ

 است امفا  مک ديبریه جادياي برا گونه دو نيا ليتما (8 و 4

 و T. trautvetteri گونفه  با زشیآمي برا آنها دو هر ليتما

ايفن   زیف ن 81 و 89 شاخه .است اديز ديبریهي ها نمونه جاديا

 ليماتکه  دهد یم نشان نیهمچن و ندک یم ديیأت را موضوع

 و T. trautvetteri گونفففه دو نیبففف ونیداسفففيبریه بفففه
T. carmanicus دارد. وجود زین 

ي هفا  گونفه  همفه  هک داد احتمال توان یم ،یلک طور به

 صففا   بفا  خراسفان، ي هفا  اسفتان  از شفده  گزارش شنيآو

ي گفذار  بفار  زانیف م بفه  توجفه  با و گونه هري برا شده هيارا

 از ریففغ بففه داد  یتشففخ تففوان یمففی راحتفف بففه را صفففا 

 ،T. trautvetteri، T. transcaspicus :يهفففا گونفففه

T. transcaucasicus، T. carmanicus و 

T. pubescensبفا  زشیآم به ليتما ها گونه نيا همه رايز ؛ 

 هفم  با زشیآمي برای ليتما و دارند T. trautvetteri گونه

 نيشففتریب هکفف داد نشففان جينتففااز سففوي ديگففر،  .ندارنففد

 خراسففاني هففا اسففتان در شففنيآوي هففا گونففهی نففدگکپرا

 بفا  را هفا  گونفه يی شناسفا  لفذا  و است گونههمین  به مربوط

 شفن يآوي هفا  گونفه ی بررسف  اسفت.  سفاخته  مواجه لكمش

ی اهیففگ علففوم دهكپهوهشفف در موجففود شففدهي آور جمففع

 سفال  در هی کعیوسی بررس و نونکتا 4905 سال از مشهد

 بفه  فقف   ها شنيآو نشکپرا هک داد نشان شد، انجام 4923

 در و شفود  یمف  محدودي رضو وی شمال خراسان استان دو

 .نفدارد  وجفود  هفا  گونفه  نيف ا ازی گزارشف ی جنوب خراسان

ی بررسفف سففتیيبا مففورد نيف ا در شففتریب نففانیاطمي بففرا البتفه 

 پسفند مورد سفتگاه يز هکف  آنجا از رد.یگ صور ي تر قیدق

 علفت  بفه  و است باا ارتفاع بايی ها ستگاهيز شنيآو سرده

 در مسفجد  هفزار ي ها وهک و داغ سهي کها وهک رشته وجود

 در آاداغي هففا وهکفف رشففته وجففود وي رضففو خراسففان

 بفا  اسفتان  دو نيف ا در سفرده  نيا نشکپرا ،یشمال خراسان

 نشفان  جينتفا  گردد. یم گزارش تهيوار دو و گونه 45 تنوع

 منفاطق  بفه  انفدك،  نشکپفرا ي بفا  هفا  گونفه  اغلفو  هک داد

 تيريمفد  مطلفو  نيف ا هکف  انفد  شفده  محدود شده حفاظت

از  شیبف  را اسفتان  دو نيف ا در شفده  حفاظفت  منفاطق  شتریب

 سازد. یم خاطرنشان پیش

 
 .يسپاسگزار

ي ریبصفففي آقفففا جنفففاب زحمفففا  از نگارنفففدگان

بفه   مشفهد ی فردوسف  دانشفگاه  علفوم  دهكدانش کارشنا 

 دريی زنگفو  خفانم  ارکسفر  هفا،  نمونفه ي آور جمفع  خاطر

 و مشففهدی فردوسفف دانشففگاهی اهیففگ علففوم دهكپهوهشفف

 درهمكفاري صفمیمانه   بفه خفاطر    پنفاه  قائم خانم ارکسر

 دارند. را ركتش مالک، ها داده تحلیل
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Abstract 

The genus Thymus is investigated to find the best morphologically differentiating characters in 

Northeast of Iran. In this study, we examined more than 480 herbarium and field-collected 

specimens from different populations and measured 34 quantitative and qualitative (vegetative 

and generative) characters. The results of the multivariate analysis (principal component 

analysis) and nonparametric Test (K independent samples) indicated that the morphological 

characters such as number of pair lateral vein and aristati and ciliate of upper lobe calyx 

differentiate the species under study. For the first time, the taxa Thymus fedtschenkoi, T. linearis 

subsp. linearis, T. kotschyanus var. eriophorus, T. carmanicus and T. kotschyanus var. 

glabrescens and T. eriocalyx, are reported for the flora of Khorassan provinces. In Flora of 

Turkey, T. kotschyanus var. glabrescens is a valid taxon, but in Flora iranica this variety is 

synonymed under T. eriocalyx. 

Key words: Thymus, Numerical taxonomy, Lamiaceae, Morphology, Northeast of Iran 
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