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 چکیده 

است. پیکر های گیاهی ارزشمند کی از گونهی Thymus kotschyanus با نام علمی  کوهیگیاه آویشن 

باشد. مهمترین رویشی آویشن کوهی از بوی مطبوعی برخوردار است که ناشی از وجود اسانس می

د که از نظر قرار دار تیدر درجه اول اهمترکیبات اسانس آویشن یک ترکیب فنلی به نام تیمول است که 

 انبوه و سریع تولید برای مناسب حلی راه تکنیک کشت بافت از اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. استفاده

 کامال قالب طرح در و فاکتوریل صورت به آزمایشی قالب در پژوهش نیا باشد.می ثانویه هایمتابولیت

اثر نانو  به عنوان ریزنمونه استفاده شد، هااهچهتکرار صورت گرفت. در این آزمایش از گی 3تصادفی با 

در دو  یسولفات روبه عنوان فاکتور اول و  تریگرم در لیلیم 43و  5/21، 75/10 غلظتدر سه  یرو سفر

قرار  بررسیمورد  مولیت زانیم گیریاندازهجهت ه عنوان فاکتور دوم ب تریگرم در لیلیم 6/8و  0 غلظت

 هایصارهع ها استفاده گردید.درصد ساکارز برای ریزنمونه 3همراه با  MSاز محیط کشت پایه  .گرفت

ها باتوجه به جدول تجزیه واریانس داده .تندفگر قرار لیمورد تحل اهانیگ ییاستخراج شده از اندام هوا

 6/8روی به همراه  گرم بر لیتر نانوسفرمیلی 75/10 ماریاز ت مولیت زانیم نیشتریب که مشخص شد

 بدست آمد. بر لیتر سولفات روی گرممیلی

 

 .تیمول روی، کشت بافت، کود نانوسفر ،Thymus kotschyanus آویشن کوهی،کلیدی:واژگان 
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 مقدمه 

که از گیاهان دارویی با ارزش و متداول طب سنتی و جدید  (Liacameae)آویشن گیاهی است معطر از خانواده نعناعیان 

گونه در ایران مورد شناسایی قرار گرفته  18گونه آویشن در دنیا و  250با انجام مطالعات فلورستیکی (Ozcan,2004). دنیاست

وی است. در داروسازی کننده قهای آویشن دارای اثرضداسپاسم، ضدنفخ ،ضدروماتیسم و ضدعفونیاست. اسانس گل و برگ

یکی  Thymus kotschyanus. آویشن (1388)امیدبیگی،رودکار میسرفه بههای ضدهای دهان شویه وشربتبرای تهیه محلول

کوهی گیاهی چوبی ،تقریباً راست، کوتاه قد، ساقه با . آویشن .باشداز گیاهان دارویی، معطر و اندمیک خانواده نعناع می

مرغی، با قاعده دهنده تماماً مساوی، کم و بیش تخمهای گلهای ساقهای خوابیده. برگهای قاعدهدون شاخههای زیاد، بانشعاب

های گسترده متراکم، پراکنده، یا بدون کرک، با تعداد زیادی غده ترشحی چسبیده قرمز بریده تا باریک، نوک گرد، با کرک

 . (1388زاد، )جمای متراکماغلب کپهها در سطح زیرین برگ برجسته. گل آذین رنگ، رگبرگ

  پراکندگی جغرافیایی :ترکیه، ایران، عراق و قفقاز.

 آذربایجان،زنجان،کردستان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، سمنان، مرکزی، تهران، قزوین.

 متر. 3900تا  650اکولوژی: مناطق کوهستانی در ارتفاع 

آنها عبارتند از: تکثیر نبوه، و سریع گیاهان  یی کاربردهای متعددی دارد که مهمترینکشت بافت گیاهی در زمینه گیاهان دارو

دارویی یکنواخت از لحاظ محتوای ژنتیکی و کیفی، حفظ گونه های گیاهی در حال انقراض از طریق نگهداری در شرایط انجماد 

 &Satheesh )ن سلولی و کشت انداماز طریق کشت سوسپانسیو in vitroو تولید متابولیت های ثانویه در شرایط 

Bhavanandan 1988). 

روی و  های مختلف نانوسفرر شده با غلظتهای تیمابررسی میزان تیمول در جداکشت موضوع مورد بررسی در این پژوهش: 

 سولفات روی.

و سولفات روی بر روی پاشی نانو کالت روی ( بر روی تأثیر محلول2014مقیمی پور و همکاران ): تئوری و پیشینه تحقیق 

(و  gr/li 5/1، 1،  5/0، 0صفات مورفولوژیکی و غده کرک ریحان مطالعاتی انجام دادند. در این تحقیق تیمار نانو کالت روی )

پاشی کود روی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه، ( استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر محلولgr/li 5/1، 1سولفات روی)

تر، وزن خشک ساقه، توزیع و آذین، وزنآذین، تعداد گلاندازه برگ)طول و عرض(، سطح برگ، قطر برگ، طول گلتعداد برگ، 

 gr/li 5/1دار بود. باالترین میزان صفات ذکرشده در غلظت معنی %1ای ریحان در سطح احتمال های غدهگیری کرکاندازه

 نانو کالت روی به دست آمد.

 
 روش تحقیق 

ابتدا از محیط کشت  آویشن کوهی از طریق بذر و با استفاده از تکنیک کشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. تکثیر گیاه

پس از آماده سازی محیط کشت و  .های آویشن کوهی استفاده شدبه منظور کشت بذر و جداکشت (MS) موراشیک و اسکوگ

قطره تویین  2میلی لیتر محلول آب مقطر استریل حاوی  30دقیقه در  2استریل نمودن، بذرها به منظور جوانه زنی به مدت 

قرار داده شد، سپس بذرها دو مرتبه با آب مقطر استریل به مدت  (V/V) %70دقیقه در محلول الکل  2و سپس به مدت  20%

غوطه ور گردید و در نهایت سه مرتبه در آب  %1دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  5دقیقه شستشو داده شد و بعد از آن  5

ار داخل شیشه های دقیقه شستشو داده شد و در محیط استریل شده در زیر هود المین 15و  10، 5مقطر به ترتیب به مدت 

شیشه های حاوی دقیقه( کشت داده شدند.  15ه مدت درجه سانتی گراد ب121اتوکالو شده )در دمای  MSدارای محیط کشت 

ساعت تاریکی تحت نورسفید سرد  8ساعت روشنایی و  16درجه سانتی گراد با دوره نوری  23 ±3نمونه در اتاق رشد با دمای 

چه ها به دست آمدند، گیاهان را به صورت پس از دو ماه که گیاه ماه نگهداری شدند. 2 لوکس به مدت 2200فلوئورسنس 

گرم در یلیم 43و  5/21، 75/10کشت با غلظت های برگی( به صورت مورب برش زده و در محیط 6تا 4مریستم دوگرهی )

هر یم. هر تیمار شامل سه تکرار و در سولفات روی کشت داد تریگرم در لیلیم 6/8و  0روی و غلظت های سفرکود نانو تریل
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جهت بررسی رشد گیاه پس از . های کشت حاوی نمونه به اتاقک رشد منتقل شدندریزنمونه قرار دادیم. سپس محیط5تکرار 

 ها از محیط کشت جهت اندازه گیری میزان تیمول خارج شدند. روز گیاهچه 30

 

 

 

 

 

 
 

 ب( رشد بذور آویشن پس از دو ماه                                                               MSذور آویشن در محیط الف( کشت ب                           

 

 

 

 

 

 
 د( کشت مریستم ها در محیط کشت های تیماری                                              ج( برش مریستم دوگرهی                          

 

  افته های
 SASافزار صورت فاکتوریل با سه فاکتور بر پایه طرح کاماًل تصادفی با سه تکرار و تجزیه تحلیل آماری با نرماین آزمایش به

انجام  %5دانکن در سطح احتمال ای ها با استفاده آزمون چند دامنهانجام شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده

 (1)جدول شد.

 

 آویشن کوهی بر روی صفات موردبررسی در گیاه روی  سفرروی و نانو اثر سولفات سه میانگین مقای 1جدول 

تاثرا  

Thymol                                                                    گرم()میلی 

 بندیگروه نیانگیم ±اریانحراف مع

روی سفرنانو       

75/10 042/0 ± 049/0  a 

5/21 008/0 ± 006/0  a 

43 024/0 ± 013/0  a 

     سولفات روی

 Zn0 008/0 ± 004/0  b 

Zn 6/8 041/0 ± 038/0  a 

 روی سفرنانو  سولفات روی * 

75/10- Zn0  01/0 ±0 a 

5/21- Zn 0 003/0 ± 001/0  a 

43- Zn0 012/0 ± 002/0  a 

75/10- Zn6/8 074/0 ± 054/0  a 

5/21- Zn6/8 013/0 ± 003/0  a 

43- Zn6/8 035/0 ± 005/0  a 

 دار ندارند.اختالف معنی  %5ای دانکن در سطح احتمال تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه 
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  گیریبحث و نتیجه
 ارویی آویشندروی باعث تغییر برخی صفات کمی و گیاه  سفرن داد که کاربرد نانو طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشابه

 خراج شده ازاست هایصارهع باشد.ر شرایط کشت بافت گردید و کاربرد این نانو کود در افزایش صفات کمی و کیفی میکوهی د

 از مولیت زانیم نیشتریب ها و مقایسه میانگین مشخص شد کهباتوجه به جدول تجزیه واریانس داده اهانیگ ییهوا هایاندام

 (2و  1)نمودار .حاصل گردید گرم بر لیتر سولفات رویمیلی 6/8به همراه  روی سفرگرم بر لیتر نانو میلی 75/10 ماریت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه میانگین تیمول  -1نمودار

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 HPLCاندازه گیری تیمول توسط دستگاه   -2نمودار                                                       

 

 

 پیشنهادات

منظور روی به سفر نانو لیتر در گرممیلی 75/10 روی به همراه  سولفات لیتر در گرممیلی 6/8پژوهش، بر اساس نتایج این  -1

 گردد.افزایش میزان تیمول آویشن کوهی پیشنهاد می

 یکوهروی بر مسیر بیوسنتز متابولیت ثانویه تیمول در گیاه آویشن  سفرهای مختلف نانو بررسی تأثیر غلظت -2

 یکوهروی بر روی صفات مرفولوژیک در گیاه آویشن  سفرای مختلف نانو هبررسی تأثیر غلظت -3
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