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 چکیده
ی مرزه انحصاری ایران است  کته بته دلیتش داشتت       ها گونهنعناعیان یکی از  خانوادهگیاه مرزه رشینگری متعلق به 

 85یتاه   هتای ایت  گ   یت  جمعباشد. پس از غربالگری اولیته   یمکارواکرول در صنایع دارویی استفاده آن رو به گسترش 
بررسی صفات مرفولتوژیکی و  منظور   بهژنوتیپ که سازگاری مناسبی به شرایط مزرعه داشتند انتخاب و کلون گردیدند. 

های کامش تصادفی با سه تکترار اناتا     ها در شرایط اقلیمی دزفول  آزمایشی در قالب طرح بلوک نعملکردی ای  کلو
سال دو  کش  و در مرحله گلدهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتتای   در  ها کلونی  شد. صفات مرفولوژیکی و عملکرد

داری  کلون از نظر تمامی صفات در سطح یک درصد اختتف  معنتی   85حاصش از تازیه واریانس  نشان داد که در بی  
ر بوتته  وزن  گتر  د  27/752تتا   72/75متر  وزن تر بوته بتی    سانتی 85/27تا  58/72وجود دارد. صفات ارتفاع بوته بی  

 هتا  کلتون گر  در بوتته در بتی     84/7تا  52/5گر  در بوته و عملکرد اسانس بی   58/27تا  58/4خشک گش و برگ بی  
بی  صف  وزن برگ و گش با صفات ارتفاع بوته  تعداد شاخه اصلی و فرعی  عرض  دار یمعنمتنوع بود. همبستگی مثب  

ک گیاه و عملکرد اسانس مشاهده شد. براستا  نتتای  حاصتش از تازیته     برگ  سطح مقطع بوته  وزن تر گیاه  وزن خش
ها نشان داد که سه عامتش اول توانستتند    کلون مرزه رشینگری در دو گروه اصلی قرار گرفتند. تازیه به عامش 85کفستر  

ظر صفات وزن بترگ  از ن Z28 ،Z19 ،K48 ،E7 ،H82 ،F14 ،G48های  کلون درصد از کش واریانس را توجیه نمایند. 27/25
 و برای کش  تااری در منطقه دزفول توصیه می شوند. ها  برتر بودند و گش خشک و عملکرد اسانس در بی  کلون

 

 مرزه رشینگری  تنوع  ای تازیه خوشه  ها تازیه به عامشها:  کلید واژه

 

 مقدمه

 یقر و ز 2یقان نعناع خقانواده متعلق  بقه    1ینگریمرزه رش

اسقت   یقران ا یمقرزه بقوم   یهقا  گونقه  از 3ییدهنپتو خانواده

(Jamzad, 2009که به دل )داشتن کارواکرول بقا    یل

 یققتعصققاره فعال در آزاد یفنلققهققای  یددر اسققانو و اسقق

  اسققتداده آن یققیدارو یعبققا  داشققته و در  ققنا یولوژیقق ب

 مققرزه  (.Hadian, 2009) باشققد یمققرو بققه گسققترش 

 ا هقق بققر و معطققر  یارچنققد سققاله بسقق  یققاهیگرشققینگری 
 

                                                           
1- Satureja rechingeri Jamzad. 
2  - Lamiaceae 
3  - Nepetoideae 

بلنققد  یهققا از کققر  یدهپوشقق ای تققا قاشقق ی و  یزهسققرن

 فققراوان یترشقق  یهققا غققده دارای و رنقق  یخاکسققتر

سنبله مانند، متراکم بقا فا قله    این گیاه ینآذ گل. باشد یم

، متقر  یلقی م 8تقا   5/9کاسقه گقل    یکقدیگر، کم نسقبت بقه   

سقر   هقا  یینیپقا  یز وگوش، نو  ت سه ییلبه با  یها دندانه

بقه   متقر  یلقی م 15تقا   12جام گقل بقه لقول     .هستند ای یزهن

 .شوند یمو ارغوانی دیده زرد  متنوع از سدید تا یها رن 

رود  مقی  این گیاه در اواخر تابستان و اوایل پقاییز بقه گقل   

(Jamzad, 2009).   م قدود   ینگریپراکنش مقرزه رشق

و  یقق ما یهققا در اسققتان یققرانجنققوغ غققرغ ا یبققه نققوا 
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 ،ای یزهسقنگر  یهقا  دامنقه در  یقاه گ ین. اباشد یمخوزستان 

 یهکق آ یا  قرره  یهقا  دامنهرودخانه و  های یوارهد یرو

متر  1344تا  344در ارتداع  دود  ی  ارا سند یهدر نا 

 (.Hadian et al., 2014) روید یم یااز سطح در

گذشققته، انققدام هققوایی دو گونققه مققرزه   یهققا سققاللققی 

ت  قورت مرلقوا از لبیعق    هرشینگری بمرزه و  1خوزستانی

شققده و در  ققنایع دارویققی مققورد اسققتداده قققرار  یآور جمققع

 یقی در مورد اثرات دارو یادیمطالعات زتاکنون گرفته است. 

آمقده  دسقت   بقه  یارزشقمند  یجانجام شقده و نتقا   یاهانگ ینا

 قات  یج ت  یه بقر نتقا  یق . با تک(Salahverzi, 2006ت )اس

، 2دنتقول  یاز جملقه داروهقا   یمتعقدد  یداروهقا  انجام شقده، 

 یو بقرا  شقده  دیق تول اناهیگاین از  0ارتودنتول و 3ورکوسات

د از یق جد هقای  یونفرمو سق  نیز یع دامپزشکیاستداده در  نا

اه ین از تداله گیه شده است. همچنیته 5ر زاگرولیاه نظین گیا

هقر  . گقردد  یمق شده به عنوان علوفه دام استداده  یریگ اسانو

 یدارا مقققرزه رشقققینگری و مقققرزه خوزسقققتانی   ونقققهدو گ

 یهقا  خقا  در  یقش چون رو یگرمن صر بدرد د های یژگیو

 یشقی رویکرپ ی جم با  داشتن منال  خش  و یرف  یآهک

 یهقا  گونقه عنقوان   را بقه  هقا  آن هقا  یژگقی و یقن کقه ا  باشند یم

 یکشقاورز  هقای  یسقتم سکشقت در   یبا ارزش برا ایدیکاند

(. بقه همقین   Hadian, 2010) نمایقد  یمق کم نهقاده مطقر    

و ا    روی گونه مقرزه رشقینگری    سازی یاهلدلیل برنامه 

 نیز آغاز شده است.  

لبیعقی   هقای  یشقگاه رووارد کردن گیاهقان دارویقی از   

ینققدی لققو نی اسققت،   آهققا بققه نظققام کشققاورزی فر    آن

جدیقد بقه نظقر     های یآور فنکه  تی با استداده از  لوری به

سال بقرای  قل مشقک ت کشقت و اهلقی       14تا  5 رسد یم

رویقی و شقی مقورد نیقاز باشقد. فراینقد       کردن ی  گیاه دا

وارد کردن گیقاه بقه شقراین کنتقرل شقده کشقت، مسقتلزم        

 یهققا جنبققهدقیقق  اکوفیزیولققوژی، ژنتیقق ،   هققای یبررسقق

گیققاهی  هققای یققتجمعشققیمیایی و همچنققین پتانسققیل تولیققد  

تنوع فنوتیپی و یقافتن خصو قیات    . آگاهی ازباشد یممنترب 

                                                           
1  - Satureja khuzistanica Jamzad. 
2  - Dentol  
3- Saturex 
4- Aortodntol 
5- Zagrol 

راغ را افزایش داده و سرعت انتدارویی  یها گونهشیمیایی 

 (.Nemeth, 2005کارایی آن را با  خواهد برد )

هققای  مرتلدققی بققرای بررسققی تنققوع بققین نمونققه یهققا روش

تقققرین و  مرتلقققی گیقققاهی وجقققود دارد کقققه یکقققی از ارزان

باشقد.   هقا، بررسقی تنقوع مرفولوژیق  مقی      تقرین روش  معمول

ای هق  پ سقم  شناسایی تنوع مرفولوژی  نه تنها در مدیریت ژرم

م   قان جهقت    باشد، بلکه ایده خقوبی را بقه   گیاهی مدید می

 ,.Naghavi et alدهقد )  ا ق   گیاهقان ارا قه مقی    

به  یاو  ییمرفولوژیکی به تنها یتاکنون از نشانگرها (.2010

 ییدارو یها گونهاز  یاریبس یابینشانگرها در ارز یرهمراه سا

   .(Keskitalo et al., 2001) استداده شده است

و  یتوشققیمیاییتنققوع ف سققازی یاهلققشققروع برنامققه   در

 ینگریو مرزه رشق  یمرزه خوزستان های یتجمع یکیمرفولوژ

. شقدند  یبرتر معرفق  های یشگاهرومورد مطالعه قرار گرفت و 

نسقبت بقه    ینگریمطالعات نشان داد که گونقه مقرزه رشق    ینا

 و باشد یمبرخوردار  یاز بازده اسانو با تر یمرزه خوزستان

و بقازده   9اسقید  ینق  رزمار یاز نظقر م تقوا   یا گستردهتنوع 

البتقه مطالعقه ترکیبقات    وجود دارد.  ها یتجمع یندر ب اسانو

در تمقام   عمقده اسقانو   یقب ترکدهقد کقه    مقی  اسانو نشقان 

بققوده و ( در ققد 2/69–2/86) 7کققارواکرول هققا جمعیققت

 .باشقند  مقی  همگقن  هقا از نظقر تیقی شقیمیایی کقام        جمعیت

 ینگریمرزه رشق  لبیعی های یتجمع ینب کییتنوع ژنت یبررس

و جریان ژنقی   نشان داد که تنوعمولکولی  ینشانگرهاتوسن 

بققا  در  یکققیوجققود دارد. تنققوع ژنتهققا  یققتجمع در بققا یی

امکان ا   ، بهبود و  داظت از  ینگریپ سم مرزه رش ژرم

 (.  Hadian et al., 2014) سازد یگونه را فراهم م ینا

 و  یه مققرزه خوزسققتانیققاگ یققرتکث یهققا روشدر ادامققه 

 یزازدیققادیبققذر، قلمققه و ر  یقق از لر ینگریمققرزه رشقق 
 یآور جمع. سپو (Afzalifar, 2012) شد یساز ینهبه
 کشقت ینگری و و مقرزه رشق   یمقرزه خوزسقتان   پ سم ژرم

انجقام و   در شراین اقلیمقی منط قه کشقکان لرسقتان     ها آن
ولیدی  دات مهم چون است رار،  دات تیابی ارز پو از

 هقای  یقی ژنوتم اومت به بیماری و خشقکی،   و بازده اسانو،
 جهقت کشقت کلقون    مناسب و سازگار به شراین مزرعقه  

 

                                                           
6- Rosmarinc acid 
7- Carvacrol 
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 یهقا  کلقون انترقاغ  منظور   به (.Karami, 2014) شدند

مناسب جهت کشت تجاری در منط ه مستعد دزفول، در این 

کلققون منترققب مققرزه رشققینگری در ایسققتگاه    58پققژوهش 

 زفول کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند.ت  ی اتی فد  د

 ها روشمواد و 
مقرزه رشقینگری در    های یتجمعپو از غربالگری اولیه 

ژنوتیققی بققا اسققت رار و  58شققراین اقلیمققی کشققکان لرسققتان، 

تولیققدی مناسققب در شققراین مزرعققه   هققای رشققدی ویژگققی

انتراغ و کلون گردیدند. با هدف انتراغ و کشت تجقاری  

ر شققراین اقلیمققی دزفققول )ایسققتگاه   مناسققب دهققای  کلققون

(، بررسقی  1360و 1363سال زراعی ،  ت  ی اتی فد  دزفول

آزمایشقی در   هقا   دات مرفولوژیکی و عملکردی این کلون

تکقرار انجقام شقد.     3های کامل تصادفی با  قالب لر  بلو 

شناسقی فقد  واققع در     م ل اجرای آزمقایش در بقاگ گیقاه   

(. هققر یقق  از 1دول منط ققه سققبیلی شققمال دزفققول بققود )جقق 

)قلمقه چقوبی( و در    یقری گ قلمقه در فصقل زمسقتان    هقا  کلون

 دار یشقه رگلرانه جهت تولید نشقا  کشقت شقدند و پقو از     

 74شققدن در اوا ققل خققرداد بققه زمققین منت ققل )در فوا ققل     

متقر روی ردیقی( شقدند.     سقانتی  34متر بین ردیقی و   سانتی

س هققا بققا کققاربرد  ققروف الدیققایی بققر اسققا نامگققذاری کلققون

جمعیت اولیه در کلکسیون این گیاه انجام شده است چنانکه 

مربقوا بقه    Fمربوا به جمعیقت نورآبقاد لیقوس،     Eهای  کد

مربقوا بقه جمعیقت گق ن و بانقه       Gادغ  لقی،   جمعیت بن

مربوا به جمعیقت   Kمربوا به جمعیت نصریان،  Hروشان، 

باشقند )ال عقات    می مربوا به جمعیت زرین آباد Zکاور و 

Hadian et al. (2014 )در  هقا  شتر مربقوا بقه جمعیقت   بی

هرز های  در دسترس است(. در لول فصل رشد وجین علی

 ورت دستی انجام شد. در سال اول است رار گیاه آبیقاری   هب

 ای و در سال دوم هر دو  ورت هدته هفاروهای کشت شده ب

 هقا  کلقون هدته انجام شد.  دات مرفولقوژیکی و عملکقردی   

م کشت و در مر له گلقدهی در اواخقر شقهریور    در سال دو

لقول بقر ، عقر       قدات  ماه مورد ارزیابی قرار گرفتنقد. 

 ی،تعداد شاخه فرعق  ی،تعداد شاخه ا ل یانگره،بر ، لول م

 گیقاه و  ، وزن تقر، وزن خشق   بوته ، ارتداعبوته سطح م طع

بقازده  جهت م اسبه . ندشد یوزن خش  بر  و گل بررس

بر  و گل خشق  گیقاه بقه روش     از یریگ اسانو، اسانو

مدت سه ساعت با دستگاه کلونجر انجام شد. ه ت طیر با آغ ب

عملکرد اسانو از  ا ل ضرغ وزن خشق  بقر  و گقل    

مربقوا بقه    یکم  دات بوته در در د اسانو م اسبه شد. 

 یجیتالد یوکش و کول ها به کم  خن لول و عر  اندام

ا اسققتداده از آمققده بققدسققت  بققه ال عققات شققد. یققریگ انققدازه

مورد تجزیه و ت لیقل ققرار گرفتقه و     SPSSآماری  افزار نرم

در د( انجقام   5و  1م ایسه میانگین  دات به روش توکی )

 گرفت.  
 

 متغییرهایی اقلیمی و جغرافیایی دزفول )سازمان هواشناسی( -7جدول 
Table 1. Climate and geographic variables Dezful (Meteorological Agency) 

 های اقلیمی یژگیو

Climate features 
 خاک های ویژگی 

Soil characteristics 

 گراد( میانگین  داکثر دمای سالیانه )سانتی

Average of annual maximum temperature (
0
C) 

 بافت خا  49

Soil texture 

 لومی

Loam 

 گراد( میانگین  داقل دمای سالیانه )سانتی
Average of annual minimum temperature (

0
C) 

 خا واکنش  3
pH 

8.7 

 گراد( میانگین دمای سالیانه )سانتی

Average annual temperature (
0
C) 

 ازت )در د( 26
N (%) 

0.35 

 (متر میلیبارندگی )
Precipitation (mm) 

 )قسمت در میلیون( فسدر 250

P (ppm) 
87 

 ارتداع از سطح دریا )متر(

Altitude 
 سمت در میلیون(پتاس )ق 140

K (ppm) 
350 

 لول جغرافیایی

Longitude 
’E  480 22 )کربن آلی )در د 

Organic carbon (%) 
2.35 

 عر  جغرافیایی

Latitude 
’N  320 22 زیمنو بر متر( )دسی هدایت الکتریکی 

EC (dS/m) 
1.6 
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منظققور تعیققین ارتبققاا بققین  ققدات، همبسققتگی سققاده    بققه

، هقا  کلقون بندی  منظور گروه ه شد. بهپیرسون بین  دات م اسب

و با استداده از فا قله اقلیدسقی    1ای به روش وارد تجزیه خوشه

هققا انجققام گرفققت و دنققدروگرام  بعققد از اسققتاندارد کققردن داده

هقا بقا اسقتداده از     مربوله رسم شد. در نهایت، تجزیقه بقه عامقل   

انجام شقد. در هقر عامقل ا قلی و      2روش چرخش وریماکو

 دار در نظر گرفته شد.   به با  معنی 5/4یب عاملی مستدل، ضرا

 نتای  و بحث
 تازیه واریانس

 ققدات  ی ا ققل از بررسقق یهققا داده یققانووار یققهتجز

 یهقا  کلقون  یناسقانو در بق  بقازده  و  یعملکقرد  ی،مرفولوژ

 ا قل نشقان داد    یج(. نتقا 2 مرتلی  ورت گرفت )جدول

در  کلیقه  قدات مقورد مطالعقه    کلقون از نظقر    58 ینکه در ب

 م قادیر  وجود داشقت.  داری یدر د اخت ف معن ی سطح 

F ی تعقداد شقاخه ا قلی،    ها برا مربوا به تکرار درون کلون

دار و  لول میانگره و ارتداع بوته در سطح پقنج در قد معنقی   

 د.نش دار ی دات معن برای ب یه

 ها کلونمقایسه میانگی  صفات بی  
مرتلقی نشقان   های  نتایج م ایسه میانگین مربوا به کلون

بقا   F78داد که بیشترین میزان ارتدقاع بوتقه مربقوا بقه کلقون      

بقا   G26متر و کمترین مربقوا بقه کلقون     سانتی 5/71میانگین 

تر گیاه بیقانگر ایقن    متر بود. م ایسه وزن سانتی 83/27میانگین 

گرم بر بوتقه   71/286با میانگین  Z19واقعیت است که کلون 

گرم بر بوته کمتقرین   29/24گین با میان E71بیشترین و کلون 

وزن تر را دارد. م ایسه میانگین وزن خشق  گیقاه نشقان داد    

گقرم در بوتقه بیشقترین و     71/120با میقانگین   Z28که کلون 

گرم بر بوته کمترین م دار را بقه   83/6با میانگین  G26کلون 

بقا   Z28خود اختصاص دادند. از نظر وزن بر  و گل کلون 

بقا میقانگین    F42م دارای بیشترین و کلون گر 83/92میانگین 

گرم دارای کمترین وزن بر  و گل بودنقد. از ل قا     45/0

در قد بیشقترین و    1/0بقا میقانگین    F42بازده اسانو کلقون  

در قد کمتقرین بقازده اسقانو را      ی با میانگین  K2کلون 

بقا   Z28داشتند. بیشترین عملکقرد اسقانو مربقوا بقه کلقون      

                                                           
1- Ward Method 
2- Varimax  

ر بوتققه و کمتققرین عملکققرد اسققانو  گققرم د 50/1میققانگین 

گققرم بققر بوتققه بققود  47/4بققا میققانگین  Z26مربققوا بققه کلققون 

 (.  3)جدول 

 ضرایب همبستگی صفات
(آمقده  0) در جقدول پیرسقون  سقاده   یهمبسقتگ  یبضرا

و  ی.  دت ارتدقاع بوتقه بقا  قدات تعقداد شقاخه ا قل       است

، گیقاه  ، وزن خشق  گیقاه  ، وزن تقر بوتقه  سطح م طع ی،فرع

 یهمبسقتگ  یاسانو دارا عملکرد  وگل و بر خش  وزن

در قد و بقا  قدت لقول      یق  در سطح  داری یمثبت و معن

 بقازده  بقا  قدات   یول باشد؛ یدر د م پنج در سطح  یانگرهم

نقدارد.   داری یمعنق  یاسانو و لول و عر  بر  همبسقتگ 

با  دات ارتدقاع بوتقه، تعقداد شقاخه      بوته  دت سطح م طع

، گیقاه  ر  بقر ، وزن تقر  عق  یقانگره، لول م ی،و فرع یا ل

عملکققرد بققر  و گققل و  خشقق  ، وزنگیققاه وزن خشقق 

اسققانو  بققازدهمثبققت و بققا  ققدت  یهمبسققتگ یاسققانو دارا

 یولق  باشقد؛  یدر د مق  ی در سطح  یمند یهمبستگ یدارا

از  نشقده اسقت.   دار یمعنق  بر  دت با لول  ینا یهمبستگ

 یققدبققه ل ققا  تول  یققاههققر گ نهققایی کققه عملکققرد  ییآنجققا

 و یقاه گ یقی مقورد نظقر، از عملکقرد انقدام دارو     های یتمتابول

 هقای  یقت کقه متابول  آن یلو به دل آید یدست م اسانو به بازده

 یلآن تشقک  یها بر  یرو یا غده یمرزه در ساختارها یاهگ

 یقد سطح بر  و تول یشکه سبب افزا یلذا هر عامل شود، یم

وزن خشق  آن را   ینشود و همچنق  یاهگ یندر ا یشتربر  ب

هقر چقه    یقد ثر در جهقت تول ؤعامقل مق   تواند یدهد م شیافزا

بقر  و  یزان م یشکه در افزا یپو  دات باشد.اسانو  یشترب

 .بگیرندگر قرار  مدنظر ا    توانند یباشد، م یرگذارثأگل ت

 دت وزن بر  و گل با  دات ارتداع بوتقه، تعقداد شقاخه    

، گیقاه  ، وزن تربوته عر  بر ، سطح م طع ی،و فرع یا ل

مثبقت   یهمبسقتگ  یو عملکرد اسانو دارا گیاه خش وزن 

اسقانو   بقازده در قد و بقا  قدت     ی در سطح  دار یو معن

در د اسقت   پنجدر سطح  دار یو معن یمند یهمبستگ یدارا

نشده است.  دار یآن با لول بر  معن یهمبستگ که یدر  ال

به جز  لول بقر  و   دات  یاسانو با تمام عملکرد دت 

در سقطح   دار یمثبقت و معنق   یهمبسقتگ  یاسقانو دارا بازده 

 (.  0)جدول  باشد یدر د م ی 
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 شده یریگ اندازهتازیه واریانس و میانگی  مربعات صفات  -7 جدول

Table 2. Analysis of variance and mean squares of measured traits 

 منابع تغیرات

Source of 

variations 

 درجه آزادی

df 

 میانگی  مربعات
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 بلو 

Block 
2 10.06

*
 76.72 0.416* 7.717* 0.018 1.484 0.21 2363.71 470.854 59.729 0.101 0.015 

 کلون

Clone 

57 224.475** 430.971** 3.549** 220.296** 0.469** 4.709** 6.46** 10522.71** 2033.269** 466.188** 0.817** 218** 

 اشتباه آزمایشی

Error 
114 23.625 53.943 3.703 39.316 0.087 0.86 0.855 2353.269 441.444 96.721 0.148 0.048 

 .and * show no significant differences, significant at the 1and 5 % respectively **                                                                                                                                       .در د 5و 1داری در سطح  ترتیب معنی به *و  **
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 های مختلف مرزه رشینگری گیری شده در بی  کلون میانگی  و دامنه صفات اندازه -8جدول 
Table 3. Average and range of measured traits among different clones of Satureja rechingeri 

 صف 

Trait 

 گیری واحد اندازه
Unit 

 میانگی 

Average 

 حداقش

Min 

 حداکثر

Max 

 )درصد( ضریب تغییرات
(%)C.V. 

 ارتداع بوته

Plant height 
cm 43.63 27.83 71.50 9.48 

 بوته  سطح م طع

Plant diameter 
cm

2 
47.48 23.08 78.92 13.35 

 لول میانگره

Internode length 
mm 9.26 8.83 9.7 1.27 

 تعداد شاخه ا لی

Number of main branches 
- 25.96 12.00 47.00 9.92 

 تعداد شاخه فرعی

Number of axillary branches 
- 1.42 1.00 2.50 0.46 

 لول بر 

Leaf length 
mm 11.66 8.33 15.00 1.46 

 بر عر  

Leaf width 
mm 7.13 4.00 11.50 1.62 

 وزن تر

Fresh weight 
g/plant 97.06 20.26 289.71 71.01 

 وزن خش 

Dry weight 
g/plant 46.42 9.83 124.71 31.07 

 وزن خش  بر 

Leaf dry weight 
g/plant 20.72 4.05 62.83 14.76 

 بازده اسانو

Oil content 
% 2.24 1.00 4.10 0.60 

 کرد اسانوعمل

Oil yield 
g/plant 0.45 0.07 1.54 0.32 

 
 های مختلف مرزه رشینگری ضریب همبستگی پیرسون برای صفات مورد مطالعه در کلون -4 جدول

Table 4. Pearson correlation coefficients for studied traits in different clones of Satureja rechingeri 

 صف 

Trait 

 ضرایب همبستگی

Correlations Coefficients 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1            

2 0.348**
 

1           

3 0.281**
 

-0.094 1          

4 0.156*
 

0.425**
 

0.044 1         

5 0.142 0.022 -0.068 0.019 1        

6 -0.079 0.017 -0.180*
 

-0.001 0.418**
 

1       

7 0.766**
 

0.463**
 

0.384**
 

0.290**
 

0.221**
 

-0.051 1      

8 0.509**
 

0.489**
 

0.324**
 

0.299**
 

0.288**
 

-0.002 0.671**
 

1     

9 0.544**
 

0.499**
 

0.366**
 

0.287**
 

0.229**
 

-0.017 0.675**
 

0.949**
 

1    

10 0.410**
 

0.479**
 

0.261**
 

0.291**
 

0.331**
 

0.033 0.626**
 

0.939**
 

0.923**
 

1   

11 -0.093 -0.074  -0.235**
 

-0.045 0.131 0.056 -0.240**
 

-0.160*
 

0.200**
 

-0.157*
 

1  

12 0.381**
 

0.414**
 

0.220**
 

0.255**
 

0.369**
 

0.033 0.543**
 

0.883**
 

0.851**
 

0.945**
 

0.103 1 
 

 (Dry weight) وزن خش  (9) (Leaf width) عر  بر  (5) (Plant height) ارتداع بوته (1)
 (Leaf dry weight) بر  خش  وزن (10) (Leaf length) لول بر  (6) (Number of main branches) تعداد شاخه ا لی (2)
 (Oil content) اسانو بازده (11) (Plant diameter) سطح م طع (7) (Number of axillary branches) تعداد شاخه فرعی (3)

 (Oil yield) عملکرد اسانو (12) (Fresh weight) وزن تر (8) (Internode length) لول میانگره (4)

 .در د 5و 1داری در سطح  ترتیب معنی به *و  **
**and * show no significant differences, significant at the 1and 5 % respectively. 
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کققه  یافتنققددر ینگریمققرزه رشقق یبققر رو یا در مطالعققه

 ، بوتققه ، ارتدققاعگیققاه ، وزن خشقق یققاهگ  ققدات وزن تققر

  ی، تعقداد شقاخه و تعقداد گقل همبسقتگ     گیقاه  سطح م طقع 

بقا  قدت وزن خشق  بقر  و گقل در       دار یمعنق  مثبت و

، وزن گیققاه وزن تققر ققدات در ققد داشققت.  یقق سققطح 

، بوتقه  ، وزن خش  بر  وگل، سقطح م طقع  گیاه خش 

مثبت  ی، قطر شاخه و تعداد گل همبستگفرعی تعداد شاخه

نشقان  گیاه در د با  دت ارتداع  ی در سطح  دار یمعنو 

مققرزه   یرو ای بققر  . در مطالعققه (Karami, 2014) داد

لقول بقر  و لقول     یاه،با ارتداع گ ، بازده اسانو 1یجنگل

مثبقت و   یدر د همبستگ ی در سطح  برگچه کنار بر 

 منظقققور   بقققه(. Karimi, 2012) نشقققان داد دار یمعنققق

 یق  مرفولوژ یات، خصو ق عملکرده ماده خش  یبررس

 مقرزه مقرزه جنگلقی،   گونقه   از سه توده 8 ،و بازده اسانو

. گرفقت  ققرار  یبررسق  مرزه رشینگری مورد و خوزستانی

عملکرد و  ینب یهمبستگ یبها نشان داد که ضر آن یجنتا

و  یسققطح بققر  مندقق  انققدازه ی وگلققده یخ ققدات تققار

خه تعقداد شقا   یقاه، بود. در د اسانو با ارتداع گ دار یمعن

عملکققرد تققر و خشقق ، قطققر بققزر  و  ی،و فرعقق یا ققل

 داشقت  دار یمثبت و معنق  یکوچ  تاج پوشش همبستگ

(Khazanivandi et al., 2014).  Hadian et al. 

مرفولقوژیکی   یاتخصو ق  یروبر که  ی ی( در ت  2011)

از  هقا  یقت جمع یقن نشان دادند که اشد  انجام یمرزه خوزستان

. در گیقاه  هم متداوت بودنقد نظر لول دمگل و سطح بر  با 

مرزه رشقینگری  قدات وزن تقر گیقاه، وزن خشق  گیقاه،       

ارتداع بوته، سقطح م طقع بوتقه، تعقداد شقاخه ا قلی، تعقداد        

داری در  شاخه فرعی و تعداد گقل همبسقتگی مثبقت و معنقی    

سطح ی  در د با  دت وزن خش  بر  و گل داشقت  

(Karami, 2014 .)یسققاده، همبسققتگ یهمبسققتگ یجنتققا 

تعداد برگقه   ین،آذ  دات تعداد گل در گل ینب ییثبت با م

در قد بقا  قدت     یق  و لول کاسه گل در سقطح ا تمقال   

 یقزان م ین،و همچن 2یجانیآذربا یشنآو یاهبازده اسانو در گ

  نشان داد 3مرزه تابستانه یاهوزن خش  و در د اسانو در گ

                                                           
1- S. mutica 
2- Thymus migricus 
3- Satureja hortensis L. 

 

(Hadian, 2008 ؛Yavari et al., 2008). 

 ای تازیه خوشه

اسققاس  ققدات مرفولققوژی و   ای بققر جزیققه خوشققه ت

اقلیدسی به دو گروه  25 فا لهها را در  ژنوتییعملکردی، 

 8 ینتعداد افراد موجود در هقر گقروه بق    ا لی ت سیم نمود.

 متدقاوت بقود.   B2فقرد در گقروه    15تقا   A1فرد در گقروه  

قرار دارند از نظر  دات لول  A1که در گروه  ییها کلون

 از نظر A2گروه  یها کلونم دار و  یشترینب یدارا یانگرهم

کقه در   ییها کلون. قرار دارند یانه دات در  الت م یتمام

ققرار دارنقد از نظققر  قدات وزن تقر گیققاه، وزن      B1گقروه  

خش  گیاه، وزن خش  بقر  وگقل، عملکقرد اسقانو،     

سطح م طع بوته، ارتداع بوته و تعقداد شقاخه فرعقی دارای    

قرار دارنقد از   B2که در گروه  ییها کلونبیشترین م دار و 

نظرلول بر ، عر  بر  و تعداد شاخه ا لی نسبت بقه  

ای روی مققرزه  در مطالعققه(. 1ب یققه برتققر هسققتند )شققکل    

 یافقراد مقرزه خوزسقتان    یبند گروهمشرص شد  خوزستانی

آنها چندان مرتبن یایی پراکنش جغراف یدر ک ستر با الگو

آمد و تنوع دست  به یابهمش یجنتا یزمطالعه ن یننبودکه در ا

افققراد مققورد مطالعققه مققرزه    یبنققد گققروهو  یکیمرفولققوژ

در  هقا یتجمع فیاییبا پراکنش جغرا یلور نسب هب ینگریرش

خقاص   یارتباا نبود و پراکنش افقراد در ک سقتر از الگقو   

 .  (Hadian et al., 2011کرد )ینم یرویپ یاییجغراف

 افقققراد و یبنقققد گقققروه قققدات مرفولقققوژیکی جهقققت 

ثر بکقار  ؤلقور مق   همقرزه نیقز بق    یهقا  گونقه سایر  های یتجمع

 یقاه  قدات مرفولقوژیکی گ   یزک ستر  ا ل از آنقال . اند رفته

مورد مطالعقه را در چهقار گقروه     یتهدت جمعی مرزه جنگل

، لقول  یقن آذ گقل لول  یاه،مثل ارتداع گ یقرار داد که  دات

شقده   هقا  یقت جمع ینا یبند باعث گروه یانگرهبر  و لول م

تنقوع مرفولقوژیکی    ی(. در بررسق Karimi, 2012سقت ) ا

 دات مقورد   یبرا ییتنوع با  یمرزه خوزستان های یتجمع

. در (Hadian et al., 2010شقده اسقت )   مطالعه گزارش

ک سقتر در سقه گقروه     یزبر اسقاس آنقال   ها توده، ها آن ی ت  

 یشققنآو یققاهگ یققتهدققت جمع یا قققرار گرفتنققد. در مطالعققه 

  ققدات مرفولققوژیکی در دو گققروه مجققزا  ر از نظقق 0یکرمققان

                                                           
4- Thymus carmanicus Jalas  
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 یهقا  شقده از اسقتان   یآور جمع های یتقرار گرفتند که جمع

 اسققتان هققای یققتگققروه و جمع یقق کرمققان و ا ققدهان در 
 

 ,Bigdeloققرار گرفتقه بودنقد )    یگقری سمنان در گروه د

2012.)

 Rescaled Distance Cluster Combine 
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ینگری بر اسا  روش رزه رشکلون م 85 یصفات مرفولوژیکی و عملکرد یا خوشه یهدندروگرا  حاصش از تاز -7شکش 
 52/5وارد با ضریب همبستگی کوفنتیک 

Figure 1. Cluster analysis of morphological and production biological traits of the 58 clones of 
Satureja rechingeri using Ward method 

0 5    10           15             20        25 
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 تازیه به عامش

 دت مرفولوژیکی و  12در  عاملبه  یهآزمون تجزلب  

ترتیقب   تقا سقوم بقه    اول عامقل  (5 )جقدول  مست ل یعملکرد

 یقانو در د از وار97/12و در د 001/15 ،در د 510/02

 ققدات وزن تققر بوتققه توجیققه نمودنققد. در عامققل اول کققل را 

(، وزن خشقق  بققر  603/4(، وزن خشقق  بوتققه )653/4)

 بوتقه  (، سطح م طع851/4(، عملکرد اسانو )617/4گل ) و

 (508/4) یتعداد شاخه فرع و (932/4ته )(، ارتداع بو785/4)

عامل دوم  قدات عقر  بقر      بیشترین تاثیر را داشتند. در

(، 926/4) ی(، تعداد شاخه ا ل969/4(، لول بر  )751/4)

 (720/4) یقانگره عامقل سقوم لقول م   و  (508/4اسانو ) بازده

 (.  5)جدول بیشترین ضرایب را دارا بودند 

 

 ینگریکلون مرزه رش 85در  یابیش صفات مورد ارزبه عام یهآزمون تاز -8 جدول
Table 5. Factor analysis of different traits of 58 clones of Satureja rechingeri 

 ضرایب عاملی

Factor coefficients 
 صفات

Triats 
3 2 1 

0.172 -0.224 0.632 
 ارتداع بوته

Plant height 

-0.126 0.625 0.403 
 یتعداد شاخه ا ل

Number of main branches 

-0.389 -0.531 0.548 
 تعداد شاخه فرعی

Number of axillary branches 

0.724 -0.080 0.206 
 لول میانگره

Internode length 

-0.257 0.751 0.339 
 عر  بر 

Leaf width 

-0.126 0.696 0.026 
 لول بر 

Leaf length 

0.127 -0.229 0.785 
 سطح م طع بوته

Plant diameter 

0.161 0.045 0.953 
 وزن تر

Fresh weight 

0.162 -0.026 0.943 
 وزن خش  

Dry weight 

0.155 0.154 0.917 
 وزن خش  بر   

Leaf dry weight 

0.275 0.548 -0.239 
 بازده اسانو

Oil content 

0.181 0.296 0.851 
 عملکرد اسانو

Oil yield 

1.520 1.853 5.102 
 م ادیر ویژه

Eigenvalues 

12.670 15.444 42.514 
 در د واریانو

% of total variance 

70.628 57.958 42.514 
 در د واریانو تجمعی

% of cumulative variance 
 

تدقاوت   یشقترین ها نشقان داد کقه ب   به عامل یهتجز نتایج

، وزن گیقاه  )وزن تقر  یها مربوا به  قدات عملکقرد   کلون

گقل، عملکقرد اسقانو،     خش  بوته، وزن خش  بر  و

( اسقت و  ی، ارتداع بوته و تعداد شاخه ا لبوته سطح م طع

 توانقد  یمق  یقه تجز ینها در عامل اول قرار گرفتند. ا همه آن

را روشقن   یمقورد بررسق   های یتجمع ینگذار ب عوامل فرق
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 گلقی  یممقر  یقت جمع دقت ه یکقه بقر رو   یر بررسق . دسازد

نشقان داد کقه    هقا  به عامقل  یهتجز یجانجام شد، نتا 1یسهند

و  یشقی رو یها مربوا به قسمت ها یتتداوت جمع یشترینب

ابعاد گل، لول و عقر  براکتقه، لقول     ین،آذ )گل یشیزا

در  یکاسه، لول و عر  بر  و قطر ساقه( که ن ش ا قل 

هقا در   آن اکثقر کقه  باشد  یم ندداررا اسانو  یرهو ذخ یدتول

قرار  153/51 یانواول، دوم و سوم با در د وار یها عامل

هدقت   یکه رو ی(. در بررسHydayati, 2014گرفتند )

هقا   به عامل یهتجز یجانجام شد، نتا یکرمان یشنآو یتجمع

 یاترا مربققوا بققه خصو قق  هققا یققیتدققاوت ژنوت یشققترینب

ثره نشقان داد و  ؤمق  مقواد کننقده   یقره و ذخ یدتول یها قسمت

سهم را به خقود اختصقاص    یشتریناول و دوم ب یفاکتورها

 یهکل را توج یانودر د از وار 42/92در مجموع دادند و 

 یبقر رو  یگقر د ی(. در بررسق Bigdelo, 2012نمودنقد ) 

                                                           
1  - Salvia sahendica 

را  هقا  یقت تدقاوت جمع  یشترینعامل ب یهتجز 2ییدنا یشنآو

گقل و   ادمثل بر ، براکته، ابع ییها قسمت یاتدر خصو 

دارنقد   یاسانو ن ش اساس یرهو ذخ یدکاسه گل که در تول

اول بقا در قد    یها در عامقل ا قل   آن ینیشترنشان داد که ب

   (.Shoryabi, 2013قرار داشتند ) 2/28 یانووار

 دهنقده  ( مربوا به اسکترپ ت دو بعدی نشقان 2شکل )

ها بر اساس عامل اول و دوم آنالیز تجزیه بقه   پراکنش کلون

منطبق  بقر    یافراد در پ ت دوبعقد  یبند گروهعامل است. 

 قدات عملکقرد زیتقوده     . در عامل اول کقه ک ستر هست

 ،Z28 ،Z19 ،E41هقای   بیشترین ضقرایب را داشقتند، کلقون   
Z16 ،E66 ،E7  وF78  در عامققل دوم کققه انققد گرفتققهقققرار .

هقای    دت بازده اسانو بیشترین ضریب را داشت، کلقون 

F42 ،K49 ،G81  وK14  اند گرفتهقرار. 

                                                           
2  - Thymus daenensis 

 

 به عامش یهزتا یزآنال 7و  7براسا  عامش  ینگریمرزه رشکلون  85 یاسکتر پفت دوبعد -7شکش 
Figure 2. Two-dimensional scatter plot of 58 clones of S. rechingeri according to factor I and II of 

factor analysis 
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 گیری نتیاه

 یشققامل عملکققرد انققدام  ققاو یققدی ققدات تول ینتققر مهققم

عملکرد اسانو تنوع قابل در نتیجه اسانو، بازده اسانو و 

در پقروژه   توانقد  یها نشان دادند که م کلون یندر ب یتوجه

ع یمرغوغ و مطلوغ  نا های رقم یجادمنظور ا  به یا   

دست آمقده،   هبا توجه به نتایج ب بکار رود. ییو دارو ییغذا

از  Z28، Z19، K48، E7، H82، F14، G48هقققای  کلقققون

نظر  دات وزن بر  و گل خش  و عملکقرد اسقانو و   

از نظقر   F42، K29، F15، G81، Z13، F3، F27های  کلون

منظقور    ها برتر بودند و بقه   دت بازده اسانو در بین کلون

های همگن با کمیت و کیدیت مناسقب مقواد    ایجاد ژنوتیی

ثره و پتانسیل تولید مطلوغ و ثابت در گیاه دارویی مرزه ؤم

 .شوند یمنگری معرفی رشی
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Abstract 

Background and Objectives 
Satureja rechingeri, belonging to the Lamiaceae family, has been recently used in the pharmaceutical 

industry due to its high level of carvacrol in the essential oil. In order to select suitable clones for 

commercial cultivation in Dezful climatic conditions, in this study morphological and biological 

production traits of 58 clones of Satureja rechingeri were evaluated. 

Materials and Methods 
After initial screening of plant populations, 58 genotypes were selected based on their adaptation 

into field conditions. To evaluate the morphological and biological production traits of these 

clones in Dezful climatic conditions, an experiment was conducted based on randomized 

complete block design with three replications. Morphological and biological production traits of 

58 clones were evaluated in the second year of cultivation at the flowering stage. 

Results 
Analysis of variance showed significant differences for all studied traits (p< 0.01) among 58 

clones. The most important traits varied in terms of plant height (27.83-71.50 cm), fresh weight 

(20.26-289.71 g/p), flower and leaf weight (4.05 to 83.62 g/p), and plant oil yields (0.07 to 1.54 

g/p). Flowers and leaf dry weight had a significant and positive correlation with plant height, 

number of the main branches and lateral branches, leaf width, plant diameter, fresh weight, dry 

weight and essential oil yield. Cluster analysis grouped the 58 clones within two main groups. 

Factor analysis showed that three main factors justified 70.62 percent of the whole variation. 
Clones of Z28, Z19, K48, E7, H82, F14 and G48 were superior with regard to weight of dry leaves, 

flowers and essential oil yield. 

Discussion 
Superior S. rechingeri clones could be used for commercial cultivation in Dezful climate 

conditions. The most important biological production traits, yield of leaf and flower fraction, 

essential oil content and yield showed significant variation between clones. These variations 

could be used to breed high-quality and desirable cultivars for use in food and pharmaceutical 

industries. 
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