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چکیده
گیاه مرزه رشینگری متعلق به خانواده نعناعیان یکی از گونههای مرزه انحصاری ایران است کته بته دلیتش داشتت
کارواکرول در صنایع دارویی استفاده آن رو به گسترش میباشد .پس از غربالگری اولیته جمعیت هتای ایت گیتاه 85
ژنوتیپ که سازگاری مناسبی به شرایط مزرعه داشتند انتخاب و کلون گردیدند .به منظور بررسی صفات مرفولتوژیکی و
عملکردی ای کلونها در شرایط اقلیمی دزفول آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامش تصادفی با سه تکترار اناتا
شد .صفات مرفولوژیکی و عملکرد ی کلونها در سال دو کش و در مرحله گلدهی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتتای
حاصش از تازیه واریانس نشان داد که در بی  85کلون از نظر تمامی صفات در سطح یک درصد اختتف معنتیداری
وجود دارد .صفات ارتفاع بوته بی  72/58تا  27/85سانتیمتر وزن تر بوته بتی  75/72تتا  752/27گتر در بوتته وزن
خشک گش و برگ بی  4/58تا  27/58گر در بوته و عملکرد اسانس بی  5/52تا  7/84گر در بوتته در بتی کلتونهتا
متنوع بود .همبستگی مثب معنیدار بی صف وزن برگ و گش با صفات ارتفاع بوته تعداد شاخه اصلی و فرعی عرض
برگ سطح مقطع بوته وزن تر گیاه وزن خشک گیاه و عملکرد اسانس مشاهده شد .براستا نتتای حاصتش از تازیته
کفستر  85کلون مرزه رشینگری در دو گروه اصلی قرار گرفتند .تازیه به عامشها نشان داد که سه عامتش اول توانستتند
 25/27درصد از کش واریانس را توجیه نمایند .کلونهای  G48 ،F14 ،H82 ،E7 ،K48 ،Z19 ،Z28از نظر صفات وزن بترگ
و گش خشک و عملکرد اسانس در بی کلونها برتر بودند و برای کش تااری در منطقه دزفول توصیه می شوند.

کلید واژهها :تازیه به عامشها تازیه خوشهای تنوع مرزه رشینگری

مقدمه

سققرنیزهای تققا قاشقق ی و پوشققیده از کققر هققای بلنققد
2

مرزه رشینگری 1متعلق بقه خقانواده نعناعیقان و زیقر

خاکسققتری رنقق

و دارای غققدههققای ترشقق ی فققراوان

خانواده نپتوییده 3از گونقه هقای مقرزه بقومی ایقران اسقت

میباشد .گلآذین این گیاه سنبله مانند ،متراکم بقا فا قله

( )Jamzad, 2009که به دلیل داشتن کارواکرول بقا

کم نسقبت بقه یکقدیگر ،کاسقه گقل  9/5تقا  8میلقیمتقر،

در اسققانو و اسققیدهققای فنل قی آزاد در عصققاره فعالیققت
بیولوژیق

دندانههای لبه با یی سهگوش ،نو

تیز و پقایینیهقا سقر

بققا داشققته و در ققنایع دارویققی اسققتداده آن

نیزهای هستند .جام گقل بقه لقول  12تقا  15میلقیمتقر بقه

رو بققه گسققترش مققیباشققد ( .)Hadian, 2009مققرزه

رن

های متنوع از سدید تا زرد و ارغوانی دیده میشوند.

رشققینگری گیققاهی چنققد سققاله بس قیار معطققر و بققر ه قا

این گیاه در اواخر تابستان و اوایل پقاییز بقه گقل مقیرود

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

( .)Jamzad, 2009پراکنش مقرزه رشقینگری م قدود
بققه نققوا ی جنققوغ غققرغ ایققران در اسققتانهققای ای ق م و

اقلیما و همکاران :بررسی تنوع دات مرفولوژیکی و عملکردی برخی ...

02

خوزستان میباشد .این گیقاه در دامنقههقای سقنگریزهای،

شیمیایی گونههای دارویی سرعت انتراغ را افزایش داده و

روی دیوارههای رودخانه و دامنههقای قررهای آهکقی

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

در نا یه

روشهققای مرتلدققی بققرای بررسققی تنققوع بققین نمونققههققای

ارا سندی در ارتداع دود  344تا  1344متر

از سطح دریا میروید (.)Hadian et al., 2014
لققی سققالهققای گذشققته ،انققدام هققوایی دو گونققه مققرزه

مرتلقققی گیقققاهی وجقققود دارد کقققه یکقققی از ارزانتقققرین و
معمولتقرین روشهقا ،بررسقی تنقوع مرفولوژیق

خوزستانی 1و مرزه رشینگری به قورت مرلقوا از لبیعقت

شناسایی تنوع مرفولوژی

جمققعآوری شققده و در ققنایع دارویققی مققورد اسققتداده قققرار

گیاهی مدید میباشد ،بلکه ایده خقوبی را بقه م

مقیباشقد.

نه تنها در مدیریت ژرمپ سقمهقای
قان جهقت

گیاهقان ارا قه مقیدهقد ( Naghavi et al.,

گرفته است .تاکنون مطالعات زیادی در مورد اثرات دارویقی

ا ق

این گیاهان انجام شقده و نتقایج ارزشقمندی بقهدسقت آمقده

 .)2010تاکنون از نشانگرهای مرفولوژیکی به تنهایی و یا به

است ( .)Salahverzi, 2006با تکیقه بقر نتقایج ت ی قات

همراه سایر نشانگرها در ارزیابی بسیاری از گونههای دارویی

انجام شقده ،داروهقای متعقددی از جملقه داروهقای دنتقول،2

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

ساتورکو 3و ارتودنتول 0از این گیاهان تولیقد شقده و بقرای

در شققروع برنامققه اهلققیسققازی تنققوع فیتوشققیمیایی و

استداده در نایع دامپزشکی نیز فرمو سقیونهقای جدیقد از

مرفولوژیکی جمعیتهای مرزه خوزستانی و مرزه رشقینگری

این گیاه نظیر زاگرول 5تهیه شده است .همچنین از تداله گیاه

مورد مطالعه قرار گرفت و رویشگاههای برتر معرفقی شقدند.

اسانوگیری شده به عنوان علوفه دام استداده مقیگقردد .هقر

این مطالعات نشان داد که گونقه مقرزه رشقینگری نسقبت بقه

دو گونقققه مقققرزه رشقققینگری و مقققرزه خوزسقققتانی دارای

مرزه خوزستانی از بازده اسانو با تری برخوردار میباشد و

ویژگیهای من صر بدرد دیگر چون رویقش در خقا هقای

تنوع گستردهای از نظقر م تقوای رزمارینق

9

اسقید و بقازده

و داشتن جم با ی پیکررویشقی

اسانو در بین جمعیتها وجود دارد .البتقه مطالعقه ترکیبقات

میباشند کقه ایقن ویژگقیهقا آنهقا را بقهعنقوان گونقههقای

اسانو نشقان مقیدهقد کقه ترکیقب عمقده اسقانو در تمقام

آهکی ف یر منال خش

کاندیدای با ارزش برای کشقت در سیسقتمهقای کشقاورزی

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

کم نهقاده مطقر مقینمایقد ( .)Hadian, 2010بقه همقین

جمعیتهقا از نظقر تیقی شقیمیایی کقام همگقن مقیباشقند.

روی گونه مقرزه رشقینگری

بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتهای لبیعی مرزه رشقینگری

دلیل برنامه اهلیسازی و ا

توسن نشانگرهای مولکولی نشان داد که تنوع و جریان ژنقی

نیز آغاز شده است.
وارد کردن گیاهقان دارویقی از رویشقگاههقای لبیعقی

بققا یی در جمعیققتهققا وجققود دارد .تنققوع ژنتیکققی بققا در

آنهققا بققه نظققام کشققاورزی فرآینققدی لققو نی اسققت،

ژرمپ سم مرزه رشینگری امکان ا

 ،بهبود و داظت از

بهلوریکه تی با استداده از فنآوریهای جدیقد بقه نظقر

این گونه را فراهم میسازد (.)Hadian et al., 2014

میرسد  5تا  14سال بقرای قل مشقک ت کشقت و اهلقی

در ادامققه روشهققای تکثیققر گیققاه مققرزه خوزسققتانی و

گیاه دارویقی و شقی مقورد نیقاز باشقد .فراینقد

مققرزه رشققینگری از لریقق بققذر ،قلمققه و ریزازدیققادی

وارد کردن گیقاه بقه شقراین کنتقرل شقده کشقت ،مسقتلزم

بهینهسازی شد ( .)Afzalifar, 2012سپو جمعآوری

 ،جنبققههققای

ژرمپ سم مقرزه خوزسقتانی و مقرزه رشقینگری و کشقت

شققیمیایی و همچنققین پتانسققیل تولیققد جمعیققتهققای گیققاهی

آنها در شراین اقلیمقی منط قه کشقکان لرسقتان انجقام و

منترب میباشد .آگاهی از تنوع فنوتیپی و یقافتن خصو قیات

پو از ارزیابی دات مهم چون است رار ،دات تولیدی

کردن ی

بررس قیهققای دقی ق اکوفیزیولققوژی ،ژنتی ق

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

و بازده اسانو ،م اومت به بیماری و خشقکی ،ژنوتیقیهقای
مناسب و سازگار به شراین مزرعقه جهقت کشقت کلقون
6- Rosmarinc acid
7- Carvacrol
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شدند ( .)Karami, 2014به منظور انترقاغ کلقونهقای

جمعیت بنادغ لقی G ،مربقوا بقه جمعیقت گق ن و بانقه

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

روشان H ،مربوا به جمعیت نصریان K ،مربوا به جمعیقت

پققژوهش  58کلققون منترققب مققرزه رشققینگری در ایسققتگاه

کاور و  Zمربوا به جمعیت زرین آباد میباشقند (ال عقات

ت ی اتی فد

بیشتر مربقوا بقه جمعیقتهقا در )2014( Hadian et al.

دزفول کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در دسترس است) .در لول فصل رشد وجین علیهای هرز

مواد و روشها
پو از غربالگری اولیه جمعیتهای مقرزه رشقینگری در

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

شققراین اقلیمققی کشققکان لرسققتان 58 ،ژنوتیققی بققا اسققت رار و

فاروهای کشت شده به ورت هدتهای و در سال دوم هر دو

ویژگققیهققای رشققدی تولیققدی مناسققب در شققراین مزرعققه

هدته انجام شد .دات مرفولقوژیکی و عملکقردی کلقونهقا

انتراغ و کلون گردیدند .با هدف انتراغ و کشت تجقاری

در سال دوم کشت و در مر له گلقدهی در اواخقر شقهریور

کلققونهققای مناسققب در شققراین اقلیمققی دزفققول (ایسققتگاه

ماه مورد ارزیابی قرار گرفتنقد .قدات لقول بقر  ،عقر

دزفول ،سال زراعی  1363و ،)1360بررسقی

بر  ،لول میانگره ،تعداد شاخه ا لی ،تعداد شاخه فرعقی،

دات مرفولوژیکی و عملکردی این کلونهقا آزمایشقی در

گیقاه و

ت ی اتی فد

سطح م طع بوته ،ارتداع بوته ،وزن تقر ،وزن خشق
وزن خش

قالب لر بلو های کامل تصادفی با  3تکقرار انجقام شقد.
م ل اجرای آزمقایش در بقاگ گیقاهشناسقی فقد

بر

و گل بررسی شدند .جهت م اسبه بقازده

اسانو ،اسانوگیری از بر

واققع در

و گل خشق

گیقاه بقه روش

از

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

کلونهقا در فصقل زمسقتان قلمقهگیقری (قلمقه چقوبی) و در

عملکرد اسانو از ا ل ضرغ وزن خشق

و گقل

گلرانه جهت تولید نشقا کشقت شقدند و پقو از ریشقهدار

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

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

لول و عر

خنکش و کولیو دیجیتال

سانتیمتر بین ردیقی و  34سقانتیمتقر روی ردیقی) شقدند.

انققدازهگیققری شققد .ال عققات بققهدسققت آمققده بقا اسققتداده از

نامگققذاری کلققونهققا بققا کققاربرد ققروف الدیققایی بققر اسققاس

نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و ت لیقل ققرار گرفتقه و

جمعیت اولیه در کلکسیون این گیاه انجام شده است چنانکه

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

کدهای  Eمربوا به جمعیقت نورآبقاد لیقوس F ،مربقوا بقه

گرفت.

منط ققه سققبیلی شققمال دزفققول بققود (ج قدول  .)1هققر ی ق

اندامها به کم

بقر

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

ویژگیهای اقلیمی
Climate features

میانگین داکثر دمای سالیانه (سانتیگراد)
)Average of annual maximum temperature (0C
میانگین داقل دمای سالیانه (سانتیگراد)
3
)Average of annual minimum temperature (0C
میانگین دمای سالیانه (سانتیگراد)
26
)Average annual temperature (0C
بارندگی (میلیمتر)
250
)Precipitation (mm
ارتداع از سطح دریا (متر)
140
Altitude
لول جغرافیایی
480 22 ’E
Longitude
عر جغرافیایی
320 22 ’N
Latitude
49

بافت خا
واکنش خا
ازت (در د)
فسدر (قسمت در میلیون)
پتاس (قسمت در میلیون)

Soil texture
pH
)N (%
)P (ppm
)K (ppm

کربن آلی (در د)
)Organic carbon (%
هدایت الکتریکی (دسیزیمنو بر متر)
)EC (dS/m

لومی
Loam
8.7
0.35
87
350
2.35
1.6
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بققه منظققور تعیققین ارتبققاا بققین ققدات ،همبسققتگی سققاده

میققانگین  1/50گققرم در بوتققه و کمتققرین عملکققرد اسققانو

پیرسون بین دات م اسبه شد .بهمنظور گروهبندی کلقونهقا،

مربققوا بققه کلققون  Z26بققا میققانگین  4/47گققرم بققر بوتققه بققود

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

(جدول .)3

بعققد از اسققتاندارد کققردن دادههققا انجققام گرفققت و دنققدروگرام

ضرایب همبستگی صفات
ضرایب همبسقتگی سقاده پیرسقون در جقدول ()0آمقده

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

است .دت ارتدقاع بوتقه بقا قدات تعقداد شقاخه ا قلی و

مربوله رسم شد .در نهایت ،تجزیقه بقه عامقلهقا بقا اسقتداده از
مستدل ،ضرایب عاملی  4/5به با معنیدار در نظر گرفته شد.

فرعی ،سطح م طع بوتقه ،وزن تقر گیقاه ،وزن خشق
وزن خش

نتای و بحث

بر

گیقاه،

وگل و عملکرد اسانو دارای همبسقتگی
در قد و بقا قدت لقول

مثبت و معنیداری در سطح یق

تازیه واریانس
تجزیققه واریققانو دادههققای ا ققل از بررس قی ققدات

میانگره در سطح پنج در د میباشد؛ ولی بقا قدات بقازده

مرفولوژی ،عملکقردی و بقازده اسقانو در بقین کلقونهقای

همبسقتگی معنقیداری نقدارد.

اسانو و لول و عر

بر

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

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

که در بین  58کلقون از نظقر کلیقه قدات مقورد مطالعقه در

بقر  ،وزن تقر گیقاه،

سطح ی

در د اخت ف معنیداری وجود داشقت .م قادیر

ا لی و فرعی ،لول میقانگره ،عقر
گیققاه ،وزن خش ق

وزن خش ق

بققر

و گققل و عملکققرد

 Fمربوا به تکرار درون کلونها برای تعقداد شقاخه ا قلی،

اسققانو دارای همبسققتگی مثبققت و بققا ققدت بققازده اسققانو

لول میانگره و ارتداع بوته در سطح پقنج در قد معنقیدار و

دارای همبستگی مندی در سطح ی

در د مقیباشقد؛ ولقی

برای ب یه دات معنیدار نشد.

همبستگی این دت با لول بر

معنقیدار نشقده اسقت .از

مقایسه میانگی صفات بی کلونها
نتایج م ایسه میانگین مربوا به کلونهای مرتلقی نشقان

آنجققایی کققه عملکققرد نهققایی هققر گیققاه بققه ل ققا تولیققد
متابولیتهای مقورد نظقر ،از عملکقرد انقدام دارویقی گیقاه و

داد که بیشترین میزان ارتدقاع بوتقه مربقوا بقه کلقون  F78بقا

بازده اسانو بهدست میآید و به دلیل آنکقه متابولیقتهقای

میانگین  71/5سانتیمتر و کمترین مربقوا بقه کلقون  G26بقا

گیاه مرزه در ساختارهای غدهای روی بر های آن تشقکیل

میانگین  27/83سانتیمتر بود .م ایسه وزنتر گیاه بیقانگر ایقن

و تولیقد

میشود ،لذا هر عاملی که سبب افزایش سطح بر

واقعیت است که کلون  Z19با میانگین  286/71گرم بر بوتقه

بر

بیشترین و کلون  E71با میانگین  24/29گرم بر بوته کمتقرین

افزایش دهد میتواند عامقل مقؤثر در جهقت تولیقد هقر چقه

گیقاه نشقان داد

و

وزن تر را دارد .م ایسه میانگین وزن خشق

که کلون  Z28با میقانگین  120/71گقرم در بوتقه بیشقترین و

بیشتر اسانو باشد .پو داتی که در افزایش میزان بقر
گل تأثیرگذار باشد ،میتوانند مدنظر ا
دت وزن بر

کلون  G26با میانگین  6/83گرم بر بوته کمترین م دار را بقه
خود اختصاص دادند .از نظر وزن بر

و گل کلون  Z28بقا

میانگین  92/83گرم دارای بیشترین و کلون  F42بقا میقانگین
 0/45گرم دارای کمترین وزن بر

و گل بودنقد .از ل قا

بیشتر در این گیاه شود و همچنقین وزن خشق

آن را

و گل با دات ارتداع بوتقه ،تعقداد شقاخه

ا لی و فرعی ،عر
وزن خش

گر قرار بگیرند.

بر  ،سطح م طع بوته ،وزن تر گیقاه،

گیاه و عملکرد اسانو دارای همبسقتگی مثبقت

و معنیدار در سطح ی

در قد و بقا قدت بقازده اسقانو

بازده اسانو کلقون  F42بقا میقانگین  0/1در قد بیشقترین و

دارای همبستگی مندی و معنیدار در سطح پنج در د اسقت

در قد کمتقرین بقازده اسقانو را

معنیدار نشده است.

کلون  K2با میانگین ی

در الیکه همبستگی آن با لول بر

دت عملکرد اسانو با تمامی دات به جز لول بقر

داشتند .بیشترین عملکقرد اسقانو مربقوا بقه کلقون  Z28بقا

و

بازده اسقانو دارای همبسقتگی مثبقت و معنقیدار در سقطح
1- Ward Method
2- Varimax

ی

در د میباشد (جدول .)0
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05

05

جدول  -7تازیه واریانس و میانگی مربعات صفات اندازهگیری شده
Table 2. Analysis of variance and mean squares of measured traits
میانگی مربعات

ارتفاع بوته

Plant height

Plant diameter

سطح مقطع بوته

طول میانگره

Internode length

تعداد شاخه اصلی

Number of main branches

تعداد شاخه فرعی

Number of axillary branches

طول برگ

Leaf length

Leaf width

عرض برگ

وزن تر

Fresh weight

وزن خشک

Dry weight

وزن خشک برگ
Leaf dry weight

بلو

2

*10.06

76.72

*0.416

*7.717

0.018

1.484

0.21

2363.71

470.854

59.729

بازده اسانس
Oil content

منابع تغیرات
Source of
variations

درجه آزادی
df

0.101

عملکرد اسانس
Oil yeild
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Mean squares

0.015

Block
کلون

57

**430.971** 224.475

**3.549

**0.469** 220.296

**4.709

**6.46

**0.817** 466.188** 2033.269** 10522.71

**218

Clone
اشتباه آزمایشی

114

23.625

Error
** و * بهترتیب معنیداری در سطح 1و  5در د.

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.

...  بررسی تنوع دات مرفولوژیکی و عملکردی برخی:اقلیما و همکاران
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 میانگی و دامنه صفات اندازهگیری شده در بی کلونهای مختلف مرزه رشینگری-8 جدول
Table 3. Average and range of measured traits among different clones of Satureja rechingeri
)ضریب تغییرات (درصد
حداکثر
حداقش
میانگی
واحد اندازهگیری
صف
C.V.)%(
Max
Min
Average
Unit
Trait
ارتداع بوته
9.48
71.50
27.83
43.63
cm
Plant height
سطح م طع بوته
13.35
78.92
23.08
47.48
cm2
Plant diameter
لول میانگره
1.27
9.7
8.83
9.26
mm
Internode length
تعداد شاخه ا لی
9.92
47.00
12.00
25.96
Number of main branches
تعداد شاخه فرعی
0.46
2.50
1.00
1.42
Number of axillary branches
لول بر
1.46
15.00
8.33
11.66
mm
Leaf length
عر بر
1.62
11.50
4.00
7.13
mm
Leaf width
وزن تر
71.01
289.71
20.26
97.06
g/plant
Fresh weight
وزن خش
31.07
124.71
9.83
46.42
g/plant
Dry weight
وزن خش بر
14.76
62.83
4.05
20.72
g/plant
Leaf dry weight
بازده اسانو
0.60
4.10
1.00
2.24
%
Oil content
عملکرد اسانو
0.32
1.54
0.07
0.45
g/plant
Oil yield
 ضریب همبستگی پیرسون برای صفات مورد مطالعه در کلونهای مختلف مرزه رشینگری-4 جدول
Table 4. Pearson correlation coefficients for studied traits in different clones of Satureja rechingeri

12

1

11

10

9

8

ضرایب همبستگی
Correlations Coefficients
7
6
5

1
1
-0.051
1
0.671** -0.002
1
0.949** 0.675** -0.017
1
0.923** 0.939** 0.626** 0.033
1
-0.157* 0.200** -0.160* -0.240** 0.056
0.103 0.945** 0.851** 0.883** 0.543** 0.033

)Dry weight( ) وزن خش9(
)Leaf dry weight( ) وزن خش بر10(
)Oil content( ) بازده اسانو11(
)Oil yield( ) عملکرد اسانو12(

1
0.418**
0.221**
0.288**
0.229**
0.331**
0.131
0.369**

)Leaf width( عر بر
)Leaf length( لول بر
)Plant diameter( سطح م طع
)Fresh weight( وزن تر

)5(
)6(
)7(
)8(

صف
Trait
4

3

2

1

1
1
0.348**
1
-0.094 0.281**
1
0.044 0.425** 0.156*
0.019 -0.068 0.022 0.142
-0.001 -0.180* 0.017 -0.079
0.290** 0.384** 0.463** 0.766**
0.299** 0.324** 0.489** 0.509**
0.287** 0.366** 0.499** 0.544**
0.291** 0.261** 0.479** 0.410**
-0.045 -0.235** -0.074 -0.093
0.255** 0.220** 0.414** 0.381**

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

)Plant height( ) ارتداع بوته1(
)Number of main branches( ) تعداد شاخه ا لی2(
)Number of axillary branches( ) تعداد شاخه فرعی3(
)Internode length( ) لول میانگره4(

**and * show no significant differences, significant at the 1and 5 % respectively.

. در د5 و1 ** و * بهترتیب معنیداری در سطح
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در مطالعققهای بققر روی مققرزه رش قینگری دریافتنققد کققه
ققدات وزن تققر گیققاه ،وزن خش ق

07

(Hadian, 2008؛ .)Yavari et al., 2008

گیققاه ،ارتدققاع بوتققه،

تازیه خوشهای
تجزیققه خوشققهای بققر اسققاس ققدات مرفولققوژی و

و گقل در

عملکردی ،ژنوتییها را در فا له  25اقلیدسی به دو گروه

در ققد داشققت .ققدات وزن تققر گیققاه ،وزن

ا لی ت سیم نمود .تعداد افراد موجود در هقر گقروه بقین 8

وگل ،سقطح م طقع بوتقه،

فرد در گقروه  A1تقا  15فقرد در گقروه  B2متدقاوت بقود.

تعداد شاخه فرعی ،قطر شاخه و تعداد گل همبستگی مثبت

کلونهایی که در گروه  A1قرار دارند از نظر دات لول

در د با دت ارتداع گیاه نشقان

میانگره دارای بیشترین م دار و کلونهای گروه  A2از نظر

داد ( .)Karami, 2014در مطالعققهای بققر روی مققرزه

تمامی دات در الت میانه قرار دارند .کلونهایی کقه در

و لقول

گقروه  B1ققرار دارنقد از نظققر قدات وزن تقر گیققاه ،وزن

در د همبستگی مثبقت و

وگقل ،عملکقرد اسقانو،

سطح م طقع گیقاه ،تعقداد شقاخه و تعقداد گقل همبسقتگی
مثبت و معنقیدار بقا قدت وزن خشق
سققطح ی ق
خش

گیاه ،وزن خش

و معنیدار در سطح ی

بر

بقر

جنگلی ،1بازده اسانو با ارتداع گیاه ،لقول بقر
برگچه کنار بر

در سطح ی

معنق قیدار نشقققان داد ( .)Karimi, 2012بقققه منظقققور
بررسی عملکرده ماده خش

خش

بقر

گیاه ،وزن خش

سطح م طع بوته ،ارتداع بوته و تعقداد شقاخه فرعقی دارای
بیشترین م دار و کلونهایی که در گروه  B2قرار دارنقد از

 ،خصو قیات مرفولوژیق

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

نظرلول بر  ،عر

خوزستانی و مرزه رشینگری مورد بررسقی ققرار گرفقت.

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

نتایج آنها نشان داد که ضریب همبستگی بین عملکرد و

خوزستانی مشرص شد گروهبندی افقراد مقرزه خوزسقتانی

مند قی و

در ک ستر با الگوی پراکنش جغرافیایی آنها چندان مرتبن

معنیدار بود .در د اسانو با ارتداع گیقاه ،تعقداد شقاخه

نبودکه در این مطالعه نیز نتایج مشابهی بهدست آمد و تنوع

و

مرفولققوژیکی و گققروهبنققدی افققراد مققورد مطالعققه مققرزه

ققدات تققاریخ گلققدهی و انققدازه سققطح بققر

 ،قطققر بققزر

ا ققلی و فرع قی ،عملکققرد تققر و خش ق

بر

و تعداد شاخه ا لی نسبت بقه

تاج پوشش همبستگی مثبت و معنقیدار داشقت

یتهقا در
رشینگری بهلور نسبی با پراکنش جغرافیایی جمع 

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

ارتباا نبود و پراکنش افقراد در ک سقتر از الگقوی خقاص

کوچ

( )2011در ت ی ی که بر روی خصو قیات مرفولقوژیکی

یکرد (.)Hadian et al., 2011
جغرافیایی پیروی نم 

مرزه خوزستانی انجام شد نشان دادند که ایقن جمعیقتهقا از

قققدات مرفولقققوژیکی جهقققت گقققروهبنقققدی افقققراد و

با هم متداوت بودنقد .در گیقاه

جمعیتهای سایر گونقههقای مقرزه نیقز بقهلقور مقؤثر بکقار

گیقاه،

رفتهاند .ک ستر ا ل از آنقالیز قدات مرفولقوژیکی گیقاه

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

مرزه جنگلی هدت جمعیت مورد مطالعقه را در چهقار گقروه

شاخه فرعی و تعداد گقل همبسقتگی مثبقت و معنقیداری در

قرار داد که داتی مثل ارتداع گیاه ،لول گقلآذیقن ،لقول

و گل داشقت

و لول میانگره باعث گروهبندی این جمعیقتهقا شقده

نظر لول دمگل و سطح بر

مرزه رشقینگری قدات وزن تقر گیقاه ،وزن خشق

سطح ی

در د با دت وزن خش

بر

بر

( .)Karami, 2014نتققایج همبسققتگی سققاده ،همبسققتگی

اسقت ( .)Karimi, 2012در بررسقی تنقوع مرفولقوژیکی

مثبت با یی بین دات تعداد گل در گلآذین ،تعداد برگقه

جمعیتهای مرزه خوزستانی تنوع با یی برای دات مقورد

در قد بقا قدت

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

بازده اسانو در گیاه آویشن آذربایجانی 2و همچنین ،میقزان

ت ی آنها ،تودهها بر اسقاس آنقالیز ک سقتر در سقه گقروه

و در د اسانو در گیاه مرزه تابستانه 3نشان داد

قققرار گرفتنققد .در مطالعققهای هدققت جمعیققت گیققاه آویشققن

و لول کاسه گل در سقطح ا تمقال یق
وزن خش

0

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

کرمققانی از نظ قر ققدات مرفولققوژیکی در دو گققروه مجققزا
4- Thymus carmanicus Jalas

اقلیما و همکاران :بررسی تنوع دات مرفولوژیکی و عملکردی برخی ...
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قرار گرفتند که جمعیتهای جمعآوری شقده از اسقتانهقای
گققروه و جمعیققتهققای اسققتان

کرمققان و ا ققدهان در ی ق

سمنان در گروه دیگقری ققرار گرفتقه بودنقد ( Bigdelo,
.)2012

Rescaled Distance Cluster Combine
25

20

15

10

5

0
31
42
23
15
24
29
41
20
38
51
32
33
47
46
26
30
1
25
4
43
7
9
48
50
52
10
16
3
8
34
40
13
27
5
56
54
44
57
28
36
14
19
22
17
12
18
55
2
45
37
56
53
39
11
35
6
21
49

G81
K5
F99
F16
G111
G64
K49
F42
K 27
Z26
G92
G99
Z12
K78
G27
G68
E17
G26
E59
K51
E69
E71
Z13
Z19
Z28
E72
F27
E41
E7
H82
K48
F14
G48
E60
Z7
Z36
K53
Z61
G61
K14
F15
F41
F98
F3
F103
F35
Z37
E37
K56
K2
Z55
Z34
K29
E88
K11
E66
F78
Z16

روش

شکش  -7دندروگرا حاصش از تازیه خوشهای صفات مرفولوژیکی و عملکردی  85کلون مرزه رشینگری بر اسا
وارد با ضریب همبستگی کوفنتیک 5/52
Figure 1. Cluster analysis of morphological and production biological traits of the 58 clones of
Satureja rechingeri using Ward method
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تازیه به عامش

06

و گل ( ،)4/617عملکرد اسانو ( ،)4/851سطح م طع بوتقه

لب آزمون تجزیه به عامل در  12دت مرفولوژیکی و
عملکردی مست ل (جقدول  )5عامقل اول تقا سقوم بقهترتیقب

( ،)4/785ارتداع بوته ( )4/932و تعداد شاخه فرعی ()4/508
بیشترین تاثیر را داشتند .در عامل دوم قدات عقر

بقر

 02/510در د 15/001 ،در د و12/97در د از واریقانو

( ،)4/751لول بر

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

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

( ،)4/653وزن خش ق

بوتققه ( ،)4/603وزن خش ق

بققر

( ،)4/969تعداد شاخه ا لی (،)4/926

بیشترین ضرایب را دارا بودند (جدول .)5

جدول  -8آزمون تازیه به عامش صفات مورد ارزیابی در  85کلون مرزه رشینگری
Table 5. Factor analysis of different traits of 58 clones of Satureja rechingeri
ضرایب عاملی
Factor coefficients

صفات
Triats

1

ارتداع بوته
Plant height
تعداد شاخه ا لی
Number of main branches
تعداد شاخه فرعی
Number of axillary branches
لول میانگره
Internode length
عر بر
Leaf width
لول بر
Leaf length
سطح م طع بوته
Plant diameter
وزن تر
Fresh weight
وزن خش
Dry weight
وزن خش بر
Leaf dry weight
بازده اسانو
Oil content
عملکرد اسانو
Oil yield
م ادیر ویژه
Eigenvalues
در د واریانو
% of total variance
در د واریانو تجمعی
% of cumulative variance

2

3

0.632

-0.224

0.172

0.403

0.625

-0.126

0.548

-0.531

-0.389

0.206

-0.080

0.724

0.339

0.751

-0.257

0.026

0.696

-0.126

0.785

-0.229

0.127

0.953

0.045

0.161

0.943

-0.026

0.162

0.917

0.154

0.155

-0.239

0.548

0.275

0.851

0.296

0.181

5.102

1.853

1.520

42.514

15.444

12.670

42.514

57.958

70.628

نتایج تجزیه به عاملها نشقان داد کقه بیشقترین تدقاوت

سطح م طع بوته ،ارتداع بوته و تعداد شاخه ا لی) اسقت و

کلونها مربوا به قدات عملکقردی (وزن تقر گیقاه ،وزن

همه آنها در عامل اول قرار گرفتند .این تجزیقه مقیتوانقد

و گقل ،عملکقرد اسقانو،

عوامل فرقگذار بین جمعیتهای مقورد بررسقی را روشقن

خش

بوته ،وزن خش

بر
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سازد .در بررسقی کقه بقر روی هدقت جمعیقت مقریمگلقی

آویشن دنایی 2تجزیه عامل بیشترین تدقاوت جمعیقتهقا را

سهندی 1انجام شد ،نتایج تجزیه به عامقلهقا نشقان داد کقه

در خصو یات قسمتهایی مثل بر  ،براکته ،ابعاد گقل و

بیشترین تداوت جمعیتها مربوا به قسمتهای رویشقی و

کاسه گل که در تولید و ذخیره اسانو ن ش اساسی دارنقد

براکتقه ،لقول

نشان داد که بیشترین آنها در عامقل ا قلی اول بقا در قد

زایشی (گلآذین ،ابعاد گل ،لول و عقر
کاسه ،لول و عر

بر

و قطر ساقه) که ن ش ا قلی در

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

تولید و ذخیره اسانو را دارند میباشد کقه اکثقر آنهقا در

شکل ( )2مربوا به اسکترپ ت دو بعدی نشقاندهنقده

عاملهای اول ،دوم و سوم با در د واریانو  51/153قرار

پراکنش کلونها بر اساس عامل اول و دوم آنالیز تجزیه بقه

گرفتند ( .)Hydayati, 2014در بررسی که روی هدقت

عامل است .گروهبندی افراد در پ ت دوبعقدی منطبق بقر

جمعیت آویشن کرمانی انجام شد ،نتایج تجزیه به عاملهقا

ک ستر هست .در عامل اول کقه قدات عملکقرد زیتقوده

بیشققترین تدققاوت ژنوتیققیهققا را مربققوا بققه خصو قیات

بیشترین ضقرایب را داشقتند ،کلقونهقای ،E41 ،Z19 ،Z28

قسمتهای تولید و ذخیقرهکننقده مقواد مقؤثره نشقان داد و

 E7 ،E66 ،Z16و  F78قققرار گرفتققهانققد .در عامققل دوم کققه

فاکتورهای اول و دوم بیشترین سهم را به خقود اختصقاص

دت بازده اسانو بیشترین ضریب را داشت ،کلقونهقای

دادند و در مجموع  92/42در د از واریانو کل را توجیه

 G81 ،K49 ،F42و  K14قرار گرفتهاند.

نمودنقد ( .)Bigdelo, 2012در بررسقی دیگقر بقر روی

Factor I

Factor II
شکش  -7اسکتر پفت دوبعدی  85کلون مرزه رشینگری براسا عامش  7و  7آنالیز تازیه به عامش
Figure 2. Two-dimensional scatter plot of 58 clones of S. rechingeri according to factor I and II of
factor analysis

1- Salvia sahendica

2- Thymus daenensis
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و عملکقرد اسقانو و

69  زمستان،0  شماره04  جلد،)تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی

و گل خش

نظر دات وزن بر

نتیاهگیری

 از نظقرF27 ،F3 ،Z13 ،G81 ،F15 ،K29 ،F42 کلونهای

مهققمتققرین ققدات تولیققدی شققامل عملکققرد انققدام ققاوی

دت بازده اسانو در بین کلونها برتر بودند و بقه منظقور

 بازده اسانو و در نتیجه عملکرد اسانو تنوع قابل،اسانو

ایجاد ژنوتییهای همگن با کمیت و کیدیت مناسقب مقواد

توجهی در بین کلونها نشان دادند که میتوانقد در پقروژه

مؤثره و پتانسیل تولید مطلوغ و ثابت در گیاه دارویی مرزه

ی به منظور ایجاد رقمهای مرغوغ و مطلوغ نایع

.رشینگری معرفی میشوند

ا

، با توجه به نتایج بهدست آمقده.غذایی و دارویی بکار رود
 ازG48 ،F14 ،H82 ،E7 ،K48 ،Z19 ،Z28 کلقققونهقققای
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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.

Keywords: Cluster analysis, Morphological diversity, Principle coordinate analysis,
Satureja rechingeri

