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  هچکید
در  .کندرشد ميصورت خودرو در ایران به که تنهاباشد مي نعناع تيره های دارویيگونه یکي از( Salvia mirzayanii) گياه مورتلخ     
ناسي، شاز نشانگرهای ریختهای طبيعي گياه دارویي مورتلخ با استفاده منظور بررسي تنوع ژنتيکي برخي از جمعيتبه پژوهش،این 

های هرمزگان و فارس در مرحله گلدهي های منابع طبيعي استانبوته متعلق به شش جمعيت از این گياه در عرصهتك 132تعداد 
صفت مهم از نظر اصالحي از قبيل ارتفاع گياه، طول و عرض برگ، وزن خشك،  19بررسي صفات ظاهری،  برایآوری شدند. جمع

وت تفا ای تجزیه واریانس شدند.شش جمعيت در قالب طرح آشيانه یها. دادهشدتعداد برگ در گره بررسي و  ب از قاعدهتعداد انشعا
جمعيت تنوع درون  نيتخم برایهای تنوع ژنتيکي ( بود. شاخصP<49/4و  P<41/4دار )ز نظر کليه صفات معنياها، بين جمعيت

هر شش جمعيت از تنوع درون جمعيتي باالیي برخوردار بودند. در تجزیه به که وینر و سيمپسون نشان داد  -شامل مارگالف، شانون
موجود  راتييدرصد از کل تغ 30/99عامل  چهار نیشد که ا یيشناسا يعامل اصل یماکس، چهاربا استفاده از روش چرخش ورها عامل

که دو طوری، شش جمعيت را به چهار گروه مستقل تقسيم کرد؛ بهWardبه روش  ایخوشه. تجزیه کردند هيتوج ژنوتيپ 132 نيبرا 
ای هترتيب در گروهفينو و خنج بهزاغ و سرچاهان در گروه دو و دو جمعيت دقهای تنگجمعيت بستك و سيرمند در گروه یك، جمعيت

و در  ایدنمپالسم مورتلخ فراهم در مدیریت ژرمرا تواند اطالعات ارزشمندی موجود، ميارزیابي تنوع فنوتيپي  سه و چهار قرار گرفتند.
  . باشدهای مطلوب برای اهداف اصالحي مختلف در این گونه مفيد شناسایي جمعيت

 
 سازی.، اهليایخوشهتجزیه ، ژنتيکي، تنوع جمعيت طبيعيمورتلخ، كلیدی:  هایهواژ

 
 مقدمه

های تيره یکي از مهمترین جنس (Salviaگلي )جنس مریم    
گونه در دنيا  1444باشد که بيش از ( ميLamiaceaeنعناع )
 عمده زایيگونه و پراکندگي .( 2016et alResetnik ,.دارد )

 و جنوبي آمریکای شامل جهان از ناحيه 3 در جنس این
 .باشدشرقي مي آسيای و مدیترانه -مرکزی آسيای مرکزی،

-باشد؛ بهای تنوع بسيار باالیي در جهان مياین جنس دار

را شامل ساله گونه گياه علفي یکساله و چند 90 کهطوری
گونه آن  19و  بودهکه در سراسر کشور پراکنده  شودمي

Mozaffarian,  2012;, Jamzad) استایران  انحصاری

 29گلي در ایران ریمهای اندميك جنس منسبت گونه .(2007
  نساین ج های مختلفگونه به عالقه به تازگي. باشددرصد مي

 



 شناسي ...بررسي تنوع ریخت  04

 اهاین گونه نقش آنها، هایبرگ معطر و دارویي خواص دليلبه
 زایشاف زینتي گياهان عنوانبه کاربرد آنها و غذایي صنایع در

 (. 2016et alBahadori ,.ت )اس یافته
یکي از   EsfandF Rech.Salvia mirzayanii & ..گونه 

باشد که از های اندميك و در حال انقراض این جنس ميگونه
ارتفاع  به کوتاه ایدرختچه نظر خصوصيات ظاهری، گياهي

 از ساقه افراشته، منشعب و پوشيده با مترسانتي 94تا  24

-دامنه در که باشدمي پایيني هایقسمت در دارغده هایکرک

 نواحي جنوب در منطقه ایراني توراني ایصخره -سنگي های

 کرمان، بلوچستان، و نسيستا هایاستان ایران شامل مرکز و

 ,Jamzadدارد ) خوزستان رویش و هرمزگان، فارس، بوشهر

 ،، مروتلخمورتلخ هاینام هب سنتي (. این گونه در طب2012
 ایراني گليمریم و گلي کارواندریمورپرزو، شيرغنم، مریم

 مانند گوارشي هایبرای بيماری آن از شود کهشناخته مي

 مفاصل، درد مسموميت، درد، شکم معده، اسهال، سوزش

. شودمي استفاده خون قند و چربي زخم، کاهش التيام سردرد،
 طتوس نيز کردهدم و پودر جوشانده، صورت به مورتلخ برگ
 ,Soltanipoorگيرد )مي قرار استفاده مورد محلي مردم

., 2020et al; Binava 2004; 2007.)  
ي گونه دارویهای طبيعي مربوط به یك از آنجا که جمعيت

-برای مدت طوالني در معرض عوامل حاد محيطي قرار گرفته

باشد. این پایداری اند، قدرت سازش و پایداری آنها زیاد مي
يعي های طبتواند ناشي از توزیع جغرافيایي محدود جمعيتمي

 et Yavari) و یا وجود تنوع ژنتيکي گسترده در آنها باشد

., 2010al). از یکي ي،ژنتيک تنوع ميزانتعيين  و ارزیابي 

نژادی به هایبرنامه در والدین انتخاب مهم برای هایشاخص
 هایژنتيکي جمعيت ترکيب براساس ژنتيکي است. فاصله

 و ژنوتيپي( )فاصله ژنوتيپي وسيله فراواني به تواندمي زیستي
 )فاصله ژن( نظر مورد ژني مکان در مختلف هایفراواني آلل یا

 .( 2017et alAzarkish ,.شود ) ارائه
العه مط های مطالعه تنوع ژنتيکي،ترین روشیکي از قدیمي
 et alAzarkish ,.) باشدمي شناسيریختبراساس صفات 

های مپالس. شناسایي تنوع ریختي نه تنها در مدیریت ژرم(2020
صالح ابرای باشد، بلکه ایده خوبي را به محققان گياهي مفيد مي

  در تحقيقي(.  2018et alEghlim ,.) دهدميگياهان ارائه 
MonfaredRaeisi ( 2424و همکاران ) اقدام به بررسي تنوع

-اکوتيپ مختلف از مریم 0ژنوتيپ متعلق به  124 شناسيریخت

صفت رویشي  24با استفاده از  ( .santolinifoliaSگلي خليجي )
مورد  ژنوتيپ 124نشان داد در بين آنان . نتایج و زایشي کردند

 تر(،مبررسي، تعداد انشعاب از قاعده، قطر تاج پوشش )سانتي
تعداد انشعابات گلدار، وزن خشك )گرم( و وزن تر )گرم( 

 03/09و  90/00، 90/09، 11/94، 29/90ترتيب با مقادیر به
 et alMonfared Raeisi ,.)نوع بودند درصد دارای بيشترین ت

 29روی ( 2419و همکاران ) Saadatjou در مطالعه(. 2020
 .S. syriaca ،Sگلي شامل گونه مختلف مریم 0اکوتيپ از 

etavirga، S. reuterana  وS. multicaulis  14با استفاده از 
ظر های مختلف از ناکوتيپکه  مشخص شد ،شناسيریختصفت 
 طول و قطر های طول برگ، ارتفاع گياه، طول گلبرگ،ویژگي

بر عملکرد کمّي و کيفي محصول تأثيرگذار های نهنج که صفت
 et alSaadatjou ,.آیند، از تنوع باالیي برخوردارند )شمار ميبه

-ریخت ویژگي 10با استفاده از دیگری،  در پژوهش (.2015

( شامل  sp.Salviaگلي )تاکسون از جنس مریم 19روی  شناسي
که از  izaS. miltiorrh از گونه نمونه 9گونه مختلف از آن و  14

ه کمشخص شد  ،آوری شده بودندنقاط مختلف کشور چين جمع
 99/19( صفات بررسي شده از % CVدرصد ضریب تغييرات )

طوری که بيشترین و کمترین درصد باشد؛ بهمي 40/119تا 
ترتيب مربوط به دارا بودن دانه گرده در پرچم ضریب تغييرات به

و طول کاسبرگ گزارش گردید. از این گذشته، این تحقيق نشان 
ك تفکيبرای از کارآیي الزم  شناسيریختنشانگرهای که داد 
 et Wang) برخوردارندهای مختلف از یکدیگر نمونهها و گونه

., 2011al.)  
های طبيعي های ظاهری جمعيتدر مورد تنوع ویژگي

و باید بيش از پيش در  انجام نشدهمورتلخ، مطالعه جامعي 
ه ب توجه با ت گماشت.برداری از این ذخایر ژنتيکي همّبهره

تلخ از نظر خصوصيات دارویي، راهميت گياه دارویي مو
های چند سال گذشته و برداشت اقتصادی و نيز خشکسالي

کي تنوع ژنتي بررسي ،پژوهشاین هدف از  رویه از طبيعت،بي
با استفاده از  zayaniirmi .S های طبيعيجمعيتبرخي از 
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 وصفات بررسي ارتباط بين و  شناسيریختهای ویژگي
-اهليهای تدوین برنامهمنظور )های( برتر بهجمعيتانتخاب 

ر تا فراخو باشدسازی و در ادامه کشت و پرورش این گونه مي
 نژادگرانو نيز هدف اصالحي به های مختلف صنعتبخش

 بخش مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد. 
 

 هامواد و روش
بيعي ط هایتعيين نقاط پراکنش، ابتدا محدوده رویشگاه برای

 -فلور ایران ازجمله با استفاده از منابع اوليه موجود مورتلخ
-گزارش، بررسي منابع علمي، (Jamzad, 2012تيره نعناع )

 ومرکز تحقيقات  سانکارشناهای کارشناسي و مصاحبه با 
مشاهده منابع طبيعي استان هرمزگان و  کشاورزی وآموزش 
 . (1)شکل  مشخص گردید مستقيم

در  S. mizayaniiهای طبيعي پس از شناسایي رویشگاه
 هایهای هرمزگان و فارس و مشاهده مستقيم تك بوتهاستان

ر د وژیکي پنج منطقه مختلفمختلف مورتلخ، اطالعات فنول

فينو، بستك، سرچاهان و ، دقاستان هرمزگان شامل سيرمند
 آوریجمع نام خنج،و یك منطقه در استان فارس به زاغتنگ

 سپس در. شد تعيين گياه کامل گلدهي زمان آن، براساس و
و  فينوزاغ، دقتنگرویشگاه  سهمرحله گلدهي کامل از 

 بستكدو رویشگاه سيرمند و  ،1399سال  در اسفند سرچاهان
 1399و رویشگاه خنج در اوایل اردیبهشت سال در فروردین 

بوته کامل از هر رویشگاه براساس روش پيشنهادی  22عداد ت
آوری گردید ( گياهان دگرگشن جمعSelectionبرای انتخاب )

(Bos and Caligari, 2008., 2010; et alCarena ؛)  در
ته کامل به آزمایشگاه فناوری گياهان دارویي بو 132مجموع 

 یراب يومیهرباره نمونیك  دانشگاه هرمزگان انتقال یافتند.
 مرکز يشناسگياه تحقيقات شتهيه و به بخ یي،شناسا يدیأت

گان هرمز استان طبيعي منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات
این گياه با کد هرباریومي  ارسال شد و نمونه هرباریومي

 ثبت گردید. 00931

 ( در رویشگاه سیرمند استان هرمزگانSalvia mirzayaniiگیاه مورتلخ )آوری ومناطق جمع -1شکل 

 

اطالعات رویشگاهي هر منطقه شامل طول و عرض 
سطح دریا با استفاده از دستگاه  جغرافيایي و ارتفاع از

( Garmin eTrex 30x GPS( )مدل GPSیاب جهاني )مکان
سال گذشته هر  10های اقليمي مربوط به مشخص شد. داده

رویشگاه ازجمله متوسط دمای ساليانه، کمينه و بيشينه دما و 

طقه های هواشناسي مننيز متوسط بارندگي ساليانه از ایستگاه
های هواشناسي در مواردی که ایستگاه آوری گردید.جمع

های اشاره برداری وجود نداشت، دادهمربوط به منطقه نمونه
ای هترین ایستگاه هواشناسي با اولویت ایستگاهشده از نزدیك

 (.1)جدول  شدسينوپتيك استخراج 
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 ( S. mirzayaniiهای طبیعی مورتلخ )جمعیتآوری جمع هایهای رویشگاهبرخی از ویژگی -1جدول 

 عرض جغرافیایی )شمالی(  طول جغرافیایی )شرقی( ارتفاع از سطح دریا )متر( نام استان رویشگاه ردیف

 29˚ 12´30. 1" 99˚ 22´49. 9" 3 هرمزگان سيرمند 1
 29˚ 19´40. 9" 99˚14´30. 4" 99 هرمزگان فينودق 2
 29˚ 19´22. 9" 99˚19´09. 9" 90 هرمزگان بستك 3
 29˚ 49´04. 0" 99˚10´42. 3" 9 هرمزگان سرچاهان 0
 29˚ 10´03. 2" 99˚90´49. 0" 933 هرمزگان زاغتنگ 9
 20˚ 11´49. 9" 99˚19´24. 4" 099 فارس خنج 9

 

 گیریاندازه واحد و اختصاری هاینشانه مورتلخ، بوتهتك 132 در گیری شدهاندازه هایویژگی -2 جدول

 واحد مخفف نام صفت به انگليسي  نام صفت به فارسي

 - Number of branches from base NBB تعداد انشعاب از قاعده

 مترسانتي Plant height PH ارتفاع گياه

 مترميلي Leaf length LL طول برگ

 مترميلي Leaf width LW عرض برگ

 - Number of leaves in node NLN تعداد برگ در گره

 مترميلي Internode length IL طول ميانگره

 مترميلي Main stem diameter MSD اصلي قطر ساقه

 مترميلي Petiole length PL طول دمبرگ

 - Branches number BN تعداد انشعاب فرعي

 مترسانتي Branches length BL طول انشعاب فرعي

 - Number of nodes per stem NNS تعداد گره در ساقه

 نسبت Leaf shape LS شکل برگ

 گرم Fresh weight FW وزن تر

 گرم Dried weight DW وزن خشك

 درصد Dry weight percentage DWP درصد وزن خشك

 

شناسي و عملکردی شاخص که ویژگي ریخت 19تعداد 
توسط  Salviaهای مختلف جنس در اصالح سایر گونه

 Yousefi) استمحققان مورد بررسي قرار گرفته 

., 2011et al., 2016; Mossi et alAzarkhanian .)  ارتفاع
وشش نقطه سطح پ نیپوشش هر بوته از باالترو قطر تاج گياه

شود(. دیده مي 2)در جدول  ثبت شد و ریيگاندازه ياهيگ
االی بمتری گيری قطر ساقه اصلي از یك سانتيبرای اندازه

د تعدا های اصلي استفاده شد.قبل از شروع انشعاب طوقه و
و طول انشعاب فرعي با انتخاب پنج انشعاب  انشعاب فرعي

گيری از قاعده و شماره انشعاب موجود روی آن و نيز اندازه
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 كی طول آنها و در نهایت با ثبت ميانگين برای بوته انجام شد.
له تعداد گره، متوسط فاصاز هر بوته انتخاب و  زيني شاخه اصل

 متوسط طول و ها(،ميانگره )طول ساقه تقسيم بر تعداد گره
 هچرخمتوسط فاصله  ،هاآذینمتوسط طول گل ها،عرض برگ

عداد (، متوسط تبر تعداد بندهای آن ميتقس آذینگل طول) گل
محاسبه  چرخه گل، طول و عرض کاسبرگ و نيز طول گل

تری، مکش ميليگيری صفات با استفاده از خط. اندازهگردید
گرم انجام  41/4کوليس دیجيتال و ترازوی دیجيتال با دقت 

 شد. 
تجزیه  برایگيری شده های حاصل از صفات اندازهداده

ای و مقایسه ميانگين صفات به واریانس در قالب طرح آشيانه
درصد،  1ای دانکن در سطح احتمال روش آزمون چند دامنه

مورد  SAS ver. 9.4افزار آماری با استفاده از نرم
از  تعيين ارتباط بين صفات برای وتحليل قرار گرفت.تجزیه

جزیه ها از طریق تبندی جمعيتگروه همبستگي ساده پيرسون،
د. همچنين از استفاده ش( Wardای )براساس روش خوشه

ر منظوبا استفاده از روش چرخش وریماکس به تجزیه عاملي
. در هر عامل اصلي و استفاده گردید هاکاهش ابعاد داده

دار در نظر گرفته به باال معني 99/4مستقل، ضرایب عاملي 
 شد. 

، از های طبيعيجمعيتتنوع درون  برای بررسي
 -، شانون(Margalef, 1958) های تنوع مارگالفشاخص
 و سيمپسون( er, 1963nShannon and Wea)وینر 

(Simpson, 1949) افزار با استفاده از نرمR ver. 3.1.2 
های تنوع درون های مربوط به شاخص. فرمولاستفاده گردید

  .در زیر آمده است جمعيتي
 شاخص تنوع مارگالف: -1
2-  

𝐷𝑀𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln(𝑁)
 

عنوان تعداد به Nبوده و  جمعيتعنوان تعداد به Sکه در آن 
قدار آن مساوی یا بزرگتر از م باشد.کل تك بوته در نمونه مي

دهنده باال بودن ميزان تنوع صفر بوده و باالتر بودن آن، نشان

 است.
 وینر: -شاخص تنوع شانون -2
 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 (ln 𝑝𝑖) 

𝑆

𝑖=1

 

ه های متعلق بست از نسبت تك بوتها عبارت ipکه در آن 
. های طبيعيجمعيتست از تعداد کل ا عبارت Sو  جمعيت

 باشد.مي 9/1 – 9/3مقادیر این شاخص بين 
 شاخص تنوع سيمپسون: -3
 

λ = ∑ 𝑝𝑖 
2 

𝑆

𝑖=1

 

ه های متعلق بست از نسبت تك بوتها عبارت ipکه در آن 
های جمعيتست از تعداد کل ا عبارت Sو  جمعيت طبيعي

 باشد. . مقدار این شاخص بين صفر و یك ميطبيعي
 
 جنتای

 ها و تنوع ژنتیکی درون جمعیتیتجزیه واریانس بین جمعیت
پ بين شش اکوتيتفاوت  نتایج حاصل از تجزیه واریانس     

جز درصد وزن خشك، از نظر کليه صفات دیگر ، بهمورتلخ
داری را نشان در سطح یك درصد و پنج درصد اختالف معني

صفات مهم ازجمله ارتفاع گياه، تعداد از نظر  (.3 داد )جدول
طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ در گره، انشعاب از قاعده، 

طول ميانگره، ميانگين طول دمبرگ، تعداد انشعاب فرعي، 
طول انشعاب فرعي، تعداد گره در ساقه، ميانگين طول به 
عرض برگ، وزن تر و وزن خشك در سطح یك درصد و 

شان داری نصفت  قطر ساقه در سطح پنج درصد تفاوت معني
بوته تك 132(، در بين CVات )از نظر ضریب تغيير .دادند

تعداد انشعاب از قاعده و  خشك، و مورد بررسي، وزن تر
، 92/39، 01/39 ریبا مقاد بيترتبه تعداد گره در ساقه

درصد دارای بيشترین تنوع بودند )جدول  99/29و  12/33
3.) 
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  (S. mirzayanii)های مورتلخ جمعیت شناسیریختتجزیه واریانس صفات  -3جدول 

    MS    درجه  منابع تغييرات

 تعداد انشعاب  آزادی 

 از قاعده

 تعداد برگ  عرض برگ طول برگ ارتفاع گياه

 در ميانگره

 قطر ساقه طول ميانگره 

 91/9* 10/0** 1/202** 2/19** 9/291** 3/0901** 0/200** 9 جمعيت

 91/1 09/4 41/19 29/1 10/19 31/99 29/10 21 ژنوتيپ در جمعيت

 01/2 31/4 32/29 19/1 99/21 02/09 24/14 149 خطای آزمایش

 99/19 09/22 30/22 93/23 09/19 99/19 12/33  ضریب تغييرات )%(
 ns، * 1 و %9دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيترتيب غيربه: ** و%               

 

  -3ادامه جدول 
     MS    درجه تغييراتمنابع 

 تعداد طول دمبرگ آزادی 

 انشعاب فرعي 

 طول 

 انشعاب فرعي

 تعداد

 گره در ساقه 

 درصد وزن خشك  وزن تر شکل برگ

 وزن خشك 

 ns99/99 43/1939** 22/9909** 10/3** 03/99** 90/20** 91/1499** 09/11** 9 جمعيت

 09/99 91/129 49/999 09/4 90/11 19/3 32/12 49/1 21 ژنوتيپ در جمعيت

 09/94 19/09 92/009 90/4 29/12 99/2 03/11 20/1 149 خطای آزمایش

 90/10 92/39 01/39 41/19 99/29 99/24 92/20 43/22  ضریب تغييرات )%(
 ns، * 1 و %9دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيترتيب غيربه: ** و%               

 

، بيشترین و های تنوع درون جمعيتيشاخصاز نظر 
 تنوع براساس شاخص هاکمترین ميزان تنوع درون جمعيت

( و MgD=  909/2ترتيب در جمعيت سيرمند )مارگالف به
. در حالي که براساس شد( مشاهده MgD=  140/2) سرچاهان

( ) و سيمپسون( 'H) وینر -های تنوع شانونشاخص
رتيب متعلق تدرون جمعيت به بيشترین و کمترین تنوع ژنوتيپ

 و سرچاهان (=  0021/4و  'H=  000/2) به جمعيت خنج
(349/2  =H' 0924/4 و  =)  (.0بود )جدول 

 

 (S. mirzayanii)های مورتلخ تخمین تنوع درون جمعیت برایهای تنوع ژنتیکی شاخص -4جدول 

 خنج زاغتنگ سرچاهان بستك فينودق سيرمند شاخص تنوع

 909/2 009/2 091/2 014/2 022/2 091/2 (MgD) مارگالف

 0910/4 0049/4 0991/4 0924/4 0991/4 0021/4 ('Hوینر )-شانون

 399/2 021/2 399/2 349/2 301/2 000/2 (سيمپسون )

 

  



 18      1 ، شماره22اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  تحقیقات ژنتیك و نشریه علمی

  هامقایسه میانگین بین صفات جمعیت
مقایسه ميانگين برای صفات مورد مطالعه به روش آزمون      

نتایج ای دانکن در سطح یك درصد انجام شد. چند دامنه
 شناسي مربوطهای ریختحاصل از مقایسه ميانگين مشخصه

آمده است.  9در جدول  S. mirzayaniiهای طبيعي به جمعيت
ده بيشترین تعداد انشعاب از قاعکه ها نشان داد مقایسه ميانگين
( و کمترین تعداد انشعاب از قاعده 99/10فينو )در جمعيت دق

عداد ترتيب با ترا سه جمعيت سيرمند، بستك و سرچاهان )به
اع ميزان ارتفبيشترین . از نظر داشتند( 90/9و  39/9، 01/9
زاغ، سيرمند و خنج سرچاهان، تنگجمعيت چهار  ،گياه
متر( و سانتي 94/91و  99/91، 90/99، 91/99ترتيب )به

فينو با ميانگين کمترین ميزان ارتفاع گياه را جمعيت دق
 .ندمتر داشتسانتي 12/10

مقایسه ميانگين صفت طول و عرض برگ نشان داد که 
 20/9و  90/34ترتيب جمعيت خنج دارای بيشترین مقدار )به

متر( و پنج جمعيت دیگر کمترین مقدار در این ویژگي ميلي
بررسي مقایسه ميانگين ویژگي تعداد برگ در گره نشان  بودند.

های طبيعي سرچاهان و داد که بيشترین تعداد در جمعيت
( حاصل شد؛ این 10/29و  90/29ترتيب با تعداد بستك )به

، در جمعيت در حالي است که کمترین تعداد برگ در گره
 دست آمد. به 01/10طبيعي سيرمند با تعداد 

 

 (S. mirzayanii)های مورتلخ جمعیت گیری شده درمقایسه میانگین صفات اندازه -8جدول 

 نام

 هاجمعيت

 تعداد انشعاب 

 از قاعده

 ارتفاع گياه

 مترسانتي

 طول برگ

 مترميلي

 عرض برگ

 مترميلي

 تعداد برگ 

 در گره

 طول ميانگره 

 مترميلي

 قطر ساقه

 مترميلي

 c01/9 ab99/91 b29/21 b10/0 d01/10 c12/2 bc00/9 سيرمند

 a99/10 c12/10 b29/23 b14/0 dc32/24 b99/2 c19/9 فينودق

 c39/9 b99/09 b10/23 b39/0 ab10/29 c23/2 ab20/14 بستك

 c90/9 a91/99 b19/23 b09/0 a90/29 c22/2 c19/9 سرچاهان

 b39/14 a90/99 b91/21 b09/3 bc92/23 a29/3 a99/14 زاغتنگ

 b90/11 ab94/91 a90/34 a20/9 bc90/22 c39/2 abc00/9 خنج
 .با یکدیگر ندارند یداراختالف معني های با حداقل یك حرف مشابهدر هر ستون، ميانگين: *
 

  -8ادامه جدول 
 طول دمبرگ هاجمعيت

 مترميلي

 تعداد انشعاب

 فرعي 

 طول انشعاب

   فرعي 

 تعداد گره

 در ساقه 

 وزن تر شکل برگ

 بوته در گرم

 وزن خشك

 بوته   در گرم

 c20/0 c02/9 a29/9 c10/14 c11/9 d09/39 d49/19 سيرمند

 b12/9 a49/20 b04/9 abc23/12 a99/9 b99/93 b29/29 فينودق

 bc90/0 c10/14 b90/9 bc99/11 bc30/9 c10/94 bc49/23 بستك

 bc94/0 b99/13 a94/9 ab22/13 bc23/9 a91/02 a99/39 سرچاهان

 b29/9 c99/9 a19/9 a09/10 ab99/9 ab44/99 a10/39 زاغتنگ

 a39/9 b01/12 b01/9 a44/10 c90/0 cd99/03 cd09/19 خنج
 .با یکدیگر ندارند یداراختالف معنيهای با حداقل یك حرف مشابه در هر ستون، ميانگين: *
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ارزیابي مقایسههه ميانگين صههفت تعداد انشههعاب فرعي 
يت طبيعي دق     که این ویژگي در جمع يانگر آن بود  ينو فب

های طبيعي ( و در جمعيت49/20دارای بيشههترین تعداد )
و  99/9، 02/9ترتيب  زاغ و بسهههتك )به  سهههيرمند، تنگ  

 باشند. بيشترین تعداد گرهکمترین تعداد مي ( دارای10/14
يانگين      با م قه  به   به  10و  09/10در سههها يب متعلق  ترت

يت  نگ   جمع يانگين    های ت با م زاغ و خنج و کمترین آن 
 به جمعيت سيرمند تعلق داشت. 10/14
 

 صفات بین ضرایب همبستگی 
صفات اندازه             سون  ساده پير ستگي  ی گيرضرایب همب

يت  عه    شهههده روی جمع طال در های طبيعي مورتلخ مورد م
ست.  9جدول  شان داد که   نتایج آمده ا شعاب از  ن تعداد ان

شعاب فرعي     ستگي مثبت را با تعداد ان قاعده باالترین همب
شعاب از قاعده با طول    99/4) ستگي تعداد ان شت. همب ( دا

(، طول 91/4(، نسبت طول به عرض برگ )93/4دمبرگ )
يانگره )  عداد گر 99/4م ( مثبت و  09/4ه در سهههاقه ) ( و ت

دیگر، سهههه صهههفت ارتفاع گياه    سهههوی دار بود. از معني
( و درصد وزن خشك 91/4(، طول انشعاب فرعي )90/4)
( با صفت تعداد انشعاب از قاعده همبستگي منفي و 92/4)

( و شههکل 93/4تعداد انشههعاب فرعي ) دار داشههتند.معني
سطح احتمال  99/4برگ ) ستگي م    1( در  صد همب نفي در

ست ا باالیي با صفت ارتفاع گياه نشان دادند؛ این در حالي
(، تعداد برگ در گره 94/4که صفات طول انشعاب فرعي )

صلي )   09/4) ساقه ا شك    02/4(، قطر  صد وزن خ ( و در
درصهد با صهفت ارتفاع گياه    9( در سهطح احتمال  02/4)

 دار داشتند. رابطه مستقيم و معني

صفت عرض برگ )  ( 00/4طول دمبرگ )( و 99/4دو 
سطح احتمال   درصد و دو صفت درصد وزن خشك      1در 

ساقه ) 99/4) سطح احتمال  00/4( و تعداد گره در   9( در 
ند؛ دار داشت درصد با ویژگي طول برگ رابطه مثبت و معني 

ستگي   صفت بين ولي همب شعاب طول برگ با   های طول ان
شکل برگ ) 93/4فرعي )  .دبودار ( منفي و معني09/4( و 

  های طول دمبرگمشخصه تعداد گره در ساقه نيز با ویژگي
درصد  1( در سطح احتمال 92/4( و طول ميانگره )93/4)

( در سههطح احتمال 94/4و با ویژگي تعداد برگ در گره )
 دار نشان داد.درصد همبستگي مثبت و معني 9

صلي )     ساقه ا ( 09/4(، عرض برگ )91/4صفات قطر 
( با صفت درصد وزن خشك 02/4و طول انشعاب فرعي )
ستگي مثبت و معني  شتند. این در حالي همب که  ست ا دار دا

شعاب فرعي )    صد وزن    99/4صفت تعداد ان صفت در ( با 
سطح احتمال    شك در  ستگي منفي باالیي    1خ صد همب در

 را نشان داد.
 

 تجزیه عاملی 
 KMO)بارتلت  و KMOآزمون ها، یه به عاملزقبل از تج     

Bartlett's Testand  )نشان  شیآزما شرایط ایندر . انجام شد
زمون ( و آ992/4بوده ) 9/4بزرگتر از  KMOداد که عدد 

 يکافدهنده نشانکه  (0.01p>) شد داريبارتلت معن تیکرو
 مليعا هیتجز یبرا هياول یرهايمتغ يهمبستگ ریبودن مقاد

 نیر اد كیتر از بزرگ یهاشهی. با در نظر گرفتن رباشديم
از  یك. واریانس هر شد استخراج يعامل اصل پژوهش، چهار

های چهارگانه، ضریب ویژه، درصد واریانس نسبي و عامل
 آمده است.  9درصد واریانس تجمعي در جدول 

 



 

 (S. mirzayanii)های طبیعی مورتلخ جمعیت در 1گیری شدهبین صفات اندازهدوگانه ضرایب همبستگی  -6جدول 

 NBB PH LL LW NLN IL MSD PL BN BL NNS LS FW DW DWP صفات

NBB -               

PH 
**90/4-               

LL 30/4 43/4              

LW 19/4 10/4 **99/4             

NLN 24/4- *09/4 49/4 49/4            

IL 
*99/4 21/4- 19/4- 30/4- 49/4-           

MSD 14/4- *02/4 49/4 42/4- 19/4 *00/4          

PL 
**93/4 49/4- **00/4 **99/4 40/4 32/4 29/4         

BN 
**99/4 **93/4- 43/4 13/4- 29/4- 23/4 *90/4 11/4        

BL 
**91/4- *94/4 **93/4- **92/4- 19/4 43/4 49/4- **90/4- 39/4-       

NNS 
*09/4 22/4 *00/4 33/4 *94/4 **92/4 39/4 **93/4 42/4- 11/4-      

LS 
**91/4 **99/4- *09/4- **99/4- 12/4- **99/4 49/4 49/4- **93/4 41/4- 19/4     

FW 22/4 43/4 20/4 39/4 **99/4 *94/4 49/4- 40/4- 20/4 *01/4 *99/4 *91/4    

DW 19/4 49/4 30/4 *00/4 **93/4 *99/4 40/4 14/4- 19/4 *00/4 *99/4 *99/4 **99/4   

DWP *92/4- *02/4 *99/4 *09/4 19/4- 20/4 **91/4 39/4- **99/4- *02/4 22/4- 49/4 22/4- 49/4- - 
 ns، *  درصد 1 درصد و 9دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيترتيب غير: به**و 

                                                 
 آورده شده است. 2اسامي صفات در جدول  -1 
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درصد از کل  30/99های چهارگانه در مجموع عامل
توجيه کردند. مورتلخ بوته تك 132بين را موجود  راتييتغ

نظر صرف 99/4تر از بزرگ يعامل بیضرا يدر هر عامل اصل
 در نظر گرفته شدند داريمعن ،از عالمت مربوطه

(., 2012et alMoghaddam ) .درصد از  09/34اول  عامل
واریانس کل را توجيه کرد و متغيرهای دخيل در آن شامل 
طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ و طول انشعاب فرعي 

 درصد از واریانس کل را بيان کرد. 49/29دوم  عاملبود. 
سه متغير تعداد انشعاب از قاعده، تعداد دربرگيرنده  عاملاین 

رتيب تباالی مثبت )بهانشعاب فرعي و شکل برگ با ضریب 
( و متغير ارتفاع گياه 09/4و  00/4، 00/4با ضرایب عاملي 
سوم شامل چهار متغير  عامل ( بود.-91/4با ضریب منفي )

تعداد برگ در گره، تعداد گره در ساقه، وزن تر و وزن خشك 
، 93/4، 99/4ترتيب با ضرایب عاملي با ضریب مثبت )به

درصد از واریانس کل را  34/22( و مقدار 90/4 و 99/4
توجيه کرد. در نهایت، متغيرهای طول ميانگره، قطر ساقه و 

درصد از  11/10چهارم،  عاملدرصد وزن خشك در 
 واریانس کل را توجيه کردند.

 

 

 (S. mirzayaniiهای مورتلخ )جمعیت عاملی درتجزیه  -7جدول 

 0 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل نام صفات 

 -12/4 -49/4 -49/4 90/4 طول برگ

 -10/4 -19/4 -29/4 93/4 عرض برگ

 22/4 13/4 10/4 99/4 طول دمبرگ

 40/4 39/4 -30/4 -99/4 طول انشعاب فرعي

 29/4 29/4 -91/4 41/4 ارتفاع گياه

 41/4 19/4 00/4 00/4 انشعاب از قاعدهتعداد 

 -09/4 40/4 00/4 92/4 تعداد انشعاب فرعي

 29/4 20/4 09/4 -30/4 شکل برگ

 -49/4 99/4 -04/4 12/4 تعداد برگ در گره

 30/4 93/4 14/4 99/4 تعداد گره در ساقه

 -40/4 99/4 21/4 -24/4 وزن تر

 49/4 90/4 19/4 -29/4 وزن خشك

 99/4 02/4 99/4 -41/4 ميانگرهطول 

 93/4 49/4 -19/4 13/4 اصلي قطر ساقه

 90/4 -20/4 -20/4 -94/4 درصد وزن خشك

 12/2 30/3 39/0 93/0 ضریب ویژه

 11/10 34/22 49/29 09/34 نسبي درصد واریانس

 30/99 23/02 92/99 09/34 درصد تجمعي واریانس
 .های مورد نظر دارندعاملداری در دارای ضرایب بردارهای ویژه معنيخط کشيده شده نها آاعدادی که زیر 
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 ایخوشهتجزیه 
های مورتلخ مورد مطالعه، بندی جمعيتمنظور گروهبه    

وش رکه در آن ترسيم دندروگرام به شدانجام  ایخوشهتجزیه 
ع وسيله مربها بهفواصل بين ژنوتيپ و Wardحداقل واریانس 

با برش دندروگرام حاصل از فاصله اقليدسي برآورد شد. 
گروه ایجاد  9و  0، 3های مختلف، از محل ایخوشهتجزیه 
ها، از تجزیه انتخاب یکي از این حالت برای (.2)شکل  گردید

 کامالً تصادفي ناقصواریانس چند متغيره بر مبنای طرح 
-لف برش دندروگرام، گروههای مختاستفاده گردید. در حالت

گروه،  0بندی انجام شد که در حالت برشي منجر به ایجاد 
عبارت دیگر، به (.F=  0/21دست آمد )به Fبيشترین مقدار 

ز داری بيشتر اطور معنيها بهبين گروه در این حالت اختالف
ه تری انجام شدبندی صحيحها بوده و گروهاختالف درون گروه

های بستك و سيرمند جمعيت 1خوشهدر  اساس،ن ای بر است.
قرار گرفتند. این دو جمعيت با داشتن صفات مشترکي مثل 

ارتفاع گياه، عرض برگ، طول ميانگره، درصد وزن خشك، 
طول دمبرگ و نسبت طول به عرض برگ بيشترین شباهت را 

دربرگيرنده  2خوشههای مورد مطالعه داشتند. در بين جمعيت
اغ و سرچاهان بود. این دو جمعيت صفات زدو جمعيت تنگ

مشابهي مانند ارتفاع گياه، نسبت طول به عرض برگ، وزن 
. داشتندخشك، درصد وزن خشك و طول انشعاب فرعي را 

-فينو بود. در این جمعيت، ویژگيشامل جمعيت دق 3خوشه

های تعداد انشعاب از قاعده، قطر ساقه و نسبت طول به عرض 
و سه صفت ارتفاع گياه، عرض برگ و  برگ باالترین ميزان

های مورد در بين جمعيترا درصد ماده خشك کمترین ميزان 
جمعيت خنج قرار داشت. این  0خوشهمطالعه داشتند. در 

های طول برگ، عرض برگ و طول جمعيت از نظر صفت
های طول انشعاب دمبرگ باالترین ميزان و از نظر مشخصه

کمترین مقدار را در بين فرعي و نسبت طول به عرض برگ 
 های مورد بررسي دارا بود.جمعيت

 

 

  
 (Salvia mirzayaniiهای مورد مطالعه مورتلخ )جمعیت ایخوشهدندروگرام حاصل از تجزیه  -2شکل 
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 بحث
آگاهي از سطح تنوع ژنتيکي و برآورد دقيق آن در     
 های گياهي و تعيين روابط ژنتيکي بين موادسمالپژرم
حي است. الهای اصحي، پایه و اساس بسياری از برنامهالاص

ا و هع از فاصله ژنتيکي در بين افراد یا جمعيتالکسب اط
های مورد نظر در برنامه آگاهي از روابط خویشاوندی گونه

 گيری مؤثرهدهي ذخایر توارثي و نمونحي، امکان سازمانالاص
های در برنامهرا برداری بهتر از تنوع ها و بهرهز ژنوتيپا

 .(et al Govindaraj ,.2015) دنمایميحي فراهم الاص
های دار بين جمعيتوجود اختالف معنيپژوهش، این در 

جز درصد وزن خشك، در سطح برای کليه صفات، بهمورتلخ 
های بين جمعيتکه دهد احتمال یك و پنج درصد نشان مي

ه البتمورد مطالعه از نظر این صفات تنوع زیادی وجود دارد. 
دامنه تغييرات گسترده صفات مورد بررسي نيز این مطلب را 

( CVضریب تغييرات ) که يصفات همچنينکند. ميیيد أت
 صفت يّتاز کم تریيعمحدوده وس تری دارند، دارایباال
وب ت محسآن صف یبرا تریوسيع انتخاب دامنه که باشندمي

(. از این گذشته، با  2014et alEsmaeilpour ,.شود )يم
توجه به هتروزیگوسيتي زیاد و دگرگشني قابل توجه در 

تنوع زیاد صفات مورد انتظار بود  Salviaجنس 
(., 2019et al Radosavljević.)  ،در بين صفات مورد بررسي

سه صفت وزن تر، وزن خشك و تعداد انشعاب از قاعده دارای 
بيشترین ضریب تغييرات و صفت قطر ساقه کمترین ضریب 

ي گلي خليجروی مریم انجام شدهمطالعه . داشتندتغييرات را 
(santolinifolia Salvia نشان داد که صفات تعداد انشعاب )

ش، تعداد انشعاب گلدار، وزن خشك از قاعده، قطر تاج پوش
 ابراینباشند؛ بنو وزن تر دارای بيشترین ضریب تغييرات مي

ها مشارکت بيشتری در ایجاد تنوع ظاهری این ویژگي احتماالً
 Raeisiگلي داشته باشند )های مختلف جنس مریمگونه

., 2020et alMonfared .)  
 نتایج ،مورتلخهای از نظر تنوع ژنتيکي درون جمعيت

 نيتخم برایهای تنوع ژنتيکي حاصل از ارزیابي شاخص
نشان داد هر شش جمعيت مورد مطالعه  جمعيتيتنوع درون 

بيشترین و کمترین ميزان تنوع  از تنوع باالیي برخوردارند.

تيب ترکار برده شده، بههای بهدرون جمعيتي براساس شاخص
رچاهان های طبيعي خنج و سهای درون جمعيتدر ژنوتيپ

های ویژگي داريتفاوت آماری معنمشاهده شد. وجود 
 بيان کننده آن است تحقيق ینمورد مطالعه در ا مورفولوژیکي

 يکاف يکيژنت تنوع از بررسيمورد های طبيعي جمعيتکه 
 ياناز م توانمي روینبرای صفات مختلف برخوردار بودند. از ا

و در  انتخاب با صفات شاخص راهای طبيعي جمعيتآنها، 
 et alRaeisi Monfared ,.) استفاده کرد ياصالح هایپروژه

., 2018et al2020; Travlos .) 
های بررسي نتایج حاصل از مقایسه ميانگين ویژگي

شان ن S. mirzayaniiهای طبيعي جمعيتظاهری مربوط به 
بيشترین تعداد انشعاب از قاعده و باالترین ارتفاع گياه که داد 
زاغ و خنج مشاهده فينو، سرچاهان، تنگهای دقجمعيتدر 

نوع  بهآن  ارتفاع از قاعده و اهيانشعاب گ تعداد تيهمگردید. ا
 Allard and) دارد يبستگ یکشاورز ستميمحصول و س

Bradshaw, 1964). های مختلف جنس گونهمورد  در
 صورت تك محصوليبهکشاورزان گلي که عمدتاً توسط مریم

ود، داشتن ارقام با ارتفاع مطلوب که امکان شکشت مي
اشد. بکند بسيار حائز اهميت ميبرداشت مکانيزه را فراهم مي

، برخورداری گياهان از تعداد انشعاب از قاعده دیگر سویاز 
 اندازی ایجاد شده در بخش پيرامونيدليل سایهگياه بيشتر، به

کاهش و در نتيجه های هرز گياه، سبب کاهش تعداد علف
همچنين در  هزینه مرحله داشت و توليد خواهد شد.

ای با هدر مقياس صنعتي، گونهکشاورزی های توليد سيستم
ن دليل عملکرد کمي و کيفي پایيبه ،ارتفاع گياه کم )کوتوله(

گران حالاص نیبنابراشوند؛ متابوليتي توسط کشاورزان رد مي
-هرفتن خواستگلي با در نظر گهای مختلف جنس مریم گونه

ع و که از ارتفاآنان ارقام متناسب با نياز ، گاندکننديتولهای 
تعداد انشعاب از قاعده مناسب برخوردار باشند در اولویت 

تا افزایش عملکرد را حاصل  کارهای اصالحي قرار دهند
 ;Sui, et alHabibi Barrionuevo, 2021 ;2019 ,.) نمایند

2019.) 
از نظر ميانگين ابعاد برگ )طول و عرض(، بيشترین مقدار 
این صفت در جمعيت طبيعي خنج حاصل شد؛ پنج جمعيت 
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از  یکيدیگر، همگي در یك سطح قرار داشتند. مورد بررسي 
 نقشي دليلبهها برگ ها هستند.های مهم در گياهان، برگاندام

ن پدیده یکه در زمينه فتوسنتز و نگهداری ترکيبات حاصل از ا
کنند، از اهميت حياتي در تداوم وجود گياهان ایفا مي

عنوان محصول شناخته شده ها بهبرخوردارند. کربوهيدرات
ساز برای استفاده در توليد عنوان پيشعمل فتوسنتز به

نابراین ب شوند.کار برده ميترکيبات ثانویه در گياهان دارویي به
 اشد، در نتيجه این امکانهر چه ابعاد برگ یك گياه بزرگتر ب

برای آن فراهم خواهد شد تا نور آفتاب بيشتری را در واحد 
سطح دریافت و با توجه به سطح برگ بزرگتر موجود و تعداد 

ميزان  های مزوفيلي حاوی کلروپالست بيشتر،سلول
ه عمل فتوسنتز توليد و در ادام دليلبهکربوهيدرات بيشتری 

 انویه بيشتر فراهم خواهد شد)های( ث امکان توليد ترکيب
(Verma and Shukla, 2015) . 

دار مانند های اسانساز دیگر صفات مهم در اصالح گونه
های تعداد برگ در گره، تعداد گره توان به مشخصهمورتلخ مي

در ساقه، تعداد و طول انشعاب فرعي اشاره نمود که با توجه 
و، فينهای دقجمعيتها، به نتایج حاصل از مقایسه ميانگين

های مورد بررسي برتر بودند. در بين جمعيت خنج و سرچاهان
عالوه بر نقش عوامل ژنتيکي و محيطي که ها نشان داده بررسي

های اسانس، عامل در توليد و تنوع کمّي و کيفي ترکيب
های مختلف گياه و مرحله نموی که دیگری تحت عنوان اندام

 هایاندام باشد.ميثيرگذار أتيار گياه در آن قرار دارد، بس
توليد اسانس  برایمختلف گياهان معطر از توان متفاوتي 

برخوردارند و برای رسيدن به عملکرد حداکثری اسانس، 
اطالع یافتن از اندام گياهي با درصد اسانس باال ضروری 

 مورد یکسو از تواندمي این موضوع (.Barra, 2009باشد )مي
 اصالحي هدف یك عنوانبه گياهان دارویي نژادگرانبه توجه

 استفاده برای دیگر سوی از و اندام ماده خشك عملکرد در
 توجه مورد بهداشتي -آرایشي و غذایي صنایع دارویي، در

et al Moaied Noormand ;2020 ,.) گيرد قرار

., 2017et alNematollahi .)  با توجه به اینکه گياه مورتلخ
های پوشيده از کرک ،های مختلفدر اندام ،از نظر ظاهری

 های ترشحي درکرککه باشد و نيز مشخص شده ترشحي مي

های انباشت عنوان یکي از عمده محلگلي بهجنس مریم
بنابراین یکي از ؛ ( 2009et alAnačkov ,.باشد )اسانس مي

اهداف اصالحي برای افزایش حداکثری عملکرد اسانس در 
گ ، تعداد برهای تعداد و سطح برگند صفتتوااین گياه، مي

اشد ب در گره، تعداد گره در ساقه، تعداد و طول انشعاب فرعي
 .گران قرار گيردکه افزایش ميزان آنها باید مورد توجه اصالح

دوگانه بين  دست آمده از بررسي همبستگينتایج به
باال بودن ميزان ویژگي که نشان داد  مطالعههای مورد ویژگي

های طبيعي ارزیابي شده گياه ماده خشك در جمعيتوزن مهم 
رتفاع هایي مانند امورتلخ بستگي به باال بودن مقادیر ویژگي

طول و عرض برگ، قطر ساقه اصلي و طول انشعاب  گياه،
ود تا شبرخورداری از ارتفاع گياه بيشتر سبب مي دارد. فرعي
توسنتز در نتيجه ف ،تری را دریافت کنندهای گياه نور بيشبرگ

يرد که گهای بيشتری شکل ميبيشتر انجام داده و تعداد جوانه
 در ادامه منجر به افزایش عملکرد نهایي محصول خواهد شد.

نژادی برای از آنجایي که یکي از مهمترین اهداف به
هولت در س براینژادگران، گزینش گياهاني با ارتفاع بيشتر به

برداشت مکانيزه است، وجود این همبستگي گزینش گياهان 
 همچنين (. 2011et alYavari ,.کند )تر ميمطلوب را آسان

برگ محل انجام فتوسنتز و توليد مواد  ینکهبا توجه به ا
طح در نتيجه س ،رشد و نمو گياه است یالزم برا يکربوهيدرات

 هایرکيبتميزان فتوسنتز و توليد  یشبرگ بيشتر موجب افزا
 .کردرا فراهم خواهد  یشيو زا یشيرشد رو یه الزم براياول

حاصل از های وردهافراز این گذشته، فراهم بودن بيشتر 
فتوسنتز در گياهان دارویي مانند مورتلخ این امکان را به گياه 

 Khare)های( ثانویه بيشتری را توليد کند ) دهد تا ترکيبمي

., 2020et alترکيبات اوليه بيشتر عالوه بر  (. همچنين توليد
که در افزایش عملکرد گياه دارد، سبب افزایش ثيری أت

 يتأثير منف شود.ها ميمقاومت آن نسبت به آفات و بيماری
 ینازجمله مهمتر هایو بيمار آفات از يناش یهاآسيب
 عملکرد است و استفاده از سموم ی تهدیدکنندههاعامل

 ی سالمتبرا یجد یدیدر مبازره با آنها نيز تهد شيميایي
 هایيجمعيت ین انتخاببنابرا .روديشمار مانسان و طبيعت به

 هایآسيب آفات و بيمار ی بهتحمل بيشتر يطور طبيعکه به
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 ت بکاهدالاز مشک یادیز حدود تا توانديداشته باشند م
(., 2020et alRaeisi Monfared ). 

 ایخوشه هیاز تجز پيش طور معمولبه ،عاملي هیتجز
 یبندگروه که در یيرهايمتغ ينسب تيتا اهم دشويمانجام 
 (.Jackson, 1991گردد )روشن  کنند،ایفای نقش ميها خوشه
نجر به استخراج چهار ها معاملبه  حاصل از تجزیه نتایج

پذیری متغيرها، گزینش ثيرأتعامل گردید که با توجه به 
هایي با اول منجر به برخورداری از جمعيت عاملبراساس 

تواند در توليد و انباشت ماده هایي خواهند شد که ميویژگي
دوم  املعاگر گزینش براساس بيشتر نقش داشته باشند. ثره ؤم

 و های انتخابي از عملکرد متابوليتي باالتر، جمعيتشود انجام
 هایت،قابليت برداشت مکانيزه برخوردار خواهند بود. در ن

های سوم و چهارم منجر به برخورداری عاملگزینش براساس 
. در پژوهشي نتایج شدهایي با عملکرد باال خواهد از جمعيت

گلي ریمصفت کمّي در گياه م 24 ،های اصليتجزیه به مؤلفه
درصد از واریانس  00/90شش گروه قرار داد و را در  خليجي

يرات بيشترین سهم در توجيه تغياول با لفه ؤمکل را توجيه کرد. 
وزن تر، وزن خشك، ارتفاع های صفت (%12/10) هاداده

 با ضرایبرا گياه، قطر تاج پوشش و تعداد انشعاب گلدار 
 et alRaeisi Monfared ,.)شامل شد  03/4مثبت بيشتر از 

 های زیره سياه ایرانيجمعيتای دیگر روی در مطالعه .(2020
(persicum Bunium )مؤلفه  0ها نشان داد که به مؤلفه هیتجز

صفات را  انسیوار از کلدرصد  01/93 اصلي توانستند
درصد(  40/92) سهم نیکه مؤلفه اول با بيشتر ندیتوجيه نما

شامل صفات ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در 
و تعداد بذر در  نیآذطول برگ، طول و عرض گل اصلي، چتر

 .( 2019et alTalebi ,.) بوته بود
در چهار  ایخوشههای مورتلخ در نتيجه تجزیه جمعيت

 يشناسریختهای با صفات خوشه قرار گرفتند که جمعيت
های یکسان قرار گرفتند. در پژوهشي با تقریباً مشابه در گروه
اکوتيپ پونه در  Ward ،39روش ای بهانجام تجزیه خوشه

وه مجزا تقسيم شدند. نتایج اقليدسي به چهار گر 9فاصله 
ای تا حدی مطابقت صفات حاصل از تجزیه خوشه

 et Azarkishجغرافيایي نشان داد ) أمنشمورفولوژیکي را با 

., 2017al).  
در هر یك  های مورتلخ مشاهده شدهجمعيتاز آنجایي که 

ها دارای قرابت ژنتيکي بيشتری نسبت به از خوشه
بنابراین در  دیگر هستند، موجود در خوشههای جمعيت

ای هجمعيتتوان با توجه به مي ،گيریصورت نياز به دورگ
-وری بيشتر از پدیدههای مختلف، برای بهرهموجود در گروه

هتروزیس و تفکيك متجاوز استفاده کرد. در  مانندهایي 
معموالً برای ایجاد تنوع ژنتيکي یا انتقال  نژادی،کارهای به

عبارت دیگر، والد به والد دیگر و به صفات مطلوب از یك
بهبود بخشيدن و اصالح یك گياه از تالقي بين دو یا چند والد 

شود. بنابراین هر چه افرادی که تشابه مختلف استفاده مي
ری تکمتری دارند با یکدیگر تالقي داده شوند، صفات متنوع

 سبدست خواهد آمد. همچنين برای استفاده از پدیده هتروزی
 شتریيب فاصله يکيژنت از افرادی استفاده کرد که از نظر دبای

که  دنمایيم امکان را فراهم نیای اخوشه هیتجز با هم دارند.
فراد که ا شوند بندیافراد براساس صفات مختلف طوری گروه

هت افراد با شباو به هم  كیهای نزددر گروه شتريبا شباهت ب
 وقرار گيرند های دور از هم کمتر با فاصله بيشتر در گروه

نظر افراد مناسب را  توان برای اهداف موردبراساس آن مي
 Jaynes) دبرای تالقي یا سایر کارهای اصالحي انتخاب کر

., 2003et al). 

 تنوع حاصل از این پژوهش،نتایج براساس طورکلي به
 .Sهای طبيعي گونه ای بين و درون جمعيتژنتيکي گسترده

mirzayanii های ظاهری مورد بررسي وجود از نظر ویژگي
از ارزشمند بودن این ذخایر و لزوم توجه  حکایتدارد که 

 داری، ارزیابي و شناسایي آنهاست.بيشتر در حفظ، نگه
انتخاب نيازمند تنوع است و با باال رفتن تنوع ژنتيکي در یك 

. یابدهای برتر افزایش ميجامعه توانایي انتخاب ژنوتيپ
، ما را در شناسيریختهای مختلف داشتن از جنبه اطالع

سازی یاری برداری، اصالح و اهليبهرههای راهبردتعيين 
استفاده از نشانگرهای مولکولي مختلف  طور مسلمبهکند. مي

و ارزیابي تنوع فيتوشيميایي اسانس همراه با نشانگرهای 
، لخمورت پالسمشناسایي چنين تنوعي در ژرم برای ریختي

توانند در مدیریت مناسب برای و کاراتری ميثر ؤمطور به
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د. نگلي مفيد باشاهداف اصالحي مختلف در این گونه از مریم
در نهایت، در حال حاضر براساس نتایج تنوع ژنتيکي این 

، شناسيریختها با استفاده از نشانگرهای جمعيت
فينو و های طبيعي برتر مورتلخ شامل خنج، دقجمعيت

سازی و ایجاد منظور اهليهای اصالحي بهسرچاهان در پروژه
ارقام مرغوب و مطلوب متناسب با نياز صنایع مختلف، قابل 

  .هستنداستفاده  برایتوصيه 
 
 منابع مورد استفاده 

 Allard, R.W. and Bradshaw, A.D., 1964. Implications 

of genotype-environmental interactions in applied 

plant breeding. Crop Science, 4(5): 503–508. 

 Anačkov, G., Božin, B., Zorić, L., Vukov, D., Mimica-

Dukić, N., Merkulov, L., Igić, R., Jovanović, M. and 

Boža, P., 2009. Chemical composition of essential oil 

and leaf anatomy of Salvia bertolonii Vis. and Salvia 

pratensis L. (Sect. Plethiosphace, Lamiaceae). 

Molecules, 14:1-9. 

 Azarkish, P., Moghdam, M., Vaeze. J., Peirbalote. 

A.GH. and Davarenzhad. GH.H., 2017. Genetic 

diversity of ecotypes of Horse Mint (Mentha 

longifolia) in southwest of Iran using morphological 

traits. Seed and Plant Improvement Journal, 32(3): 

311-329.  

 Azarkish, P., Moghaddam, M., Khakdan, F. and 

Ghasemi Pirbalouti, A., 2020. Effect of altitude on 

morphological diversity and essential oil constitutes 

of Prangos ferulacea (L.) Lindl. Iranian Journal of 

Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic 

Research, 28(1): 132-148. 

 Bahadori, S., Sonboli, A. and Jamzad, Z., 2016. 

Anatomical and morphological characteristics of 

Salvia candidissima vahl. ssp. candidissima 

(Lamiaceae) as a new record from Iran. Iranian 

Journal of Botany, 22(2): 104-111. 

 Barra, A., 2009. Factors affecting chemical variability 

of essential oils: A Review of recent developments. 

Natural Product Communications, 4(8): 1147-1154. 

 Barrionuevo, C.N., Benitez-Vieyra, S. and Sazatornil, 

F., 2021. Floral biology of Salvia stachydifolia, a 

species visited by bees and birds: connecting sexual 

phases, nectar dynamics and breeding system to 

visitors’ behavior. Journal of Plant Ecology, rtab012, 

https://doi.org/10.1093/jpe/rtab012 

 Binava S., Yavari, A. and Shokrpour, M., 2020. A 

study on the quality and quantity of essential oil from 

different plant organs of Salvia mirzayanii Rech.f. & 

Esfand. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants, 35(6): 914-924. 

 Bos, I. and Caligari, P., 2008. Selection Methods in 

Plant Breeding. Springer Publication, 465 p. 

 Carena, M.J., Hallauer, A.R., and Miranda Filho, J.B., 

2010. Quantitative Genetics in Maize Breeding. 

doi:10.1007/978-1-4419-0766-0 

 Eghlim, G.H., Hadian, J., and Motallb Azar, A.R., 

2018. Survey on Diversity of Morphological and 

Biological Production Traits of Satureja rechingeri 

Jamzad Clones in Dezfood Climate. Plant Production, 

40(4): 41-53.  

 Esmaeilpour, M., Taheri Abkenar, K., Aalami, A. and 

Bonyad, A., 2014. The pattern of intrapopulational 

and interpopulational changes of Betula pendula in 

Iran, based on leaf morphological traits. Taxonomy 

and Biosystematics Journal, 18(6): 33-44. 

 Govindaraj, M., Vetriventhan, M. and Srinivasan, M. 

2015. Importance of genetic diversity assessment in 

crop plants and its recent advances: An overview of 

its analytical perspectives. Genetics Research 

International, 431487, 1–14. 

 Habibi, N., Nemati, S.H., Azizi Arani, M. and Aroiee, 

H., 2019. Investigation and selection among native 

populations of Flixweed (Descurainia sophia) of 

Khorasan Razavi province for yield and yield 

components under greenhouse condition. Applied 

Field Crops Research, 32: 2. 60-75. 

 Jackson, J.E., 1991. A user’s guide to principal 

components. Wiley, New York. 

 Jamzad, Z., 2012. Flora of Iran (Vol. 76): Lamiaceae. 

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 

Iran.  

 Jaynes, D.B., T.C. Kaspar, Colvin, T.S. and James, 

D.E., 2003. Cluster analysis of spatio temporal corn 

yield (atterns in a lowa field). Agronomy Journal, 95: 

574-586. 

 Khare, Sh., Singh, N.B., Singh, A., Hussain, I., 

Niharika, K., Yadav, V., Bano, Ch., Yadav, R.K. and 

Amist, N., 2020. Plant secondary metabolites 

synthesis and Â their regulations under biotic and 

abiotic constraints. Journal of Plant Biology, 63: 203–

216.  

 Margalef, R. 1958. Information theory in ecology. 

General Systems, 3: 36–71. 

 Moghaddam, M., Mohammadi, S.A. and Aghaee 

Sarbarzeh., 2012. Multivariate statistical methods, A 

primer. Parivar publications, Tabriz, Iran. 

 Mossi, A.J., Cansian, R.L., Paroul, N., Toniazzo, G., 

Oliveira, J.V., Pierozan, M.K., Pauletti, G., Rota, L., 

Santos, A.C.A. and Serafini, L.A., 2011. 

Morphological characterization and agronomical 

parameters of different species of Salvia sp. 

(Lamiaceae). Brazilian Journal of Biology, 71(1): 

121-129. 

 Mozaffarian, V., 2007. A Dictionary of Iranian Plants 

Names. Farhang Moaser, Tehran, Iran. 



 شناسي ...بررسي تنوع ریخت  90

 Nematollahi, A., Mirjalili, M.H., Hadian, J. and 

Yousefzadi, M., 2017. Chemical diversity among the 

essential oils of natural Salvia mirzayanii 

(Lamiaceae) populations from Iran. Plant Production 

Technology, 9(1): 1-16.  

 Noormand Moaied, F., Bihamta, M.R., Tabaei-

Aghdaei, S.R. and Naghavi, M.R., 2020. Study of 

morphological and phytochemical diversity among 

six (Satureja spp.) in East Azerbaijan province. 

Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant 

Breeding and Genetic Research, 27(2): 252-266. 

 Radosavljević, I., Bogdanović, S., Celep, F., Filipović, 

M., Satovic, Z., Surina, B. and Liber, Z., 

2019. Morphological, genetic and epigenetic aspects 

of homoploid hybridization between Salvia 

officinalis L. and Salvia fruticosa Mill.. Scientific 

Reports, 9(1): 3276. doi:10.1038/s41598-019-40080-

0 

 Raeisi Monfared, A., Yavari, A., Moradi, N., 2020. 

Evaluation of morphological diversity of Salvia 

santolinifolia Boiss. ecotypes growing in Hormozgan 

province. Journal of Plant Product Research, 27(3): 

279-296. 

 Resetnik, I., Baricevic, D., Batıˆr Rusu, D., Carovic´-

Stanko, K., Chatzopoulou, P., Dajic´-Stevanovic´, Z., 

Gonceariuc, M., Grdisˇa, M., Gregurasˇ, D, Ibraliu, 

A., Jug-Dujakovic´, M., Krasniqi, E., Liber, Z., 

Murtic´, S., Pec´anac, D., Radosavljevic´, I., Stefkov, 

G., Stesˇevic´, D., Sosˇtaric, I., Varbanova, K. and 

Satovic, Z., 2016. Genetic diversity and demographic 

history of wild and cultivated/naturalised plant 

populations: evidence from Dalmatian sage (Salvia 

officinalis L., Lamiaceae). PLoS One, 11:1–23. 

 Saadatjou, B., Mohammad Khani, A.R., Saeedi, K, and 

Sharmardi H.A., 2015. Evaluation of morphological 

diversity and essential oil content of different species 

ecotypes Salvia in southwestern Iran. Journal of 

Applied Crop Breeding, 3(1): 125-135.  

 Shannon, C.E. and Weaner, W., 1963. The 

Mathematical Theory of Communication. Urbana, 

IL: University of Illinois Press. 

 Simpson, E.H., 1949. Measurement of diversity. 

Nature. 163: 688. doi: 10.1038/163688a0 

 Soltanipoor, M.A., 2004. Phenolological study of 

Salvia mirzayanii Rech.f. & Esfand in different height 

regions of Hormozgan province. Pajoush and 

Sazandegi, 17(4): 34-38. 

 Sui, C., 2019. Salvia miltiorrhiza Resources, 

Cultivation, and Breeding. In: Lu S. (eds) The Salvia 

miltiorrhiza Genome. Compendium of Plant 

Genomes. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-24716-4_2 

 Talebi, M., Moghaddam, M. and Ghasemi Pirbalouti, 

A., 2019. Evaluation of morphological diversity of 

some populations of Bunium persicum in the 

Khorasan province of Iran. Iranian Journal of 

Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic 

Research, 27(1): 152-163. 

 Travlos, I.S., Cheimona, N., Roussis, I. and Bilalis, 

D.J., 2018. Weed-species abundance and diversity 

indices in relation to tillage systems and fertilization. 

Frontiers of Environmental Science & Engineering, 

6. doi:10.3389/fenvs.2018.00011 

 Verma, N. and Shukla, S., 2015. Impact of various 

factors responsible for fluctuation in plant secondary 

metabolites. Journal of Applied Research on 

Medicinal and Aromatic Plants, 2(4): 105–113. 

 Wang, M., Li, J., Zhang, L., Yang, R.W., Ding, C.B., 

Zhou, Y.H. and Yin, Z.Q., 2011. Genetic diversity 

among Salvia miltiorrhiza Bunge and related species 

using morphological traits and RAPD markers. 

Journal of Medicinal Plants Research, 5 (13): 2687-

2694. 

 Yavari, A., Nazeri, V., Sefidkon, F. and Hassani, M.E., 

2010. Influence of some environmental factors on the 

essential oil variability of Thymus migricus. Natural 

product communications, 5(6), 943-948. 

 Yousefi Azarkhanian, M., Asghari, A., Ahmadi, J. and 

Ashraf Jafari, A., 2016. Investigation of 

morphological variation among some Salvia L. 

species and ecotypes by multivariate statistical 

analysis. Journal of Crop Breeding, 20(8): 133-141. 

 

  



95 Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, Vol. 29, No.1, 2021  

Study on morphological variation of Salvia mirzayanii natural populations 
 

S. Binava1, A. Yavari2* and M. Shokrpour3 

 
1- M.Sc. Graduated, Dept. Horticulture Science and Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of  

      Hormozgan, Bandar Abbas, I.R. Iran 

2*-Corresponding author Assist. Prof. Dept. Horticulture Science and Engineering, College of Agriculture & Natural Resources,  

      University of Hormozagan, Bandar Abbas, I.R. Iran,  Email: yavari@hormozgan.ac.ir 

3- Assoc. Prof., Dept.  Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran 

 

Received: 06.04.2021  Accepted: 01.05.2021 

 

Abstract 
Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand. is an endemic medicinal species to Iran belonging to the 

Lamiaceae family. In order to study the genetic diversity of some natural populations of S. 

mirzayanii using morphological markers, 132 individual plants belonging to the six populations 

were collected at the flowering stage in their natural habitat of Hormozgan and Fars provinces. 

To evaluate the morphological traits, 15 characteristics such as plant height, leaf length and width, 

plant dry weight, number of branches and number of leaves per node were investigated. Data 

belonging to the six populations were analyzed based on Nested ANOVA. There were significant 

differences among the populations in terms of all traits (P< 0.01, 0.05). Genetic diversity indices 

such as Margalef, Shannon-Weiner, and Simpson, revealed that all the six populations had high 

intra-population diversity. Using factor analysis based on verimax rotation method, four main 

factors were identified that explained 96.34% of the total variation among 132 genotypes. Based 

on Ward's cluster analysis, the six natural populations were divided into four independent groups. 

The two populations of Bastak and Sirmand were placed in cluster1, Tang-e-Zagh and Sarchahan 

populations were placed in cluster2, and two other populations of DaghFino and Khonj were 

placed in clusters 3 and 4, respectively. Evaluation of existing phenotypic diversity can provide 

valuable information in term of management of S. mirzayanii germplasm and can be useful in 

identifying suitable populations for breeding improve varieties of this species. 

 

Keywords: Salvia mirzayanii, Natural population, Genetic diversity, Cluster analysis, 

Domestication. 
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