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 دهیچک
یاست؛ برداشت ب رانیجنوب ا كيو اندم ییمعطر، دارو یاهيگ (Mentha Mozaffarianii Jamzad) كیباربرگ یکوه پونه      

 نیگونه منحصر به فرد شده است. از ا نیخطر انقراض ا شیسبب افزا ،یعيطب یهاشگاهیاز رو یرفتن برخ نيو از ب یخشکسال ه،یرو
آن  یعيطب یهاشگاهیاز رو 1400-1398 یهاسال یاز آن ط تينه جمع اه،يگ نیا یشناسختیتنوع ر یبه منظور بررس یرو

مورد مطالعه بود.  یهاتيجمع نيوجود تنوع ب انگريب انس،یوار هیتجز جیشد. نتا یابیارز كیصفت مورفولوژ 23و  یآورجمع
شاخه، نسبت طول به عرض برگ و تعداد شاخه  یبرگ در انتها عدادصفات مورد بررسی به جز صفات ت یها از نظر تمامجمعيت

 شتريب نيب هضرایب همبستگی صفات نشان داد کنتایج درصد( نشان دادند.  5آماری )در سطح احتمال  داریدهنده تفاوت معنگل
درصد از  45/76در مجموع  یمولفه اصل 6 ،یعامل هیتجز جیوجود دارد. بر اساس نتا یداریمعن یستگيهم یصفات مورد بررس

درصد از واریانس کل را  64/13و  8/15،  24/23مولفه های اول ، دوم و سوم به ترتيب  کردند. هيصفات را توج نيکل ب انسیوار
با استفاده از روش کالستر  هیتجزدر . توجيه کردند و به عنوان مولفه های موثر در ارتفاع بوته،  گل آذین، و تاج پوشش شناخته شدند

Ward ، دارای ميانگين ارتفاع و سطح تاج پوشش بيشتری نسبت  3جمعيت های کالستر گرفتند.قرار  یدر سه گروه اصلرا  هاتيجمع
بهتر منابع  یپالسم برای تسهيل مدیریت و بررسژرم نگهداریهای و ایجاد کلکسيون فنوتيپیارزیابی تنوع . به سایر کالسترها بودند

ها و تواند اطالعات مفيدی در مدیریت کلکسيون، میهای اصالحی ضروری است. ارزیابی تنوع فنوتيپی موجودبرنامه درژنتيکی 
های مناسب برای اهداف در شناسایی جمعيت قيتحق نیحاصل از ا یفراهم آورد. داده ها كیباربرگ یپالسم در پونه کوهژرم

 د است.و ارزشمن دياصالحی، مف
 

 ی، همبستگچند متغيره  هیتجز گونه انحصاری، ، Mentha Mozaffarianii  :یدیکل هایواژه

 
 مقدمه
 Mentha Mozaffarianii)باریك پونه کوهی برگ      

Jamzad)  گياهی معطر و اندميك جنوب ایران است که به

 et al.,(Arman شود نام محلی پودن کوهی شناخته می

این گونه گياهی به دليل داشتن ميزان باالی اسانس  .(2011
منحصر به فرد ازجمله لينالول، پيپریتون، ثره ؤمو مواد 
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اکسيد گياهی ارزشمند است پيپریتنون و پولگون، پيپریتنون
(2018 et al.,Daneshbakhsh .) معموالً این گياه  هایرگب

نده و کنیضدعفون یازجمله داروها یرانیا یسنت یدر داروها
هاضمه، ورم دردناک، سوء یدرمان قاعدگ یدرد برا ضد

ها بهبود زخم یو برا یمفاصل، تب، سردرد، سرماخوردگ
ميکروبی اسانس . خواص آنتیمورد استفاده قرار گرفته است

 et al.,Arman  ;2011)این گياه نيز به اثبات رسيده است 

2018 et al.,Daneshbakhsh ) .کی از فاصله ژنتي آگاهی
و آگاهی از روابط خویشاوندی ها جمعيتبين افراد یا  در

مورد نظر، امکان سازماندهی ذخایر توارثی و  هایگونه
را بهتر از تنوع  برداریبهره ها وژنوتيپ ازثر ؤمگيری نمونه
 et al.,(Sharma  کندمیاصالحی فراهم  هایبرنامهدر 

سازماندهی و حفاظت  عالوه بر مطالعه تنوع ژنتيکی .(2002
هيبرید نيز  بذرهایهتروزیس و توليد  پدیده در، گياهان

 (Abdollahi Mandoulakani, 2013).ت اس بسيار مهم
پرورشبرای فرصت را  نیا اهانيگ یکيتنوع در منابع ژنت

با  افتهیو بهبود دیتا ارقام جد کندفراهم می اهيدهندگان گ
 یهایژگیامل وکه ش توليد کنندمطلوب را  خصوصيات

و ...(  عملکرد باال، بذر بزرگ و قابليتکشاورز ) یحيترج
دهندگان )مقاومت در برابر ی پرورشحيترج یهایژگیو

  Rahman). استو ...(  به نور تيحساس، هایماريآفات و ب

2017) et al.,2016; Bhandari  et al., 
باریك، گياهی دارویی و ارزشمند است پونه کوهی برگ

رویه و به علت برداشت بیمناطق  یمتأسفانه در برخکه 
. با قرار داردخطر انقراض های پی در پی در خشکسالی

 نيرشد محدود، از ب، مناطق باال ییتوجه به ارزش دارو
آن و  یعيطب یهاستگاهیتکه شدن زو تکه بیرفتن، تخر

 ليوتحلهیتجز یی،آب و هوا راتيياز تغ یناش انقراضخطر 
 اندازیچشمدست آوردن ه ب یآن برا یهایژگیهمه و دقيق

 ،نیبنابرا .ستیضروراصالح و حفظ این گياه  برایمناسب 
 یبراصفات مورفولوژیکی تنوع  بررسیمطالعه با هدف این 

پرورش بهتر ، مثلدي، تولظحف یالزم برا مناسببستر  جادیا

 صالحبرنامه ا یبرا سازیو در نهایت اصالح و اهلی گونه
 .انجام شد ندهیآ دراد نژ
 

 هامواد و روش
پونده  هدای طبيعدی   ابتدا محددوده رویشدگاه   تحقيق در این

با استفاده از منابع موجود ازجمله مندابع   باریكکوهی برگ
مصاحبه با کارشناسان مرکز تحقيقدات و آمدوزش   و  علمی

تعيدين   و بوشدهر  کشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان
این گيداه عدالوه بدر    که ها مشخص شد شد. در این بررسی

رشدد   فدارس و بوشدهر نيدز    هایاستان هرمزگان در اسدتان 
کوهی در استان فدارس   هها نشان داد که پون. بررسیکندمی
در شهرستان کازرون در دو دهستان پيرمهلدت و کمدارج   و 

در بررسی نهایی ایدن گيداه فقدط در منطقده      ،شودیافت می
ارج در شرایط در حال انقراض مشاهده شد. در بوشدهر  کم

این گياه تنها در دهستان خائيز یافدت شدد. ایدن گونده در     
اسددتان هرمزگددان پددراکنش مطلددوبی دارد و در مندداطق    

گنو، دمتند،، بنگالیدان یدا سدياهو  یدا      گرمسيخوران، آب
زاکين، گدار سرخ، کوه لهرو، کهنوج گنو، کوه بخدون، تيددر   

زاغ از توابددع شهرسددتان  ان، کددوه تندد، بخددون، سددرچاه 
متر از  2400متر تا  250آباد از ارتفاع بندرعباس و حاجی

هدای دانده   سطح دریا در مناطق کوهستانی بر روی آبرفدت 
هدا و  ها و حاشديه نهرهدا، جدوی   در بستر رودخانه ،درشت
اقليم محل پراکنش این گونه گياهی . ها پراکنده استچشمه

و بيابانی است و بافت خاک محدل   مناطق خشكبيشتر در 
 Aria)لومی است شنی و شنی، لومی، لومیرویش این گياه

2011) et al., 70. رطوبت نسبی هوا در تمام مناطق بين-
هدا، شهرسدتان بسدتك    درصد متغير بود. در این بررسی 75

واقع در استان هرمزگان نيز به عنوان رویشگاه جدیدد ایدن   
بدا توجده بده فاصدله      ،سی نهاییدر برر گياه شناسایی شد.

العبددور بددودن  جغرافيددایی، پددراکنش محدددود و صددعب   
از نده رویشدگاه مهدم     تيجمع نههای یافت شده، رویشگاه

 (.1تعيين شد )شکل 
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 های طبیعی آندر رویشگاهباریک دارویی پونه کوهی برگ گیاه پراکنشمناطق  -1شکل 

areas of Mentha Mozaffarianii Jamzad in natural habitats DistributionFigure 1.  
 

ها ها و چشمههای گياهی از حاشيه و بستر رودخانهنمونه
تحقيق زمان دقيق گلدهی و بذردهی   آوری شد. در اینجمع

شان ن 1در جدول  عیاطالعات مراکز توزاین گياه نيز ثبت شد. 
از هر منطقه شش ژنوتيپ برای بررسی صفات داده شده است. 

 1398های مورفولوژیك انتخاب شد. این بررسی در طی سال
بر اساس  شناسیارزیابی صفات ریختانجام شد.  1400تا 

(. 2( انجام شد )جدول 2018و همکاران ) Panjeshahinروش 
 .گردیدصفت مورفولوژیك ارزیابی  23در این تحقيق 

 
 یآمار لیوتحلهیتجز

تجزیه واریانس صفات کمی و مقایسه صفات کمی و مقایسه 

طرفه بين در قالب تجزیه واریانس یك هاميانگين
با  در سطح احتمال )پنج درصد، یك درصد( ،هارویشگاه

 انجام شد. 9.1SAS افزاراستفاده از نرم
و  نواسدتفاده از روش پيرس باضریب همبستگی  

چرخش  ها بدا استفاده از روشفهتجزیه به مؤل
بده  ایخوشهو همچنين تجزیه   (Varimax)واریماکس 
از روش ها خوشهو مقایسه بين  (Ward)د روش وار

ی افزار آماربا استفاده از نرم فهطرتجزیه واریانس یك
Xlstat 2022  وSPSS. Ver16 .در این بررسی  انجام شد

دار اختالف معنیهای دوساله به لحاظ آماری بين داده
  مشاهده نشد.
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 باریکآوری شده پونه کوهی برگهای جمعهای طبیعی نمونهموقعیت جغرافیایی و برخی از خصوصیات رویشگاه -1 جدول

Table 1. Geographic allocation and other additional information of the assembled populations 
 کد 

 رویشگاه

 طول  استان رویشگاه
 جغرافيایی

 عرض
  جغرافيایی

 ميانگين بارش ارتفاع
  ساليانه

 ميانگين دمای 
 ساليانه

Location 

code 
Location Province Latitude 

 (N) 
Longitude  

(E) 
Altitude 

 (m) 
Mean annual 

 rainfall (mm) 
Mean annual 

 temperature (°C) 
Bo 

 بوخون
Bokhon 

 هرمزگان
Hormozgan 

2757255 5615433 1518 182.1 24.1 

Ba 
 بستك

Bastack 
 هرمزگان

Hormozgan 2724128 5430399 2161 109.2 23.3 

D 
 دمتن،

Damtang 
 هرمزگان

Hormozgan 274401.0 5554079 590 166 26.1 

Z 
 زاکين

Zakin 
 هرمزگان

Hormozgan 2751218 5619072 1290 356 19.2 

S 
 سيخوران
Sikhuran 

 هرمزگان
Hormozgan 2750170 5648133 891 280 21.5 

Ge 
 گنو

Geno 
 هرمزگان

Hormozgan 2728097 5613599 415 266 24.1 

H 
 هماگ

Hemag 
 هرمزگان

Hormozgan 2752217 5628607 1109 270 20.1 

Bu 
 خائيز

Khaeez 
 بوشهر

Bushehr 2845030 5129573 95 341 25 

F 
 کمارج

kemarej 
 فارس
Fars 

2936375 5128304 884 280.90 17.2 

 
 نتایج

 یهاپيژنوت نيرا ب یداریتفاوت معن ،انسیوار هیتجز
 صفاتنشان داد.  مورد مطالعه یرهايمتغ بيشتر یمختلف برا

طول به نسبت ، انتهای شاخه متریسانت 15تعداد برگ در 

گلدار در شاخساره برگ صاف  یهاتعداد شاخهو عرض برگ 
 .(2مشاهده نشد )جدول داری اختالف معنی

 
 مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک

گيری شده برای هر جمعيت مقایسه ميانگين صفات اندازه
ها بر اساس جمعيت نشان داده شده است. 3در جدول 

بندی شدند. گيری شده گروهصفات اندازه مقایسه ميانگين
معنیتفاوت  یبه لحاظ آمار کسانیبا حرف  یهانيانگيم

مانند صفات مهمی که نتایج نشان داد  د.ننداربا هم داری 
طول ساقه  تعداد برگ، طول و پهنای برگ، ارتفاع بوته،

تعداد شاخه  و آذینطول گل تعداد شاخه جانبی، ،اصلی
دارای گياه در  برگ صاف یدهنده در شاخه داراگل

، برای این صفاتبيشترین تنوع بودند که بسياری از 

ها ارزشمند هستند. بيشترین تعداد انتخاب بهترین اکوتيپ
و کمترین ، کمارج و هماگ های بستكرویشگاه برگ در

تعداد برگ در رویشگاه گنو بدست آمد. رویشگاه 
و  25ترتيب زاکين بيشترین طول برگ )به سيخوران و

های متر( و کمترین طول برگ در رویشگاهميلی 83/19
متر( مشاهده ميلی 33/10و  10ترتيب بستك و خائيز )به

های ترتيب رویشگاهبه ،صفت پهنای برگبرای شد. 
ترین پهنا و ش، کمارج، هماگ گنو و زاکين بيسيخوران
بخون کمترین پهنا را  ئيز، دمتن، وهای خارویشگاه

های داشتند. نتایج مقایسه ميانگين نشان داد بوته
سانتی 107متر(، گنو )سانتی 114ئيز )های خارویشگاه

متر( دارای بلندترین سانتی 32/96متر( و سيخوران )
سانتی 67/29ارتفاع بوته و رویشگاه بستك با ميانگين 

ین طول ساقه . بلندترداشتندمتر کمترین ارتفاع بوته را 
متر( و سانتی 33/57اصلی در رویشگاه کمارج )

متر( سانتی 26های هماگ )ترین ميزان در رویشگاهکوتاه
( مشاهده شد. در صفت تعداد شاخه 5/27و بستك )
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بيشترین و  16/16رویشگاه دمتن، با ميانگين  ،جانبی
کمترین تعداد شاخه  66/1رویشگاه خائيز با ميانگين 

( و گنو 33/35های بخون )شتند. رویشگاهجانبی را دا
دهنده و ( دارای بيشترین تعداد شاخه گل16/33)

( دارای کمترین تعداد شاخه گل83/11رویشگاه هماگ )
متر بلندترین طول سانتی 66/26دهنده بود. دمتن، با 

 83/6های هماگ )آذین را نشان داد و رویشگاهگل
 91/8، بستك )(مترسانتی 08/8کمارج ) ،متر(سانتی
( و 16/11متر(، سيخوران )سانتی 10متر(، زاکين )سانتی

ترتيب دارای کمترین طول متر( بهسانتی 12بخون )
 آذین بودند.گل

 
 باریکپونه کوهی برگ صفات مورفولوژیک میانگین و میانگین مربعات، یمک یرهایمتغ -2 جدول

populations and mean Square of the assembledmean Table 2. Quantitative characteristics,  

 واحد Traits صفاتنام 

Unit 

 کد

Abbrv. 

 ميانگين

Mean ± SD 

 ميانگين مربعات

MS 

 Number of leave in 15 cm end of branch No NL 28.09±11.87 248.337ns تعداد برگ در انتهای شاخه

 ***Leaf length mm LL 16.40± 6.08 133.129 طول برگ

 ***Leaf width mm LW 5.58± 2.03 11.973 پهنای برگ

 Leaf L/W ratio Per R1 3.06± 1.17 2.239 ns نسبت طول به عرض برگ

 *Veins number No VN 5.85± 2.53 14.518 تعداد رگبرگ

 ***Petiole length mm PL 0.89± 0.81 2.375 طول دمبرگ

 ***Number of the main stem No NS 3.64± 1.92 13.351 تعداد ساقه اصلی

 ***Stem the main length cm SML 37.98± 14.68 757.143 طول ساقه اصلی

 ***Stem diameter near the soil mm SDS 3.12± 1.57 11.386 قطر ساقه نزدیك خاک

 ***Internodes of the main length mm IML 17.45± 11.58 607.678 طول ميانگره روی ساقه اصلی

 ***Number nodes in the main stem No NNS 53.22± 20.90 1533.000 تعداد گره در ساقه اصلی

 ***Number internodes in the main stem No NIS 54.22± 20.90 1533.000 تعداد ميانگره در ساقه اصلی

 **Secondary stem number No SSN 5.74± 7.03 121.546 جانبیتعداد شاخه 

 ***Secondary stem diameter mm SSD 2.179± 1.06 5.749 قطر ساقه

 **Plant height cm PH 72.203± 49.31 5658.865 ارتفاع بوته

 **Plant diameter cm PD 79.407± 46.35 5476.088 قطر بوته

 ** Plant height/ Diameter ratio Per R2 1.257± 0.52 0.642 نسبت قطر به ارتفاع بوته

 دهندهتعداد شاخه گل

 در شاخه دارای برگ صاف

Flowering branches number  

in smooth leaf shoot 

No FBNSL 24.648± 11.99 371.685 ns 

 **Flowering stem Length cm FSL 24.638± 11.99 372.500 دهندهطول شاخه گل

 ***Inflorescence length cm IL 14.11± 8.48 320.718 طول گل آذین

 **Inflorescence diameter mm ID 4.37± 1.29 4.449 آذینقطر گل

 **Distance of internodes in inflorescence mm DII 6.96± 2.42 15.449 آذینفاصله ميانگره روی گل

 *Number nodes in inflorescence No NNI 16.88± 6.36 84.83 آذینتعداد گره روی گل
ns ،  درصد است 1/0درصد  و  1درصد،  5دار در سطح احتمال دار، معنیترتيب غيرمعنیها بهميانگين مربعات بين ژنوتيپ :****،  ** و. 

ns, *, ** = the MS of geneotypes are non-significant and significant at 5 ,1 and  0.1% probability levels, respectively. 
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 باریکپونه کوهی برگ های مختلفجمعیتمورفولوژیک کمی صفات  نیانگیم سهیمقا -3جدول 
Table 3. Mean comparison of quantitative morphological traits of different populations of Mentha Mozaffarianii 

Jamzad 
 کمارج خائيز هماگ گنو سيخوران زاکين دمتن، بستك بوخون صفاتنام  کد صفت 

Abbr.  Bokhon Bastack Damtang Zakin Sikhuran Geno Hemag Khaeez kemarej 

NL  22.50 تعداد برگdc 37.33a 28.33abcd 28.5abcd 23.33bcd 19.66d 34.33abc 23.16bcd 35.66ab 

LL طول برگ mm  14.16dc 10.00d 16.66bc 19.83ab 25.00a 15.83bc 19.33bc 10.33d 16.50bc 

LW پهنای برگ mm  4.66bc 5.00b 4.66bc 5.70ab 7.36a 6.00ab 6.50ab 3.00c 7.33a 

R1 3.34 برگ عرض به طول نسبتab 2.00c 3.49a 3.56a 3.53a 2.66abc 3.25abc 3.50a 2.20bc 

VN 6.00 تعداد رگبرگabc 7.66a 8.00a 4.00cd 6.33abc 5.00bcd 6.66ab 3.33d 5.66abcd 

PL طول دمبرگ mm  0.50bc 1.00b 1.00b 1.00b 0.33bc 1.00b 2.33a 0.16c 0.66bc 

NS 3.83 تعداد ساقه اصلیbc 3.83bc 6.00a 4.50abc 1.33e 3.33cd 1.83ed 3.00cd 5.16ab 

SML طول ساقه اصلی cm  41.50bcd 27.50e 34.50ecd 51.83ab 43.50bc 28.83ed 26.00e 30.83ecd 57.33a 

SDS قطر ساقه نزدیك خاک mm  1.50d 3.58b 5.00a 2.58bcd 2.58bcd 1.83d 2.41cd 3.00bc 5.58a 

IML  ساقه اصلی درطول ميانگرهmm  20.00b 4.25c 20.83b 19.16b 21.66b 23.50b 35.00a 4.66c 8.00c 

NNS 58.16 تعداد گره در ساقه اصلیbcd 38.16e 48.33ecd 73.00ab 61.16bc 40.33ed 36.16e 43.00ed 80.66a 

NIS 59.16 تعداد ميانگره در ساقه اصلیbcd 39.16e 49.33ecd 74.00ab 62.16bc 41.33ed 37.16e 44.00ed 81.66a 

SSN 6.33 تعداد شاخه جانبیbc 9.16ab 16.16a 4.00bc 2.50bc 3.00bc 4.16bc 1.66c 4.66bc 

SSD قطر ساقه mm  1.16d 2.03bc 2.33b 2.58b 1.65cd 1.35d 1.58cd 2.50b 4.41a 

PH ارتفاع بوته cm  36.67bc 29.67c 40.33bc 85.17ba 96.33a 102.00 a 71.50abc 114.83 a 73.33abc 

PD قطر بوته m 60.00bc 35.67c 54.67bc 78.33abc 119.67a 109.33a 87.33ab 114.50a 55.17bc 

R2 1.82 بوته ارتفاع به قطر نسبتa 1.20bcd 1.42abc 0.99dc 1.31abc 1.24bc 1.54ab 1.07bcd 0.68d 

FBNSL 35.33 دهنده تعداد شاخه گلa 21.83bc 27.33ab 19.16bc 24.00ab 35.16a 11.83c 29.00ab 18.16bc 

FSL دهندهطول شاخه گل cm  35.33a 21.83bc 27.33ab 19.16bc 24.00ab 35.16a 11.83c 29.00ab 18.16bc 

IL آذینطول گل cm  12.00c 8.91c 25.66a 10.00c 11.16c 19.16b 6.83c 25.16ab 8.08c 

ID آذینقطر گل mm  5.00a 4.83a 3.50bc 5.16a 5.00a 3.50bc 2.83c 4.50ab 5.00a 

DII آذینگل در فاصله ميانگرهmm  9.16a 7.83ab 5.50bcd 7.00abcd 6.66bcd 5.16cd 4.83d 7.33abc 9.16a 

NNI  16.50 آذینگل درتعداد گرهabcd 11.66dc 18.50ab 15.00bcd 18.16abc 22.33a 20.66ab 18.00abc 11.16d 

 دارند.با هم داری تفاوت معنی ٪5در سطح  LSDبراساس آزمون  هستندهای در هر ردیف که دارای حروف )غير( مشترک ميانگين

Means followed by the same letter in the rows have no significant differences at 5% probability level. 

 
 همبستگی بین صفات

فات نشان داد که صرایب همبستگی ضنتایج محاسبه      
ترتيب بين صفات تعداد گره با تعداد بيشترین همبستگی به

گره با طول (، تعداد r**=99/0ميانگره در ساقه اصلی )
تعداد ميانگره با طول ساقه  و (r**=98/0) ساقه اصلی

با دهنده تعداد شاخه گل. مشاهده شد( r**=98/0اصلی )
بوته  ارتفاع به قطر نسبت و (r**=98/0)طول شاخه صفات 

(98/0=**r )طول ساقه اصلی با ارتفاع شاخه  .مشاهده شد

تماس  هيقطرساقه در ناح(، قطرشاخه با r**=84/0جانبی )
 (r**=64/0(، طول برگ با عرض برگ )r**=77/0) خاک

 (r**=51/0)با طول برگ  ساقه اصلی ميانگره طول و
. بين برخی صفات نشان داددار و معنیبستگی مثبت مه

 و بوته ارتفاع به قطر ازجمله تعداد ساقه اصلی با نسبت
جدول تعداد برگ با قطر بوته همبستگی منفی مشاهده شد )

4.) 
 



 

 باریکگیری شده پونه کوهی برگصفت کمی در نه جمعیت اندازه 23بررسی همبستگی  -4 جدول
Jamzad. Mentha Mozaffarianii Table 4. Correlation study of 23 quantitative traits studied in nine measured populations of 

Variables NL LL LW R1 VN PL NS SML SDS IML NNS NIS SSN SSD PH PD R2 FBNSL FSL IL ID DII NNI 

NL 1.00                       

LL -0.24 1.00                      

LW -0.07 0.64 1.00                     

R1 -0.13 0.33 -0.46 1.00                    

VN -0.11 0.21 0.18 -0.11 1.00                   

PL -0.01 0.12 0.34 -0.22 0.20 1.00                  

NS 0.26 -0.14 -0.24 0.12 -0.02 -0.15 1.00                 

SML 0.05 0.50 0.36 0.17 -0.03 -0.29 0.20 1.00                

SDS 0.12 0.30 0.30 -0.12 0.51 -0.01 0.33 0.40 1.00               

IML -0.26 0.54 0.48 0.09 0.24 0.49 -0.34 -0.06 -0.12 1.00              

NNS 0.05 0.51 0.36 0.17 -0.03 -0.28 0.20 1.00 0.40 -0.05 1.00             

NIS 0.05 0.51 0.36 0.17 -0.03 -0.28 0.20 1.00 0.40 -0.05 1.00 1.00            

SSN 0.25 -0.32 -0.40 0.09 0.12 -0.01 0.33 -0.16 0.13 -0.15 -0.16 -0.16 1.00           

SSD 0.29 0.28 0.38 -0.16 0.12 -0.13 0.38 0.60 0.77 -0.31 0.60 0.60 -0.02 1.00          

PH 0.10 0.49 0.34 0.11 0.05 -0.25 0.29 0.84 0.48 -0.12 0.84 0.84 -0.04 0.63 1.00         

PD -0.31 0.41 -0.01 0.36 0.18 -0.11 -0.27 0.27 -0.15 0.35 0.27 0.27 -0.10 -0.29 0.20 1.00        

R2 -0.26 -0.10 -0.18 0.12 0.03 0.12 -0.44 -0.39 -0.43 0.38 -0.39 -0.39 -0.12 -0.61 -0.65 0.51 1.00       

FBNSL -0.34 0.02 -0.28 0.28 0.02 -0.28 0.09 -0.06 -0.18 0.01 -0.06 -0.06 -0.09 -0.23 -0.01 0.27 0.10 1.00      

FSL -0.34 0.02 -0.28 0.28 0.02 -0.28 0.09 -0.06 -0.18 0.01 -0.06 -0.06 -0.09 -0.23 -0.01 0.27 0.10 1.00 1.00     

IL -0.29 -0.06 -0.38 0.31 -0.08 -0.19 0.29 -0.31 0.09 0.05 -0.31 -0.31 0.13 -0.13 -0.21 0.09 0.15 0.44 0.45 1.00    

ID 0.03 0.06 0.06 -0.01 0.00 -0.14 0.14 0.21 -0.07 -0.34 0.21 0.21 0.04 0.27 0.19 -0.14 -0.27 -0.03 -0.03 -0.36 1.00   

DII -0.23 -0.00 0.12 -0.20 0.29 -0.22 0.09 0.30 0.20 -0.24 0.29 0.29 -0.05 0.26 0.25 -0.09 -0.16 0.15 0.15 -0.30 0.52 1.00  

NNI -0.21 0.116 -0.07 0.21 -0.03 0.11 -0.21 -0.25 -0.15 0.35 -0.24 -0.24 -0.05 -0.27 -0.19 0.20 0.29 0.37 0.37 0.46 -0.07 -0.30 1.00 

*, **=significant at 5 and 1 % probability levels, respectively    * درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی ترتيببه :** و 

The full name of traits is presented in Table 1  درج شده است 1نام کامل صفات در جدول. 
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 اصلیهای لفهؤمتجزیه به 
با استفاده از چرخش  اصلیهای لفهؤمتجزیه به      

شش عامل اول تمام صفات مورد که نشان داد ، واریماکس
گيرد )بر اساس بيشترین مقدار هر صفت بررسی را دربر می

 درصد از تغييرات بين 45/76اول مؤلفه  ها(. ششدر عامل
درصد از واریانس  24/23اول مؤلفه  افراد را توجيه کردند.

کل را توجيه کرد و با توجه به متغيرهای دخيل در آن 
)پهنای برگ، طول ساقه اصلی، قطر ساقه نزدیك خاک، 

ساقه اصلی، قطر ساقه اصلی، تعداد  تعداد گره و ميانگره در

شد.  ارتفاع بوته شناختهمؤلفه آذین( به عنوان گره روی گل
درصد واریانس کل را توجيه کرد و با  8/15دوم مؤلفه 

 انگرهيطول مآن )طول دمبرگ،  درمؤثر توجه به متغيرهای 
 یدهنده در شاخه داراتعداد شاخه گلی، ساقه اصل یرو

آذین( به طول گل و دهنده، طول شاخه گلبرگ صاف
گلدهی بوته و مولفه سوم با صفات تعداد مؤلفه عنوان 

 64/13ل برگ، تعداد ساقه و قطر بوته با توجيه برگ، طو
در تاج  مؤلفه مؤثربه عنوان توان میدرصد واریانس کل، 

 (.5پوشش بوته معرفی کرد )جدول 
 

اصلی روی صفات های لفهؤمتجزیه به  ضرایب بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی در -5جدول 
 باریکهای پونه کوهی برگدر جمعیت مختلف

vectors and values, percentage of variance and cumulative variance in the analysis of  EigenTable8. Coefficients 
Jamzad. principal components on different traits in M. Mozaffarianii 

Abbrevi صفات F1 F2 F3 F4 F5 F6 

NNS 0.24- 0.02- 0.03- 0.21 0.24- 0.88 تعداد گره در ساقه اصلی 

NIS 0.24- 0.02- 0.03- 0.21 0.24- 0.88 تعداد ميانگره در ساقه اصلی 

SML 0.24- 0.02- 0.03- 0.21 0.24- 0.88 طول ساقه اصلی 

SDS 0.32 0.48 0.21- 0.30- 0.04- 0.58 قطر ساقه نزدیك خاک 

SSD 0.13 0.41 0.04 0.24- 0.24- 0.70 قطر ساقه 

NNI 0.19- 0.18 0.29- 0.36 0.14- 0.55- تعداد گره روی گلآذین 

LW 0.01 0.04- 0.34- 0.36 0.42 0.47 پهنای برگ 

PL 0.04 0.11 0.22- 0.06 0.70 0.08- طول دمبرگ 

IML 0.13- 0.08 0.38- 0.55 0.60 0.04- طول ميانگره روی ساقه اصلی 

FBNSL  0.001- 0.01- 0.51- 0.20 0.64- 0.40- تعداد شاخه گلدهنده 

FSL 0.001- 0.01- 0.51- 0.20 0.64- 0.40- طول شاخه گلدهنده 

IL 0.02- 0.33 0.28- 0.000 0.54- 0.48- طول گلآذین 

PD 0.24 0.34 0.50 0.62 0.23- 0.12- قطر بوته 

NS 0.18- 0.33 0.32- 0.47- 0.38- 0.16 تعداد ساقه اصلی 

NL  0.25- 0.30 0.23 0.52- 0.22 0.19 تعداد برگ 

LL 0.08- 0.09 0.32- 0.64 0.27 0.42 طول برگ 

SSN 0.11- 0.08 0.20- 0.57 0.09 0.01- تعداد شاخه جانبی 

PH 0.20 0.40 0.56 0.51 0.31- 0.04 ارتفاع بوته 

ID 0.03- 0.48- 0.01- 0.08- 0.43 0.34 قطر گلآذین 

VN 0.62 0.11 0.45- 0.06- 0.37 0.20 تعداد رگبرگ 

DII 0.52 0.46- 0.09- 0.04- 0.37- 0.43 فاصله ميانگره روی گلآذین 

Eigenvalue 1.24 1.53 2.21 2.86 3.31 4.88 مقدار ویژه 

Variaance (%) 5.93 7.30 10.52 13.64 15.8 23.24 درصد واریانس 

Cum. Var. % 76.45 70.51 63.21 52.68 39.04 23.24 درصد واریانس تجمعی 

 .هستندمورد نظر لفه ؤمدارای ضرایب بردارهای ویژه بزرگتری در است خط کشيده شده نها آزیر که اعداد با فونت درشت 

* The underline coefficients have significant correlation with the relevant axes. 
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ها بر اساس صفات ای بین رویشگاهتجزیه خوشه
 مورفولوژیک

 یرهايبر اساس متغ یاخوشه ليوتحلهیتجز    
 ميتقس یگروه اصل سهرا به ها رویشگاه ،مورفولوژیك

های زاکين و رویشگاه (1خوشه ) ترکوچك کرد. گروه
های بستك، دمتن، و بخون فارس را شامل شد. جمعيت

، چهار جمعيت هماگ دوم را تشکيل دادند وخوشه 
( قرار 3خوشه ) تربزرگسيخوران، گنو و بوشهر در گروه 

 (. 2گرفتند )شکل 
ها بر اساس صفات اندازهفواصل اقليدسی جمعيت

بستك  ،بر این اساسآمده است.  6در جدول گيری شده 
بخون کمترین فاصله و بوشهر بيشترین فاصله و دمتن، و 

 .داشتندرا 
و واریانس درون گروهی و و انحراف معيار ميانگين 
در  خوشهگيری شده برای هر صفات اندازهبين گروهی 

گروه اول کمترین تعداد آورده شده است.  7جدول 

گرفت و گروه سوم با داشتن چهار  جمعيت را دربر
. نتایج مقایسه ترین خوشه را تشکيل دادجمعيت، بزرگ

در طرفه تجزیه واریانس یكميانگين بر اساس آزمون 
بيشتر صفات مورد مطالعه ازجمله صفات مهمی مثل تعداد 

 ،ساقه اصلی درطول ميانگره  برگ، طول و پهنای برگ،
طول گل، دهندهطول شاخه گل، دهندهتعداد شاخه گل

آذین بين سه آذین و فاصله ميانگره در گلقطر گل، نیآذ
تعداد صفاتی مثل را نشان نداد. داری اختالف معنیخوشه 

ی، تعداد گره در ساقه اصلی، ساقه اصل طولی، ساقه اصل
 و قطر بوته، رتفاع بوتهی، ادر ساقه اصل انگرهيم تعداد

را داری اختالف معنیخوشه در سه  نیآذدر گل تعداد گره
دارای  3خوشه های جمعيت. (7)جدول  دادند نشان

بر اساس بيشترین ارتفاع و سطح تاج پوشش بودند. 
دوم و سوم بيشترین فاصله های خوشهفواصل اقليدسی 

( را 36/67اول و دوم  کمترین فاصله )خوشه ( و 83/84)
 .داشتند

 

 
 Wardباریک بر اساس صفات مورفولوژیک به روش های مختلف پونه کوهی برگبندی جمعیتگروه -2 شکل
 G: ؛ گنوH:  هماگ؛Bu: ؛ئیزخا Z: زاکین؛B :  بوخون؛F:  کمارج؛S:  سیخوران؛Ba:  بستک؛D: .دمتنگ 

Figure 2. Clustering of different populations of M.mozaffarianii Jamzad based on morphological traits by the 
Ward method. G: Geno; H: Hemag; Bu: Khaeez; Z: Zakin; B: Bokhon; F: komarj; S: Sikhuran; Ba: Bastak; D:  

Damtang 
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 ورد بررسیباریک بر اساس صفات مهای پونه کوهی برگفواصل اقلیدسی جمعیت -6 جدول

Jamzad populations based on the studied traits M.MozaffarianiiTable5. Euclidean distances of  
 خائيز زاکين بوخون دمتن، گنو هماگ سيخوران بستك کمارج Population جمعيت

  kemarej Bastack Sikhuran Hemag Geno Damtang Bokhon Zakin Khaeez 
         Kemarej 0 کمارج
        Bastack 83.22 0 بستك

       Sikhuran 78.94 116.88 0 سيخوران
      Hemag 83.40 76.21 62.34 0 هماگ
     Geno 96.02 109.67 40.93 55.47 0 گنو

    Damtang 68.00 39.82 91.26 60.56 86.17 0 دمتن،
   Bokhon 60.35 50.45 86.95 68.93 87.45 28.00 0 بوخون
  Zakin 32.55 91.63 48.25 64.17 68.60 68.36 62.13 0 زاکين
 Khaeez 98.13 119.35 44.71 69.75 28.42 99.03 101.13 72.23 0 خائيز

 

 مورد مطالعه های تجمعی ایخوشهحاصل از تجزیه های گروه رمیانگین و انحراف معیار صفات د ،واریانس بین و درون گروهی -7جدول 
Table 6. Between and Within group variance, the mean and standard deviation of traits in groups obtained from 

cluster analysis of studied populations by Ward method 

Traits کد نام صفات 
Abbrev. 

 کالستر1
Cluster1 

 کالستر2
Cluster2 

 کالستر3
Cluster3 

Leave no in the end of branch  تعداد برگ NL 32.08±5.06a 29.38±7.47a 25.12±6.36a 

Leaf length طول برگ mm  LL 18.16±2.35a 13.61±3.36a 17.62±6.15a 

Leaf width پهنای برگ mm  LW 6.51±1.15a 4.77±0.19a 5.71±1.89 a 

Leaf L/W ratio برگ عرض به طول نسبت R1 2.88±0.96a 2.94±0.82a 3.23±0.40a  

Veins number تعداد رگبرگ VN 4.83±1.17a 7.22±1.07a 5.33±1.51a 

Petiole length طول دمبرگ mm  PL 0.83±0.23a 0.83±0.28a 0.95±0.98a 

Number of the main stem تعداد ساقه اصلی NS 4.83±0.47b 4.55±1.25bc 2.37±0.94a 

Stem the main length طول ساقه اصلی cm  SML 54.58±3.88a 34.50±7.00b 32.29±7.70bc 

Stem diameter near the soil قطر ساقه نزدیك خاک mm  SDS 4.08±2.12a 3.36±1.76a 2.45±0.48a 

Internodes of the main length طول ميانگره ساقه اصلی mm  IML 13.58±7.89a 15.02±9.34a 21.20±12.50a 

Nodes No. in the main stem تعداد گره در ساقه اصلی NNS 76.83±5.42a 48.22±10.00b 45.16±11.03bc 

Internodes No. in main stem تعداد ميانگره در ساقه اصلی NIS 77.83±5.42a 49.22±10.00b 46.16±11.03bc 

Secondary stem number تعداد شاخه جانبی SSN 4.33±0.47b 10.55±5.05ab 2.83±1.04b 

Secondary stem diameter قطر ساقه mm  SSD 3.50±1.29a 1.84±0.60a 1.77±0.50a 

Plant height ارتفاع بوته cm  PH 79.25±8.36a 35.55±5.41b 96.16±18.17a 

Plant diameter قطر بوته m PD 66.75±16.38b 50.11±12.79b 107.70±14.22a 

Plant height/ diameter ratio بوته ارتفاع به قطر نسبت R2 0.84±0.22a 1.48±0.31a 1.29±0.192a 

Flowering branches number  دهنده تعداد شاخه گل FBNSL 18.66±0.70a 28.16±6.78a 25.00±9.89a 

Flowering stem Length دهندهطول شاخه گل cm  FSL 18.62±0.76a 28.16±6.78a 25.00±9.89a 

Inflorescence length آذینطول گل cm  IL 9.04±1.35a 15.52±8.91a 15.58±8.18a 

Inflorescence diameter آذینقطر گل mm  ID 5.08±0.11a 4.44±0.82a 3.95±0.97a 

Internodes distance inflor. آذینگل فاصله ميانگره mm  DII 8.08±1.53a 7.50±2.71a 6.00±1.19a 

Node No.in inflorescence  آذینگل درتعداد گره NNI 13.08±2.71b 15.55±3.51ab 19.79±2.08a 

Within-cluster variance  1349.53 817.93 528.77 - واریانس درون گروهی 

Between-clusters variance  5618.33 واریانس بين گروهی - - - 

 ند.داربا هم داری معنی تفاوت ٪5در سطح  هستندمشترک  ها در هر ردیف که دارای حروف غيرميانگين

Means of rows followed by the same letter have  no significant differences at 5% probability. 
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 بحث
ها یك نکته مهم برای بررسی تنوع بين ژنوتيپ     
پالسم و ، استفاده از منابع ژنتيکی موجود در ژرمبندیطبقه

 مخزنوجود و ميزان تنوع در یك  اصالحی است.های برنامه
گران حائز اهميت نژاد و برای اصالحنياز اصالحژنی، پيش

دار شدن اختالف آماری معنی . et al.,(Kumar (2019 است
ها از نظر دهد که بين جمعيتصفات مورد بررسی نشان می

تواند صفات مورد بررسی تفاوت وجود دارد که این تنوع می
محيط باشد. بررسی نتایج حاصل از ثير أتاز ژنتيك یا ناشی 

، بيشترین تعداد برگ متعلق مقایسه ميانگين صفات نشان داد
بستك، فارس، هماگ، زاکين، دمتن، و های به رویشگاه

سيخوران؛ بيشترین طول برگ متعلق به سيخوران و زاکين؛ 
بيشترین پهنای برگ متعلق به سيخوران، فارس، هماگ، گنو 

زاکين؛ بيشترین تعداد ساقه در دمتن،، فارس و زاکين؛ و 
بلندترین طول ساقه اصلی در فارس و زاکين؛ بلندترین طول 
ميانگره در هماگ؛ بيشترین تعداد ميانگره در فارس و زاکين؛ 
باالترین ارتفاع بوته در بوشهر، گنو، سيخوران، زاکين، فارس 

اخه دارای دهنده در شو هماگ؛ بيشترین تعداد شاخه گل
دهنده در بوخون، گنو، بوشهر، برگ صاف و طول شاخه گل

آذین در دمتن، و دمتن، و سيخوران؛ بيشترین طول گل
آذین در زاکين، بوخون، سيخوران، بوشهر و بيشترین قطر گل

با توجه به اینکه  .دست آمدفارس، بستك و بوشهر به
، برگ و های ساقهاندامدر  این گياه بيشترین ميزان اسانس

et al.,Daliri -(Sam  ;2016یابد تجمع میآذین این گياه گل

Ghani & Rowshan, 2017)،  مرتبط به این بنابراین صفات
. از آنجا که ز اهميت استئنژادی این گياه حا در بهها اندام

 برایتوليدکنندگان محصوالت کشاورزی در مقياس صنعتی 
حاصل از بوته برایشان توليد اسانس، افزایش ميزان اسانس 

بنابراین گياهان با ارتفاع کم،  ،بسيار مهم و ارزشمند است
آذین کوچك از نظر توليدکنندگان ميزان برگ محدود و گل

انتخاب و اصالح بهترین  برای. همچنين رد خواهد شد
زی ایدن صدفات از بها بدرای مصارف زینتی و ساکوتيپ

سازی در صورت اهلی اهميدت قابدل تدوجهی برخوردارندد.
و کشت مکانيزه این گياه، داشتن ارقام با ارتفاع مطلوب برای 

 سویسهولت در برداشت مکانيزه بسيار ارزشمند است. از 
دارا بودن ميزان مناسبی انشعاب از قاعده گياه، ارتفاع  ،دیگر

و قطر مناسب گياه و افزایش تعداد برگ، به دليل ایجاد سایه 
های هرز و وته موجب کاهش رشد علفدر بخش پيرامونی ب

های مختلف شد. اکوتيپ در نتيجه کاهش هزینه توليد خواهد
یك گونه معموالً از نظر مورفولوژی ميزان رشد و غيره 

های دهند. هنگامی که ژنوتيپنسبت به هم تفاوت نشان می
، کنندمختلف یك گونه تغييرات محيطی مختلفی را تجربه می

دهند ، درجات مختلفی از تنوع را نشان میاز نظر رشد و نمو
2008) et al.,(Mehrafarin . 

بررسی همبستگی بين صفات نشان داد که صفات مرتبط 
با ساقه و برگ همبستگی خوبی با یکدیگر دارند. باال بودن 

در رشد بوته، ازجمله طول ثر ؤمهمبستگی بين صفات مهم و 
قه اصلی با و عرض برگ، طول بوته و قطر بوته، طول سا

دهنده، تعداد آذین با تعداد شاخه گلقطر ساقه، طول گل
برگ و تعداد گره و ميانگره، طول ميانگره روی ساقه با طول 

توانند آذین، ازجمله صفاتی هستند که میميانگره روی گل
 گيرند.بگران قرار بسيار مورد توجه اصالح

به اصلی، صفات مورد بررسی را های لفهؤمتجزیه به 
ترتيب اولویت، صفاتی که بهد کربندی چند گروه مجزا تقسيم

در یك گروه قرار  کردندرات را توجيه يکه بيشترین تغي
دوم به لفه ؤمارتفاع بوته، لفه ؤماول به عنوان لفه ؤم گرفتند.
ثر ؤلفه مؤمتوان سوم را میلفه ؤمگلدهی بوته و لفه ؤمعنوان 

تفکيك بيانگر مناسب بر تاج پوشش بوته معرفی کرد. این 
های بودن صفات مورد بررسی برای تعيين تنوع در جمعيت

و  Alomrani Nejhadباشد. باریك میپونه کوهی برگ
صفت مورد  19وتحليل عاملی ( در تجزیه2018همکاران )

 بومیجمعيت گياه لعل کوهستان )گياهی  25بررسی در 
و  عوهای زاگرس دارای تنایران که در رشته کوه غرب

(، نشان دادند که در مجموع سه عامل پراکنش وسيعی است
درصد از واریانس کل را توجيه کردند. عامل اول  6/78اول 

که دارای بيشترین نقش در واریانس صفات بود به عنوان 
عامل بيوماس گياه، عامل دوم درصد اسانس و عامل سوم 

در تحقيقی دیگر که روی  عامل وزنی در نظر گرفته شد.
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های طبيعی مورتلخ انجام شد شناسی جمعيتتنوع ریخت
ها، چهار عامل اصلی را نتایج حاصل از تجزیه به عامل

ها، عامل اول موجب با توجه به تغييرپذیری عامل نشان داد.
تواند در توليد و انباشت شود که میهایی میایجاد جمعيت

نقش بيشتری داشته باشد. در صورت گزینش ثره ؤممواد 
های انتخابی دارای عملکرد راساس عامل دوم، جمعيتب

متابوليتی باالتر و قابليت برداشت مکانيزه خواهند بود و 
هایی با های سوم و چهارم جمعيتگزینش بر اساس عامل

 .  et al., (Binava(2021عملکرد باال را ایجاد خواهد کرد 
های تعيين دوری و نزدیکی و خویشاوندی یکی از روش

بندی آنها بر اساس صفات مورفولوژیك گروه ،هاجمعيت
باریك های پونه کوهی برگجمعيت ایخوشهاست. تجزیه 
بندی کرد. بر ، آنها را در سه گروه اصلی تقسيم)پودن کوهی(

بندی با توجه به فواصل اقليدسی جمعيتاساس این تقسيم
های هماگ، سيخوران، گنو و خائيز بوشهر در یك خوشه و 

ای مجزا و های کمارج فارس و زاکين در خوشهمعيتج
ای دیگر های بستك، دمتن، و بوخون در خوشهجمعيت

تنوع درون  تنوع بين گروهی بيشتر از سویی،قرار گرفتند. از 
تواند به علت نحوه تکثير این می موضوعگروهی بود. این 

 باشد؛ شودانجام میگياه که بيشتر از طریق ریزوم 
ها که بيشتر در نواحی شرایط رویشگاهی جمعيت هکطوریبه

اند، مانع از تبادل دانهالعبور کوهستانی محصور شدهصعب
های مختلف خواهد شد و همين موضوع گرده بين رویشگاه

ها شود. تواند یکی از عوامل افزایش تنوع بين خوشهمی
تواند ها نشان داد که فاصله جغرافيایی نمیبررسی جمعيت

های پونه کوهی اصلی تنوع ژنی بين جمعيتعامل 
این موضوع در بررسی البته باریك )پودن کوهی( باشد. برگ

تنوع ژنتيکی در بسياری از گياهان دارویی مشاهده شده 
) et 2017; Alomrani Nejhad  et al.,Mohammadi است

2018) al., بر اساس صفات مورد ارزیابی و  سویی. از
ها و بررسی تنوع درون جمعيت مقایسه ميانگين صفات

های زاکين، سيخوران و بوشهر را به عنوان توان جمعيتمی
که مراکز تنوع ژنی در نظر گرفت؛ مشاهدات نشان داد 

تعيين تنوع ژنتيکی این گياه مفيد  برایصفات گزینش شده، 

 بودند.
گروه اول گرچه کمترین تعداد جمعيت را دربرگرفت اما 

 ،طول برگبرگ،  ندی مثل تعدادميانگين صفات ارزشم
تعداد گره  پهنای برگ، تعداد ساقه اصلی، طول ساقه اصلی،

در  نیآذگلفاصله ميانگره در و   آذینقطر گل، و ميانگره
گروه دوم در بود. ها خوشهبيشتر از سایر  خوشهاین 
های تعداد رگبرگ، تعداد شاخه جانبی، نسبت قطر به صفت

دهنده و دهنده، طول شاخه گلشاخه گلارتفاع بوته، تعداد 
و  آذین ميانگين بيشتری نشان دادندفاصله ميانگره در گل

ترین خوشه را گروه سوم با داشتن چهار جمعيت، بزرگ
تشکيل داد. این خوشه به لحاظ صفاتی مانند نسبت طول به 

تر های کشيدهها دارای برگدهد این جمعيتبرگ )نشان می
رگ، طول ميانگره در ساقه اصلی، ارتفاع هستند(، طول دمب

آذین دارای بيشترین بوته، قطر بوته و تعداد گره در گل
دار در مقایسه ميانگين ميانگين بودند. وجود اختالف معنی

تعداد گره ی، ساقه اصل طولی، تعداد ساقه اصلصفاتی مثل 
، رتفاع بوتهی، ادر ساقه اصل انگرهيم تعدادی، در ساقه اصل

بدست آمده  خوشهدر سه  نیآذدر گل تعداد گره، تهقطر بو
تعيين تنوع  برایاین صفات پارامترهای مناسبی که د دانشان 

ثير أتبا اینکه صفات مورفولوژی تحت  .هستنددر این گياه 
تواند برای اهداف بندی میگيرند ولی این گروهمحيط قرار می

مطالعه  گيری،در اصالح از طریق دورگ. اصالحی مفيد باشد
گران بسيار ها برای اصالحتنوع و فاصله ژنتيکی بين جمعيت

ایجاد  برای الًمعمونژادگران مفيد و ارزشمند است. به
تر اصالح یك یا به عبارت کلی ،هتروزیس، تنوع ژنتيکی

برای توليد ارقام برتر افرادی که تشابه کمتر یا به را گياه 
ارای صفات مطلوب عبارتی فاصله بيشتری از هم دارند و د

ای و تجزیه خوشهالبته دهند. مورد نظر هستند باهم تالقی می
ها این امکان را برای گزینش افراد و بررسی فواصل جمعيت

 . et al.,(Binava (2021کند های مناسب فراهم میجمعيت
باریك )پودن های پونه کوهی برگرویشگاهارزیابی 

اد که تکثير این گياه کوهی( در طی دو سال متوالی نشان د
در طبيعت به دو شکل غيرجنسی )ریزوم( و جنسی )بذر( 

هایی با در یك بوته هم شاخه سویی،شود. از انجام می
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های صاف و ای با رشد بيشتر و هم با برگهای کنگرهبرگ
ای در ها در شاخه دارای برگ کنگرهریزتر مشاهده شد. گل

ای دارای برگ صاف، هدهنده و در شاخهانتهای شاخه گل
متر انتهایی سانتی 20های جانبی ایجاد شده در روی شاخه

شدند. فصل گلدهی و بذر دهنده اصلی تشکيل میشاخه گل
جز فارس از اواخر شهریورماه این گياه در همه مناطق به

تا اواخر آذر و  بذرهاشود و رسيدن و خشك شدن آغاز می
یابد. این جوی( ادامه میبه شرایط  با توجهماه )اوایل دی

های بومها با تحقيقی که برای بررسی برخی ویژگییافته
) Mentha Mozaffarianiiشناسی گياه دارویی پونه کوهی 

Jamzad)  انجام شد مغایرت نشان داد. در  89در سال
زمان آغاز گلدهی تا که شده است  بيانتحقيق مذکور 

ه اول خرداد ادامه دارد رسيدن بذرها از اواخر اسفندماه تا نيم
 et al.,(Aria شود و رکود گياه از نيمه دوم خرداد شروع می

پذیری باالی این گياه با شرایط با توجه به تطابق؛ (2011
این مغایرت قابل توجيه است و این تفاوت  ،آن رویشگاهی

و در راستای  تواند به دليل تغييرات جوی و رویشگاهیمی
محيطی برای حفظ بقا باشد. این گياه  تطبيق گياه با شرایط

این گياه به  بذرهاهميشه سبز بوده و بعد از رسيدن و ریزش 
های تحقيقی که برای ها با یافتهاین یافته ،رودرکود می

شناسی گياه دارویی پونه کوهی های بومبررسی برخی ویژگی
 . et al.,(Aria (2011انجام شده بود همخوانی داشت 

پسند است، نور سایه اًتقریبن داد این گياه مشاهدات نشا
پسندد و در زیر نور مستقيم و سوزان خورشيد مالیم را می

رکود و توقف رشد این گياه،  مورددر  رشد مطلوبی ندارد.
مشاهدات نشان داد که تغييرات شدید دمایی و افزایش و 
کاهش دمای شدید نيز موجب توقف رشد و رکود این گياه 

 شود.می
ایج حاصل از این تحقيق نشان داد که تنوع ژنتيکی نت

درون گروهی و بين گروهی خوبی از نظر صفات 
های مختلف پونه کوهی مورفولوژیك بين جمعيت

باریك وجود دارد. از آنجایی که گزینش مستلزم وجود برگ
-شناسایی، حفظ و نگهداری این جمعيت بنابراینتنوع است، 

با که نحویبهها به عنوان ذخایر ژنی بسيار ارزشمند است. 

افزایش تنوع ژنتيکی در یك جامعه توانایی گزینش برای 
استفاده از نشانگرهای  اًقطعیابد. ایجاد ارقام برتر افزایش می

ژنتيکی و بررسی فيتوشيميایی برای شناسایی و بررسی تنوع 
کوهی( بسيار  باریك )پودنهای پونه کوهی برگدر جمعيت

 ی، شرایط رویشیارزیابی تنوع ژنتيکالبته خواهد بود. ثر ؤم
پالسم برای تسهيل های مرکزی ژرمو ایجاد کلکسيون

های بهتر منابع ژنتيکی در برنامه بررسیپالسم و مدیریت ژرم
تواند ارزیابی تنوع فنوتيپی موجود، می اصالحی ضروریست.

و در  کندها فراهم اطالعات مفيدی در مدیریت کلکسيون
های مناسب برای اهداف اصالحی مختلف شناسایی جمعيت

 د. مفيد باشباریك )پودن کوهی( پونه کوهی برگدر 
 

 سپاسگزاری
طياداره کل محمسئوالن محترم دانيم از بر خود الزم می    

استفاده از امکانات همکاری و  برایاستان هرمزگان  ستیز
 نهيدکتر تهم یاز همکار نيهمچن. يمینماسپاسگزاری  آنها
  .کنيمیم یتشکر و قدردانی داديعل
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Abstract 

Mentha Mozaffarianii Jamzad. is an aromatic, medicinal and endemic plant that grown in the 

South of Iran. Overharvesting, drought stress, destruction of its natural habitats have increased 

the extinction risk of this unique species. To investigate the morphological variation, nine 

populations were collected from its natural habitats during the years 2019-2021 and 23 

morphological traits were evaluated. The results of the analysis of variance indicated the 

existence of diversity among the studied populations. There were significant differences among 

populations (P<0.05) for all the traits except the leaf number, leaf length to width ratio and the 

number of flowering branches. The results showed significant correlation among most of the 

studied traits. Based on the principal component analysis (PCA), six main components 

explained 76.45% of the total variance among traits. The first, second and third components 

explained 23.24, 15.8 and 13.64% of the total variation, respectively, and they were considered 

as the effective components in plant height, inflorescence, and canopy cover. Based on cluster 

analysis using Ward method, the populations were divided into three main groups. The 

populations in cluster 3 had the highest plant height and crown area. Evaluation of phenotypic 

variation and collection of its genetic resources is necessary to facilitate the management and 

better investigation in breeding programs. Assessment the presence of phenotypic diversity can 

provide beneficial information in the management of collections and germplasm of Mentha 

Mozaffarianii. The data obtained from this research is useful and valuable in identifying 

appropriate populations for breeding purposes. 
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