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 چکیده

دلیل داشتن کارواکرول، باشد و به یک گیاه دارویی ارزشمند و با خواص و کاربردهای مفید می (.Satureja hortensis L)مرزه 
های مختلف این گیاه از  وهش تودهاست. در این پژ  طور گسترده استفاده شده تیمول و رزمارینیک اسید در صنایع داروسازی به

ها  در آن ، فیتوشیمیایی و عملکرد اسانسمنظور بررسی صفات مورفولوژیکی به آوری شد. جمع ایرانها و مناطق مختلف  سایر کشور
 تجزیه از حاصلج نتای های کامل تصادفی انجام شد. آزمایشی در قالب طرح بلوک 1331در سال در شرایط اقلیمی اردبیل، 

سطح  مهمی از جمله . صفاتداشتداری وجود  توده از نظر بیشتر صفات اختالف معنی 22ر بین د که داد نشانها  داده یانسوار
تا  221/2گرم، وزن صددانه بین  24/2تا  21/2متر مربع، وزن خشک شاخساره بین سانتی 23/54تا  81/13مقطع بوته بین 

ترتیب در  یونان بهی اهواز و ها  متغیر بود. تودهها  گرم در هکتار در بین توده 21/2تا  23/2گرم و عملکرد اسانس بین   121/2
. تجزیه مشاهده شد( 31/2) تعداد برگه و طول بذرهمبستگی بین  میزانبیشترین . ندفیتوشیمیایی بهتر بود صفات رویشی و

 81/88ها نشان داد که پنج عامل اول توانستند  لبندی نمود. تجزیه به عام های مورد بررسی را در پنج گروه طبقه ای توده خوشه
سطح برگ، نسبت طول به عرض برگ، تعداد گل  صفاتکه داد  ی علیت نشان تجزیه نتایجدرصد از واریانس کل را توجیه کنند. 

مستقیم و  اثر و فنول کل بیشترین های مرزه تاثیر داشتند آذین، فنول کل و وزن خشک شاخساره در عملکرد اسانس توده در گل
 .داشتی ایرانی و خارجی وجود  های مرزه براساس نتایج این تحقیق، تنوع ژنتیکی قابل توجهی بین توده را داشت. (1/2) مثبـت

 
 مورفولوژیکیهای ویژگیفیتوشیمیایی، صفات توده، عملکرد اسانس، تنوع، های کلیدی:  واژه

  
 مقدمه

ی  نوادهمتعلق به خا (Satureja hortensis L.)مرزه 
علت داشتن  و به( 22)ی نپتوئیده بوده  نعناعیان و زیرخانواده

ترکیباتی چون کارواکرول و تیمول زیاد، فعالیت بیولوژیکی 
(. 91شود ) باالیی داشته و در صنعت داروسازی استفاده می

یا چندساله با عطر قوی و دارای ( 22)مرزه گیاهی یکساله 
های باریک و نوک  متر و برگ سانتی 01تا  51طول  ارتفاعی به

های  تیز به رنگ سبز مایل به خاکستری و پوشیده از کرک
صورت  آذین آن به . گل(22) های ترشحی است کوتاه و غده
باشد. بذر  هابه رنگ سفید، صورتی یا بنفش می سنبله و گل

ی رشد،  زده و گیاهچه در مراحل اولیه این گیاه دیر جوانه
 و گل می رود در اواخر تابستان بهکند و  کندی رشد می به

. (21) پراکندگی آن در جنوب اروپا و جنوب غربی آسیا است
و خراسان  خصوص شمال غربدر نواحی مختلف ایران به

فیتوشیمیایی و  ،بررسی تنوع مورفولوژیکی (.99) کند رشد می
اسانس گیاهان دارویی، امکان گزینش در بین گیاهان و 

های رشدی  رتر و تولید نتاج دارای ویژگیاستفاده از والدهای ب
(. بررسی تنوع 1سازد ) و دارویی بهتر را فراهم می

پالسم نقش دارد، بر اینکه در مدیریت ژرمعالوه یمورفولوژیک
 (. مرزه25نماید ) های برتر را تسهیل می انتخاب توده

 S. hortensis ی مهم  ی تابستانه از گونه معروف به مرزه

ده و در ایران و نقاط مختلف جهان پراکنش دارد جنس مرزه بو
های  حال تحقیقات اندکی در مورد بررسی تنوع توده به اما تا

ی ایرانی  توده 51مختلف آن انجام شده است. در پژوهشی که 
های  مورد بررسی قرار گرفت، توده S. hortensisمرزه 

اصفهان، مراغه و یاسوج بیشترین وزن خشک برگ و گل را 
ی مریوان و اصفهان  ترتیب در تودهبه  تند. میزان اسانسداش

کمترین و بیشترین مقدار را داشت. میزان رزمارینیک اسید نیز 
ی تبریز بیشترین میزان را  ی سنندج کمترین و در توده در توده
تنوع موجود در بین سایر دیگر هایی  (. در پژوهش1داشت )

و همکاران هادیان  های مرزه بررسی شده است از جمله گونه
 خوزستانی  ی های مختلف مرزه تودهدر بررسی ( 2)
(Satureja khuzistanica از لحاظ صفات موفولوژیکی و )

های آبادان و کاور  توده نشان دادند کهفیتوشیمیایی و اسانس 
 را داشتند. در بین ترکیبات بیشترین میزان اسانس 

یزان را داشت و ی اسانس، کارواکرول بیشترین م دهندهتشکیل
ی آبادان مشاهده شد  بیشترین میزان رزمارینیک اسید در توده

و صفات طول دمگل و سطح برگ بیشترین تنوع را داشتند. 
با استفاده از نشانگرهای ها همچنین وجود تنوع ژنتیکی  آن

در پژوهشی (. 8تائید کردند )بین چند گونه مرزه مولکولی را 
 ی جنگلی  کیفی مرزه صفت کمی و 21با هدف بررسی 

(S. mutica ) مشخص  های اصلی تجزیه به مولفهبا استفاده از
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 126  .................................................................................................تا .................................... (Satureja hortensis L.)هشصُ  ّای ایشاًی ٍ خاسخی تَدُاسصیاتی 

ٍ  ًذدسصذ ٍاسیاًس سا تَخیِ کشد 55ی اٍل  کِ پٌح هَلفِضذ 
ّا سا دس سِ گشٍُ قشاس داد  ای، خوؼیت ی خَضِ ٌیي تدضیِّوچ

ّا هطاتقت داضت  خغشافیایی تَدُهٌطأ تٌذی تا  ٍ ایي گشٍُ
 دس تشسسی خصَصیات هَسفَلَطیکی هشصُ تختیاسی(. 16)

داسی تا هطخصات ضذ کِ اتؼاد تشگ ّوثستگی هؼٌی صهطخ
 ٍي داضت، ّوچٌیي استفاع گیاُ ّوثستگی هثثت ریآگل ٍ گل

ٍ تضیک (. 18) ي داضتریآداسی تا هطخصات گل یهؼٌ
ی هشصُ دسیافتٌذ  ی چْاس گًَِ ی هقایسِ ( دس ًتید2ِّوکاساى )

 ٍ S. montana ّای سضذ طثیؼی خوؼیت طتا ایٌکِ هحیکِ 
S. cuenifolia   هَقؼیت خغشافیایی ٍ ضشایط اقلیویاص ًظش 

ّا  آىًس ااس تشکیثاتداسی دس  یکساى است ٍلی تفاٍت هؼٌی
ّا  ىتٌَع طًتیکی آ ی هطخصِ ،کِ ایي تفاٍت ذهطاّذُ ض

چٌذیي  S. subspicata ٍ S. visianiiّای  ذ ٍ گًَِتاض هی
آگاّی اص تٌَع  تشکیة اصلی هطتشک دس اساًس خَد داضتٌذ.

سٍاتط تیي  اساًس ٍ ّوچٌیي ،یکی، فیتَضیویاییطهَسفَلَ
ت ًقص اساسی دس هَفقی سٍیطی ٍ صایطی، صفات هختلف

. دس تحقیقات گزضتِ تٌَع صفات (1)حی داسد الّای اص تشًاهِ
هختلف دس تشخی هٌاطق  هشصُهَسفَلَطیکی ٍ تاصدُ اساًس 

ای  هَسد تشسسی قشاس گشفتِ تا ایي حال تاکٌَى هطالؼِ ایشاى
ایي گیاُ اًدام  ّای ایشاًی ٍ خاسخیی تَدُ خْت هقایسِ

ٍیظُ  ختلف، تِاص طشفی تؼییي سٍاتط تیي صفات ه .ًطذُ است
ٍ صفات هؤثش تش آى ٍ تؼییي سٍاتط ػلت ٍ  گیاُػولکشد 

تشیي  ساصد کِ هٌاسة ًظادگشاى سا قادس هی ّا تِ هؼلَلی آى
ضَد، اًتخاب  تشکیة اخضا سا کِ هٌتْی تِ ػولکشد تیطتش هی

سٍضی است کِ سٍاتط تیي صفات ٍ تدضیِ ػلیت  (.24) ًوایٌذ
سا تش ػولکشد سٍضي  ّا اثشات هستقین ٍ غیشهستقین آى

ساصد. دس ایي سٍش ضشیة ّوثستگی تیي دٍ صفت تِ  هی
گیشی هیکٌٌذ،  اخضایی کِ اثشات هستقین ٍ غیشهستقین سا اًذاصُ

کٌَى تٌَع صفات هَسفَلَطیکی تا، (13)گشدد  تفکیک هی
دس ایي تحقیق اها . ّای ایشاًی هشصُ تشسسی ضذُ است تَدُ

آٍسی ٍ  ی ٍ خاسخی هشصُ خوغّای ایشاً تَدُ، تشای اٍلیي تاس
فیتَضیویایی ٍ سفَلَطیکی، َّای ه ٍیظگی. ًذکطت ضذ

ّا تا  شفت ٍ تٌَع ایي تَدُاساًس هَسد تشسسی قشاس گ ػولکشد
ّای آهاسی  سٍشی  ّا ٍ تَسیلِ ایي ٍیظگیاستفادُ اص 

  تشسسی گشدیذ.چٌذهتغیشُ 
 

 ها  مواد و روش
ی  س هضسػِد 1398ایي تحقیق دس تْاس ٍ تاتستاى سال 

 27ایی یهختصات خغشافتحقیقاتی داًطگاُ هحقق اسدتیلی تا 
اص ًصف الٌْاس  یدسخِ ضشق 30دسخِ ضوالی اص خط استَا ٍ 

 ٍ دسخِ 38قِ ٍ ػشض یدق 17 ٍ دسخِ 48ٌَیچ، تِ طَل یگش
اسای هیـاًگیي ا، دهتش اص سطح دسی 1352قِ ٍ استفاع یدق 14

ٍ هیاًگیي تاسًذگی گشاد  ساًتی یِ دسخ 5/17دهای ساالًِ 
کاهل تصادفی ّای تلَکهتش دس قالة طشح  هیلی 296ساالًِ 

تَدُ ایشاًی ٍ خاسخی هشصُ  20 ّای. تزساًدام ضذتا سِ تکشاس 
صًی ٍ حصَل اطویٌاى اص  ٍ پس اًدام آصهَى خَاًِآٍسی خوغ

شض یک هتش ّایی تِ طَل ٍ ػ ی تزٍس، دس کشت قَُ ًاهیِ
طَس  ّا تِ ی ّشص ٍ آتیاسی کشتّا کطت گشدیذ ٍ کٌتشل ػلف

ّای خاسخی هشصُ )اسهٌستاى، یًَاى،  هشتة اًدام ضذ. تَدُ

، 2ایتالیا، سٍهاًی، اصتکستاى، تاخیکستاى، هداسستاى، سٍهاًی
طًتیک گیاّی ٍ تحقیقات ی  گشخستاى، سٍسیِ( اص هَسسِ

ایشاًــی ًیــض اص ی تَهی  تَدُ 10آلواى ٍ  گیاّاى صساػی
ّای سضت، یضد، اسٍهیِ،  )استاىف کطــَس هٌــاطق هختلــ

لشستاى، قضٍیي، ًیطاتَس، تدٌَسد، سٌٌذج، اَّاص ٍ تْشاى( 
صفت هْن هَسفَلَطیکی،  18. تؼذاد ًذآٍسی ضذ خوغ

 50فیضیَلَطیکی ٍ ػولکشد اساًس دس اٍاخش هشداد هاُ کِ 
صفات گیشی ضذ.  ّا تِ گل سفتِ تَدًذ اًذاصُدسصذ کشت

سطح هقطغ تَتِ تِ ضاهل گیشی،  اًذاصُهَسفَلَطیکی هَسد 
هتش هشتغ، ًسثت طَل تِ  یهتش هشتغ، سطح تشگ تِ ساًت ساًتی

ػشض تشگ، تؼذاد تشگ ٍ تشگِ دس ّش گیاُ، تؼذاد گل دس 
ّش تَتِ تِ آریي، ٍصى صذ داًِ تِ گشم، تؼذاد تزس دس  گل

، ػولکشد اساًس تِ گشم دس ّکتاس، هحتَای فٌَل هتش ساًتی
گشم دس گشم ٍصى تش گیاُ، طَل  یاًیي کل تِ هیلیکل ٍ آًتَس
هتش، طَل تشگِ تِ  تِ ساًتی ی گل کاسِهتش، طَل  تزس تِ هیلی

، هتش هیلیهتش، طَل پشچن تِ  هتش، ػشض تشگِ تِ ساًتی ساًتی
تشحسة  ضاخساسُ خطکدسصذ گلذّی ٍ ٍصى  50تؼذاد سٍص تا 

 تَد.  گشم
 کلآنتوسیانین و فنول  یری محتوایگاندازه

گشم اص  2/0ی  گیشی آًتَسیاًیي اتتذا ػصاسُ تشای اًذاصُ
ی  ج ضذ ٍ سپس ػصاسُگیاُ تَسط هتاًَل اسیذی استخشا
دٍس  12000دقیقِ دس  15حاصل دس هیکشٍتیَب سیختِ ضذ ٍ 

ػثَس  ٍاتوياص کاغز سپس هحلَل سٍیی آى َط ضذ ٍ یساًتشیف
 ضذ.ًگْذاضتِ تاسیکی ّا یک ضة دس  سپس هحلَلدادُ ضذ ٍ 

 تا استفادُ اص ًاًَهتش 550هیضاى آًتَسیاًیي دس طَل هَج 
ای تشخَاًذُ ضذ.  (Jenway 6305)اسپکتشٍفَتَهتش 

 استفادُ ضذٍ ّوکاساى  ّاساسٍش گیشی آًتَسیاًیي اص  اًذاصُ
غلظت آًتَسیاًیي اص فشهَل ضشیة  ی تشای هحاسثِ (.12)

کل دس  هٌظَس تشسسی هیضاى فٌَلتِ .گشدیذخاهَضی استفادُ 
 (.31) ضذ سیَکالتیَ استفادُ -فَلیياص سٍش ّای هشصُ،  تَدُ

ّای  ی تَدُ ّای تاصُ گشم اص تشگ 3/0ی  تِ ایي هٌظَس ػصاسُ
 دسصذ استخشاج ضذ ٍ هخلَط  70هشصُ تَسط اتاًَل 

ساػت دس تاسیکی قشاس دادُ ضذ. سپس  24آهذُ دست تِ
هایکشٍلیتش اص  500دٍس ساًتشیفیَط گشدیذ.  10000ّا دس  ػصاسُ

 دسصذ 95 اتاًَلهایکشٍلیتش  500هحلَل سٍیی تشداضتِ ضذ ٍ 
هایکشٍلیتش هؼشف  250لیتش تِ آى اضافِ گشدیذ.  هیلی 5/2ٍ 

 5هایکشٍلیتش کشتٌات سذین  500تشاتش سقیق ضذُ ٍ  10فَلیي 
ی تؼذ هحلَل  دسصذ تِ هحلَل رکش ضذُ اضافِ ضذ. دس هشحلِ

 ضذتشاس دادُ ضذ ٍ ًْایتاً حاصل، یک ساػت دس تاسیکی ق

  طَل دس(Jenway 6305)  اسپکتشٍفتَهتش دستگاُ تا خزب
تشای سسن هٌحٌی  اسیذ گالیک اص. ضذ خَاًذُ ًاًَهتش 725 هَج

 . استفادُ ضذهقایسِ فٌل تشای ػٌَاى هؼیاس تِ
 اسانس گیری عملکرد اندازه

ي ی تیطتشیدس تیطتش هَاسد تشگ ٍ گل گیاّاى داسٍیی داسا     
ّا ٍ  گشم اص تشگ 25ّویي خاطش  هیضاى اساًس ّستٌذ. تِ

ّای هشصُ کِ دس ضشایط سایِ ٍ خشیاى  ّای خطک تَدُ گل
ضذى، دس ضذُ تَد ٍصى گشدیذ ٍ پس اص پَدس َّا خطک

لیتش هیلی 250لیتشی سیختِ ضذ ٍ  هیلی 250ّای تقطیش  تالي
 خْت ٍ تِ کلًَدش اضافِ گشدیذ ّا آب هقطش تِ تالي
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ساعت توسط  5مدت گیری متصل گردید سپس به اسانس
گیری برای تمام  مدت اسانسها حرارت داده شد.  هیتر به بالن

گرفته شد. پس از اتمام مدت های مرزه یکسان در نظر  توده
شدن دستگاه خاموش گردید و پس از سرد گیری، اسانس

ها به داخل میکروتیوب شد  آوری اسانس کلونجر، اقدام به جمع
ها بسته و با سلفون مسدود گردید  و بالفاصله درب میکروتیوب

گراد نگهداری شد. برای ی سانتی درجه 2و در تاریکی و دمای 
های مختلف، درصد اسانس  کرد اسانس تودهآوردن عملدست به

در وزن خشک برگ و گل ضرب گردید و حاصلضرب تقسیم 
محاسبه گرم در هکتار اسانس برحسب  دشد و عملکر 911بر 

  .دگردی
 آنالیز آماری

های کامل تصادفی با سه  بلوکطرح این پژوهش در قالب      
 SPSSافزار ها با استفاده از نرم تجزیه داده تکرار انجام شد.

 ترتیب ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی بهانجام شد و  26
صورت نسبت انحراف معیار فنوتیپی و ژنتیکی به میانگین به

های آماری، آزمون  قبل از آنالیز هر صفت محاسبه گردید.
ی میانگین  ها انجام گردید. مقایسه بودن دادهتست نرمال

 احتمال سطح ای دانکن در امنهدها با استفاده از آزمون چند داده
ها با استفاده از چرخش  به عامل  تجزیهانجام شد.  درصد 3

ای و  ی خوشه انجام گردید. تجزیه Varimaxروش  بهها  داده
 (Ward) ها نیز با استفاده از روش وارد بندی توده طبقه

 ی اقلیدسی انجام شد. براساس فاصله
 

 نتایج و بحث
های  تودهو فیتوشیمیایی  بررسی صفات مورفولوژیکی

 مرزه
زنی  ها در آزمون جوانه ی توده زنی بذور همه میزان جوانه     

روز  0پس از سه تا ی بذور  همهدر حد مطلوب مشاهده شد و 
های  زنی کردند. نتایج بررسی صفات بوته به جوانه شروع

از صفات  حاصل از کشت بذور در مزرعه نشان داد که در اکثر
قطع بوته، نسبت طول به عرض برگ، تعداد سطح مجمله 

آذین، وزن صد دانه، تعداد  تعداد گل در گلبرگ، تعداد برگه، 
اختالف  طول بذر و بذر، محتوای فنول کل، آنتوسیانین کل

درصد و در صفات تعداد روز تا  9داری در سطح احتمال  معنی
عملکرد  ،، سطح برگی گل کاسهدرصد گلدهی، طول  31

در داری  تفاوت معنیطول برگه  و تر شاخساره ، وزناسانس
وجود ی  دهندهنشان که درصد وجود داشت 3سطح احتمال 

های این گونه  گسترده برای صفات مورد مطالعه در تودهتنوع 
و  عرض برگههای مرزه در مورد صفات  اما بین تودهباشد.  می

مشاهده نشد )جدول تجزیه داری  اختالف معنی پرچمطول 
نتایج بررسی میزان تنوع صفات  .س ذکر نشده است(واریان

مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و عملکرد اسانس نشان داد که 
 وزنصفاتی از جمله تعداد برگ، تعداد برگه، وزن صددانه و 

براساس مقایسه  (.9)جدول  بسیار متنوع بودند هر بوتهبذر در 
 که( مشاهده شد 2شده )جدول گیری میانگین صفات اندازه

در  (متر مربع سانتی 52/22) سطح مقطع گیاهبیشترین میزان 
متر مربع( مقدار مربوط  سانتی 29/25ی اهواز و کمترین ) توده

ی لرستان بود. در صفت سطح برگ بیشترین و  به توده

متر مربع(  سانتی 9/52ترتیب مربوط به اهواز )کمترین مقدار به
گیاهانی که دارای ارتفاع  متر مربع( بود. سانتی 2/95و نیشابور )

های بیشتر  دلیل تشکیل برگ ، بهو سطح مقطع زیادی هستند
که منبع تولید محصوالت فتوسنتزی هستند کارایی بهتری در 

( و همین ویژگی 29صفات رویشی و حتی صفات زایشی دارد )
اهواز در تعدادی از صفات رویشی  ی  تواند دلیل برتری توده می

دار بین  ی معنی ( قبالً وجود رابطه28لی )نباشد. سالمتی و زی
اند. هر  ارتفاع و سطح مقطع بوته و عملکرد گیاه گزارش کرده

 ، آن تودهبیشتر باشدای  در تودهچه ارتفاع و سطح مقطع گیاه 
دار های با ارتفاع کمتر برخور از عملکرد بهتری نسبت به توده

واز، ی اه نسبت طول به عرض برگ در توده (.5) باشد می
( میزان را 15/9ی ایتالیا کمترین ) ( و در توده19/3بیشترین )

( بیشتر 05/210ز )اهوا ی  همچنین تعداد برگ در توده .داشت
های  . تعداد برگه در توده(2)جدول  ها بود از سایر توده
های ارمنستان،  ( و همچنین در توده1/380گرجستان )

ترین ی ارومیه پایین  و یزد در سطح باالتر و در توده 2رومانی
آذین از  . تعداد گل در گل(2)جدول  ( را داشت01/229سطح )

صفات زایشی گیاه بوده و عملکرد بذر و میزان اسانس نقش 
های مرزه بیشترین و کمترین تعداد گل در  دارد. در بین توده

یونان و اهواز های  ترتیب در توده ( به30/2و  8/1آذین ) گل
ترتیب  های مختلف، ازبکستان و قزوین به بود. در بین توده

( وزن صددانه گرم 159/1( و کمترین )گرم 915/1بیشترین )
ها  وزن بذر در هر بوته نیز بین توده. (2)جدول  را داشتند

ی ارمنستان تا  گرم در توده  398/1متنوع بوده و میزان آن از 
نتایج . (2)جدول  ی تهران متنوع بود گرم در توده  132/1

ی  قایسه میانگین صفت عملکرد اسانس نشان داد که تودهم
گرم  12/9و  18/9، 11/2ترتیب با  )بهیونان، رشت و بجنورد 

گرم ذر هکتار( کمترین  5/1ی یزد ) و توده در هکتار( بیشترین
. میزان فنول کل در بین (2)جدول  عملکرد اسانس را داشتند

ی یونان تا  در تودهگرم بر گرم وزن تر  میلی 33/55ها از  توده
 ی یزد متنوع بود گرم بر گرم وزن تر در توده میلی 92/2

ی یونان بیشترین  همچنین آنتوسیانین در توده (.2)جدول 
ی مجارستان  گرم بر گرم وزن تر( و در توده میلی 22/1مقدار )

 گرم بر گرم وزن تر( کمترین مقدار را داشت میلی 20/1)
انگین نشان داد که بیشترین و نتایج مقایسه می .(2)جدول 

های ازبکستان و ارومیه  توده ترتیب درکمترین طول بذر به
ی گرجستان  متر( بود. توده میلی 99/2و  92/3ترتیب )به

ی ارومیه  متر( و توده سانتی 03/1) ی گل کاسهبیشترین طول 
متر( را داشت  سانتی 20/1) ی گل کاسهکمترین طول 

ترتیب مربوط به ین طول برگه بههمچنین بیشترین و کمتر
متر(  سانتی 00/1متر( و لرستان ) سانتی 0/2های اهواز ) توده
درصد  31ها به  زودتر از تمام توده ایتالیای  توده. (2)جدول  بود

ی  زنی بذور( در حالیکه توده روز از جوانه 11/32گلدهی رسید )
ید درصد گلدهی رس 31ها به  گرجستان دیرتر از تمام توده

در صفت وزن  .(2)جدول  زنی بذور( روز از جوانه 55/915)
ها  ای در بین توده خشک شاخساره نیز تنوع قابل مالحظه

( نیز 20و همکاران ) ی ریاز که مطالعه همانطور .مشاهده شد
شناسی از  های ریخت ویژگی دار را در بین وجود اختالف معنی

ید رگ تایو تعداد شاخه و طول و عرض بجمله وزن گیاه 
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وزن میزان و کمترین  بیشترین . در پژوهش حاضر،کردند
ی ها توده درترتیب  به( گرم 22/1و  12/9) خشک شاخساره
نتایج این پژوهش . (2)جدول  شد مشاهده ازبکستان و یزد
های مختلف مرزه تنوع بسیاری از لحاظ  تودهنشان داد که 

منظور  و بهمورفولوژی، فیتوشیمیایی و عملکرد اسانس دارند 
های اصالحی در این گیاه الزم است که این  اجرای برنامه

پالسم بررسی شود تا انتخاب بهترین والدین برای تنوع ژرم
های توصیفی صفات مورد  آمارهتولید نتاج برتر میسر گردد. 

نشان داد که مقادیر حداقل و حداکثر صفات  (9)جدول  مطالعه
بیشترین دامنه تغییرات همچنین  ،بررسی شده متنوع بودند

ت تعداد برگ، تعداد برگه، وزن صددانه و تعداد امربوط به صف
 دست آمده توسطاین نتایج با نتایج به و بود بوتهبذر در 

 بررسی تنوع  در مورد (91) و همکارانخدیوی خوب 
مرزه بختیاری صفات مورفولوژیکی ژنتیکی با استفاده از 

(Satureja bachtiarica) یج پژوهش سالمتی و زینلی و نتا
شده آوری جمعی مرزه ها تودهبررسی در  مطابقت داشت.( 21)

در بیشتر صفات  مشخص شد کهاز نقاط مختلف ایران 
مورفولوژیکی از جمله ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، 

 . (2) باشد برترین توده میی تبریز  طول میانگره توده

 مورد مطالعه صفات آمار توصیفی برای -9جدول 
Table 1. Descriptive statistics for studied traits 

 حداکثر حداقل میانگین واحد صفات
 ضرایب تغییرات

 فنوتیپی ژنوتیپی
متر مربع سانتی سطح مقطع بوته  29/21  28/91  21/23 22/92  10/98  

80/25 سانتی متر مربع سطح برگ  93/99  08/23 92/21  29/51  
برگ طول به عرض  - 23/2  11/9  1/3 92/52  92/28  

25/222 - تعداد برگ  55/11  05/210 19/52  12/28  
59/519 - تعداد برگه  22/298  91/002 23/22  12/52  

آذین تعداد گل در گل  - 12/3  13/1  83/91 22/20  12/20  
135/1 گرم  وزن صد دانه  129/1  920/1 21/53  10/28  

210/1 گرم وزن بذر هر بوته   122/1  328/1 28/29  8/22  
81/1 گرم در هکتار عملکرد اسانس  25/1  29/2 2/32  21/32  

گرم بر گرم وزن تر میلی فنول کل  50/98  23/9  22/25 82/51  22/22  
گرم بر گرم وزن تر میلی آنتوسیانین  53/1  9/1  32/1 22/92  95/22  
متر میلی طول بذر  22/5  19/9  85/3 13/92  2/28  

متر سانتی طول کاسبرگ  25/1  22/1  22/1 19/22  22/59  
33/9 سانتی متر طول برگه  55/1  38/5 33/25  22/29  

28/1 سانتی متر عرض برگه  2/1  28/2 8/92  12/09  
متر میلی طول پرچم  01/1  25/1  50/9 22/52  38/39  

28/82 روز % گلدهی31روز تا   1/31  1/991 23/91  99/29  
89/1 گرم وزن خشک شاخساره  18/1  13/2 99/91  28/22  

(، وزن بذر هر 100SW(، وزن صددانه )NFIآذین ) (، تعدادگل در گلBN(، تعداد برگه )LN(، تعداد برگ )LLW(، طول به عرض برگ )LA(، سطح برگ )PDسطح مقطع گیاه )
(، تعداد S(، طول پرچم )BW(، عرض برگه )BLطول برگه )(، CL(، طول کاسبرگ )SL(، طول بذر )Antho(، آنتوسیانین )TPC(، فنول کل )EY(، عملکرد اسانس )PSWبوته )
 .(SDW(، وزن خشک شاخساره )50f% گلدهی )31روز تا 



 

 
 
 
 
 
 
 (.S. hortensis Lمرزه ) گیاهی  توده 21در  میانگین صفاتمقایسه  -2 دولج

Table 2. Mean comparison of traits in 20 S. hortensis L. accessions 

SDW (g) 50f BL (cm) CL(cm) SL(mm) Antho 
 (mg g FW) 

TPC  
(mg g FW) EY(g/ha) psw (g) 100SW 

(g) NFI BN LN LLW LA (cm2) PD (cm2) توده 
b2/9  a-d00/22 cd92/9 ab09/1 ab89/2 a-d22/1 a-d28/23 b28/9 a398/1 d155/1 cd95/2 ab23/331 bc20/289 bc85/2 bc03/20 cd29/23 ارمنستان 
hi52/1 a-d00/23 cd95/9 cde52/1 def0/2 a22/1 a33/55 a11/2 gh922/1 cd139/1 a8/1 cde20/212 de98/991 de2/9 bc18/98 cd83/28 یونان 

cde8/1 d11/32 cd91/9 cde55/1 def02/2 a-e53/1 b-f23/98 def22/1 fgh905/1 cd151/1 bcd20/3 cde9/511 e59/919 e12/9 bc21/25 cd20/20 ایتالیا 
cd80/1 abc12/82 bcd29/9 cde51/1 def92/5 cde59/1 b-f30/21 bc22/9 e-h929/1 cd123/1 bcd15/3 cde22/532 b-e33/292 b-e90/2 bc12/98 cd98/20 رومانی 
a12/9 a-d99/21 a-d82/9 bc22/1 a92/3 e22/1 b-f22/98 fg22/1 a-d511/1 a915/1 bcd2/3 bc80/220 b-e11/985 b-e82/9 bc5/29 cd32/22 زبکستانا 

def02/1 bcd5/08 a-d02/9 cde55/1 def02/2 b-e5/1 b-f21/91 bcd92/9 c-g231/1 cd132/1 bcd22/3 cde30/512 cde10/952 cde55/9 bc12/98 cd32/28 تاجیکستان 
fgh39/1 a-d23/89 bcd32/9 cde2/1 c-f98/5 e20/1 ab90/21 def23/1 b-g222/1 cd121/1 bc53/0 b-e35/502 cde22/953 cde53/9 bc3/98 cd98/28 مجارستان 
ghi22/1 a-d1/81 abc10/9 ab09/1 ab82/2 a-e50/1 b-f20/90 efg05/1 abc251/1 cd12/1 ab18/8 ab12/332 b88/593 b98/5 bc13/23 cd58/28 2رومانی 
i22/1 a55/915 abc22/2 a03/1 abc22/2 a-e50/1 ef20/1 b-e11/1 e-h981/1 cd13/1 bcd19/0 a1/380 b-e02/223 b-e20/2 ab32/51 bcd05/21 گرجستان 

ghi2/1 a-d9/82 a-d23/9 abc28/1 a-d83/5 a-d29/1 b-f39/90 c-f89/1 a-d293/1 cd121/1 cd20/5 abc11/229 bcd9/203 bcd01/2 bc29/25 bcd21/51 روسیه 
hi52/1 ab55/12 bcd20/9 cde52/1 def32/2 a-e50/1 b-f25/92 a18/9 b-g288/1 bc113/1 cd99/2 cde05/219 b11/559 b55/5 bc31/29 bcd91/51 رشت 
i22/1 a-d92/81 cd11/9 abc21/1 a-d1/5 a-e53/1 f92/2 g5/1 abc225/1 bc125/1 cd20/2 abc39/220 bcd98/208 bcd2/2 bc98/21 cd28/28 یزد 

hi21/1 cd10/00 bcd5/9 e20/1 f99/2 ab23/1 c-f02/93 fg32/1 b-g288/1 d153/1 bcd25/3 e01/229 b-e52/228 bcd3/2 ab82/55 d88/25 ارومیه 
efg0/1 abc5/80 d00/1 ab0/1 ab28/2 de5/1 c-f11/93 fg22/1 b-f590/1 cd151/1 cd93/5 ab82/320 b20/519 b15/5 bc18/22 d29/25 لرستان 
cd83/1 abc12/12 a-e39/9 bcd23/1 b-e38/5 cde59/1 c-f55/93 fg20/1 fgh932/1 d159/1 bcd18/3 bcd20/291 b-e05/239 b-e35/2 bc22/29 cd98/20 قزوین 
ghi22/1 cd00/02 bcd5/9 cde52/1 def30/2 b-e55/1 b-f33/90 bcd15/9 abc222/1 cd120/1 bcd20/2 cde23/215 b-e03/918 b-e19/2 c2/95 bcd91/51 نیشابور 
ghi23/1 abc55/11 cd91/9 cde29/1 c-f28/5 a-e53/1 abc50/22 a12/9 ab223/1 cd130/1 cd81/5 cde28/523 b11/555 b53/5 bc11/92 cd32/28 بجنورد 
ghi25/1 abc1/11 a-d08/9 de21/1 ef5/2 abc22/1 abc20/28 g55/1 d-g250/1 cd122/1 cd95/2 de22/202 b98/529 b25/5 bc18/29 bc08/52 سنندج 
c12/1 abc00/12 ab58/2 cde50/1 def85/2 a-e53/1 ef2/99 c-f8/1 h132/1 cd132/1 cd90/5 cde18/528 cde23/953 cde50/9 bc25/25 b19/52 تهران 
hi53/1 abc55/13 a0/2 abc21/1 a-d88/5 a-e50/1 def25/95 bc93/9 a-e520/1 cd130/1 d30/2 abc80/223 a05/210 a19/3 a9/52 a52/22 اهواز 

 باشند.  نمی (p<0.05)دار با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن  دارای اختالف معنی اعداد با حروف مشترک در هر ستون
(، SLطول بذر )(، Antho(، آنتوسیانین)TPCفنول کل )(، EYنس )عملکرد اسا(، psw) هر بوتهبذر  وزن(، 100SW(، وزن صددانه )NFIآذین ) (، تعدادگل در گلBN(، تعداد برگه )LN(، تعداد برگ )LLWطول به عرض برگ )نسبت (، LA(، سطح برگ )PDسطح مقطع گیاه )

  .(SDWشاخساره ) خشک(، وزن 50f% گلدهی )31(، تعداد روز تا BL(، طول برگه )CL)ی گل  کاسهطول 
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 بین صفاتفنوتیپی ضرایب همبستگی 
صفات مورد فنوتیپی بررسی ضرایب همبستگی نتایج     

تعداد ضریب همبستگی بین بیشترین مطالعه نشان داد که 
و کمترین ضریب همبستگی  باشد می( 10/1) بذر طولو  هبرگ

( مشاهد 112/1) عملکرد اسانس با وزن بذر در هر بوتهبین 
سطح همبستگی نشان داد که بررسی . نتایج (5)جدول  شد

 31تعداد روز تا  طول برگه، ،بوته با صفات سطح برگ مقطع
همبستگی مثبت و  رهو وزن خشک شاخسا درصد گلدهی

. همچنین، همبستگی مثبت و (5)جدول  داری دارد معنی
ه عرض برگ، نسبت طول ببا  برگسطح  ی بیندارمعنی

 مشاهده شدو طول برگه طول بذر تعداد برگ، فنول کل، 
تعداد برگ و نسبت طول به عرض برگ با صفت  .(5)جدول 
د روز تا و تعدا ی گل کاسهطول وزن بذر در هر بوته، برگه، 

و با تعداد گل دار  همبستگی مثبت و معنیدرصد گلدهی  31
مشاهده دار  همبستگی منفی و معنی و فنول کل آذین در گل

در هر بوته، طول  بذر وزن. صفت تعداد برگ با (5)جدول  شد
ثبت و مهمبستگی درصد گلدهی  31و تعداد روز تا  بذر

بستگی منفی آذین هم و با صفت تعداد گل در گلداری  معنی
و همکاران  آذرخانیان که با نتایج یوسفی (5)جدول  داشت

مطابقت ( 58)و همکاران  فرد و نتایج پژوهش ضیایی (52)
و  طول بذر آذین، تعداد گل در گل تعداد برگه باصفت داشت. 

)جدول  داشتدار  مثبت و معنیهمبستگی  ی گل کاسه طول
 ی گل کاسهو طول طول بذر بوته با هر بذر در  وزن صفت. (5

میزان فنول صفت عملکرد اسانس فقط با  همبستگی داشت.
طول . (5)جدول  داشتدار  همبستگی مثبت و معنی کل

 دار داشت. همبستگی مثبت و معنی با طول پرچم ی گل کاسه
درصد گلدهی همبستگی  31طول برگه با تعداد روز تا  صفت

درصد  31داشت. بین صفت عرض برگه با تعداد روز تا 
و همچنین بین  دار داشت همبستگی منفی و معنی گلدهی
 درصد گلدهی 31تعداد روز تا شاخساره و  خشکوزن 

در  .(5 )جدول داشتدار وجود  همبستگی مثبت و معنی
های بین  نژادی اهمیت خاصی به همبستگی های به برنامه

فتی انجام شود، زیرا وقتی گزینش برای ص صفات داده می
نستن چگونگی تاثیر آن صفت بر دیگر صفات گیرد، دا می

ریب همبستگی بین صفات مورد ض (.28) بسیار اهمیت دارد
تعداد بیشترین ضریب همبستگی بین  نشان داد که بررسی

این باشد.  می بوتهبذر در هر تعداد  و برگه در هر گیاه
ها و  دلیل گستردگی اولیه برگتواند به همبستگی باال می

گیاه و  تولید مواد فتوسنتزی دراد غذایی جهت ذخیره بیشتر مو
 (.52)باشد  تولید تعداد بذر بیشتر

 



 

 
 
 
 

 های مرزه اسانس تودهعملکرد ی، فیتوشیمیایی و ستگی بین صفات مورفولوژیکبهم ایبضر -5جدول 
 Table 3. Correlation coefficients among morphological, phytochemical and essential oil yield traits of S. hortensis L. accessions 

SDW 50f S BW BL CL SL Antho TPC EY psw 100SW NFI BN LN LLW LA PD  
                 9 PD 
                9 *22/1 LA 
               9 **38/1 2/1 LLW 
              9 **12/1 **30/1 2/1 LN 

             9 50/1 *50/1 50/1 12/1- BN 

            9 *32/1 *21/1- **22/1- 20/1 53/1- NFI 
           9 12/1- 12/1- 12/1 12/1 10/1- 93/1 100SW 
          9 22/1 92/1 29/1 *32/1 *20/1 18/1 99/1 psw 
         9 112/1 9/1 92/1 91/1 12/1 12/1 2/1- 92/1 EY 
        9 *22/1 11/1 11/1- 58/1 52/1- 2/1- 2/1- *28/1 98/1- TPC 
       9 91/1 52/1 2/1 50/1- 92/1 23/1- 92/1 92/1 21/1 18/1 Antho 

      9 53/1- 20/1- 20/1- *28/1 92/1 18/1- **10/1 *32/1 5/1 *22/1 9/1- SL 
     9 **15/1 2/1- 52/1- 91/1- *2/1 12/1- 18/1- **11/1 50/1 *58/1 52/1 12/1 CL 
    9 21/1 99/1 10/1 55/1- 18/1- 91/1- 92/1 92/1- 92/1 22/1 22/1 *22/1 **22/1 BL 
   9 50/1- 20/1 29/1 28/1 11/1 11/1 95/1 25/1- 28/1 20/1 29/1- 29/1- 13/1 52/1 BW 
  9 93/1 20/1 *22/1 **22/1 18/1 20/1- 10/1 99/1 20/1 92/1 22/1 95/1- 95/1 11/1- 50/1 S 
 9 90/1 *32/1- *23/1 50/1 28/1 99/1- 92/1- 95/1 93/1 92/1 53/1 50/1 *32/1 **32/1 29/1 *29/1 50f 

9 *51/1 19/1 52/1 50/1 2/1- 22/1- 12/1- 93/1 11/1- 55/1 91/1- 50/1 2/1 22/1 11/1 12/1- *22/1 SDW 

 درصد 9و  3داری در سطح احتمال  ترتیب معنی*، **: به
(، SL(، طول بذر )Antho(، آنتوسیانین )TPC(، فنول کل )EY(، عملکرد اسانس )psw) هر بوتهبذر  وزن(، 100SW(، وزن صددانه )NFIآذین ) (، تعدادگل در گلBN(، تعداد برگه )LN(، تعداد برگ )LLWطول به عرض برگ )نسبت (، LA(، سطح برگ )PDیاه )سطح مقطع گ

  .(SDW) شاخساره خشکوزن (، 50f% گلدهی )31(، تعداد روز تا S(، طول پرچم )BWعرض برگه )(، BL(، طول برگه )CL)ی گل  کاسهطول 
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 ی علیت تجزیهرگرسیون گام به گام و 
ی رگرسیون گام به گام برای  نتایج حاصل از تجزیه     

عنوان متغیر وابسته نشان داد که پنج صفت  عملکرد اسانس به
تعداد گل در  سطح برگ، نسبت طول به عرض برگ،

ثرترین ؤعنوان م آذین، فنول کل و وزن خشک شاخساره به گل
. (2)جدول  ی عملکرد اسانس وارد مدل شد کنندهصفات تعیین

 911شده )ن ضریب تبیین استاندارددر بین این صفات، بیشتری
( مربوط به صفت نسبت طول به عرض برگ و پس از درصد

تایج ود. ن( بدرصد 02آن مربوط به صفت سطح برگ )
صفت سطح برگ، نسبت طول  نشان داد که ی علیت تجزیه

 اثر مستقیمبه عرض برگ، فنول کل و وزن خشک شاخساره 
اثر  آذین تعداد گل در گلداشتند و اسانس مثبت بر عملکرد  و

 همچنین باالترین داشت.اسانس مستقیم و منفی بر عملکرد 
. (3جدول ) اشت( د8/1) فنول کلاثر مستقیم و مثبـت را 

ترکیبات فنولی از جمله اجزای اسانس هستند و افزایش میزان 
 (.92) در افزایش عملکرد اسانس دارد مستقیمثیر أفنول کل ت

تواند گام مهمی میزیاد  فنول کلبا هایی  تودهانتخاب  بنابراین
ع از نحوه باشد و اطال مرزه اسانسدر جهت افزایش عملکرد 

اثر  .ای برخوردار استاهمیت ویژهاز  تکنترل ژنتیکی این صف
دار بوده و اثر  مثبت و معنی سطح برگ بر عملکرد اسانس

مستقیم آن از طریق صفات نسبت طول به عرض برگ، غیر
آذین، فنول کل و وزن خشک شاخساره مثبت  تعداد گل در گل

. اثر نسبت طول به عرض برگ بر عملکرد (3)جدول  بود
و اثر غیرمستقیم آن از طریق  دار بوده اسانس مثبت و معنی

سطح برگ و وزن خشک شاخساره مثبت بوده و از صفات 
 آذین و فنول کل منفی بود طریق صفت تعداد گل در گل

آذین دارای اثر مستقیم  صفت تعداد گل در گل. (3)جدول 

منفی بر عملکرد اسانس داشته اما اثر غیرمستقیم آن از طریق 
 رد اسانس مثبت بودنسبت طول به عرض برگ بر عملک

. میزان فنول کل هم از طریق اثر مستقیم و هم از (3)جدول 
طریق اثر غیرمستقیم، تاثیر مثبت بر عملکرد اسانس داشت. 
اثر مستقیم وزن خشک شاخساره بر عملکرد اسانس مثبت و 

دار بوده و اثر غیرمستقیم آن از طریق صفات نسبت طول  معنی
آذین، فنول کل و وزن خشک  به عرض برگ، تعداد گل در گل

 شاخساره مثبت بوده و از طریق صفت سطح برگ منفی بود
برای شناسایی مؤثرترین متغیرها  علیت  ی تجزیهاز  .(3)جدول 

بر روی عملکرد و تأثیر کاهش یا افزایش این متغیرها بر روی 
(  در 93و همکاران ) کامکار  .(55) شودعملکرد استفاده می

ه این نتیجه پی بردند که ضرایب همبستگی و ی خود بمطالعه
تنهایی ممکن نیست تأثیرات اجزای مختلف تجزیه واریانس به

تر در کننده عملکرد را بیان کنند و تجزیه و تحلیل قویتعیین
بر اساس شود. وسیله تجزیه علیت فراهم میاین زمینه به

صـفات  (0و همکاران ).قانساکرین شده توسطنتایج ارائه
دانـه ن صـدعـداد دانـه در خوشـه و همچنـین وزت

های مهمی برای انتخاب غیرمستقیم ارقام با عملکـرد  شاخص
عملکرد  هپــس از تجریــدر پژوهشی مطلــوب هســتند. 

که حداکثر سهم مستقیم مربـوط به  مشخص شدشنبلیله 
و  فیکیزاالسی همچنین .(51ت )تعـداد غـالف در بوتـه اس

بیان داشتند که همبستگی مثبت و باالیی که ( 3همکاران )
شود را  بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در هر بوته مشاهده می

توان به اثر غیرمستقیم مثبت و باالی تعداد دانـه در هر  می
 .گیاه و وزن هزار دانه بر ارتفاع بوته مربوط دانست

 
 ر مستقلعنوان متغی ابسته و سایر صفات بهعنوان متغییر و س بهنتایج رگرسیون گام به گام برای عملکرد اسان -2جدول 

Table 4. Results of stepwise regression analysis for essential oil yield as dependent variable and other traits as  
                 independent variables 

ضریب رگرسیون مدل  صفت گام
(R) ضریب تبیین تجم( عیR2)  ضریب تبیین تجمعی استاندارد شده

(adjusted R2) 
میانگین مربعات رگرسیون 

 مدل
 85/32** 02/1 10/1 15/1 سطح برگ 9
 9/9** 9 9 9 برگ طول /عرض 2
 3/2** -32/1 02/1 82/1 آذین تعداد گل در گل 5
 59/35** 30/1 1/1 13/1 فنول کل 2
 19/3** 99/1 89/1 1/1 وزن خشک شاخساره 3

 درصد 9داری در سطح احتمال  : معنی**
 

 های مرزه توده در عملکرد اسانس پایه بر ی علیت تجزیه -3جدول 
Table 5. Path analysis based on essential oil yield in S. hortensis accessions 

 اثر مستقیم صفات
 اثر غیرمستقیم

وزن خشک  کل فنول آذین تعداد گل در گل طول/عرض برگ سطح برگ
 شاخساره

 -115/1 58/1 -19/1 23/1 10/1 10/1 سطح برگ
 19/1 90/1 19/1 22/1 15/1 22/1 عرض/ طول برگ

 13/1 5/1 -12/1 -29/1 19/1 -12/1 آذین تعداد گل در گل
 12/1 8/1 -19/1 -18/1 12/1 8/1 فنول کل

 90/1 92/1 -19/1 15/1 119/1 90/1 وزن خشک شاخساره

 
 ای  ی خوشه تجزیه

 نمود تقسیمگروه  پنجرا به  های مرزه تودهای  تجزیه خوشه    
 منظور تعیین خط برشاز تجزیه تابع تشخیص به(. 9)شکل 

که  داشتزیر گروه  دوگروه اول  .(0)جدول  استفاده گردید
زیرگروه  روسیه، ایتالیا و رومانی و های توده زیرگروه اول شامل

و از نظر  های ازبکستان و یزد بود ودهدوم این گروه نیز شامل ت
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ها  سایر گروه از برترو زودگلدهی وزن صددانه نظیر  یصفات
گروه اول شامل دو زیرگروه بود که زیر گروه دوم شامل بود.
ی  گروه دوم شامل تودهزیر و های رشت و ارومیه بود توده

ها  از لحاظ میزان آنتوسیانین برتر از سایر تودهقزوین بود که 
کستان و های تاجی نیز در زیرگروه اول تودهدر گروه سوم . ودب

های نیشابور،  گروه دوم شامل تودهیونان قرار داشتند و زیر
در حد برخی صفات این گروه از لحاظ  تهران و لرستان بود.

. در ها بود ی گروه و از نظر طول پرچم برتر از بقیه مطلوبی بود
در زیرگروه اول، که  اشتدقرار  گروه چهارم نیز دو زیرگروه

های  و گرجستان و در زیرگروه دوم توده 2های رومانی توده
این گروه از نظر صفات ارمنستان و مجارستان قرار داشتند. 

طول بذر، ، وزن بذر هر بوته، آذین تعداد گل در گلتعداد برگه، 
ها  نسبت به سایر اکوتیپعرض برگه  و ی گل کاسهطول 

بود  زیرگروهدو گروه پنجم نیز شامل  ند.میانگین بیشتری داشت
اهواز  دوم زیرگروهدر بجنورد و سنندج و  که در زیرگروه اول

در صفات سطح مقطع بوته، سطح برگ، نسبت  و قرار داشتند
، فنول کل، به عرض برگ، تعداد برگ، عملکرد اسانسطول 

. (2)جدول  برتر بودند و وزن خشک شاخساره طول برگه
 نظر از ها ژنوتیپ بین دار اختالف معنی جودو کلی، طور به

 ژنتیکی تنوع وجود نشانگر صفات مورفولوژیکی، از بسیاری
 و اصالح در گام اولین تنوع، این اثبات وجود که باشد می

(. 23است ) مختلف های ژنوتیپ بهینه از و ثرؤم استفاده
جمعیت مختلف از مرزه  2( 91و همکاران ) خوب خدیوی

ز مناطق فارسان، سمیرم، یزد، شهرکرد، سپیدان، ابختیاری را 
آوری کرده و صفات مورفولوژیکی و اسانس  جمعایالم و اقلید 

ها را  ای، جمعیت ی خوشه ها را بررسی کردند. نتایج تجزیه آن
های مختلف در یک گروه  و جمعیت در دو گروه مجزا قرار داد

بررسی ی  های مرزه اما در پژوهش حاضر توده قرار گرفتند
های ایرانی و خارجی  شده در پنج گروه قرار گرفتند و توده

های متفاوتی از  مرزه تا حدودی از همدیگر مجزا شده و ویژگی
 لحاظ رشد رویشی، زایشی و خصوصیات فیتوشیمیایی داشتند. 

ی مختلف از  توده 51 ای برای ی خوشه تجزیه در پژوهشی   
انجام شد و  اسانس یاصل ترکیبسه ی ایرانی بر اساس  مرزه

 ها در دو گروه قرار گرفتند.  در طی آن مشاهده شد که توده
 

درصد  2/38تا  22توده بود حاوی  20گروه اول که شامل 
 1/92تا  5/2درصد گاماترپینن و  3/28تا  5/98کارواکرول، 

توده بود و میزان  2درصد پاراسیمن بود. گروه دوم شامل 
از گروه اول و میزان گاماترپینن و ها بیشتر  کارواکرول در آن

 (28) سالمتی و زینلی(. 1پاراسیمن کمتر از گروه اول بود )
مختلف گیاه بادرشبویه  ژنوتیپ 93 مورفولوژیکی صفات تنوع

 صفات موفولوژیکی اساس بر که ای خوشه تجزیه از استفاده با
 تعداد ساقه، بوته، قطر ارتفاع گیاه، خشک وزن گیاه، تر وزن

 نیز و هزاردانه بوته، وزن در برگ تعداد جانبی، های شاخه
بررسی کردند. نتایج آن  اسانس درصد و اسانس عملکرد

 گروه سه در بررسی مورد های ژنوتیپ پژوهش نشان داد که
 عملکرد لحاظ از اول گروه های ژنوتیپ .گرفتند مختلف قرار
 تعداد و بوته ارتفاع گیاه، خشک وزن گیاه، تر اسانس، وزن

داشتند.  برتری ها گروه بقیه به نسبت جانبی هایشاخه
 گروه یک در مختلف مناطق بادرشبویه از مختلف های ژنوتیپ

 تنوع از جغرافیایی تنوع که آن است بیانگر که گرفته قرار
 یا انتقال دلیلبه تواند می این کند که نمی تبعیت ژنتیکی
باشد. در  ردیگ منطقه به منطقه از یک اصالحی مواد معاوضه

 مختلف های جمعیت فیتوشیمیایی بررسی هدف با پژوهشی که
انجام شد،  ای با استفاده از تجزیه خوشه و باغی کوهی آویشن

 کمتر باغی آویشن زا کوهی آویشن اسانس درصد که دریافتند
 گرفتند قرار مجزا گروه چهار در بررسی مورد های توده و بوده

بر  را گیاه شوید ایرانیهای  سمپال ژرم ،ای تجزیه خوشه(. 92)
در چهار گروه  مورفولوژیکی صفات و ی رشد اساس نحوه

ها از نظر  پالسم قرار داد و نشان داد اگر چه ژرم متفاوت
جغرافیایی، مناطق رشد متفاوتی دارند ولی از نظر رفتار رشد، 

در  (.2گرفتند )ها در یک گروه مشترک قرار  بعضی از آن
ها  های مختلف مرزه بر اساس منشاء آن پژوهش حاضر، توده

 پژوهش از آمدهدستتایج بهنهای مجزا قرار گرفتند.  در گروه
های  داد که تنوع ژنتیکی باالیی در بین توده  نشان حاضر

این تنوع ژنتیکی باال امکان  و ایرانی و خارجی مرزه وجود دارد
های مختلف را فراهم  به محیط مرزهسازگاری بیشتر گیاه 

مرزه های  پالسمژرمتواند در مدیریت و حفاظت  می و نماید یم
  .مفید باشد

 
 های مرزه بندی توده نتایج تابع تشخیص برای صحت گروه -0جدول 

Table 6. Result of discriminant analysis to confirmation classification of S. hortensis accessions 
  هبینی شد های پیش اجزای گروه  
 کل 3 2 5 2 9 بندی گروه 

 مقدار

9 2 1 2 9 1 3 
2 9 9 1 1 9 5 
5 1 9 5 9 1 3 
2 1 1 9 5 1 2 
3 1 2 1 1 9 5 

 درصد

9 21 1 21 21 1 911 
2 55 5/55 1 1 5/55 911 
5 1 21 01 21 1 911 
2 1 1 23 23 1 911 
3 1 2/00 1 1 5/55 911 
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 های مرزه توده ای خوشه تجزیه در مطالعه ردمو صفات میانگین -2 جدول

Table 7. Mean of the studied traits in cluster analysis of S. hortensis accessions 

 صفات
 ها میانگین صفات در گروه

 3گروه  2گروه  5گروه  2گروه  9گروه 

 b23/22 b20/20 ab05/21 b13/22 a29/53 سطح مقطع بوته
 b50/25 ab28/23 b02/91 b98/23 a13/28 سطح برگ

 b18/2 ab28/2 b22/9 b20/2 a80/5 طول به عرض برگ
 b12/212 ab13/222 b20/922 b32/222 a08/585 تعداد برگ
 ab80/512 b31/592 b02/535 a11/395 b22/509 تعداد برگه

 b20/2 b10/2 b95/3 a92/0 b22/5 آذین تعداد گل در گل
 a100/1 b132/1 b128/1 b12/1 ab135/1 وزن صد دانه

 b592/1 b229/1 b253/1 a531/1 ab525/1 وزن بذر هر بوته
 b2/1 b11/1 ab9/9 b19/1 a22/9 عملکرد اسانس

 b23/90 b9/90 ab52/91 a29/21 a11/22 فنول کل

 a55/1 a58/1 a50/1 a53/1 a58/1 آنتوسیانین
 ab22/5 b23/2 ab12/5 a52/2 ab93/5 طول بذر

 ab25/1 b52/1 b51/1 a32/1 b2/1 ی گل سهکاطول 
 a22/9 a20/9 a25/9 a29/9 a82/9 طول برگه

 ab88/1 b05/1 b25/1 a11/1 b38/1 عرض برگه
 a22/1 b23/1 a89/1 a89/1 b21/1 طول پرچم

 a28/20 a21/83 a23/28 a31/83 a82/19 % گلدهی31روز تا 
 b52/1 ab88/2 b35/2 b38/1 a08/5 وزن خشک شاخساره

 باشند. نمی (p<0.05)دامنه ای دانکن دار با استفاده از آزمون چند عنیدارای اختالف م ردیفاعداد با حروف مشترک در هر 
 

 
: 0: ازبکستان، 3: رومانی، 2: ایتالیا، 5: یونان، 2ارمنستان،  ی : توده9 مرزه. شماره های تودهای  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -9شکل 
: 92: نیشابور، 90: قزوین، 93: لرستان، 92: ارومیه، 95: یزد، 92: رشت، 99: روسیه، 91: گرجستان، 1، 2: رومانی8: مجارستان، 2ان، تاجیکست

 : تهران21 : اهواز،91: سنندج، 98بجنورد، 
Figure 1. Dendrogram of cluster analysis for S. hortensis accessions. Number1: Armenia, 2: Greece, 3: Italy, 4: 

Romania, 5: Uzbekistan, 6: Tajikistan, 7: Hungari, 8: Romania2, 9: Georgia, 10: Russia, 11: Rasht, 12: Yazd, 13: 
Urmia, 14: Lorestan, 15: Qazvin, 16: Neishabour, 17: Bojnord, 18: Sanandaj, 19: Ahvaz, 20: Tehran 
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 ها به عامل  تجزیه
 عامل اصلی توانستند مجموعاً 3، ها عاملتجزیه به در    
ن یاول .(8)جدول  کنند هدرصد واریانس کل را توجی 28/22

 و کرداز سهم واریانس را توجیه  درصد 12/91عامل 
سطح مقطع بوته، سطح صفات با  ییمثبت و باال یهمبستگ

برگ، نسبت طول به عرض برگ، تعداد برگ، تعداد گل در 
بر اساس جدول  دارد.درصد گلدهی  31اد روز تا آذین و تعد گل
اهواز،  یهان گروه اکوتیپیدر ا( 2)جدول ن یانگیسه میمقا

از نظر صفات ذکر شده که اغلب  یونان و ایتالیا قرار دارند
ی  بهتر از بقیههستند، های مرزه  مربوط به تودهصفات رویشی 

 مرزه عنوان عامل عملکردبه و عامل اول را بودند ها توده
انس را ین درصد واریشترین عامل بیا چونو  شناسایی کرده

تنوع در صفات از  یاریبس است، پس خود اختصاص دادهبه
و از صفاتی که در این  عملکرد است یبه اجزا ها مربوط توده

توان برای انتخاب عامل بزرگترین ضرایب عاملی را دارند، می
درصد  02/98مل دوم . عا(52) ها استفاده کردبهترین اکوتیپ

ن عامل صفات یرها را توجیه کرد. در ایرات کل متغییاز تغ
 و طول پرچم ی گل کاسهتعداد برگه، طول بذر، طول 

 همبستگی مثبت و باالیی را نشان دادند که براساس جدول 
 

اهواز، های در این گروه اکوتیپ( 2)جدول مقایسه میانگین 
کر شده که اغلب صفات از نظر صفات ذ ازبکستان و گرجستان

 91/93ن عامل یسوم .زایشی هستند، در حد باالیی بودند
را  یب عاملین ضریشتریان کرد که بیانس را بیدرصد از وار

ند و در این گروه داشتو طول برگه  هر بوتهتعداد بذر در  یبرا
درصد  39/92عامل چهارم با  های اهواز و یونان قرار دارد. توده
وزن صددانه،  یرا برا یب عاملین ضریشتریرات کل، بییاز تغ

داشت و  محتوای آنتوسیانین، عرض برگه و وزن تر شاخساره
عامل  های ازبکستان و یونان در این گروه قرار داشتند. توده

را  یب عاملین ضریشتریرات کل، بییدرصد از تغ 3/99پنجم با 
ی یونان در  که توده داشتعملکرد اسانس و فنول کل  یبرا

پژوهشی که با هدف در . صفات بهترین عملکرد را داشت این
ی بختیاری  های ایرانی مرزه بررسی تنوع ژنتیکی در توده

عامل را شناسایی  هفتها نتایج تجزیه به عاملانجام شد، 
درصد از واریانس کل داده ها را توجیه  19/23کردند که 

پراکنش صفات مختلف  2در شکل  .(91ند )نمود
نسبت به  ، فیتوشیمیایی و عملکرد اسانسمورفولوژیکی

رسم گردید اول   عاملسه  براساس یبعدنمودار سهدر یکدیگر 
 .کردند هیرات کل را توجییزان تغیشترین میکه ب

 
 های مرزه ها برای صفات مختلف توده نتایج تجزیه به عامل -8 جدول

Table 8. The results of factor analysis for different traits of S. hortensis accessions 

 صفات
 عامل

9 2 5 2 3 
 -10/1 110/1 53/1 -90/1 05/1 سطح مقطع بوته

 -22/1 58/1 52/1 98/1 32/1 سطح برگ
 -112/1 92/1 95/1 29/1 19/1 عرض/ طول برگ

 -13/1 93/1 93/1 29/1 11/1 تعداد برگ
 -92/1 19/1 112/1 13/1 2/1 تعداد برگه
آذین در گل تعداد گل  03/1- 9/1 11/1 22/1 51/1 
دانهوزن صد  12/1 113/1- 2/1 22/1- 12/1 

بوتهتعداد بذر در   93/1- 11/1 02/1 90/1 3/1 
 23/1 13/1 9/1 -95/1 18/1 عملکرد اسانس

 21/1 13/1 -25/1 -98/1 -98/1 فنول کل
 22/1 22/1 93/1 -93/1 12/1 آنتوسیانین
 -93/1 -22/1 -15/1 12/1 95/1 طول بذر

ی گل کاسهطول   21/1 13/1 112/1 19/1 92/1- 
 -25/1 -99/1 82/1 10/1 9/1 طول برگه

 -95/1 38/1 -53/1 52/1 -51/1 عرض برگه
 13/1 -18/1 23/1 32/1 -52/1 طول پرچم

% گلدهی31روز تا   38/1 23/1 22/1 20/1- 91/1 
 -12/1 -38/1 -93/1 52/1 -52/1 وزن تر شاخساره

 12/2 23/2 25/2 53/5 31/5 مقادیر ویژه
 3/99 39/92 91/93 02/98 12/91 درصد واریانس

 28/22 22/00 20/35 30/58 12/91 درصد واریانس تجمعی
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(، سطح PDسطح مقطع گیاه ). ها عامل اول حاصل از تجزیه به عامل سه سساا برصفات مختلف مرزه  کنشاپربعدی  سه دارنمو -2 شکل

(، SW100(، وزن صددانه )NFIآذین ) (، تعدادگل در گلBN(، تعداد برگه )LN(، تعداد برگ )LLWطول به عرض برگ )نسبت (، LA) برگ
(، طول CL)ی گل  کاسه(، طول SL(، طول بذر )Antho(، آنتوسیانین )TPC(، فنول کل )EY(، عملکرد اسانس )SWP) هر بوتهتعداد بذر در 

 (SDW) شاخساره خشکوزن (، flowering% گلدهی )31(، روز تا S(، طول پرچم )BW(، عرض برگه )BLبرگه )
Figure 2. Three-dimensional plot the distribution of different traits of S. hortensis accessions based on three first 
factor of factor analysis. Plant diameter (PD), leaf area (LA), leaf length/width (LLW), leaf number (LN), bract 

number (BN), number of flowers in inflorescence (NFI), 100-seed weight (100SW), Seed weight per plant (SWP), 
Essential oil yield (EY), phenoli content (TPC), anthocyanin (Antho), seed length (SL), calyx length (CL), bract 

length (BL), bract width (BW), Stamen length (S), day to 50%flowering (flowering) and shoot dry weight (SDW) 
 
 

داد که تنوع   آمده در این پژوهش نشاندستنتایج به      
های ایرانی و خارجی مرزه وجود  ژنتیکی باالیی در بین توده

گیاه، سطح برگ، تعداد برگ، سطح مقطع و بیشترین  دارد
ی اهواز  طول برگه و نسبت طول به عرض برگ در توده

ی یونان بیشترین میزان تعداد گل  توده مشاهده شد همچنین
 و آنتوسیانین را داشت. فنول کل عملکرد اسانس،آذین،  در گل

های مرزه، عامل اول شامل  تودهی عاملی   بر طبق تجزیه
 اهواز و یونانهای  توده بود و درمهم  و زایشی صفات رویشی

های  ای نیز توده ی خوشه تجزیه بیشترین میزان را داشتند.

ی رگرسیون گام به  تجزیهگروه مجزا قرار داد.  پنجمرزه را در 
ت سطح برگ، نسبت طول به عرض اگام نشان داد که صف
آذین، فنول کل و وزن خشک شاخساره  برگ، تعداد گل در گل

، نیز در بین این صفات اند. تأثیر داشتهس عملکرد اسانبر 
بیشترین تأثیر را نسبت طول به عرض برگ و سطح برگ 

امکان  شده در این پژوهش،مشاهدهتنوع ژنتیکی  اند. داشته
های مختلف را فراهم  به محیط مرزهسازگاری بیشتر گیاه 

مرزه های  پالسمژرمتواند در مدیریت و حفاظت  می و نماید یم
 .شدمفید با
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Abstract 
     Summer savory (Satureja hortensis L.) is a valuable medicinal plant with useful properties 
and applications, has been recently used in the pharmaceutical industry due to its high level of 
carvacrol, thymol and rosmarinic acid. In this research, different accessions of this plant were 
collected from other countries and different regions of Iran. An experiment was conducted in 
2019 year based on randomized complete block design to evaluate the morphological, 
phytochemical and essential oil traits of these accessions in Ardabil climatic condition. Analysis 
of variance showed that there were significant differences for the most studied traits among 20 
accessions. The important traits such as plant diameter (19.78-45.29 cm

2
), shoot dry weight 

(0.08-2.05 g/p), 100-seed weight (0.021 to 0.126 g/p), and essential oil yields (0.23 to 2.21 g/h) 
were varied among accessions. The Ahvaz and Greece accession were the best in term of 
vegetative and phytochemical traits respectively. Maximum correlation was shown between 
bract number and seed length per plant (0.96). Cluster analysis, classified the accessions into 
five major groups. Factor analysis indicated that the five factors explained 77.78 of the variation 
among the accessions. The results of path analysis showed that the leaf area, leaf length/width, 
number of flowers in inflorescence, phenolic content and shoot dry weight had effect in 
essential oil yield of accessions and phenolic content had the highest direct and positive effect 
(0.8). The results suggested that there was a considerable genetic variation among S. hortensis 
accessions. 
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