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ت که بومی نواحی مدیترانه، جنوب روسیه و آسیا بوده اس Fabaceaeساله و از خانواده  بیان گیاهی چند شیرین سابقه و هدف:
این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد. هر چند از شمال تا  شود. خاورمیانه و آسیا کشت می ولی امروزه در سراسر اروپا،

تدریج از  هآورند، ب جا که این گیاه را با ریشه از زمین بیرون می روید، ولی از آن صورت خودرو می بیان به جنوب ایران گیاه شیرین
هاي فارس و کرمان این گیاه در خطر  ویژه استان هاي جنوبی کشور به استان که در طوري شود، به میزان آن در طبیعت کاسته می

شود. بررسی  این گیاه بیش از پیش احساس می ژنتیکیانقراض قرار دارد بنابراین توجه خاص و روزافزون به حفظ ذخایر 
سزایی در شناسایی  هبهاي طبیعی موجود در مناطق مختلف کشور نقش  کمی و کیفی این گیاه در رویشگاههاي  ویژگی
  سازي این گیاه با ارزش دارویی دارد. هاي برتر جهت کشت و اهلی اکوتیپ

  

هاي مختلف در شرایط اقلیمی زنجان، پس از  جمعیت فیتوشیمیاییی و شناس ریختمنظور بررسی تنوع صفات  به ها: مواد و روش
تکرار  5هاي کامل تصادفی با  متر در قالب طرح بلوك سانتی 15هاي با قطر دو و طول  ریزوم ها در فصل پاییز، آوري جمعیت جمع

ها مختلف در اواخر  و عملکردي جمعیت یشناس ریختصفات . متر کشت شدند سانتی 40و روي ردیف  60 با فاصله بین ردیف
  ول برگچه، فصل رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات ارتفاع بوته، عرض بوته، طول برگ، عرض برگ، تعداد برگچه، ط

عرض برگچه، تعداد شاخه جانبی، قطر ساقه اصلی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک 
، فنل کل، فالونوئید کل و ریشه، نسبت ریشه به اندام هوایی، عملکرد اندام هواي در مترمربع، عملکرد ریشه در مترمربع

منظور  به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و SPSSو  SASافزار آماري  با استفاده از نرم ها دهبررسی شدند. دا اسیدگلیسیریزیک
  ها با استفاده از روش چرخش وریماکس انجام شد. اي به روش وارد و تجزیه به عامل ها تجزیه خوشه جمعیت بندي گروه

  

ه صفات مورد مطالعه در سطح یک همبیان از نظر  جمعیت شیرین 22نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در بین  :ها یافته
 درترین عرض بوته  بیش )متر سانتی AH )99جمعیت  ارتفاع بوته در ترین میزان بیش داري وجود داشت. درصد اختالف معنی

ترین وزن تر ریشه در  بیش)، گرم بر گیاه 4/400( Dدر جمعیت  اندام هواییترین وزن تر  بیش، )متر سانتی E )6/86جمعیت 
                                                

  sani@znu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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ترین عملکرد  بیش ،)گرم بر مترمربع 75/643( Dترین عملکرد اندام هوایی در جمعیت  )، بیشگرم بر گیاه E )2/365جمعیت 
بودند. صفت  )درصد 3/8( Dترین درصد اسیدگلیسیریزیک در جمعیت  و بیش )گرم بر مترمربع E )5/692ریشه در جمعیت 

عملکرد ریشه با صفات ارتفاع بوته، عرض بوته، قطر ساقه اصلی، طول برگچه، تعداد شاخه جانبی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر 
همبستگی فنل کل، فالونوئید کل و اسیدگلیسیریزیک  ،عملکرد اندام هوایی ،ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه

داري در سطح  دار در سطح یک درصد و با صفت نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی همبستگی مثبت و معنی مثبت و معنی
براساس نتایج  داري ندارد. پنج درصد است ولی با صفات طول برگ، عرض برگ، تعداد برگچه و عرض برگچه همبستگی معنی

ها نشان داد که چهار عامل اول  لی قرار گرفتند. تجزیه به عاملبیان در چهار گروه اص جمعیت شیرین 22حاصل از تجزیه کالستر، 
  .ینددرصد از کل واریانس را توجیه نما 841/84توانستند 

  

 عملکرديو  یشناس ریختهاي مورد بررسی براساس صفات  نتایج کلی این پژوهش نشان داد که تنوع زیادي در بین جمعیت گیري: نتیجه
و  D ،E ،MS ،SH ،SPهاي  . با توجه به نتایج جمعیتباشد هاي مختلف می پتانسیل ژنتیکی باال در بین جمعیتدهنده  وجود دارد که نشان

TF توان  و که می شدند شناسایی پژوهش ها در این  ترین جمعیت عنوان مطلوب باشند و به داراي صفات مطلوب و عملکرد مناسبی می
  کار گرفت. همنظور ایجاد ارقام مرغوب و مطلوب صنایع غذایی و دارویی ب هاي اصالحی به هاي برتر را در پروژه جمعیت

  
    بیان شیرین اي، تنوع مورفولوژیکی، تجزیه خوشه، ها عاملبه تجزیه  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

گیاهی  ).Glycyrrhiza glabra L( بیان شیرین
است که بومی  Fabaceaeساله و از خانواده  چند

روسیه و آسیا بوده ولی نواحی مدیترانه، جنوب 
امروزه در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا کشت 

شود. قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه آن بوده  می
صورت تجاري از گیاهان خودرو و نیمه خودرو  که به

ترین کشورهاي تولیدکننده این  عمده .شود برداشت می
گیاه، ترکیه، یونان، ایران، چین، هند، پاکستان، 

هاي  غانستان، سوریه، ایتالیا و اسپانیا هستند. ریشهاف
اي به نام گلیسیریزین هستند که حدود  گیاه حاوي ماده

تر است. به همین علت عصاره  برابر از شکر شیرین 50
حاصل از گیاه براي شیرین کردن و طعم دادن به بسیاري 

شود. عالوه بر استفاده از این  ها استفاده می از فرآورده
بیان  دهنده، ریشه شیرین کننده و طعم عنوان شیرین به گیاه
در متمادي است که در نقاط مختلف جهان هاي  سال

اختالالت ریوي، گوارشی، کبدي، صفراوي و ادراري 
راهنماي درمانی  کمیسیون. )22(شود  استفاده می

 The Complete German(داروهایی گیاهی آلمان 

Commission E Monographs( از این  دهاستفا
دستگاه تنفس و  گیاه را در احتقان بخش فوقانی

 اخیراً ).8تاکید کرده است ( هاي معده و دوازدهه زخم
اي روي دیگر خواص این گیاه  هاي گسترده بررسی

اند که  ها نشان داده صورت پذیرفته است. این بررسی
و  B)، هپاتیت 1ت کبدي تحت حاد (الگیاه در اختال

C ) هموفیلی با عفونت 9هپاتیت عفونی (، )5مزمن ،(
HIV-I )34( ) موثر 31و اختالت سیستم ایمنی (

در  HIVچنین مانع همانندسازي ویروس ماست. ه
). اثرات استروژنی 24شود ( بیماران مبتال به ایدز می

) و 17( )، ضدهلیکوباکترپیلوري23میکروبی ()، ضد44(
  ریشه ) نیز اثبات شده است. 6آکسیدانی گیاه ( آنتی

ترپن  هاي تري حاوي ترکیبات متعددي از خانوادهگیاه 
 ساپونین، فالونویید، ایزوفالونویید، هیدروکسی کومارین،

 ترین استرول و به مقدار جزئی اسانس است که مهم
نام گلیسیریزین بوده که  اي به ثره آن مادهؤترکیب م

). 40( است سدیم و پتاسیم اسید گلیسیریزیک نمک
ات محافظتی گیاه در اختالالت اثبات شده است که اثر

هاي معده  هاي آلرژیک، التهاب و زخم ، بیماريکبدي
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). 46باشد ( تا حد زیادي وابسته به این ماده می
هاي آزمایشگاهی اثرات ضدتوموري  چنین بررسی مه

   .)11اند ( این ماده را نیز نشان داده
این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد. هر 

 صورت بیان به چند از شمال تا جنوب ایران گیاه شیرین
جا که این گیاه را با ریشه  روید، ولی از آن خودرو می

تدریج از میزان آن در  هآورند، ب از زمین بیرون می
هاي  که در استان طوري شود، به طبیعت کاسته می

ن هاي فارس و کرمان ای استانویژه  جنوبی کشور به
)، بنابراین توجه 22گیاه در خطر انقراض قرار دارد (

خاص و روزافزون به حفظ ذخایر توارثی این گیاه 
شود. تالش در جهت حفظ  بیش از پیش احساس می

ویژه منابع ژنتیک گیاهی موجود در  ها و به رویشگاه
ها از طریق شناسایی، محافظت دائمی، احیاء و  آن
ثیر منابع تجدید شونده گیاهی گامی مؤثر در جهت تک

نظر و در نهایت حفاظت  حفظ و بقاء گونه مورد
   .)35( رویشگاه طبیعی آن است

تاکنون مطالعات اندکی براي شناسایی مناطق 
رفولوژیک در مناطق مختلف، وتنوع صفات م پراکنش،
هاي موجود و نگهداري ذخایر ژنتیکی  اکوتیپ ارزیابی

وارد کردن گیاهان  ایران انجام شده است. در این گیاه
ها به نظام کشاورزي  هاي طبیعی آن دارویی از رویشگاه

که حتی با استفاده از  طوري یندي طوالنی است، بهرآف
سال براي  10تا  5رسد  نظر می هاي جدید به آوري فن

حل مشکالت کشت و اهلی کردن یک گیاه دارویی 
یند وارد کردن گیاه به رآوحشی مورد نیاز باشد. ف

هاي دقیق  شرایط کشت کنترل شده، مستلزم بررسی
هاي شیمیایی و همچنین  اکوفیزیولوژي، ژنتیک، جنبه

باشد. آگاهی  پتانسیل تولید جمعیت گیاهی منتخب می
هاي   از تنوع فنوتیپی و یافتن خصوصیات شیمیایی گونه

را یی آن ارآسرعت انتخاب را افزایش داده و ک ،دارویی
هاي مختلفی براي بررسی  ). روش35باال خواهد برد (

مختلف گیاهی وجود دارد که یکی  هاي تنوع بین نمونه
ها، بررسی تنوع  ترین روش ترین و معمول از ارزان

 شناسی ریختباشد. شناسایی تنوع  می شناسی ریخت
اشد، ب هاي گیاهی مفید می پالسم نه تنها در مدیریت ژرم

جهت اصالح گیاهان  پژوهشگرانا به بلکه ایده خوبی ر
به  شناسی ریختدهد. تاکنون از نشانگرهاي  ارائه می

تنهایی و یا به همراه سایر نشانگرها در ارزیابی بسیاري 
  ).12هاي دارویی استفاده شده است ( از گونه

 هاي ) در مقایسه جمعیت2003همکاران ( و هایاشی
بیان ازبکستان گزارش کردند که  مختلف شیرین

درصد و  1/6تا  3/3گلیسریزیک بین اسید محتواي 
درصد وزن  35/0تا  08/0محتواي گالبریدین بین 

ساس فالونوئیدهاي ها برا خشک متنوع بود. جمعیت
برگ در دو گروه روتین و ایزوکوئرسیترین قرار 

) پروفایل 2011و همکاران ( مونتورو .)25( گرفتند
بیان از منابع مختلف را  هاي ریشه شیرین تمتابولی

گلیسریزیک در اسید مورد بررسی قرار دادند. مقادیر 
ایتالیا، چین، ترکیه و ایران  هاي مختلف از نمونه

گرم بر گرم ماده  میلی 32و  33، 53، 51ترتیب  به
ها و  چنین طیف وسیعی از فنل خشک گزارش شد. هم

ها شناسایی شد  فالونوئیدهاي مختلف در این نمونه
 ها تنوع باالیی را نشان داد که مقادیر کمی و کیفی آن

) محتواي گلیسریزیک، 2011و همکاران ( فراح. )32(
هاي مختلف  فالونوئیدها و قندها را در ریشه گونه

 بیان از کشورهاي مختلف گزارش کردند. محتواي شیرین
گلیسیریزیک و فالونوئیدها ازجمله گالبریدین اسید 

و همکاران  تهرانی شریفی. )15( تنوع باالیی نشان دادند
همچنین  ،شناسی ریختهاي  ) تنوع باالي ویژگی2012(

 بیان هاي شیرین محتواي گلیسیریزین و فالونوئید جمعیت
  .)42( مناطق مرکزي زاگرس را گزارش نمودند

بیان  که در حال حاضر گیاه شیرین با توجه به این
شود، بررسی کمی و کیفی  میآوري  طبیعت جمع از

هاي طبیعی موجود در مناطق  این گیاه در رویشگاه
هاي  سزایی در شناسایی اکوتیپ هنقش ب مختلف کشور

سازي این گیاه با ارزش  برتر جهت کشت و اهلی
رویه از  دارویی دارد. از طرف دیگر، از برداشت بی
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عنوان مخازن ارزشمند ژنتیکی،  منابع طبیعی به
با توجه به پراکندگی بنابراین،  ؛شود میجلوگیري 

بیان در ایران، امکان بررسی  هاي وحشی شیرین توده
منظور بررسی تنوع ژنتیکی و  روابط ژنتیکی این گیاه به

جا  از آن روابط تکاملی این گونه در ایران فراهم است.
عملکردي گیاه از  صفات که تنوع ژنتیکی و بررسی

، هدف از نژادي است هاي اساسی پیشرفت در بنیازه
 شناسی ریختپژوهش حاضر تعیین میزان تنوع صفات 

بیان جهت  هاي مختلف شیرین و عملکردي جمعیت
سازي و کشت  منظور اهلی هاي برتر به انتخاب جمعیت

  و کار این گیاه است. 
  

  ها مواد و روش
و  شناسی ریختصفات تنوع منظور بررسی  به

در شرایط  )1(جدول  هاي مختلف عملکردي جمعیت
ها در فصل  آوري جمعیت پس از جمع اقلیمی زنجان،

هاي با قطر دو  ریزومآوري  بالفاصله بعد از جمع پاییز،
هاي کامل  در قالب طرح بلوكمتر  سانتی 15و طول 

و روي  60با فاصله بین ردیف  تکرار 5تصادفی با 
محل اجراي  .ندشد کشت متر سانتی 40ردیف 

با عرض  تحقیقاتی دانشگاه زنجانآزمایش مزرعه 
 47دقیقه و طول جغرافیایی  25 درجه 35 جغرافیایی
. بودمتر از سطح دریا  1663دقیقه و ارتفاع  1درجه و 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی 
 30 خاك از عمق نمونه آمده است. 2در جدول 

 روشستفاده از بافت خاك با  وآوري  جمع يمتر سانتی
Bouyoucos Hydrometer میزان )18( تعیین شد .

pH  وEC  با استفادهCPD-65N multi-meter 
)ISTEK گیري شد.  اندازه) جنوبی ساخت کشور کره

  Blackو  Walkleyشده کربن آلی با روش اصالح
 Calcimeter Bernard، کلسیم کربنات با روش )3(

ي محتوا براي تعیین  Olsenو روش )28( گیري اندازه
مقدار نیتروژن  .)35( استفاده شد ، پتاس وکلسیمفسفر

 صفات .)9( تعیین شد Kjehdalبا استفاده از روش 
طول برگ، عرض برگ، ارتفاع بوته، عرض بوته، 

تعداد  طول برگچه، عرض برگچه، ،تعداد برگچه
در شهریورماه  قطر ساقه اصلی و جانبیشاخه 

، زیرزمینی هوایی و مگیري و بعد از برداشت اندا اندازه
خشک آزمایشگاه  در ها در سایه و در دماي اتاق نمونه

وزن  ،ریشهوزن تر  ،اندام هوایی وزن تر و صفات
نسبت ریشه ، ریشهو وزن خشک  اندام هواییخشک 

عملکرد اندام هواي در مترمربع،  به اندام هوایی،
، فنل کل، فالونوئید کل و عملکرد ریشه در مترمربع

صفات کمی مربوط  شدند. بررسی زیکریاسیدگلیسی
کش و کولیس  ها به کمک خط به طول و عرض اندام

ها  خشک شدن نمونه بعد از گیري شد. دیجیتال اندازه
 20اهی نمونه پودر گیرم گ 1ازاي  هبو آسیاب، 

ساعت  24مدت  درصد اضافه و به 80لیتر متانول  میلی
 دنصاف ش ) و بعد از22روي شیکر قرار گرفت (

، )41( محتواي فنل کل با روش فولین سیکالتو
(دستگاه  کلراید - فالونوئید کل با روش آلومینیوم

و اسیدگلیسیریزیک با  )Uplab اسپکتوفتومتر مدل
ساخت کشور آلمان، مجهز  HPLC )Knauerدستگاه 

ساز  و آشکار K1001مدل  Wellchornبه دو پمپ 
PDA  مدلK2800( گیري شد اندازه )اطالعات  .)41

 SAS (9.4) افزار آماري  دست آمده با استفاده از نرم هب
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و  SPSS (20.0) و

مقایسه میانگین صفات به روش دانکن انجام گرفت. 
منظور تعیین ارتباط بین صفات، همبستگی ساده  به

بندي  منظور گروه پیرسون بین صفات محاسبه شد. به
و با استفاده  اي به روش وارد تجزیه خوشهها  جمعیت

ها انجام  از فاصله اقلیدسی بعد از استاندارد کردن داده
گرفت و دندروگرام مربوطه رسم شد. در نهایت، 

ها با استفاده از روش چرخش  تجزیه به عامل
وریماکس انجام شد. در هر عامل اصلی و مستفل، 

   گرفته شد. دار در نظر به باال معنی 5/0ضرایب عاملی 
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 . خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش -2جدول 
Table 2. Characteristics of soil physics and chemistry place of testing.  

 ماده آلی
Organic 
matter 

(%) 

هدایت 
 الکتریکی
E.C. 

(ds/m) 

  اسیدیته
pH 

  آهک کل
Total 
lime 
(%) 

 رس 
Clay 
(%) 

 سیلت
Silt 
(%) 

 شن
Sand 
(%) 

 نیتروژن
N 

(%) 

 کل فسفر
Total P 
(mg/kg) 

 کل پتاسیم
Total K 
(mg/kg) 

 کل منیزیم
Total 
Mg 

(meq/l) 

 کل کلسیم
Total Ca 
(meq/l) 

  خاك تباف
soil 

texture 

1.18  0.72  8.28  7.2  33  27  40  0.09  9.6  286  1.1  2.1  
 -لومی

رسی 
Loamy - 

clay 

  
  نتایج و بحث

هاي حاصل از  تجزیه واریانس داده: تجزیه واریانس
  در بینعملکردي  و شناسی ریختبررسی صفات 

). نتایج 2مختلف صورت گرفت (جدول  هاي جمعیت
ه هماز نظر جمعیت  22 حاصل نشان داد که در بین

صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد اختالف 
مربوط به تکرار  Fداري وجود داشت. مقادیر  معنی

ارتفاع بوته، عرض بوته،  ا براي صفاته جمعیتدرون 
هوایی، وزن  قطر ساقه اصلی، طول برگ، وزن تر اندام

تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، 

عملکرد اندام ی، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوای
، فنل کل، فالونوئید کل و عملکرد ریشه هوایی،

و براي دار  معنی درصد 5در سطح  اسیدگلیسیریزیک
تفاوت آماري  .)3 (جدول نشددار  بقیه صفات معنی

بیانگر آن  پژوهش دار صفات مورد مطالعه در این معنی
تنوع ژنتیکی  هاي مورد مطالعه از که جمعیت است

 رو مختلف برخوردار بودند. از این کافی براي صفات
هاي با صفات شاخص  ها، جمعیت توان از میان آن می
  انتخاب و در مطالعات اصالحی استفاده کرد. را

  
 . شده گیري صفات اندازه تجزیه واریانس -3 جدول

Table 3. Analysis of variance of measured traits.  

  میانگین مربعات
Mean squares  

درجه 
آزادي 

df  

منبع 
تغییرات 
S.O.V 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 

 عرض بوته
Plant 
width 

قطر ساقه 
 اصلی
Main 
stem 

diameter 

طول 
 برگ
Leaf 

length 

عرض 
 برگ
Leaf 
width 

تعداد 
 برگچه

Number 
of 

leaflets 

عرض 
 برگچه

Leaflet 
width 

طول 
 برگچه

Leaflet 
length 

  فالونویید 
  کل

Total 
phlavonoid 

  فنل کل
Total 

phenol 

 جمعیت 21 **0.046 **0.652  **154.36 **9.08  **7.21  **36.03  **8.81  **7.19  **1016.93 **1354.07
population 

18.97*  153.03*  2.07*  1.15*  4.41ns  0.18ns  1.10ns 11.65ns  0.00006* 0.00002* 4  بلوك 
Block 

52.52  125.01  1.72  1.06  6.41  0.54  1.60 13.91  0.00017 0.00001 84  
اشتباه 
 آزمایشی
Error 

13.82  19.14  22.19  14.59  20.25  6.28  18.75 14.94  0.46 0.65  C.V% 
ns، **  درصد 5و 1داري در سطح  داري و معنی ترتیب عدم معنی به *و .  

ns, ** and * Non-significant and significant at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively.  
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  - 3 جدولادامه 
Continue Table 3.  

  میانگین مربعات
Mean squares 

درجه 
 آزادي

df  

  منبع تغییرات
S.O.V 

اسید 
  گلیسیریزیک

Glycyrrhizic 
acid 

تعداد 
هاي  شاخه

 جانبی
Number of 

axillary 
branches 

وزن تر اندام 
 هوایی

Shoots 
fresh 

weight 

وزن تر 
 ریشه

Root fresh 
weight 

وزن 
خشک 

 اندام هوایی
Dry 

weight 
shoots 

وزن 
خشک 
 ریشه

Root dry 
weight 

نسبت وزن 
خشک ریشه 
 به اندام هوایی

Root to 
Shoots ratio 

عملکرد اندام 
  هوایی

Root yield 

عملکرد 
 ریشه

Shoots 
yield 

 جمعیت 21  **95604.56 **90780.72  **0.45  **9789.97  **9295.69  **20612.67  **31590.42 **4.22 **3.78
population 

0.0004* 0.27ns 9132.9*  9002.46*  2068.07  3379.82*  0.04*  20196.22* 33006.62*  4  بلوك 
Block 

0.00001 0.62 5972.14  4924.23  1892.79 2194.59  0.17  18484.31 21431.52  84  
اشتباه 
 آزمایشی
Error 

0.61 20.06 38.25  30.44  39.34  32.61  30.08  39.34 32.61   C.V% 

ns، **  درصد 5و 1داري در سطح  داري و معنی ترتیب عدم معنی به *و .  
ns, ** and * Non-significant and significant at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively.  

  
دامنه و  ها جمعیت مقایسه میانگین بین صفات

نتایج مقایسه میانگین مربوط به : ها تغییرات آن
ترین  که بیش )4(جدول  هاي مختلف نشان داد کلون

با میانگین  AHجمعیت به  میزان ارتفاع بوته مربوط
ترین عرض بوته مربوط به  متر و بیش سانتی 99

ترین قطر  متر، بیش سانتی 6/86با میانگین  Eجمعیت 
 8/8با میانگین  Eساقه اصلی مربوط به جمعیت 

 AHترین طول برگ مربوط به جمعیت  ، بیشمتر میلی
ترین این صفات مربوط  کم متر و میلی 94/9با میانگین 

 8/24هاي  ترتیب با میانگین به SMبه جمعیت 
 82/3و  متر میلی 4/3 متر، سانتی 2/135تر، م سانتی
مقایسه میانگین عرض برگ نشان داده بودند.  متر میلی

ترین و  متر بیش میلی 6/16با میانگین  Rکه جمعیت 
مقدار را ترین  متر کم میلی 7با میانگین  KAجمعیت 

در  15برگچه با میانگین د ترین تعدا دارا بودند. بیش
در جمعیت  4/9ترین آن با میانگین  و کم BJجمعیت 

MS .ترین طول برگچه با میانگین  بیش مشاهده شد
ترین آن با  و کم HAمتر متعلق به جمعیت  میلی 4/34

بود.  BJمتر متعلق به جمعیت  میلی 6/13میانگین 

متر در  میلی 8/8ترین عرض برگچه با میانگین  بیش
ر در مت میلی 4ترین آن با میانگین  و کم Rجمعیت 
تعداد شاخه ترین  مشاهده شد. بیش KAجمعیت 

ترین  و کم Dمتعلق به جمعیت  6/5جانبی با میانگین 
مقایسه  بود. SQمتعلق به جمعیت  2آن با میانگین 

ترین وزن تر اندام هوایی  ها نشان داد که بیش میانگین
و  Dگرم در بوته در جمعیت  4/400با میانگین 

گرم در بوته در جمعیت  4/112ترین آن با میانگین  کم
BAگرم  2/365ترین وزن تر ریشه با میانگین  ، بیش

 4/133ترین آن با میانگین  و کم Eدر بوته در جمعیت 
ترین وزن خشک  ، بیشBAگرم در بوته در جمعیت 

گرم در بوته در جمعیت  206اندام هوایی با میانگین 
D گرم در بوته در  57ترین آن با میانگین  و کم

ترین وزن خشک ریشه با میانگین  ، بیشBAعیت جم
  ترین آن  و کم Eگرم در بوته در جمعیت  4/221

، BAگرم در بوته در جمعیت  4/69با میانگین 
 04/2ترین نسبت ریشه به اندام هوایی با میانگین  بیش

در  1 ترین آن با میانگین و کم SMدر جمعیت 
از لحاظ صفات عملکرد ریشه بود.  Dجمعیت 
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گرم در مترمربع در  5/692ترین آن با میانگین  بیش
گرم در  88/216ترین با میانگین  و کم Eجمعیت 

مقایسه عملکرد اندام . بود BAمترمربع در جمعیت 
با  Dگر این واقعیت است که جمعیت  هوایی بیان

ترین و جمعیت  گرم در مترمربع بیش 75/643میانگین 
BA  ترین  مربع کمگرم در متر 13/178با میانگین

ترین میزان فنل کل  بیشعملکرد اندام هوایی را دارد. 
گرم)  100بر   گالیکاسید گرم  R )156/1در جمعیت 

گرم  TF )754/0ترین آن در جمعیت  و کم
در تر فالونوئید کل  گرم)، بیش 100اسید بر  گالیک

گرم) و  100گرم کوئرستین بر  KA )981/0جمعیت 
گرم کوئرستین بر  Y )596/1ترین آن در جمعیت  کم

 Dترین اسیدگلیسیریزیک در جمعیت  گرم)، بیش 100
 8/3( KAZترین آن در جمعیت  کمدرصد) و  3/8(

دامنه تغییرات صفات مختلف درصد) مشاهده شد. 
 3 آمده در جدول ها شده براي ژنوتیپ گیري اندازه

دهد که سطوح  نشان می پژوهشنتایج این است. 
هاي  ها از نظر ویژگی تباالیی از تنوع بین جمعی

ایی وجود دارد که با توجه یو فیتوشیم شناسی ریخت
ها در محیط یکسان، مقادیر باالتر   به کشت جمعیت

بیان نشان از  شیرینهاي  هر کدام از جمعیتصفات در 
  قابلیت ژنتیکی باالتر دارد. 

گیاهان دارویی،  هدف از کشت و کار تجاري
تولید محصولی با عملکرد باال در هکتار به همراه باال 

فرآیند موردنظر در آن است. در  همؤثر هبودن میزان ماد
دلیل خطاي ناشی از نبود  اصالح یک گونه دارویی، به

هاي مهم در تولید و انباشت  آگاهی در شناسایی اندام
ر هاي دارویی، امکان تأثیرگذاري منفی د ترکیب

که ممکن  عملکرد متابولیتی محصول وجود دارد. چرا
رو باشیم  است با تولید حجم بزرگی از محصول روبه

). از 49( ترین میزان ترکیب دارویی باشد که بدون کم
هاي دارویی در  عمده مراکز تولید و تجمع ترکیب

آن است که با توجه  زیرزمینی هاي بیان، اندام شیرین
در تعیین  گیاه این ه و ریزومریشکه  االییبه وزن ب

در  تر باشد، میزان آن بیشچه  هر عملکرد آن دارد
تر  هاي ثانوي بیش انباشت ترکیب نتیجه مراکز تولید و

تر خواهد شد.  هم بیش وزنی و در نتیجه عملکرد
صفت وزن تر ریشه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک 

هاي  عاملاندام هوایی، عملکرد ریشه در هکتار از 
و کل گیاه  مؤثر در افزایش عملکرد متابولیتی

باشند که در فرآیند گزینش باید مدنظر  بیان می شیرین
 صفاتی که داراي ضریب تغییرات گر قرار بگیرد. اصالح

را   تري از کمیت صفت باالیی هستند محدوده وسیع
تري براي آن صفت  دارا هستند که دامنه انتخاب وسیع

توان به صفات  می در این مطالعه شود. محسوب می
)، قطر ساقه =14/19C.Vعرض بوته (چون  مهمی هم
، )=25/20C.V( )، عرض برگ=19/22C.Vاصلی (

، وزن تر اندام )=06/20C.V( تعداد شاخه جانبی
، )=44/30C.V( ، وزن تر ریشه)=25/38C.V( هوایی

  ، وزن )=34/39C.V( وزن خشک اندام هوایی
، نسبت وزن خشک )=61/32C.V( خشک ریشه

 ، عملکرد ریشه)=08/30C.V( ریشه به اندام هوایی
)61/32C.V=(، کرد اندام هواییلعم )34/39C.V=( ،

) و C.V =46/0، فالونوئید کل ()C.V =65/0فنل کل (
در هر  اشاره کرد. )C.V =61/0اسیدگلیسیریزیک (

تر آن  صفت، ضریب تغییرات باالتر بیانگر دامنه وسیع
 دهد. بنابراین امکان گزینش را افزایش میاست و 
ی روي آویشن کرمانی پژوهش) در 1390بیگدلو (

گلدار،   ترین دامنه تغییرات را در طول شاخه بیش
شکل برگ، وضعیت کرك ساقه، وضعیت کرك برگ، 

اه گی در مطالعاتی بربودن کاسه گل اشاره کرد.  رنگی
مین نشان دادند که ارتفاع گیاه، طول دومرزنجوش 

آذین، طول دم  میانگره، طول و عرض برگ، طول گل
 .)8( آذین داراي دامنه تغییرات باالیی هستند گل

یب همبستگی ساده ضرا: صفات ضرایب همبستگی
صفت ارتفاع بوته با  آمده است. 5پیرسون در جدول 

صفات عرض بوته، قطر ساقه اصلی، طول برگ، تعداد 
جانبی، وزن تر اندام   برگچه، طول برگچه، تعداد شاخه
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هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن 
خشک ریشه، عملکرد ریشه و عملکرد اندام هوایی 

سطح یک  داري در داراي همبستگی مثبت و معنی
  درصد و با صفات عرض برگ، عرض برگچه، 
فنل کل، فالونوئید کل و اسید گلیسیریزیک همبستگی 

باشد، ولی  پنج درصد می داري در سطح مثبت و معنی
هوایی   با صفت نسبت وزن خشک ریشه به اندام

صفت طول برگ با داري ندارد.  همبستگی معنی
صفات عرض برگ، طول برگچه، عرض برگچه، 
تعداد شاخه جانبی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر 

و عملکرد اندام هوایی  ریشه، وزن خشک اندام هوایی
در سطح یک درصد  داري همبستگی مثبت و معنی

که برگ محل انجام فتوسنتز و  با توجه به ایندارد. 
تولید مواد کربوهیدراتی الزم براي رشد و نمو گیاه 

تر موجب افزایش  است در نتیجه سطح برگ بیش
ه الزم براي اولی هاي میزان فتوسنتز و تولید متابولیت

تأثیر رشد رویشی و زایشی را فراهم خواهد ساخت. 
ها از جمله  آفات و بیماري هاي ناشی از بمنفی آسی

عملکرد است و  تهدیدکننده هاي ترین عامل مهم
ها نیز  زه با آنرشیمیایی در مبا استفاده از سموم

شمار  ت انسان و طبیعت بهسالم تهدیدي جدي براي
طور طبیعی  که به هاي جمعیتانتخاب  رود. بنابراین می

ها داشته  به آسیب آفات و بیماري تري تحمل بیش
  ت بکاهد. از مشکال حدود زیادي تواند تا باشند می

ارتفاع و عرض برگ گرفتن  بنابر نتایج در نظر
تر و داشتن سطح برگ  شمار برگ بیشباالتر و 

تر  تر، قطر بزرگ بیش دلیل میزان فتوسنتز به تر بزرگ
 عملکردتر انشعاب از قاعده و  شمار بیش ساقه،

 به دسترسی به گیاهانیانتخابی منجر  هاي جمعیت
 تر و در نتیجه بیش هکنندکه سطح فتوسنتز شود می

 ها را در گیاهان برتر فراهم افزایش تولید کربوهیدرات
 هاي تولید متابولیت ها درزمینه سازد و کربوهیدرات می

و زمینه  شده گرفته کار در گیاه به فیتوآلکسینو  ثانویه

کرده و در  فراهم ها را کاهش آسیب آفات و بیماري
صفت عملکرد  ).49( یابد نتیجه عملکرد بهبود می

ریشه با صفات ارتفاع بوته، عرض بوته، قطر ساقه 
اصلی، طول برگچه، تعداد شاخه جانبی، وزن تر اندام 
هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن 
خشک ریشه، عملکرد اندام هوایی، فنل کل، فالونوئید 

دار در  یزیک همبستگی مثبت و معنیکل و اسیدگلیسیر
سطح یک درصد و با صفت نسبت وزن خشک ریشه 

داري در سطح  به اندام هوایی همبستگی مثبت و معنی
پنج درصد است ولی با صفات طول برگ، عرض 
برگ، تعداد برگچه و عرض برگچه همبستگی 

که عملکرد نهایی هر گیاه  جایی داري ندارد. از آن معنی
نظر، از عملکرد اندام  هاي مورد ید متابولیتبه لحاظ تول

 هاي که متابولیت دلیل آن آید و به دست می دارویی گیاه به
ها آن  ی و ریشهمیندر اندام زیرز بیان عمدتاً شیرینگیاه 

هر عاملی که سبب افزایش  بنابراینشود،  تشکیل می
تواند  تر در این گیاه شود و می عملکرد ریشه بیش

ها  تر متابولیت چه بیش جهت تولید هرثر در ؤعامل م
ثیرگذار أباشد. پس صفاتی که در افزایش میزان ریشه ت

 همبستگی توانند مدنظر اصالحگر قرار بگیرند. باشد، می
بین صفات عرض برگچه با طول برگچه، تعداد برگ 
 با عرض برگچه، طول برگ با طول و عرض برگچه،

ستگی مثبت بیان همب عرض گیاه با طول برگچه شیرین
 یگرد پژوهشر د ).2داري گزارش شده است ( و معنی

 فات رویشیبیان، ضریب همبستگی بین ص شیرین روي
شه و عملکرد ریشه در هکتار و وزن تر و خشک ری

ی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمام نیز مورد بررس
شده بین تمامی صفات رویشی  گیري پارامترهاي اندازه

یک همبستگی مثبت  پژوهشر این شده د گیري اندازه
با عملکرد ریشه در هکتار داشتند و گیاهانی که از 

د از عملکرد ریشه تري برخوردار بودن رشد بیش
  ).44تري نیز برخوردار بودند ( بیش
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اي براساس صفات  تجزیه خوشه: اي تجزیه خوشه
 15  ها را در فاصله و عملکردي، ژنوتیپ یشناس ریخت

گروه اصلی تقسیم نمود. تعداد جمعیت  4اقلیدسی به 
و  3، گروه سه 2، گروه دو 10موجود درگروه یک 

هاي گروه اول از  معیتجمتفاوت بود.  7گروه چهارم 
 نظر صفات وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن
 خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، عملکرد ریشه،

فنل کل، عملکرد اندام هوایی و تعداد شاخه جانبی، 
هاي گروه  جمعیت فالونوئید کل، اسید گلیسیریزیک،

دوم از نظر صفات ارتفاع بوته، عرض بوته، قطر ساقه 
هاي گروه  اصلی، طول برگ و تعداد برگچه، جمعیت

ول برگچه و عرض سوم از نظر صفات عرض برگ، ط
هاي گروه چهارم از نظر صفت نسبت  برگچه، جمعیت

هوایی برتر بودند. در  وزن خشک ریشه به اندام
اي روي مرزه خوزستانی و مرزه ریشنگري  مطالعه

  بندي افراد مرزه خوزستانی و  مشخص شد گروه
با الگوي پراکنش  اي تجزیه خوشهمرزه رشینگري در 

تبط نبود که در این مطالعه ها چندان مر جغرافیایی آن
و  یشناس ریختدست آمد و تنوع  هنیز نتایج مشابهی ب

طور  هبیان ب شیرین هاي مورد مطالعه بندي جمعیت گروه
ها در ارتباط نبود  نسبی با پراکنش جغرافیایی جمعیت

از الگوي خاص جغرافیایی  تجزیهو پراکنش افراد در 
تواند ناشی از این باشد که  که این می کرد پیروي نمی

اند،  ها در یک محیط یکسان کشت شده چون جمعیت
ها یکسان و تفاوت  میزان اثرات محیطی بر تمامی آن

 12( ها است ها ناشی از ژنتیک جمعیت موجود بین آن
هاي  جمعیت یشناس ریختدر بررسی تنوع  ).21و 

عه مطال مرزه خوزستانی تنوع باالیی براي صفات مورد
ها  ها، توده آن پژوهش). در 19گزارش شده است (

در سه گروه قرار گرفتند. در اي  تجزیه خوشهساس برا
اي هفت جمعیت گیاه آویشن کرمانی از نظر  مطالعه

در دو گروه مجزا قرار گرفتند ی شناس ریختصفات 
هاي کرمان و  شده از استان آوري هاي جمع که جمعیت

هاي استان سمنان در  جمعیتاصفهان در یک گروه و 
  ).7گروه دیگري قرار گرفته بودند (

 19طبق آزمون تجزیه به عامل در : تجزیه به عامل
) 6رفولوژیکی و عملکردي مستقل (جدول وصفت م

 96/15درصد،  62/46ترتیب  عامل اول تا چهارم به
درصد از از واریانس  70/8درصد و  55/12درصد، 

عامل اول صفات تعداد در نمودند.  کل را توجیه
)، 871/0)، وزن تر اندام هوایی (588/0شاخه جانبی (

)، وزن خشک اندام هوایی 924/0وزن تر ریشه (
)، عملکرد ریشه 953/0)، وزن خشک ریشه (874/0(
)، فنل کل 874/0)، عملکرد اندام هوایی (953/0(
) و اسیدگلیسیریزیک 832/0)، فالونوئید کل (891/0(
ثیر را داشتند. در عامل دوم أرین تت ) بیش941/0(

) و 762/0)، طول برگچه (963/0صفات عرض برگ (
)، در عامل سوم ارتفاع بوته 963/0عرض برگچه (

)، قطر ساقه اصلی 572/0)، عرض بوته (730/0(
) و تعداد برگچه 776/0)، طول برگ (660/0(
) و در عامل چهارم صفت نسبت ریشه به 722/0(

ثیر را دارا أترین ضرایب ت ) بیش-965/0ی (یهوا  اندام
  ها نشان داد  ). نتایج تجزیه به عامل6 بودند (جدول

ها مربوط به صفات  ترین تفاوت جمعیت که بیش
عملکردي (وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن 
خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، عملکرد ریشه، 

و همه عملکرد اندام هوایی، تعداد شاخه جانبی) است 
تواند  اول قرار گرفتند. این تجزیه می  ها در عامل آن

هاي مورد بررسی را  گذار بین جمعیت عوامل فرق
روشن سازد. در بررسی که روي هفت جمعیت 

ها  آویشن کرمانی انجام شد، نتایج تجزیه به عامل
ها را مربوط به خصوصیات  ترین تفاوت ژنوتیپ بیش

ثره نشان داد و ؤمواد م کننده هاي تولید و ذخیره قسمت
ترین سهم را به خود اختصاص  اول و دوم بیش عامل

درصد از واریانس کل را  02/62دادند و در مجموع 
  ).7نمودند ( توجیه
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 . براساس روش واردبیان  جمعیت شیرین 22و عملکردي  یشناس ریختاي صفات  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -1شکل 
Fig. 1. Cluster analysis of morphological and functional traits of 22 G. glabra L. populations of using Ward method.  

  
  در بررسی دیگر روي آویشن دنایی تجزیه 

ها را در خصوصیات  ترین تفاوت جمعیت عامل بیش
هایی مثل برگ، براکته، ابعاد گل و کاسه گل که  قسمت

نشان داد  ،در تولید و ذخیره اسانس نقش اساسی دارند
ها در عامل اصلی اول با درصد  ترین آن که بیش

در تجزیه به  .)43قرار داشتند ( 2/28واریانس 
ی، پنج عامل اصلی هاي اصلی مرزه خوزستان لفهؤم

واریانس کل را درصد  9/70 مجموعدر توانستند 
و  28/18، 4/22ترتیب  لفه اول بهؤتوجیه نمایند. سه م

  ).18درصد واریانس کل را توجیه نمودند ( 52/12
  

  گیري نتیجه
نتایج کلی این پژوهش نشان داد که تنوع زیادي 

هاي مورد بررسی براساس صفات  در بین جمعیت

دهنده  که نشان ي وجود داردو عملکردی شناس ریخت
هاي مختلف  پتانسیل ژنتیکی باال در بین جمعیت

، D ،E ،MSهاي  با توجه به نتایج جمعیتباشد.  می
SH ،SP  وTF  داراي صفات مطلوب و عملکرد

ها در   ترین جمعیت عنوان مطلوب باشند و به مناسبی می
گران با  ز این رو اصالحا شناسایی شدند. پژوهشاین 

ح و دقیق از تنوع در دست داشتن اطالعات صحی
تري  یی بیشارآتواند با ک نظر می ژنتیکی گیاه مورد

ژنتیکی اقدام کرده و برداري از منابع  نسبت به بهره
آوري ذخایر توارثی مورد نیاز  به جمعطور مستقیم  به

هاي  هاي برتر در پروژه مبادرت ورزند و جمعیت
منظور ایجاد ارقام مرغوب و مطلوب  اصالحی به

 کار رود. هایی و دارویی بصنایع غذ
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 . هاي مختلف آزمون تجزیه به عامل صفات مورد ارزیابی در جمعیت -6 جدول
Table 6. Factor analysis of evaluated traits in different populations.  

 ضرایب عاملی
Factor coefficients  صفات  

Traits  
4 3 2  1 

  Plant height ارتفاع بوته 0.419  0.161 0.730 0.043
 Plant width عرض بوته 0.544 0.012- 0.572 0.163

 Main stem diameter قطر ساقه اصلی 0.364 0.309 0.660 0.006

 Leaf length طول برگ 0.030  0.328 0.776 0.140

 Leaf width عرض برگ 0.047  0.963 0.045 0.071

 Number of leaflets تعداد برگچه 0.130- 0.315- 0.772 0.009-

 Leaflet length طول برگچه 0.307 0.762 0.202 0.011

 Leaflet width عرض برگچه 0.047  0.963 0.045 0.071

 Number of axillary branches تعداد شاخه جانبی 0.588  0.282 0.407 0.207

 Shoots fresh weight هواییوزن تر اندام  0.871  0.175 0.147 0.317

  Root fresh weight وزن تر ریشه 0.924  0.050 0.134 0.249-
  Shoots  dry weight وزن خشک اندام هوایی 0.874  0.154 0.134 0.402
 Root dry weight وزن خشک ریشه 0.953  0.079 0.094 0.235-

 Root to Shoots ratio هوایینسبت وزن خشک ریشه به اندام  0.000 0.090- 0.127- 0.965-

 Root yield عملکرد ریشه 0.953  0.079 0.094 0.235

 Shoots yield عملکرد اندام هوایی 0.874  0.154 0.134 0.402

 Total phenolفنل کل  0.891 0.143 0.234 0.309

  Total flavonoid فالونوئید کل 0.832 0.231 0.123 0.098
  Glycyrrhizic Acid اسیدگلیسیریزیک 0.941 0.187 0.149 0.259
 Eigenvalues مقادیر ویژه 7.46 2.554 2.008 1.393

 of total variance % درصد واریانس 46.622 15.964 12.552 8.703

 of cumulative variance % درصد واریانس تجمعی 46.622 62.586 75.138 83.841
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