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   گلی مریمهاي  اکوتیپ شناسی ریختارزیابی تنوع 

  در استان هرمزگان یافته ) رویش.Salvia santolinifolia Boissخلیجی (
  

  3و نوازاله مرادي 2علیرضا یاوري*، 1منفرد اسماء رئیسی
  ،ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران دانشجوي کارشناسی1

  ،علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایراناستادیار گروه 2
  استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران3

  23/01/1399: ؛ تاریخ پذیرش29/11/1398: تاریخ دریافت
  1چکیده

باشد که  گیاهی چندساله و معطر از خانواده نعناع می ).Salvia santolinifolia Boiss( گلی خلیجی مریم سابقه و هدف:
از طرف پراکنش محدودي در کشورمان دارد و  خلیجی گلی که مریم با توجه به این روید. ایران میجنوب صورت خودرو در  به

، اخیرو نیز با توجه به خشکسالی نمایند  میآن رویه  بیطبیعی اقدام به برداشت هاي  رویشگاهاز اي  گستردهصورت  مردم بهدیگر، 
 شناسی ریختتنوع  در پژوهش حاضر، .شود توجه خاص و روزافزون به حفظ ذخایر توارثی این گیاه بیش از پیش احساس می

هاي این گیاه در  رویشی و زایشی و بررسی پتانسیلبراساس صفات  گانخلیجی در استان هرمزگلی  مریمهاي  اکوتیپبرخی از 
  گرفته است.ارزیابی  مورد آنسازي  اهلیهاي  گامرویشگاه طبیعی جهت تدوین 

  

از ی با استفاده گلی خلیجمریمهاي گیاه دارویی برخی از اکوتیپ بررسی تنوع ژنتیکیمنظور  به ،در این پژوهش ها: مواد و روش
در زمستان  در مرحله گلدهی متعلق به چهار اکوتیپ از این گیاه در استان هرمزگانژنوتیپ  120 ، تعدادشناسی ریختنشانگرهاي 

رویشی و زایشی مهم از نظر صفت  20جهت بررسی صفات ظاهري، . آوري شد جمعانتخاب و  1397 سال و بهار 1396سال 
و تعداد گل آذین گلطول  آذین،ارتفاع گیاه، طول و عرض برگ، وزن خشک، تعداد انشعاب از قاعده، تعداد گل ماننداصالحی 

مورد  SPSSو  SAS ،Rآماري  هايافزار ها با استفاده از نرمداده مورد بررسی قرار گرفت.اي در قالب طرح آشیانه آذین در گل
ها با استفاده از  و تجزیه به عامل Wardاي به روش  ها، تجزیه خوشه بندي اکوتیپ منظور گروهتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به

   روش چرخش وریماکس انجام شد.
  

ارتفاع گیاه، قطر ی مانند از نظر صفات خلیجی گلی اکوتیپ مریم نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در بین چهار: ها یافته
قطر درصد و  1احتمال سطح  آذین درانشعاب از قاعده، تعداد انشعاب فرعی، طول و عرض برگ و طول گل دتاج پوشش، تعدا

هاي تنوع ژنتیکی جهت تخمین تنوع درون شاخص. وجود داشتداري  معنیدرصد اختالف  5در سطح احتمال  ساقه اصلی
در ند. بود وینر و سیمپسون نشان داد هر چهار اکوتیپ از تنوع درون اکوتیپی باالیی برخوردار - شانوناکوتیپ شامل مارگالف، 

و (گرم) ، تعداد انشعابات گلدار، وزن خشک متر) (سانتی ژنوتیپ مورد بررسی، تعداد انشعاب از قاعده، قطر تاج پوشش 120بین 
                                                

  yavari@hormozgan.ac.irمسئول مکاتبه:  *



 1399) 3(، شماره )27(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

280 

ترین میزان  بیش ترین تنوع بودند. درصد داراي بیش 43/47و  54/48، 64/49، 11/50، 25/58ترتیب با مقادیر  به(گرم) وزن تر 
ترین ابعاد  آباد، بیش ترین قطر تاج پوشش گیاه و تعداد انشعاب از قاعده در اکوتیپ قطب سیرمند، بیش اکوتیپارتفاع بوته در 

 همبستگی سادهضرایب نتایج  میمند بودند.اهی دو رآذین در اکوتیپ  طول گلترین  آباد و بیش سیرمند و قطب اکوتیپبرگ در دو 
شش عامل ، تجزیه به عاملدر  ار بین برخی از صفات مهم بود.دهاي مثبت و منفی معنیوجود همبستگی دهنده صفات نشان

تجزیه کالستر، چهار اکوتیپ را ها را توجیه کردند.  درصد از کل تغییرات بین داده 44/68اصلی شناسایی شد که این شش عامل 
آباد در  میمند در یک گروه و دو اکوتیپ آبماه و قطبدو راهی دو اکوتیپ سیرمند و که طوريکرد؛ بهبه دو گروه مستقل تقسیم 

  گروه دیگر قرار گرفتند.
  

تنوع  شناسی ریختهاي  ویژگیاز نظر مورد بررسی هاي  اکوتیپبین  درپژوهش نشان داد  حاصل از ایننتایج گیري:  تیجهن
عنوان یکی از مراکز پراکنش آن  ها در استان هرمزگان به آنسیل ژنتیکی باال در بین ندهنده پتا که نشان داشتوجود اي  مالحظه قابل

متخصصین اصالح گیاهان دارویی با شناسایی ظرفیت ژنتیکی صفات مرتبط با اهداف اصالحی مهم رو  ایناز . باشد می در ایران
در سیرمند و دو راهی میمند  شامل برترهاي  اکوتیپنمایند تا از ذخایر توارثی مورد نیاز آوري  جمع اقدام بهتوانند  میاین گونه 

   .کننداستفاده مختلف صنایع متناسب با نیاز منظور ایجاد ارقام مرغوب و مطلوب  اصالحی بهسازي و  اهلیهاي  پروژه
  

   خلیجی گلی ، مریمشناسی ریختتنوع ، تجزیه کالسترسازي،  اهلیاکوتیپ،  :کلیدي هاي هواژ

  
 دمهمق

ترین  ) یکی از مهمSalviaگلی ( جنس مریم
باشد که بیش ) میLamiaceaeهاي تیره نعناع ( جنس

). این جنس داراي 33گونه در دنیا دارد ( 1000از 
 58که  طوري باشد؛ بهباالیی در جهان می تنوع بسیار

شود  گونه گیاه علفی یکساله و چندساله را شامل می
گونه آن  17و  که در سراسر کشور پراکنده بوده

هاي اندمیک جنس . نسبت گونهانحصاري ایران است
گلی  ). مریم25باشد ( درصد می 29گلی در ایران  مریم

 .Salvia santolinifolia Boissخلیجی با نام علمی 
گیاهی چندساله بوده که از نظر خصوصیات ظاهري 
داراي قاعده چوبی و منشعب، ساقه افراشته به ارتفاع 

هاي آن، خطی که در متر، برگ سانتی 30الی  10
شود. این گونه اي مشاهده میاي تا شانهحاشیه کنگره

 3و به ندرت  2الی  1هاي آذین با چرخهداراي گل
بوده که از » بوئینگ«نام محلی این گونه  باشد. گلی می

هاي فارس، نظر دامنه پراکنش عالوه بر ایران (استان
در کشورهاي  ،کرمان، هرمزگان و سیستان بلوچستان)

روید. این گیاه از گیاهان افغانستان و پاکستان نیز می
پرمصرف در استان هرمزگان و صادراتی به کشورهاي 

صورت  مان بوده و بهفارس و دریاي ع حاشیه خلیج
بومی براي مقاصد مختلفی از جمله درمان بواسیر، 

صورت  چربی خون باال، ضدالتهاب و ضداسهال، به
گیرد. ماده  برداشت از عرصه، مورد استفاده قرار می

ثره غالب این گیاه، ابتدا اسانس و سپس ترکیبات ؤم
  ). 30و  25، 24، 19( فنولی گزارش شده است

صنعت باید  گیاه دارویی به کشت ووارد کردن هر 
هاي وحشی، اهلی کردن دقیق جمعیتهاي  بررسیبا 
هاي زیرکشت انجام شود تا ها و یا اصالح گونه آن

 .)3گردد ( با امنیت و کارایی مناسبی تامین مواد اولیه
 از بقاء موجودات عامل ترین مهم عنوان به ژنتیکی تنوع

 آفات و محیطی تغییرات شرایط برابر در گیاهان جمله
 روابط و توارثی ذخایر میزان تنوع از آگاهی است.

 اصالح اولیه نیازهاي از ها یکی آن بین ژنتیکی
 تنوع تعیین میزان و ارزیابی ).4گیاهی است ( هاي گونه

 والدین انتخاب مهم براي هايشاخص از یکی ژنتیکی
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 براساس ژنتیکی فاصلهنژادي است. به هايبرنامه در
وسیله  به ندتوامی زیستی هايژنتیکی جمعیت ترکیب
 هاي فراوانی آلل یا و )ژنوتیپی فاصله( ژنوتیپی فراوانی
 شود ارائه ژن)فاصله ( نظر مورد ژنی مکان در مختلف

)2( .  
ي بررسی تنوع ژنتیکی بین هایکی از روش

، استفاده از نشانگرهاي هاي مختلف گیاهی نمونه
 شناسی ریختشناسایی تنوع  .باشدمی شناسی ریخت

هاي گیاهی مفید نه تنها در مدیریت ژرم پالسم
جهت  پژوهشگرانباشد، بلکه ایده خوبی را به  می

نشانگرهاي ). 7د (دهاصالح گیاهان ارائه می
هاي  شامل دامنه وسیعی از ژن شناسی ریخت
شوند که بر ظاهر می شناسی ریختکننده صفات  کنترل

یا فنوتیپ موجود مبتنی بوده و جزو نخستین 
هاي بسیار دور، آیند که از زمانشمار می نشانگرها به

یعنی زمانی که محل ژن روي کروموزوم مشخص 
  ).20( گرفتندورد استفاده قرار میشد، م

به تنهایی و یا  شناسی ریختتاکنون از نشانگرهاي 
هاي  گونهسایر نشانگرها در ارزیابی بسیاري از  همراه

عددي از هاي متگزارش .دارویی استفاده شده است
هاي  بسیاري از گونه شناسی ریختتنوع بررسی 

گلی  به جنس مریم هاي متعلقگونهویژه  ی بهداروی
  ). 26و  23، 21، 15، 14، 11، 2( منتشر شده است

 شناسی ریختویژگی  18با استفاده از ی پژوهشدر 
) .Salvia spگلی (تاکسون از جنس مریم 19روي 
   از گونهاکسشن  9گونه مختلف از آن و  10شامل 

S. miltiorrhiza چین  که از نقاط مختلف کشور
مشخص شد درصد ضریب  آوري شده بودند جمع

تا  56/17صفات بررسی شده از ) % CVتغییرات (
ترین  ترین و کم که بیش طوريباشد؛ بهمی 04/115

ترتیب مربوط به دارا بودن درصد ضریب تغییرات به
. از دانه گرده در پرچم و طول کاسبرگ گزارش گردید

نگرهاي نشان داد نشا پژوهشاین گذشته، این 

ها و از کارآیی الزم جهت تفکیک گونه شناسی ریخت
 .)34(باشند  هاي مختلف از یکدیگر را دارا می اکسشن

 شناسی ریختدیگري، اقدام به بررسی تنوع  پژوهشدر 
) با S. limbataگلی (اي مریمجمعیت از گونه 9

تجزیه زایشی گردید. نتایج  ویژگی 21استفاده از 
هاي  کالستر حاصل از این بررسی نشان داد جمعیت

که  طوري گروه مختلف قرار گرفتند؛ به 4مختلف در 
جغرافیایی شده از نقاط  آوري هاي جمع جمعیت

هاي ظاهري ارزیابی که از نظر ویژگی نزدیک به هم
تري به یکدیگر داشتند، در یک  شده شباهت بیش

 7اي روي مطالعهدر ). 30زیرگروه قرار داشتند (
با  )S. reuteranaگلی اصفهانی (اکوتیپ از مریم

صفت مورفولوژیک مشخص شد  29استفاده از 
هاي طول و عرض هاي مختلف از نظر ویژگی اکوتیپ

و طول  آذینبرگ، قطر یقه، طول شاخه گل
ثیرگذار بر عملکرد أهاي تهاي فرعی که صفت انشعاب

یند، از تنوع باالیی آشمار میکمی و کیفی محصول به
  ). 9برخوردارند (

در  محدودي پراکنش این گونه که این به توجه با
 از ايگسترده صورت به مردم و دارد کشورمان
 آن رویه بی برداشت به اقدام هاي طبیعی رویشگاه

 سخت سرماي و خشکسالی توجه به با نیز و نمایند می
 به روزافزون و خاص گذشته، توجه هايسال زمستان

 احساس پیش از گیاه بیش این توارثی ذخایر حفظ
هاي  بنابراین، با توجه به پراکندگی توده .شود می

  خلیجی در استان هرمزگان، هدف گلی  مریموحشی 
 ژنتیکی برخی ازبررسی تنوع حاضر از پژوهش 

در  براي نخستین بار خلیجیگلی  مریم هاي اکوتیپ
و  شناسی ریختهاي از مشخصهبا استفاده ایران 

جهت انتخاب مطالعه این صفات با یکدیگر 
سازي و در ادامه منظور اهلی اکوتیپ(هاي) برتر به

  باشد.کشت و پرورش این گونه می
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  ها مواد و روش
 هاي جهت تعیین نقاط پراکنش، ابتدا محدوده رویشگاه

اولیه با استفاده از منابع  گلی خلیجیطبیعی مریم
)، بررسی منابع 25موجود از جمله فلورا ایرانیکا (

هاي کارشناسی و مصاحبه با علمی، گزارش
هاي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  کارشناس

منابع طبیعی استان هرمزگان و مشاهده مستقیم 
طبیعی  هايپس از شناسایی رویشگاهمشخص گردید. 

S. santolinifolia مشاهده و  استان هرمزگان در
، گلی خلیجیمریم هاي مختلفمستقیم تک بوته

چهار منطقه مختلف شامل آبماه،  اطالعات فنولوژیکی
آوري و آباد، دو راهی میمند و سیرمند جمع قطب

سپس براساس آن، زمان گلدهی کامل گیاه تعیین شد. 
از دو رویشگاه آبماه و  در مرحله گلدهی کامل

دو رویشگاه سیرمند و  1396سال  اسفند رآباد د قطب
 30تعداد  ،1397و دو راهی میمند در فروردین سال 

از هر رویشگاه براساس روش پیشنهادي بوته کامل 
  در ) گیاهان دگرگشن Selectionبراي انتخاب (

) Nested designاي ( قالب طرح آزمایشی آشیانه
بوته کامل  120در مجموع  )؛6-5( آوري گردید جمع

فناوري گیاهان دارویی دانشگاه هرمزگان به آزمایشگاه 
انتقال یافتند. یک نمونه هرباریومی براي تایید 

شناسی مرکز  شناسایی، تهیه و به بخش تحقیقات گیاه
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان 

این گیاه با کد  هرمزگان ارسال شد و نمونه هرباریومی
  ثبت گردید. 4537هرباریومی 

اطالعات رویشگاهی هر منطقه شامل طول و عرض 
جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از دستگاه 

 Garmin eTrex 30x(مدل  )GPSجهانی (یاب  مکان

GPS( جهت و درصد شیب با استفاده از دستگاه  و نیز
 )fadak R8078 digital inclinometer(مدل  سنج شیب

سال  18اقلیمی مربوط به  هايمشخص شد. داده
گذشته هر رویشگاه از جمله متوسط دماي سالیانه، 
کمینه و بیشینه دما و نیز متوسط بارندگی سالیانه از 

آوري گردید. در هاي هواشناسی منطقه جمع ایستگاه
هاي هواشناسی مربوط به منطقه مواردي که ایستگاه

ز هاي اشاره شده ابرداري وجود نداشت، داده نمونه
هاي  ترین ایستگاه هواشناسی با اولویت ایستگاه نزدیک

  ).1ل سینوپتیک استخراج گردید (جدو

  
   .Salvia santolinifolia آوري گونه  هاي جمع هاي رویشگاه برخی از ویژگی -1جدول 

Table 1. Some characteristics of the collected Salvia santolinifolia natural habitats.  
  شرایط آب و هوایی

Climatic conditions 

  موقعیت جغرافیایی
Geographic location 

مناطق 
  آوري جمع

Collection 
places 

  میزان بارش
Rainfall 

(mm/year) 

  کمینه دما
Minimal 

temp. 
(oC) 

 بیشینه دما
Maximal 

temp. 
(oC) 

  متوسطه
  دماي ساالنه

Mean 
annual 

temp. (oC) 

عرض 
  جغرافیایی
Latitude 

(N) 

طول 
  جغرافیایی

Longitude 
(E)  

  جهت شیب
Slope Direction 

  شیب
Slope  
(%) 

 ارتفاع
Altitude 
(m.a.s.l*)  

125.6 +4.0 +47.2 +27.2 27° 47' 56° 01'  All directions < 10  761  Abmah 

133.4 +5.0 +50.5  +29.9 28° 50' 55° 58' Northern, northwest, 
southern 0-20 908  Ghotbabad 

188.9 -3.8 +46.6 +25.4 28° 10' 56° 10' Without direction Flat land 1140 Dorahi-
Meymand 

167.6 -3.6 +46.8 +24.9 27° 59' 56° 05' Without direction  Flat land 1210 Sirmand 
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و عملکردي  شناسی ریختویژگی  20تعداد 
هاي مختلف جنس شاخص که در اصالح گونه

Salvia در جدول  تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و
در چهار اکوتیپ مورد ارزیابی قرار آمده است،  2

پوشش هر تاج و قطر ارتفاع گیاه). 39و  18گرفتند (
گیري  گیاهی اندازه نقطه سطح پوشش باالترین ازبوته 

گیري قطر ساقه اصلی از یک براي اندازه و ثبت شدند.
هاي  متري باالي طوقه و قبل از شروع انشعاب سانتی

تعداد انشعاب فرعی و طول  اصلی استفاده شد.
انشعاب فرعی با انتخاب پنج انشعاب از قاعده و 

گیري طول شماره انشعاب موجود روي آن و نیز اندازه
در نهایت با ثبت میانگین براي بوته انجام شد. ها و  آن

تعداد گره، و  اخه اصلی نیز از هر بوته انتخابیک ش
متوسط فاصله میانگره (طول ساقه تقسیم بر تعداد 

ها، متوسط طول  برگعرض  طول و ها)، متوسط گره
آذین  ها، متوسط فاصله چرخه گل (طول گل آذین گل

ط تعداد چرخه گل، تقسیم بر تعداد بندهاي آن)، متوس
طول و عرض کاسبرگ و نیز طول گل محاسبه شدند. 

متري،  کش میلی گیري صفات با استفاده از خط دازهان
گرم  01/0کولیس دیجیتال و ترازوي دیجیتال با دقت 

  انجام شد. 
جهت گیري شده هاي حاصل از صفات اندازه داده

و مقایسه اي  در قالب طرح آشیانهتجزیه واریانس 
در دانکن  ايآزمون چند دامنه میانگین صفات به روش

افزار آماري  با استفاده از نرم ،درصد یکسطح احتمال 
SAS ver. 9.4  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

هاي  شاخص، از ها تنوع درون اکوتیپ بررسیبراي 

 و سیمپسون) 27(وینر  -شانون، )16( مارگالفتنوع 
استفاده  R ver. 3.1.2افزار  نرمبا استفاده از  )28(

هاي تنوع مربوط به شاخص هاي رابطه ).22( گردید
  در زیر آمده است: درون اکوتیپی 

  
  شاخص تنوع مارگالف: -1
  

)1                                          (퐷 = ( )
( )

 
  

عنوان  به Nعنوان تعداد اکوتیپ بوده و به S ،که در آن
مقدار آن مساوي  باشد. بوته در نمونه می تعداد کل تک

 دهنده تر از صفر بوده و باالتر بودن آن، نشان یا بزرگ
  باال بودن میزان تنوع است.

  
  وینر: - شاخص تنوع شانون -2
  

)2                        (퐻 = − 푝 	(ln 푝 )	 
  

هاي متعلق بوته عبارتست از نسبت تک pi ،که در آن
ها.  عبارتست از تعداد کل اکوتیپ Sبه اکوتیپ و 

  باشد.می 5/1 – 5/3مقادیر این شاخص بین 
  
  شاخص تنوع سیمپسون: -3
  

)3                                      (λ = 푝 	 	 
  

هاي متعلق  بوته عبارتست از نسبت تک pi ،که در آن
ها.  عبارتست از تعداد کل اکوتیپ Sبه اکوتیپ و 

   باشد. مقدار این شاخص بین صفر و یک می
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  . گیري هاي اختصاري و واحد اندازه خلیجی، نشانهگلی  ژنوتیپ مریم 120شده در  گیري هاي اندازه ویژگی -2جدول 
Table 2. Characteristics, abbreviations and their units in evaluation of 120 genotypes of Salvia santolinifolia. 

Unit Abbreviation Characteristics No. 

gr FW وزن تر Fresh weight 1 

gr DW وزن خشک Dried weight 2 

cm PH ارتفاع گیاه Plant height 3 

cm DP  تاج پوششقطر  Diameter of canopy 4 

- BN تعداد انشعاب از قاعده Branch number 5 

mm MSD قطر ساقه اصلی Main stem diameter 6 

- SN تعداد انشعاب فرعی Subdivision number 7 

cm SL طول انشعاب فرعی Subdivision length 8 

- NN تعداد گره Number of node 9 

mm ND فاصله میانگره Node distance 10 

mm LL طول برگ Leaf length 11 

mm LW عرض برگ Leaf width 12 

- LL/LW نسبت طول به عرض Leaf length/Leaf width 13 

- NFB گلدار تعداد انشعاب  Number of flowering branches 14 

cm IL آذینگل طول  Inflorescence length 15 

mm FCD چرخه گل فاصله دو  Flower cycle distance 16 

- NFC تعداد چرخه گل Number of flower cycle 17 

mm CL طول کاسبرگ Calyx length 18 

mm CW عرض کاسبرگ Calyx width 19 

mm PL  گلبرگطول  Petal length 20 

  
جهت تعیین ارتباط بین صفات از همبستگی ساده 

ها از طریق تجزیه بندي اکوتیپپیرسون، گروه
ها  ) و تجزیه به عاملWardاي (براساس روش  خوشه

وسیله  با استفاده از روش چرخش وریماکس به
انجام شد. در هر عامل  SPSS ver. 26افزار  نرم

دار در  به باال معنی 7/0اصلی و مستقل، ضرایب عاملی 
  نظر گرفته شد. 

  نتایج و بحث
تجزیه واریانس نشان داد که در حاصل از  نتایج

مورد بررسی، گلی خلیجی  مریمبین چهار اکوتیپ 
جز سه صفت وزن تر و خشک و نیز طول انشعاب  به

یک  ه صفات مورد مطالعه در سطحهمنظر از فرعی، 
(جدول  داري وجود داردو پنج درصد اختالف معنی

صفات مهم از جمله ارتفاع گیاه، تعداد  از نظر .)3
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تعداد انشعاب از قاعده، تعداد انشعاب فرعی، گره، 
برگ، عرض برگ، طول گل  فاصله میانگره، طول

آذین، تعداد چرخه گل، طول کاسبرگ، عرض 
طول گلبرگ در سطح یک درصد و صفت کاسبرگ و 

قطر ساقه اصلی در سطح پنج درصد تفاوت 
). از نظر تنوع ژنتیکی 3داري نشان دادند (جدول  معنی

گلی خلیجی، نتایج حاصل از هاي مریمدرون اکوتیپ
  هاي تنوع ژنتیکی جهت تخمین ارزیابی شاخص

  تنوع درون اکوتیپی نشان داد هر چهار اکوتیپ 
). 4مورد مطالعه از تنوع باالیی برخوردارند (جدول 

ها، ترین میزان تنوع درون اکوتیپ ترین و کم بیش
اي موجود در اکوتیپ، ه عبارت بهتر ژنوتیپ به
ترتیب در اکوتیپ  تنوع مارگالف به اساس شاخصبر

) DMg=  032/3آباد ( ) و قطبDMg=  089/3سیرمند (
هاي تنوع شاخص که براساس حاصل شد. در حالی

ترین و  ) بیش) و سیمپسون ('Hوینر ( -شانون
ترتیب متعلق به  درون اکوتیپ به ترین تنوع ژنوتیپ کم

) =  8495 و 'H=  336/2اکوتیپ دو راهی میمند (
وجود  ) بود.=  7957/0 و 'H=  158/2آباد ( و قطب

   ریخت شناسیهاي دار ویژگی تفاوت آماري معنی
کننده آن است که  بیان پژوهش مورد مطالعه در این

تنوع ژنتیکی کافی براي  هاي مورد بررسی از اکوتیپ
توان از  می رو صفات مختلف برخوردار بودند. از این

انتخاب و  هاي با صفات شاخص را ها، اکوتیپ میان آن
  ).31و  1هاي اصالحی استفاده کرد (در پروژه
اي  ) واحد ویژهCVجا که ضریب تغییرات ( از آن

ها، معیار مناسبی گیري تنوع صفتندارد، جهت اندازه

تر  که ضریب تغییرات بیش نحوي شود بهمحسوب می
تر است. صفاتی که داراي  بیانگر تنوع فنوتیپی بیش

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

ژنوتیپ  120در بین ). 8شود ( صفت محسوب می
 مورد بررسی، تعداد انشعاب از قاعده، قطر تاج پوشش

 (گرم) ، تعداد انشعابات گلدار، وزن خشکمتر) (سانتی
، 11/50، 25/58ترتیب با مقادیر  به(گرم)  ن ترو وز

ترین تنوع  درصد داراي بیش 43/47و  54/48، 64/49
تواند ناشی اي از تنوع فنوتیپی میبخش عمده بودند.

ویژه روي صفات از اثر محیط روي صفات و به
ژنیک باشد. بنابراین کوچک بودن ضرایب تنوع  پلی

طول گلبرگ  فنوتیپی براي صفات ابعاد کاسبرگ و
آن است که اثرات ژنتیکی براي این صفات  بیانگر
 تر از اثرات محیطی است. بیش

Thymus آلود (در پژوهشی روي آویشن کرك

pubescensترین ضریب تغییرات در طول  ) بیش
  ساقه گلدار، طول میانگره، طول و عرض برگ، 
  قطر تاج پوشش، تعداد انشعاب از قاعده، تعداد 

  آذین، طول کاسه و جام گل گزارش  گل در گل
  جمعیت از  12ی روي پژوهش). در 36گردید (

) با استفاده از Salvia leriifoliaگیاه نوروزك (
که از سه استان خراسان  شناسی ریختهاي  ویژگی

شده  آوري جمعجنوبی، خراسان رضوي و سمنان 
بودند مشخص شد ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه گلدار، 

ساقه گلدار، طول دمبرگ، فاصله دو چرخه گل و قطر 
طول کاسبرگ داراي دامنه تغییرات باالیی هستند 

)38.(  
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  . گلی خلیجی هاي مریم جهت تخمین تنوع درون اکوتیپتنوع ژنتیکی هاي  شاخص -4جدول 
Table 4. Diversity indices for estimating diversity within ecotypes in Salvia santolinifolia. 

 شاخص تنوع
Diversity Index 

 آبماه
Abmah 

آباد قطب  
GhotbAbad 

 سیرمند
Sirmand 

 دو راهی میمند
Dorahi-Meymand 

Margalef (DMg) 3.087 3.032 3.089 3.064 
Shannon-Weiner (H') 2.288 2 .158 2.323 2.336 

Simpson () 0.8313 0.7957 0.8425 0.8495 
  

نتایج حاصل از : ها مقایسه میانگین بین صفات اکوتیپ
مربوط به  شناسی ریختهاي مقایسه میانگین ویژگی

آمده است.  5گلی خلیجی در جدول هاي مریم اکوتیپ
ترین میزان ارتفاع گیاه را  ها نشان داد بیشمقایسه میانگین

ترتیب  سه اکوتیپ سیرمند، قطب آباد و دوراهی میمند (به
ترین میزان ارتفاع  متر) و کم سانتی 26/27و  31/27، 29/30

داشت. متر  سانتی 61/23گیاه را جمعیت آبماه با میانگین 
ترین قطر گیاه (قطر تاج پوشش گیاه) مربوط به  بیش

ترین  کممتر و  میلی 52/208آباد با میانگین  اکوتیپ قطب
هاي آبماه، سیرمند و دوراهی  قطر گیاه، مربوط به اکوتیپ

متر)  میلی 89/135و  05/147، 46/156ترتیب  میمند (به
هاي  تعداد شاخهترین  اکوتیپ قطب آباد داراي بیش بود.

هاي سیرمند، آبماه و و اکوتیپ 18/3فرعی با میانگین 
داراي  52/2و  53/2، 72/2ترتیب با تعداد  دوراهی میمند به

 شاخه تعداد هاي فرعی بودند. افزایشترین تعداد شاخه کم
 شود می تولیدي عملکرد و توده زیست افزایش باعث فرعی

 گزینش جهت مناسب عامل تواند یک می نظر این از و
  ). 10گیرد ( قرار نظر مد هاي برتراکوتیپ

طول برگ نشان داد که دو  صفت مقایسه میانگین
ترین مقدار  میمند داراي بیشدو راهی سیرمند و  اکوتیپ

و دو اکوتیپ آبماه و  متر)میلی 98/8 و 33/9ترتیب  به(
 28/7 و 53/7ترتیب  (بهترین مقدار  راي کمآباد دا قطب
هاي مهم در  یکی از اندام در این ویژگی بودند. متر) میلی

واسطه نقشی که در  ها به ها هستند. برگگیاهان، برگ
زمینه فتوسنتز و نگهداري ترکیبات حاصل از این پدیده 

کنند، از اهمیت حیاتی در تداوم وجود گیاهان  می ایفا
عنوان محصول شناخته  ها به کربوهیدرات برخوردارند.

ساز براي استفاده در  عنوان پیش شده عمل فتوسنتز به
کار برده  تولید ترکیبات ثانویه در گیاهان دارویی به

تر  یک گیاه بزرگبرگ چه ابعاد  شوند. بنابراین هر می
ه این امکان براي آن فراهم خواهد شد تا باشد، در نتیج

دریافت و با توجه در واحد سطح تري را  نور آفتاب بیش
هاي  تر موجود و تعداد سلول به سطح برگ بزرگ

تر، میزان کربوهیدرات  مزوفیلی حاوي کلروپالست بیش
واسطه عمل فتوسنتز تولید و در ادامه امکان  تري به بیش

  ). 32(تر فراهم خواهد شد  بیشتولید ترکیب(هاي) ثانویه 
صفت تعداد انشعاب گلدار  ینمقایسه میانگارزیابی 

آباد داراي قطب اکوتیپدر نشان داد این ویژگی 
سیرمند داراي  در اکوتیپو ) 73/63تعداد (ترین  بیش
آذین  ترین طول گل . بیشباشد ) می23/45تعداد (ترین  کم

 دوراهی اکوتیپمتر متعلق به  میلی 30/63با میانگین 
به اکوتیپ  متر میلی 72/31ترین آن با میانگین  کممیمند و 

هدف از کشت و کار تجاري . تعلق داشتآباد  قطب
گیاهان دارویی، تولید محصولی با عملکرد باال در هکتار 

موردنظر در آن است.  همؤثر هبه همراه باال بودن میزان ماد
یل خطاي ناشی دل در فرآیند اصالح یک گونه دارویی، به

هاي مهم در تولید و  از نبود آگاهی در شناسایی اندام
هاي دارویی، امکان تأثیرگذاري منفی در  انباشت ترکیب

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

 از). 37ترین میزان ترکیب دارویی باشد ( بدون کم
 هاي قسمت اسانس در میزان ترین بیش که جایی آن
 صفات بنابراین ،وجود دارد گیاه این برگ و آذین گل

 اهمیتداراي  گیاه این نژادي بهدر  برگ و گل به مربوط
هاي  ) گونه2017آذرکیش و همکاران ( .)24( است

مورد  شناسی ریختمختلف پونه را از نظر خصوصیات 
نتایج حاصل از مقایسه میانگین ارزیابی قرار دادند. 

نشان داد هاي مختلف  بررسی بین اکوتیپ صفات مورد
از نظر خصوصیات ارتفاع مورد مطالعه هاي  اکوتیپکه 

 ي فرعی،ها تعداد شاخه هاي فرعی،گیاه، طول شاخه
داري  برگ اختالف معنی آذین، طول و عرض طول گل
  .)2( درصد با یکدیگر دارند 5احتمال  در سطح
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جهت تعیین رابطه بین : ضرایب همبستگی ساده صفات
شده، همبستگی بین آن صفات بر  گیري صفات اندازه

آورد شد (جدول ناي ضریب همبستگی ساده پیرسون برمب
همبستگی بین صفات نشان داد که برخی از ). ضرایب 6

دار  شده همبستگی مثبت یا منفی معنی گیريصفات اندازه
در سطح احتمال یک و پنج درصد دارند. ارتفاع گیاه، قطر 
گیاه (تاج پوشش)، تعداد انشعاب از قاعده گیاه، تعداد 

درصد و تعداد  1انشعاب گلدار گیاه در سطح احتمال 
درصد با ویژگی وزن  5مال چرخه گل در سطح احت

گیاه، طول  دار داشتند. قطر خشک رابطه مستقیم و معنی
انشعاب فرعی، تعداد انشعاب گلدار و تعداد چرخه گل در 

درصد و فاصله دو چرخه گل در سطح  1سطح احتمال 
درصد با ارتفاع گیاه همبستگی مثبت باالیی  5احتمال 

ست که هرچه ارتفاع کننده این ا نشان دادند. این نتیجه بیان
در نتیجه قطر گیاه (تاج پوشش)، تعداد  ،تر باشد گیاه بیش

تر خواهد بود.  هاي گلدار بیشانشعاب فرعی و شاخه
هاي تولید و تجمع ترین محل زایشی از عمدههاي  بخش

چنین  ). هم24باشد (گلی خلیجی میاسانس در گیاه مریم
شود تا  تر سبب می گیاه بیشبرخورداري از ارتفاع 

تري را دریافت کنند و در نتیجه  هاي گیاه نور بیش برگ
تري  هاي بیشتر انجام داده و تعداد جوانه فتوسنتز بیش

ترین اهداف  که یکی از مهم جایی گیرد. از آن شکل می
تر  نژادگران، گزینش گیاهانی با ارتفاع بیش نژادي براي به به

است، وجود این جهت سهولت در برداشت مکانیزه 
  ).35کند ( تر می همبستگی گزینش گیاهان مطلوب را آسان

هاي قطر ساقه تعداد انشعاب از قاعده گیاه با صفت
 درصد 1اصلی و تعداد انشعاب گلدار گیاه در سطح احتمال 

هاي تعداد گره و تعداد چرخه گل در سطح و با صفت
. این نشان داددار  همبستگی مثبت و معنی درصد 5احتمال 

با فاصله میانگره در  S. santolinifoliaصفت مهم گیاه 
آذین و فاصله  درصد و دو صفت طول گل 1سطح احتمال 
  . داشتهمبستگی منفی  درصد 5در سطح دو چرخه گل 

سه باشد که با ویژگی مهم دیگر، طول برگ می
آذین در صفت فاصله میانگره، عرض برگ و طول گل

هاي گل  ویژگی فاصله چرخه درصد و با 1سطح احتمال 

دار  درصد همبستگی مثبت و معنی 5در سطح احتمال 
داشته و با دو مشخصه تعداد انشعاب فرعی و تعداد 

درصد و با مشخصه  1انشعاب گلدار در سطح احتمال 
درصد همبستگی  5قطر تاج پوشش در سطح احتمال 

 فتوسنتزکه برگ محل انجام  با توجه به اینمنفی نشان داد. 
و تولید مواد کربوهیدراتی الزم براي رشد و نمو گیاه 

تر موجب افزایش میزان  است در نتیجه سطح برگ بیش
اولیه الزم براي رشد رویشی  هايترکیبفتوسنتز و تولید 

فراهم از این گذشته،  و زایشی را فراهم خواهد ساخت.
هاي حاصل از فتوسنتز در گیاهان تر فرآورده بودن بیش

گلی خلیجی این امکان را به گیاه ارویی مانند مریمد
. )32( تري را تولید کند دهد تا ترکیب(هاي) ثانویه بیش می
که  ثیريأتر عالوه بر ت ترکیبات اولیه بیشچنین تولید  هم

در افزایش عملکرد گیاه دارد، سبب افزایش مقاومت آن 
 هاي آسیبتأثیر منفی شود. ها مینسبت به آفات و بیماري
هاي  ترین عامل ها از جمله مهم ناشی از آفات و بیماري

تهدیدکننده عملکرد است و استفاده از سموم شیمیایی در 
ها نیز تهدیدي جدي براي سالمت انسان و  مبازره با آن

هایی که رود. بنابراین انتخاب اکوتیپ شمار می طبیعت به
ها  بیماريتري به آسیب آفات و  طور طبیعی تحمل بیش به

   تواند تا حدود زیادي از مشکالت بکاهد. داشته باشند می
با توجه به نتایج، در نظر گرفتن ارتفاع و ابعاد برگ 

دلیل میزان  تر به تر منجر به داشتن سطح برگ بزرگ بزرگ
تر ساقه اصلی گیاه، تعداد و  تر، قطر بزرگ فتوسنتز بیش

از قاعده  تر انشعاب تر و شمار بیش آذین بیشطول گل
هاي مورد بررسی منجر به دسترسی به گیاهانی  اکوتیپ

تر و در نتیجه  شود که سطح فتوسنتزکننده بیش می
فراهم ها را در گیاهان برتر  افزایش تولید کربوهیدرات

هاي  ها در زمینه تولید متابولیت سازد و کربوهیدرات می
ینه شده و زم کار گرفته  ثانویه و فیتوآلکسین در گیاه به
ها را فراهم کرده و در  کاهش آسیب آفات و بیماري

آذرکیش و  پژوهش در). 37یابد ( نتیجه عملکرد بهبود می
) وزن خشک با طول برگ و ارتفاع گیاه 2017همکاران (

درصد  1دار در سطح احتمال همبستگی مثبت و معنی
چنین، تعداد گره با طول برگ، طول انشعاب  داشت. هم
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چرخه گل، طول کاسبرگ و طول  فرعی، فاصله دو
  داري نشان دادند گلبرگ همبستگی مبثت و معنی

  گلی  اي از مریمجمعیت گونه 12). مطالعه روي 2(
)S. leriifolia نشان داد که بین تعداد میانگره و میزان (

عبارت دیگر با افزایش  اسانس ارتباط وجود دارد. به
ي گیاه در براهاي هوایی تعداد میانگره رقابت بین بخش

فتوسنتز کاهش یافته  کسب نور خورشید و انجام فعالیت
تري خواهد داشت و در نهایت  اندازي کم و قطعات سایه
ساز تولید متابولیت  هاي اولیه که زمینهتولید متابولیت

  ).38بابد (ثانویه (اسانس) است افزایش می
هاي اصلی، لفهبه مؤ تجزیههاي اصلی: تجزیه به مؤلفه

تا  گیرد کالستر انجام می از تجزیه پیش طور معمول به
ها ایفاي  بندي خوشهگروه اهمیت نسبی متغیرهایی که در

 و KMO). آزمون 12، روشن گردد (کنند نقش می
صورت گرفته ) KMO and Bartlett's Testبارتلت (

) که >01/0Pدار شد ( در شرایط این آزمایش معنی
کافی بودن مقادیر همبستگی متغیرهاي اولیه  دهنده نشان

باشد. با در نظر گرفتن  ها می براي تجزیه به عامل
تر از یک در این پژوهش، شش عامل  هاي بزرگ ریشه

درصد از  44/68اصلی شناسایی شد که این شش عامل 
  ). 7ها را توجیه کردند (جدول  کل تغییرات بین داده

 43/0تر از  زرگدر هر عامل اصلی ضرایب عاملی ب
دار در نظر گرفته شدند.  نظر از عالمت مربوطه، معنی صرف

درصد از کل تغییرات را تبیین  12/18در مؤلفه اول که 
هاي وزن تر، وزن خشک، ارتفاع گیاه، قطر تاج نمود، صفت

ترتیب با  با ضرایب مثبت (بهپوشش و تعداد انشعاب گلدار 
) باالتر از 73/0و  64/0، 72/0، 94/0، 88/0ضرایب عاملی 

بقیه قرار گرفتند. گزینش براساس مؤلفه اول منجر به 
هایی با وزن خشک باال و با ارتفاع برخورداري اکوتیپ

تواند در باال بودن عملکرد متابولیتی تر خواهد شد که می بیش
  و امکان برداشت مکانیزه این گونه نقش داشته باشد. 

کل تغییرات را توجیه درصد از  96/11مؤلفه دوم که 
نمود، سه ویژگی طول کاسبرگ، عرض کاسبرگ و طول 

ترتیب با گلبرگ عرض برگ با ضریب باالي مثبت (به
) را شامل شد. مؤلفه 94/0و  46/0، 94/0ضرایب عاملی 

هاي فاصله میانگره و طول برگ سوم دربرگیرنده صفت
و  54/0ترتیب با ضرایب عاملی با ضریب مثبت (به

درصد از کل تغییرات را توجیه  41/10و مقدار  )84/0
درصد از کل تغییرات را  19/10کرد. در مؤلفه چهارم که 

در برگرفت، دو صفت تعداد انشعاب فرعی و تعداد گره 
و  44/0ترتیب با ضرایب عاملی  با ضرایب منفی (به

آذین، فاصله دو چرخه گل ) و سه صفت طول گل75/0
ترتیب با ضرایب  ب مثبت (بهو تعداد چرخه گل با ضرای

) بودند. در مؤلفه پنجم دو 43/0و  59/0، 64/0عاملی 
ترتیب  صفت عرض برگ و نسبت طول به عرض برگ به

) و ضریب منفی (با 91/0با ضریب مثبت (ضریب عاملی 
درصد  15/9) قرار داشتند؛ این مؤلفه 85/0ضریب عاملی 

از کل تغییرات را توجیه نمود. اگر گزینش براساس 
هاي انتخابی هاي دوم تا پنجم انجام شود، اکوتیپ مؤلفه

تواند در هایی برخوردار خواهند بود که میاز ویژگی
  تر نقش داشته باشند.  ثره بیشؤتولید و انباشت ماده م

درصد از کل  59/8ثره مؤلفه ششم که ؤعملکرد ماده م
ات را تبیین نمود، دو صفت تعداد انشعاب از قاعده و تغییر

ترتیب با ضرایب  قطر ساقه اصلی با ضریب باالي منفی (به
) و طول انشعاب فرعی با ضریب 65/0و  64/0عاملی 

) را شامل شد. گزینش 56/0باالي مثبت (با ضریب عاملی 
هایی  تر منجر به گزینش ژنوتیپ براساس مؤلفه ششم بیش

هاي مکانیزاسیون و تواند در ویژگی ه میخواهد شد ک
  برداشت مکانیزه محصول نقش آفرینی نماید. 

) تجزیه به 2017آذرکیش و همکاران ( پژوهشدر 
صفت کمی در گیاه پونه را در چهار  13هاي اصلی  مؤلفه

درصد از واریانس کل را توجیه  5/87گروه قرار داد و 
توجیه تغییرات ترین سهم در  لفه اول با بیشؤکرد. م

هاي  هاي تعداد شاخه) صفتدرصد 09/38ها ( داده
دهنده، تعداد گره و تعداد  گل هايفرعی، تعداد شاخه

را شامل  65/0تر از  برگ در بوته با ضرایب مثبت بیش
هاي اصلی در بررسی تنوع  نتایج تجزیه به مؤلفه ).2شد (
) بومی ایران .Ocimum spهاي جنس ریحان ( توده

درصد از تغییرات کل  74داد پنچ مؤلفه اصلی نشان 
  ). 17ها را توجیه کردند ( داده
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  . )Salvia santolinifolia( گلی خلیجی هاي مریم اکوتیپدر  هاي اصلی مؤلفهتجزیه به  -7 جدول
Table 7. Principal component analysis of Salvia santolinifolia ecotypes.  

6 5 4 3 2 1 
 صفت

Characteristic 

 ردیف
No. 

-0.13 -0.01 -0.08 0.06 0.11 0.88* 
 وزن تر

Fresh weight 
1 

-0.05 -0.02 -0.08 -0.01 0.08 0.94* 
 وزن خشک

Dried weight 
2 

0.36 0.03 0.13 0.21 -0.14 0.72* 
 ارتفاع گیاه

Plant height 
3 

 قطر تاج پوشش *0.64 0.12- 0.30- 0.12- 0.03 0.40
Diameter of canopy 

4 

-0.64* 0.07 -0.21 -0.15 0.04 0.50 
 تعداد انشعاب از قاعده

Branch number 
5 

0.65* 0.16 -0.01 0.19 0.10 -0.05 
 قطر ساقه اصلی

Main stem diameter 
6 

0.31 0.22 -0.44* -0.29 -0.27 0.16 
 تعداد انشعاب فرعی

Subdivision number 
7 

0.56* -0.07 0.01 -0.01 0.08 0.13 
 طول انشعاب فرعی

Subdivision length 
8 

-0.10 -0.01 -0.75* 0.11 -0.13 0.16 
 تعداد گره

Number of node 
9 

0.26 -0.19 0.48 0.54* 0.19 -0.05 
 فاصله میانگره

Node distance 
10 

0.13 -0.64 0.11 0.84* 0.03 -0.08 
 طول برگ

Leaf length 
11 

0.07 0.91* 0.01 0.21 0.08 -0.02 
 عرض برگ
Leaf width 

12 

0.02 -0.85* 0.02 0.43 -0.04 -0.05 
برگ نسبت طول به عرض  

Leaf length/Leaf width 
13 

-0.10 -0.01 0.11 -0.34 0.11 0.73* 
 تعداد انشعاب گلدار

Number of flowering branches 
14 

0.13 -0.10 0.64* 0.36 0.40 0.11 
آذین گلطول   

Inflorescence length 
15 

0.06 0.04 0.59* 0.30 -0.09 0.02 
 فاصله دو چرخه گل

Flower cycle distance 
16 

-0.11 0.28 0.43* -0.17 0.19 0.35 
 تعداد چرخه گل

Number of flower cycle 
17 

0.08 0.03 0.12 0.03 0.94* 0.08 
 طول کاسبرگ
Calyx length 

18 

0.02 0.22 0.05 0.43 0.46* -0.09 
 عرض کاسبرگ
Calyx width 

19 

0.07 0.04 0.11 0.02 0.94* 0.10 
 طول گلبرگ

Petal length 
20 

1.72 1.83 2.04 2.08 2.39 3.62 
 ضریب ویژه

Special coefficient 
8.59 9.15 10.19 10.41 11.96 18.12 

یانسرمقادیر ویژه به درصد وا  
Eigenvalues in percent of variance 

68.44 59.85 50.70 40.50 30.09 18.12 
 درصد تجمعی واریانس

Cumulative percentage of variance 
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هاي  براي نشان دادن قرابت اکوتیپ: تجزیه کالستر
ها در ارتباط با  بندي آن مورد پژوهش و گروه

روش  از تجزیه کالستر به شده، گیري هاي اندازه ویژگی

Ward عنوان معیار فاصله  و با مربع فاصله اقلیدسی به
، 5استفاده شد و با برش دندروگرام در فاصله 

  ). 1 ها به دو خوشه تقسیم گردیدند (شکل اکوتیپ
  

  
  .)Salvia santolinifoliaخلیجی (گلی  هاي مریم اکوتیپدندروگرام حاصل از تجزیه کالستر  -1شکل 

Fig. 1. The dendrogram of cluster analysis of Salvia santolinifolia ecotypes.  
  

خوشه اول شامل دو اکوتیپ سیرمند و دو راهی 
آباد  میمند و خوشه دوم شامل دو اکوتیپ آبماه و قطب

آباد با داشتن صفات بودند. جمعیت آبماه و قطب
مشترکی چون تعداد انشعاب از قاعده، طول برگ، 

ترین شباهت  فاصله دو چرخه گل و طول گلبرگ بیش
ها مورد مطالعه دار بودند. جمعیت را در بین جمعیت

سیرمند و دو راهی میمند با داشتن صفات مشترکی 
چون فاصله گره، تعداد انشعاب از قاعده، طول برگ و 

ترین شباهت را بین  چرخه گل بیشفاصله دو 
ها مورد مطالعه قرار گرفتند. تفاوت بین چهار  جمعیت

در پژوهشی  .باشدتر صفات زایشی می اکوتیپ بیش
اکوتیپ  Ward ،35روش اي بهبا انجام تجزیه خوشه

اقلیدسی به چهار گروه مجزا تقسیم  9پونه در فاصله 

انجام تجزیه ) با 2014یوسفی و همکاران ( ).2شدند (
  گلی  اي مریمجمعیت از گونه 12کالستر روي 

)S. leriifolia 12اقلیدسی دریافتند  10) در فاصله 
  ). 38جمعیت در سه خوشه مجزا تقسیم شدند (

گلی خلیجی هاي مریمکه اکوتیپ جایی از آن
ها داراي قرابت مشاهده شده در هر یک از خوشه

ي موجود در هاتري نسبت به اکوتیپ ژنتیکی بیش
به خوشه دیگر هستند، بنابراین در صورت نیاز 

هاي موجود با توجه به اکوتیپتوان  می، گیري دورگ
تر از  بیشوري  بهرههاي مختلف، براي  گروهدر 
چون هتروزیس و تفکیک متجاوز  هایی هم پدیده

براي ایجاد  نژادي، معموالً در کارهاي به استفاده کرد.
تنوع ژنتیکی یا انتقال صفات مطلوب از یک والد به 
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عبارت دیگر، بهبود بخشیدن و اصالح  والد دیگر و به
یک گیاه از تالقی بین دو یا چند والد مختلف استفاده 

تري دارند  چه افرادي که تشابه کم شود. بنابراین هر می
دست  هتري ب با یکدیگر تالقی داده شوند، صفات متنوع

چنین براي استفاده از پدیده هتروزیس  خواهد آمد. هم
 ژنتیکی فاصلهاز افرادي استفاده کرد که از نظر  دبای

اي این امکان را تري با هم دارند. تجزیه خوشه بیش
سازد که افراد براساس صفات مختلف می فراهم

تر در  که افراد با شباهت بیش گردند بندي طوري گروه
تر با  به هم و افراد با شباهت کم هاي نزدیک گروه

هاي دور از هم و براساس آن تر در گروه فاصله بیش
نظر افراد مناسب را براي  توان براي اهداف مورد می

  ).13تالقی یا سایر کارهاي اصالحی انتخاب کرد (

 
 گیري نتیجه

کلی این پژوهش نشان داد که تنوع زیادي  نتایج
گلی خلیجی مریممورد بررسی  هاياکوتیپبین در 

وجود دارد که  ریخت شناسی هايویژگیبراساس 
دهنده پتاسیل ژنتیکی باال و همچنین اثرات  نشان

اقلیمی که در طول سالیان متمادي باعث تغییر در 
خصوصیات ژنتیکی گیاه شده باشد. وجود اختالف 

ها نشان داد ضمن داشتن تنوع ژنتیکی باال بین اکوتیپ
سیل سازگاري باالیی نیز بوده به طوري که نتاداراي پ

دما، ارتفاع و  ماننددامنه وسیعی از شرایط اقلیمی 
انتخاب  باشد.هاي مختلف میبارندگی در بین جمعیت

نیازمند تنوع است و با باال رفتن تنوع ژنتیکی در یک 
برتر افزایش  يهاجامعه توانایی انتخاب ژنوتیپ

هاي گیاهی گامی پالسم ژرمیابد. ارزیابی تنوع در  می
به  پالسم نژادي و نیز مدیریت ژرم به هايمهم در برنامه

حفظ و نگهداري  شناسایی، بنابراین آید.حساب می
گلی  مانند مریمذخایر ژنتیکی در گیاهان وحشی 

هاي  از جنبه اطالع داشتنضروري است. خلیجی 
هاي  استراتژي، ما را در تعیین ریخت شناسیمختلف 

از کند. سازي یاري میبرداري، اصالح و اهلی بهره
دست داشتن اطالعات صحیح  با در نژادگران بهرو  این

مستقیم به طور  بهو دقیق از تنوع ژنتیکی اقدام کرده و 
ورزند  میمورد نیاز مبادرت آوري ذخایر توارثی  جمع

گلی خلیجی شامل سیرمند و مریمهاي برتر  و اکوتیپ
منظور  هاي اصالحی بهدر پروژهو راهی میمند د

متناسب  ایجاد ارقام مرغوب و مطلوبسازي و  اهلی
توصیه جهت استفاده  قابل ،با نیاز صنایع مختلف
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