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 چكيده

 .S، اکوتیهپS. virgate (8  )، اکوتیهپS. syriaca (5  )ههای سهالویا شهامل     منظور ارزیابی تنوع و تعیین روابط بین گونهه  بهاین پژوهش 

reuterana (6 )و  اکوتیپS.multicaulis (6 ا )شناسهی و میهزان اسهانس، در       در جنو   ر  ایران با توجه بهه صهفات ریخهت   کوتیپ

دسهت   بهه  M3 و M2 ،M1ههای   از اکوتیپ S. multicaulis بیشترین میزان اسانس در گونۀانجام گرفت.  1393دانشگاه شهرکرد در سال 

و  V1ههای   و اکوتیهپ  S. syriacaاز گونۀ  S4و  S5 ،S3 های اکوتیپ ،S. reuteranaهای گونۀ  در بین اکوتیپ R3آمد. همچنین اکوتیپ 

V8  متعلق به گونۀS. virgate گهروه تق هیم    4هها بهه    ها، گونهه  ای اکوتیپ براساس نتایج تجزیۀ خوشهداشتند.  را میزان اسانس باالترین

طهور   به S. reuteranaو  S. syriaca ،S. virgateهای  های گونه در یک دستۀ جداگانه و اکوتیپ S. multicaulisهای گونۀ  شدند. اکوتیپ

ههای   شهده نشهان داد کهه میهزان اسهانس در گونهه       مطالعه گونۀ  4گروه دیگر قرار گرفتند. نتایج همب تگی همۀ صفات در  3پراکنده در 

مب هتگی مثبهت   دار و با صهفات طهول و قطهر نههنج ه     شده با صفات ارتفاع گیاه، طول برگ و طول گلبرگ همب تگی منفی معنا مطالعه

 ند.ا مناسب ها گونه این سازی اهلی و اصالح برای اسانس زیاد، های بزرگ و نهنج های با اکوتیپ دار داشت. بنابراین، معنا

 تنوع، مریم گلی، مورفولوژی، نعناعیان.اسانس، ها: واژه كلید
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 مقدمه

ی گیاهی ها رهیت ترین از بزرگ یکی( Lamiaceae) نعناع تیرۀ

 بیشهتر  در تیهره  دارد. گیاهان ایهن  جهانی پراکنش است که

. (8) ندیرو یمی ا ترانهیمدنوابی  در خصو  به جهان نقاط

ترین جنس خهانوادۀ نعناعیهان اسهت و     جنس سالویا بزرگ

گونه دارد که بیشتر در آمریکهای مرکهزی و    هزارنزدیک به 

جهنس  (. ایهن  16جنوبی،  ر  و شرق آسیا پراکنش دارد )

گونه از ایهن جهنس انحصهاری     17گونه دارد،  58در ایران 

(. گیاههان جهنس سهالویا از گیاههان     6کشور ایران ه تند )

، بخهش  آرامتعهرق،    دار ه تند که خاصیت مدر، ضد اسانس

ۀ قند خون، نیرودهنده و مقوی معده دهند کاهشو  ضد نفن

منهاطق مختلهف    درههایی از ایهن جهنس     (. گونه14دارند )

(. تعیهین  3روینهد )  صورت خودرو می جنو   ر  ایران به

 هها  آندلیل کاربرد وسیر  میزان اسانس در گیاهان دارویی به

جملههه  ههذایی، دارویههی، آرایشههی،   در صههنایر مختلههف از

تهأثیر اوضهاع    بهداشتی، صنعتی و  یره اهمیت باالیی دارد.

اقلیمی بر گیاهان مختلف متفاوت است و همهواره بایهد بها    

بررسی نقش عوامل اقلیمی بر رشد، های مناسب به  پژوهش

نمههو و مههواد مههؤثرۀ گیاهههان دارویههی پرداخههت. اگرچههه   

ها ه تند ولهی مقهدار،    های ثانویه تحت کنترل ژن متابولیت

تأثیر شهرایط   توجهی تحت طور قابل ها به  لظت و تجمر آن

 (.1محیطی است )

هها بهرای    ارزیابی مورفولوژی گیاههان از نخ هتین گهام    

هزینه، رابهت و   ر ژنتیکی است. این روش کمشناسایی مناب

ههای   در دسترس اسهت و نگرشهی کلهی در مهورد ویژگهی     

گهذارد. ارزیهابی    نژادگران می پالسم موجود در اختیار به ژرم

آوری  شناسهی منهابر ژنتیکهی و جمهر     ههای ریخهت   ویژگی

. در (13صفات مطلو  از اههداف اصهالبی مههم اسهت )    

را بها   S. japonicaههای   پژوهشی تنهوع ژنتیکهی جمعیهت   

استفاده از صفات مورفولوژیک بررسی کردند. طبهق نتهایج   

گروه مجزا قرار گرفتند  4در  شده های مطالعه ها جمعیت آن

(. برخی صفات مورفولهوژیکی و میهزان اسهانس گیهاه     15)

ههای خراسهان رضهوی،     در اسهتان  S. leriifolia)نوروز  )

تهرین   . مهم(7خراسان جنوبی و سمنان بررسی شده است )

قبیل ارتفهاع گیهاه،    گیری شده از صفات مورفولوژیکی اندازه

 29/15ه  59/6، 8/35ه  9/18ترتیهب   طول و عر  برگ، به

متر گزارش شد. بیشهترین و کمتهرین    سانتی 7/29ه  2/18و 

 69/0و  37/1ترتیهب   به شده میزان اسانس در مناطق مطالعه

درصهههد گهههزارش شهههد. در پژوهشهههی دیگهههر صهههفات  

ها  رفولوژیکی دو گونۀ سالویا ارزیابی شد، طبق نتایج آنمو

 S. palaestinaو در  7ه  S. limbata 2هها در   طهول برگهک  
گهل و   متر گزارش شد. همچنهین طهول کاسهه    میلی 25ه  15

متر  میلی 25ه  15و  10ه  6ترتیب  گل در این دو گونه به جام

های مختلهف مهریم    (. در پژوهشی اکوتیپ10گزارش شد )

( را از نظهههر صهههفات S. reuteranaگلهههی اصهههفهانی )

ههای مختلهف    مورفولوژیک و میهزان اسهانس در رویشهگاه   

قبیهل ارتفهاع گیهاه     برخهی از صهفات مههم از   بررسی شهد.  

آرین و طهول و قطهر    داری با طول محور گل اهمب تگی معن

دار  اگل و همچنین بازده اسهانس نیهز همب هتگی معنه     کاسه

(. 5) های فرعی نشهان داد  و طول شاخهمثبتی با ارتفاع گیاه 

درصههد  1/0بههدود  S. reuteranaمیههزان اسههانس گونههۀ  

ها، میزان اسانس  (. در دیگر پژوهش14گزارش شده است )

 S. multicaulisو  S. virgata ،S. syriacaهههای  گونههه

(. همچنهین  9و  4درصهد بهود )   4/0و  3/0، 48/0ترتیب  به

ههای مختلهف    رویشهگاه  در reuteranaمیزان اسانس گونۀ 

 (. 5درصد باصل شده است ) 36/0تا  2/0بین 

هههدف از انجههام پههژوهش باضههر، ارزیههابی تنههوع     

های مختلهف سهالویا در    مورفولوژیک و میزان اسانس گونه

هها بهرای    منظور تعیین روابهط بهین آن   جنو   ر  ایران به

 های اصالبی در آینده بود.  استفاده در برنامه
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 ها مواد و روش

براسهاس فلهور ایرانیکها و سهایر      شهده  انتخا  مناطق مطالعهه 

ی سهالویا در  هها  گونهه در زمینۀ پراکنش  شده  ارائه های گزارش

استان چهارمحهال بختیهاری کهه بیشهترین پهراکنش را دارنهد       

 شده (. مشخصات جغرافیایی مناطق مطالعه16صورت گرفت )

 (. 1مشخص شد )جدول  GPSبا استفاده از دستگاه 

 

 شده مطالعهی های سالویا مشخصات جغرافیایی نمونه .1دول ج

 ارتفاع

(m) 

 طول و عر  جغرافیایی
 گونه کد منطقه

Longitude Latitude 

 M1 S. multicaulis شهرستان شهرکرد -شهر  فرخ 08′18°32 ″ 08′57°50 ″ 2373

 M2 S. multicaulis شهرکرد شهرستان -میرآباد  22′21°32 ″ 09′52°50 ″ 2345

 M3 S. multicaulis شهرستان سامان -سامان  22′28°32 ″ 14′56°50 ″ 1841

 M4 S. multicaulis شهرستان فارسان -جونقان  33′07°32 ″ 06′41°50 ″ 2140

 M5 S. multicaulis شهرکرد شهرستان -شهرکرد  51′21°32 ″ 10′49°50 ″ 2202

 M6 S. multicaulis هرستان شهرکردش -گردنه رخ  24′19°32 ″ 51′03°51 ″ 2377

 R1 شهرکرد شهرستان -شهر  فرخ 10′18°32 ″ 09′57°50 ″ 2363
S. reuterana 

 R2 S. reuterana شهرستان شهرکرد -میرآباد  22′21°32 ″ 09′52°50 ″ 2345

 R3 S. reuterana سامان شهرستان -سامان  02′28°32 ″ 11′56°50 ″ 1795

 R4 S. reuterana سامان شهرستان -هوره  30′33°32 ″ 07′51°50 ″ 1939

 R5 S. reuterana شهرکرد شهرستان -شهرکرد  51′21°32 ″ 10′49°50 ″ 2218

 R6 S. reuterana شهرکرد شهرستان -گردنه رخ  23′22°32 ″ 23′02°51 ″ 2144

 V1 S. virgata بروجن شهرستان -گندمان  35′50°31 ″ 20′04°51 ″ 2320

 V2 S. virgata شهرکرد شهرستان -شهرکرد  12′21°32 ″ 28′49°50 ″ 2085

 V3 S. virgata بروجن شهرستان -بلداجی  58′56°31 ″ 30′01°51 ″ 2292

 V4 S. virgata شهرکرد شهرستان -چالشتر  36′23°32 ″ 13′47°50 ″ 2093

 V5 S. virgata شهرکرد شهرستان -نافت  26′25°32 ″ ′47°50 34 ″ 2110

 V6 S. virgata شهرستان شهرکرد -کاکلک  11′26°32 ″ 23′42°50 ″ 2147

 V7 S. virgata شهرستان لردگان -ابواسحاق  35′19°31 ″ 30′16°51 ″ 2190

 V8 S. virgata شهرستان بروجن -سفیددشت  05′10°31 ″ 42′10°51 ″ 2174

 S1 S. syriaca شهرستان شهرکرد -شهرکرد  12′21°32 ″ 28′49°50 ″ 2085

 S2 S. syriaca شهرستان بن -الر   33′34°32 ″ 30′40°50 ″ 2367

 S3 S. syriaca شهرستان شهرکرد -کاکلک  11′26°32 ″ 23′42°50 ″ 2147

 S4 S. syriaca شهرستان لردگان -باغ بهزاد  55′25°31 ″ 13′10°51 ″ 1960

 S5 S. syriaca شهرستان بروجن -دوراهان  57′37°31 ″ 25′11°51 ″ 2036
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  S. multicaulisاکوتیههپS. syriaca (5  ،)هههای  گونههه

  S. reuteranaو  اکوتیههپS. virgate (8 )اکوتیههپ(،  6)

ی گیاهی ها نمونه. اکوتیپ( برای این مطالعه انتخا  شد 6)

از منههاطق  1393دهههی در تاب ههتان سههال   در فصههل گههل 

ی و بههرای شناسههایی بههه بخههش   آور جمههر شههده مطالعههه

ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابر طبیعی اسهتان  ناسش اهیگ

چهار محال و بختیاری منتقل شدند. در ههر گونهه صهفات    

ظاهری گیاه شامل ارتفاع گیاه، قطر گیاه، طول برگ، عر  

طول گلبرگ، طول کاسبرگ، طول پرچم، طول نهنج،  برگ،

 01/0قطر نهنج و طول دمگل به وسهیلۀ کهولیس بها دقهت     

ی گیههاهی پههس از ههها نمونهههی شههد. ریههگ انههدازهمتههر  میلههی

دهی کامل در سایه خشک شهدند.   ی در مربلۀ گلآور جمر

گرم پیکهر رویشهی    30مقدار  ها نمونهگیری از  برای اسانس

)اندام هوایی( را آسیا  کرده و سپس با روش تقطیر با آ  

سههاعت  3مههدت  و بهها اسههتفاده از دسههتگاه کلههونجر بههه  

ز سهولفات سهدیم خشهک    (. ا10گیری انجام شهد )  اسانس

صورت  ها استفاده شد. درصد اسانس به برای آبگیری نمونه

آمده در قالب  دست های به کلیۀ داده .وزنی/ وزنی تعیین شد

تکهرار و بها اسهتفاده از     3طرح آزمایشی کامالً تصادفی در 

 SAS (SAS 9.1, SAS Inc., USA, 2002)افزار آمهاری   نرم

آماری شدند. برای مقای ۀ درصد تجزیۀ  5در سط  ابتمال 

  ای دانکن استفاده شد. ها از آزمون چنددامنه میانگین

 

 نتایج و بحث

ای نشهان داد کهه    نتایج باصل از تجزیۀ واریانس بین گونه

 1جز صفت طول نهنج، سایر صهفات در سهط  ابتمهال     به

ای  دار بودند. براساس آنالیز واریانس درون گونه درصد معنا

صهفات طهول کاسهبرگ و ارتفهاع      S. multicaulisدر گونۀ 

داری نداشتند، صفات طول نهنج و عهر    گیاه تفاوت معنا

 شهده  درصد و سایر صفات بررسی 5برگ در سط  ابتمال 

داری با ههم داشهتند.    درصد تفاوت معنا 1در سط  ابتمال 

هها تفهاوت    طول خامه بین اکوتیهپ  S. reuterana  در گونۀ

درصد  1صفات در سط  ابتمال داری نداشت و سایر  معنا

صفت  S. virgataو  S. syriacaهای  دار بودند. در گونه معنا

داری نشهان نهداد و صهفت درصهد      قطر نهنج تفهاوت معنها  

دار بهود، همچنهین    درصهد معنها   5اسانس در سط  ابتمال 

های  های گونه در بین اکوتیپ شده سایر خصوصیات مطالعه

داری داشهتند   فاوت معنادرصد ت 1یادشده در سط  ابتمال 

 (. 2)جدول 

ها نشان داد که بیشترین  نتایج باصل از مقای ۀ میانگین

و بهه   M2از اکوتیپ  S. multicaulis میزان اسانس در گونۀ

دست آمد. میزان اسانس این جمعیهت   درصد به 51/0میزان 

درصهدM3 (4/0   ) درصهد( و  50/0) M1ههای   با اکوتیهپ 

 منطقهۀ  در اسهانس  میزان کمترینداری نداشت.  تفاوت معنا

باصهل شهد. نتهایج    ( درصد 17/0) M4از اکوتیپ  جونقان

ۀ شهد  ههای مطالعهه   ها نشان داد کهه اکوتیهپ   مقای ۀ میانگین

بهرای صهفات مورفولهوژیکی شهامل      S. multicaulisگونۀ 

ارتفاع گیاه، طول برگ، عر  برگ، طهول گلبهرگ، طهول    

طهول دمگهل    پرچم، طول خامه، طول نههنج، قطهر نههنج و   

دار داشتند. بیشترین ارتفاع گیاه، طول و عهر    تفاوت معنا

بود، اگرچهه ایهن    M4برگ و طول نهنج مربوط به اکوتیپ 

 شده های مطالعه اکوتیپ در صفات یادشده با برخی اکوتیپ

بیشهترین   M6(. اکوتیهپ  3دار نداشتند )جدول  تفاوت معنا

داشهت.   اندازۀ طول گلبهرگ، قطهر نههنج و طهول خامهه را     

، M1ههای   در صفت طول گلبرگ بها اکوتیهپ   M6اکوتیپ 

M4  وM5 هها   دار نداشت اما بها سهایر اکوتیهپ    تفاوت معنا

دار نشان داد. بیشترین میزان طول خامه مربهوط   تفاوت معنا

 شهده  ههای مطالعهه   بود و بها سهایر اکوتیهپ    M6به اکوتیپ 

ل بیشترین طول دمگه  M1دار نشان داد. اکوتیپ  تفاوت معنا

دار نداشهت   تفاوت معنها  M6را داشت و این میزان با گونۀ 

 دار بود. ها معنا ولی با سایر اکوتیپ
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 S. multicaulis ۀمیزان اسانس و صفات مورفولوژیکی گون  میانگین ۀ. مقایس3جدول 

 جمعیت 

 )کد(
 اسانس

 ارتفاع

 گیاه

 طول

 برگ

 عر 

 برگ

 طول

 گلبرگ

 طول

 پرچم

 طول

 کاسبرگ

 طول

 خامه

 لطو

 نهنج

 عر 

 نهنت

 طول

 دمگل

M1 
a50/0 ab65/20 abc57/2 bc28/1 ab83/1 a41/1 a02/1 bc81/1 bc86/12 ab38/18 a12/14 

M2 
a51/0 b91/18 bc22/2 abc55/1 b75/1 d64/0 a 11/1 cd65/1 abc49/15 b50/17 d44/6 

M3 
ab40/0 ab81/22 a86/2 ab70/1 c46/1 cd67/0 a 97/0 d48/1 ab01/17 c58/14 cd76/6 

M4 
c17/0 a20/25 a13/3 a93/1 ab83/1 bc82/0 a 38/1 b88/1 a28/19 ab30/18 bc24/8 

M5 
bc31/0 b95/16 c99/1 c09/1 ab80/1 b88/0 a 33/1 b93/1 c91/10 ab04/18 b87/8 

M6 
c20/0 ab70/20 ab82/2 abc59/1 a98/1 a37/1 a 02/1 a15/2 abc90/15 a89/19 a75/13 

 درصد ندارند. 5دار در سط  ابتمال  ای دانکن اختالف معنا دامنه های دارای بروف مشتر  در هر ستون مطابق آزمون چند میانگین

 

 S. reuterana ۀمیزان اسانس و صفات مورفولوژیکی گون  میانگین ۀ. مقایس4جدول 

 اسانس جمعیت )کد(
 ارتفاع

 گیاه

 طول

 برگ 

 عر 

 برگ

 طول

 گلبرگ

 طول

 پرچم

 طول

 رگکاسب

 طول

 خامه

 طول

 نهنج
 قطر نهنج

 طول

 دمگل

R1 c05/0 d21/23 b11/5 c84/3 e32/2 b49/1 c72/1 ab29/3 a31/3 c26/2 c27/17 

R2 bc11/0 c06/40 b22/5 c42/4 d74/2 b52/1 b95/1 a75/3 c55/1 c24/2 b08/19 

R3 a28/0 b52/50 ab70/6 b80/5 a34/3 a72/1 a51/2 a80/3 c91/1 ab40/3 a08/25 

R4 c07/0 ab94/52 a65/8 a42/7 ab26/3 b53/1 b05/2 a82/3 c60/1 ab34/3 b58/20 

R5 b16/0 a03/59 a22/8 b94/5 bc05/3 c23/1 b96/1 b14/3 c94/1 b92/2 b68/19 

R6 bc08/0 ab03/55 b37/5 c05/4 c97/2 b56/1 b10/2 a79/3 b62/2 a60/3 b04/21 

 درصد ندارند. 5دار در سط  ابتمال  ای دانکن اختالف معنا دامنه ر هر ستون مطابق آزمون چندهای دارای بروف مشتر  د میانگین

 

داری در  نتایج باصل از تجزیۀ واریهانس تفهاوت معنها   

 S. reuteranaههای مختلهف گونهۀ     میزان اسانس جمعیهت 

 S. reuterana اسهانس  میزان . بیشترین(2جدول )نشان داد 

( درصههد 28/0) سههامان ویشههگاهواقههر در ر R3اکوتیههپ  از

داشهت.   داری اخهتالف معنها   منهاطق  باصل شد که با سایر

 رویشهگاه  واقهر در  R1از اکوتیهپ   اسهانس  میهزان  کمترین

، R2ههای   شد که با اکوتیپ باصل( درصد 05/0) شهر فرخ

R4  وR6 (. ارتفاع گونۀ 4داری نداشت )جدول  تفاوت معنا

S. reuterana  در اکوتیپR5 (03/59 ن بت بهه   انتیس )متر

ها بیشهترین بهود. همچنهین ایهن اکوتیهپ در       سایر اکوتیپ

دار  تفاوت معنا R6و  R4های  صفات ارتفاع بوته با اکوتیپ

دار بود. بیشهترین   ها تفاوت معنا نداشت، اما با سایر اکوتیپ

بهود.   R3و  R4 ،R5ههای   طول بهرگ مربهوط بهه اکوتیهپ    

. در صفت طول بیشترین عر  برگ را داشت R4اکوتیپ 

بها ههم تفهاوت     R6و  R1 ،R2 ،R3 ،R4های  خامه اکوتیپ

دار نداشتند. صفات طول پرچم، طول کاسبرگ و طهول   معنا

 (.4بیشترین میزان را داشتند )جدول  R3دمگل در اکوتیپ 

بیشهترین   S5اکوتیپ  در S. syriaca گونۀ اسانس میزان
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های  وتیپبا اک S5اکوتیپ  میزان اسانس .(درصد 11/0) بود
S3  وS4 از  اسهانس  میهزان  دار نداشت. کمترین تفاوت معنا

 S1باصهل شهد و بها اکوتیهپ     ( درصد 03/0) S2اکوتیپ 

)منطقۀ  S2ارتفاع گیاه در اکوتیپ  داری نداشت. تفاوت معنا
ههها بیشههتر بههود ولههی بهها  ن ههبت بههه سههایر اکوتیههپ الر (

طول دار نداشت. بیشترین  تفاوت معنا S4و  S3های  اکوتیپ

بود. در صفت قطر  S2خامه و طول نهنج مربوط به اکوتیپ 

داری  تفههاوت معنهها S5و  S2 ،S3 ،S4هههای  نهههنج اکوتیههپ
نداشتند. بیشترین طهول کاسهبرگ و عهر  بهرگ در بهین      

بهود   S4متعلهق بهه اکوتیهپ     S. syriacaهای گونه  اکوتیپ

 (.5)جدول 
 منطقهۀ  نمونهۀ  S. virgateگونهۀ   ههای  در بهین اکوتیهپ  

 را( درصههد 08/0) میههزان اسههانس بههاالترین (V1دمان )گنهه

ابواسهحاق و از   منطقهۀ  در اسهانس  میهزان  کمترین و داشت
ههای   دست آمد که با اکوتیهپ  به( درصد 03/0) V7اکوتیپ 

V2 ،V3 ،V4 ،V5  وV6 اکوتیپ . داری نداشت تفاوت معنا

V1 جهز اکوتیهپ    ها بهه  با سایر جمعیتV8  دشهت(  )سهفید 
بیشترین طول برگ،  V5اکوتیپ  .داد نشان یدار معنا تفاوت

های ایهن گونهه    طول پرچم و طول خامه را در بین اکوتیپ

داشت. بیشترین طول کاسبرگ و طهول دمگهل مربهوط بهه     

بهود. صهفت ارتفهاع گیهاه در      V7و  V5 ،V1ههای   اکوتیپ
بیشهههترین میهههزان را داشهههت.  V8و  V5ههههای  اکوتیهههپ

ن طهول گلبهرگ را   بیشتری V7و  V2 ،V3 ،V5های  اکوتیپ

و  V8ههای   داشتند. بیشترین عر  برگ مربوط به اکوتیپ
V7  هههای  بههود. اکوتیههپV5   وV8  بیشههترین قطههر نهههنج را

 (.6 داشتند )جدول 
 

 S. syriaca ۀمیزان اسانس و صفات مورفولوژیکی گون  میانگین ۀ. مقایس5جدول 

 جمعیت 

 )کد(
 اسانس

 ارتفاع

 گیاه

 طول

 برگ

 عر 

 برگ

 طول

 برگگل

 طول

 پرچم

 طول

 کاسبرگ

 طول

 خامه

 طول

 نهنج

 قطر

 نهنج

 طول

 دمگل

S1 
bc06/0 b01/48 a60/23 c61/8 a76/5 b63/0 c70/0 d29/1 d09/1 b42/3 c04/7 

S2 
c035/0 a67/62 ab77/21 ab67/10 c99/2 a35/2 b30/1 a60/3 a92/1 a01/4 b73/12 

S3 
ab10/0 a07/56 b12/18 ab71/10 a23/6 b54/0 d56/0 d04/1 cd18/1 ab70/3 d66/5 

S4 
ab08/0 a06/57 ab82/21 a87/10 b94/4 b79/0 a73/1 b49/2 bc35/1 ab87/3 a42/17 

S5 
a11/0 b78/41 c04/14 bc61/9 b69/4 b67/0 c80/0 c67/1 b48/1 a99/3 c07/18 

 ندارند. درصد 5 ابتمال سط  در دار معنا ختالفا دانکن ای دامنه چند آزمون مطابق ستون هر در مشتر  بروف دارای های میانگین
 

 S. virgate ۀمیزان اسانس و صفات مورفولوژیکی گون  میانگین ۀ. مقایس6جدول 

 جمعیت
 )کد(

 اسانس
 ارتفاع
 گیاه 

 طول
 برگ

 عر 
 برگ

 طول
 گلبرگ

 طول
 پرچم

 طول
 کاسبرگ

 طول
 خامه

 طول
 نهنج

  قطر
 نهنج 

 طول
 دمگل

V1 
a083/0 f67/33 cd32/7 cb15/2 cde28/3 bc69/0 ab80/0 cd24/1 ab13/1 cd07/2 ab05/8 

V2 
bc04/0 bc36/64 b21/9 c74/1 ab06/4 bcd67/0 b76/0 bc39/1 b08/1 d07/2 b65/7 

V3 
bc04/0 bc38/62 bc42/8 b32/2 abc89/3 cd52/0 c68/0 d08/1 b06/1 d70/1 c85/6 

V4 
bc04/0 e68/41 dc47/7 c77/1 e74/2 bcd63/0 c63/0 bc34/1 ab12/1 d95/1 c31/6 

V5 
bc04/0 a46/72 a87/11 bc25/2 a44/4 a03/1 a86/0 a73/1 ab08/1 ab17/3 a61/8 

V6 
bc04/0 d58/53 cd84/7 a90/2 ed01/3 b76/0 b79/0 b48/1 ab14/1 bc71/2 b92/7 

V7 
c03/0 cd89/58 cd89/7 bc99/1 ab16/4 bcd59/0 ab81/0 b49/1 ab22/1 bc67/2 ab19/8 

V 8 ab067/0 ab26/68 d02/7 a01/3 bcd50/3 d49/0 c68/0 bc38/1 a27/1 a56/3 c86/6 
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 شده مطالعهی سالویا ۀگون 4همبستگی بین صفات در  .7جدول 

 پارامتر
 ارتفاع

 گیاه

  طول

 برگ

 عر 

 برگ

 طول

 گلبرگ

 طول

 پرچم

 طول

 کاسبرگ 

 طول

 خامه

 طول

 نهنج

   قطر

 نهنج 

 طول

 دمگل

           گیاهارتفاع 

          55/0** طول برگ

         84/0** 37/0 عر  برگ

        64/0** 81/0** -66/0** طول گلبرگ

       -31/0 24/0 00/0 -01/0 طول پرچم

      69/0** -27/0 21/0 -16/0 -04/0 طول کاسبرگ

     92/0** 87/0** -24/0 31/0 -04/0 06/0 طول خامه

    -13/0 -01/0 -02/0 -70/0** -46/0* -56/0** -77/0** طول نهنج

   96/0** -15/0 -05/0 01/0 -64/0** -42/0* -51/0** -76/0** قطر نهنج 

  -18/0 -19/0 87/0** 87/0** 70/0** -08/0 37/0 -03/0 04/0 طول دمگل

 02/0 88/0** 75/0** -04/0 12/0 04/0 -58/0** -33/0 -51/0** -69/0** میزان اسانس

 درصد 1و  5ابتمال  سط  در دار ترتیب معنا به  **و  *
 

نتایج باصل از همب تگی ساده )پیرسون( نشان داد که 

شهده بها صهفات     گونۀ سالویای پژوهش 4میزان اسانس در 

دار داشهت.   قطر نهنج، طهول نههنج همب هتگی مثبهت معنها     

همچنین با صفات طول برگ، ارتفاع گیاه و طهول گلبهرگ   

 (.7دار داشت )جدول  تگی منفی معناهمب 

، شهده  اکوتیهپ سهالویای مطالعهه    25بنهدی   برای گهروه 

صفت کمیی و میزان اسانس انجام  10ای برای  تجزیۀ خوشه

بندی شهدند.   گروه تق یم 4ها به  شد و بر این اساس نمونه

در  S.multicaulisههای   با توجه به دندروگرام، همۀ اکوتیپ
 S. reuteranaاز گونهۀ   R1. اکوتیپ گروه اول قرار گرفتند

ههای   نیز در این گروه قرار گرفت. در گهروه دوم، اکوتیهپ  

V1  وV4   از گونهۀS. virgata   و اکوتیهپS5   از گونهۀS. 

syriaca  و اکوتیپR2  از گونۀS. reuterana  .جای گرفتند

اکوتیهپ   9ترین گروه دندروگرام و شامل  گروه سوم، بزرگ

 .S و S. syriacaههای گونهۀ    کوتیهپ بود کهه ب هیاری از ا  

reuterana ههای   در این گروه قرار گرفتند. نیمی از اکوتیپ

در گهروه   S. syriaca و یک اکوتیپ گونۀ S. virgata گونۀ

 (.1 چهارم دندروگرام قرار گرفتند )شکل

 در مهؤثره  مهواد  کیفیهت  و کمییهت  نمهو،  و رشد اگرچه

 محیطی عوامل یول تأثیر ژنتیک است، تحت دارویی گیاهان

 کننهد،  مهی  بهازی  میهان  ایهن  در ای عمده نقش رویش محل

 رشهد  در تغییراتهی  بهروز  سهبب  محیطی عوامل که طوری به

 طبهر  به و ها آن مؤثرۀ مواد کمییت همچنین و دارویی گیاهان

در این پهژوهش،  (. 1) دشو می گیاهان این در اسانس میزان

 17/0 از S. multicaulisهای گونۀ  اکوتیپ اسانس در بازده

بهود. در مطالعهات    متغیر مختلف، مناطق در درصد 51/0 تا

درصد گهزارش   4/0و  38/0پیشین میزان اسانس این گونه 

(. با توجه به اینکه در سایر مطالعات، برداشت 15و  9شد )

نمونه صرفاً از یک منطقه صورت گرفته است، امها در ایهن   

گیهری شهدند،    اکوتیپ از مناطق مختلهف اسهانس   6مطالعه 

شهده در   های اقلیمی منهاطق بررسهی   دلیل تفاوت بنابراین به

این مطالعه و دیگهر مطالعهات یادشهده اخهتالف در میهزان      

 اسانس این گونه قابل توجیه است.
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 و معیار مربع فواصل اقلیدوسی Wardسالویا براساس روش  ۀشد مطالعه های های گونه ای اكوتیپ خوشه ۀ. تجزی1  شکل

 

 از S. reuterana گونۀ در اسانس بازده پژوهش، این در

 در بهود.  متفهاوت  مختلهف،  مناطق در درصد 28/0 تا 05/0

 در شهده  آوری جمر ،S. reuteranaمیزان اسانس  ای مطالعه

(. همچنهین  2شده است ) گزارش درصد 8/0 لرستان استان

 .Sطی پژوهشی صهفات مورفولهوژیکی چنهدین اکوتیهپ     

reuterana های مختلف ایران بررسهی شهده و    شگاهدر روی

درصهد گهزارش شهده     36/0تا  2/0ها بین  بازده اسانس آن

 .S(. تفههاوت در میههزان بههازده اسههانس گونههۀ   5اسههت )

reuterana شده در ایهن   های بررسی آمده از اکوتیپ دست به

تواند ناشی از تفهاوت در   مطالعه با مطالعات یادشدۀ باال می

کی محهل رویهش و اخهتالف در    شرایط آ  و هوایی و خا

از نظهر   S. reuteranaهها باشهد. گونهۀ     ساختار ژنتیکهی آن 

های این گیهاه در   میزان اسانس تنوع باالیی در میان اکوتیپ

 .Sهای گونۀ  جنو   ر  ایران دارد. میزان اسانس اکوتیپ

syriaca 11/0 تها  03/0 در ایهن پهژوهش بهین    شده مطالعه 

درصهد   3/0آباد  گونه در خرم درصد بود. میزان اسانس این

 .S گونهۀ  مختلهف  های جمعیت (. در4گزارش شده است )

virgata متفهاوت  درصد 08/0 تا 03/0 از اسانس میزان نیز 

دوراههان، کاکلهک و بهاغ     های رویشگاه مطالعه این بود. در

 .S گونۀ برای سامان رویشگاه ،S. syriaca گونۀ برای بهزاد

reuterana، گونهۀ  بهرای  ن و سهفید دشهت  گندما رویشگاه 

virgata S. گونههۀ  بههرای وS. multicaulis 3 رویشههگاه 

از نظهر   منهاطق  بهتهرین  منزلهۀ  و سامان به شهر فرخ میرآباد،

 پیشهنهاد  شهده  ههای مطالعهه   رویشگاه بین در اسانس کمییت

 .شود می

در برخههی مههوارد وجههود همب ههتگی بههین صههفات     

نههد بههه  توا مورفولههوژیکی و صههفات فیتوشههیمیایی مههی   

های اصالبی کمک زیادی بکنهد.   کنندگان در برنامه اصالح
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تهوان از   ههای مختلهف مهی    برای بررسهی روابهط جمعیهت   

فاکتورهههای مورفولههوژیکی و فیتوشههیمیایی اسههتفاده کههرد.  

صههفات مورفولههوژیکی متههأثر از شههرایط اقلیمههی و ژنتیههک 

(. تفههاوت در صههفات مورفولههوژیکی و میههزان 13ه ههتند )

توانهد   های این مطالعه می های مختلف گونه اسانس اکوتیپ

هها شهامل ارتفهاع، دمها،      ناشی از شهرایط محهل رویهش آن   

ها باشد. در ایهن   بارندگی و شرایط خاکی مناطق رویش آن

میزان اسانس با برخی  S. reuteranaپژوهش، فقط در گونۀ 

فاکتورهای مورفولوژیکی شامل ارتفاع گیاه، طول گلبهرگ،  

داری  دمگهل همب هتگی مثبهت معنها     طول کاسبرگ و طول

هها بهین میهزان اسهانس و صهفات       داشت، اما در سایر گونه

گونه همب تگی مشاهده نشد.  هیت شده مورفولوژیکی مطالعه

دار مثبتی با ارتفاع  ا تگی معنببازده اسانس همدر پژوهشی 

داشته  S. reuteranaدر گونۀ های فرعی  گیاه و طول شاخه

 4را به  شده های مطالعه روگرام اکوتیپآنالیز دند .(5است )

 S. multicaulisهای گونۀ  بندی کرد که اکوتیپ گروه تق یم
دهنهدۀ   طور کامل در یک گهروه قهرار گرفتنهد کهه نشهان      به

سهت.   هها  یکنواختی بیشتر در این گونه ن بت به سایر گونه

ها با هم تداخل داشتند. ایهن امهر را    های سایر گونه اکوتیپ

هها و   بهودن میهزان تنهوع ایهن گونهه      اشهی از بهاال  توان ن می

ههها از نههوابی مختلههف آ  و هههوایی  آوری اکوتیههپ جمههر

دان ت و شاید از دیگر دالیل این امهر چگهونگی و نحهوۀ    

 های یادشده باشد.  افشانی گونه گرده

 کلههی طههور کههه بههه داد نتههایج پههژوهش باضههر نشههان 

 از نشگهزی  و داشهتند  وسیعی تنوع  شده های مطالعه جمعیت

 مطلهو   صهفات  گرفتن نظر در با باید ها جمعیت این بین

هایی که  آن شده های بررسی جمعیت میان در. پذیرد صورت

 و طهول نههنج   قطر نههنج،  بیشترین جمله از مطلوبی صفات

 بهرای  مناسبی گیاهان بیشتری دارند، اسانس میزان درنهایت

 ه تند. ها گونه این سازی اهلی و اصالبی کارهای
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