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 (.Eremostachys laciniata Bunge)برگ  های سنبل بیابانی پاره تنوع مورفولوژیک برخی جمعیت

 

 چکیده

 ۀاز آن در ایران رویش دارد. ریشگونه  15د که دارگونه  66  )نعناع ۀتیر( Eremostachysجنس 

های مفصلی روماتیسمی و دردهای  برای درمان بیماری( E. laciniata)برگ  سنبل بیابانی پاره

غرب کشور  منظور ارزیابی تنوع مورفولوژیک این گیاه، این آزمایش در شمال . بهدشو استفاده می

غرب کشور انجام شد. حدود  شمال ۀمنطق 15برداری از  انجام شد. نمونه 1332ـ  1331و در سال 

گیری شد.  آذین، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه اندازه جمله ارتفاع گیاه، طول گل صفت از 36

ای  ذخیره ۀدار بین عملکرد ریشه با صفات طول ریش امعن و نتایج نشان داد که همبستگی مثبت

 درصد 5( در سطح r=55/6ای ) ذخیره ۀ( و تعداد ریشr=53/6اصلی ) ۀ(، طول ریشr=62/6اصلی )

وجود داشت. نتایج نشان داد که درصد  1( در سطح r=55/6ای اصلی ) ذخیره ۀو محیط ریش

دار داشتند. نتایج تجزیه به  ابا هم اختالف معن شده مطالعه صفت  36صفت از  25ها در  جمعیت

ریانس کل را توجیه درصد از وا 5/55مجموع   عامل اصلی و مستقل در 4ها نشان داد که  عامل

گروه قرار  4ها را در  ها را از یکدیگر تفکیک و آن جمعیت Wardای با روش  خوشه ۀدند. تجزیکر

د در نتوان و می دارندمقادیر باالیی  صفات بیشترداد. سه جمعیت مرند، تیل و حیدرآباد در 

 د.شوناستفاده  های اصالحی و تولیدی  برنامه
 

، تنوع ژنتیکی، خصوصیات مورفولوژیک، سنبل بیابانی  ای شهخو ۀتجزی :های کلیدیواژه

 . همبستگی ،برگ پاره

 

 مقدمه

نظر به اهمیت گیاهان دارویی در سالمت جامعه و 

زایی و ارزآوری، بررسی عوامل  ها در اشتغال نقش آن

ها از نظر دارویی و  ی و کیفی آنثر بر عملکرد کمّؤم

الزم است تا  ،. بنابرایناستاقتصادی بسیار مهم 

ای برای شناسایی خواص  جانبه همه های پژوهش

های مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و  درمانی، تفاوت

ژنتیکی گیاهان دارویی صورت پذیرد. در این راستا 

کل گیاهان دارویی موجود در فلور هر  ضروری است

 ةمنظور حفاظت و نگهداری و همچنین استفاد کشور به

 ;Russell-Smith et al., 2006د )شوپایدار تعیین 

Rabiee & Ghanavati, 2012.) 

 Eremostachysبرگ ) گیاه سنبل بیابانی پاره

laciniata Bunge.داغی نیز شناخته  ( که به نام چله

و از تیرة نعناع  Eremostachysشود از جنس  می

Lamiaceae  گونه وجود  40است. در این جنس حدود

ب غربی رشد و نمو دارند دارد که معموالً در آسیای جنو

(Rechinger, 1982در مناطق وسیعی از ایران از .)  جمله

 6و حسین آروئی 5، جابر پناهنده4آذر عباس دل ،3، حسنعلی نقدی بادی*2، مجید عزیزی1پور رضا هادی علی

 کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد  ۀ، گروه باغبانی، دانشکدستادیاراو  استاد ،دکتریسابق دانشجوی  .6و  2 ،1

 گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج  ۀ، گروه کشت و توسعه، پژوهشکد. دانشیار3

 داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز  ۀ. استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکد4

 ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزانشیارد. 5

 (5/6/1333تاریخ تصویب:  - 23/11/1332)تاریخ دریافت: 

 

 6و حسین آروئی 5، جابر پناهنده4آذر عباس دل ،3، حسنعلی نقدی بادی*2، مجید عزیزی1پور رضا هادی علی

 کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد  ۀ، گروه باغبانی، دانشکدستادیاراو  استاد ،دکتریسابق دانشجوی  .6و  2 ،1

 گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج  ۀ، گروه کشت و توسعه، پژوهشکد. دانشیار3

 داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز  ۀ. استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکد4

 ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزانشیارد. 5

 (5/6/1333تاریخ تصویب:  - 23/11/1332)تاریخ دریافت: 
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گونه  47های دماوند، آذربایجان شرقی و غربی،  دامنۀ کوه

 ،E. pulvinarisهای  از این جنس رویش دارد که گونه
E. codonocalyx، E. azerbayjanica، E. adenantha  و

E. hyoscyamoides تند اندمیک ایران هس

(Mozaffarian, 1998 گونۀ .)E. Laciniata  از نظر

به  شدت پوشیده از کرک، بهگیاهی پایا و  مورفولوژی

راست  ۀمتر و گاهی بیشتر با ساق سانتی 400 تا 40 ارتفاع

کم و و به رنگ سبز شفاف  ی آنها برگ است. و خشن

و متر  سانتی 60در  47تقریبی  به ابعاد دار کرکبیش 

 ةشد ای با قطعات کشیده های عمیق شانه یدارای بریدگ

صورت فراهم روی محور قرار  ها به گل. ای است سرنیزه

هایی با  . این گیاه در محلندکرک دارو بسیار  اند گرفته

رویش دارد متر از سطح دریا  ۰۰00تا  4۰00ارتفاع 

(Ghahraman, 1994 در طب سنتی آذربایجان، اندام .)

درمان است که در  گیاهوم و ریزریشه ، شده استفاده

های مفصلی کاربرد دارد. روماتیسمی و درد های بیماری

است و   تا خرداد  فروردیناز فعالیت گیاه رویش و فصل 

در مرداد، زمان استراحت گیاه، نسبت به برداشت 

(. Ghahraman, 1994شود ) های آن اقدام می ریشه

 ( و خاصیتKhan et al., 2010aخاصیت ضد التهاب )

 ( عصارة متانولی گونۀKhan et al., 2010bضد درد )
E. Laciniata  .بررسی و گزارش شده است 

های  برخی گونه دربارةمطالعات فیتوشیمیایی 

وجود فالونوئیدها شامل  Eremostachysجنس 

لوتئولین و کریزوریول گلیکوزید را آشکار ساخته که 

 E. fetissovii (Azizianوجود مونوترپن گلیکوزید در 

et al., 1982) ترپن گلیکوزید در و دی E. glabra 

(Gella et al.,1981; Delazar et al., 2006 دو ماده ،)

 E. glabra (Delazar etاز مشتقات فرولیک اسید از 

al., 2004aمنزلۀ هاتانوئید گلیکوزید ب ( و سه فنیل 

گزارش شده  E. pulvinaris اکسیدان از ریزوم آنتی

(. گیاه Delazar et al., 2004b & 2005است )

E.laciniata خاصیت  وجود فالونوئید فراوان، دلیل به

د. مواد اصلی موجود در آن که دارضد افسردگی 

 ژنین و لوتئولین ند از آپیا عبارت استفالونوئید 

 .(Nisar et al., 2011) د دارخاصیت ضد افسردگی  

ف یی و قابل اعتماد بودن انواع مختلامیزان کار

منظور آنالیز و شناسایی تنوع  های نشانگری که به سیستم

پذیری و میزان  ند، به وراثتشو  ژنتیکی استفاده می

چه این قابلیت باالتر  شکلی آن بستگی دارد و هر چند

دارد.  پالسم ارزش بیشتری  باشد در بررسی ژرم

فیتوشیمیایی و  نشانگرهای مورفولوژیکی، سیتوژنتیکی، 

ای  یان شباهت ژنتیکی بین و درون گونهمولکولی در ب

ها مکمل هم هستند  گیاهان دارویی و روابط بین جمعیت

(Rodrigues et al., 1982; Naghavi et al., 2009.) 

برگ،  با توجه به اینکه گیاه سنبل بیابانی پاره

در مناطق آذربایجان شرقی و غربی  پراکنش محدودی

صورت  م نیز بههای دماوند دارد و مرد کوه ۀو دامن

های  رویه اقدام به برداشت از رویشگاه گسترده و بی

های  ند و نیز با توجه به خشکسالی سالکن طبیعی می

اخیر، توجه خاص و روزافزون به حفظ ذخایر توارثی 

شود. تالش در  این گیاه بیش از پیش احساس می

ویژه منابع ژنتیک گیاهی  ها و به جهت حفظ رویشگاه

ها از طریق شناسایی، محافظت دائمی و  موجود در آن

ثر در ؤگیاهی گامی م ةشوند احیا و تکثیر منابع تجدید

نهایت حفاظت  راستای حفظ و بقای گونۀ مورد نظر و در

 (. Shafaadin, 2007رویشگاه طبیعی آن است )

تنهایی و یا  کنون از نشانگرهای مورفولوژیکی به تا

های  یاری از گونههمراه سایر نشانگرها در ارزیابی بس

 .Bina et al های دارویی استفاده شده است. نتایج پژوهش

 Ziziphusدر مورد تنوع مورفولوژیکی کنار ) (2011)

spina-christi (L.) Wild. نشان داد که همۀ صفات )

دار بودند  معنا شده های بررسی شده در ژنوتیپ گیری اندازه

مچنین نتایج ه .دهندة تنوع باال در صفات است که نشان

آوری شده از  ای نشان داد که ژنوتیپ جمع تجزیۀ خوشه

های ایرانی  استان هرمزگان با منشأ هندوستان از ژنوتیپ

آوری شده از خوزستان و هرمزگان تفکیک شد.  جمع

Zeinali et al. (2010) ،46  جمعیت بابونۀ آلمانی

(Matricaria recutita L. را )  ارزیابی کردند و متوجه

صفت مورفولوژیکی، فنولوژیکی و میزان  47ند که در شد

داری  ها تفاوت معنا شده، بین جمعیت گیری اسانس اندازه

با ارزیابی تنوع  Hadian et al. (2008)وجود دارد. 

 Saturejaهای بومی مرزة تابستانه ) مورفولوژیکی توده

hortensis L. در ایران دریافتند که تنوع قابل توجهی از )

ها وجود دارد  فات مهم اقتصادی بین تودهنظر ص

که بیشترین عملکرد اندام حاوی اسانس در  طوری به
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های دارای باالترین میزان وزن خشک به دست آمد.  توده

جمعیت گل راعی  40منظور بررسی تنوع  به

(Hypericum perforatum L. برای استفاده در )

و های اصالحی، خصوصیات اگرومورفولوژیکی  برنامه

ترکیبات غالب اسانس ارزیابی شد. نتایج همبستگی 

صفات نشان داد که بین بیشتر صفات همبستگی 

ها نیز  داری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیۀ عامل معنا

درصد از  37عامل اصلی و مستقل  5نشان داد که 

 (. Ebadi et al., 2011واریانس کل را توجیه کرد )

د که مطالعات اندکی شده نشان دا های انجام بررسی

آوری، نگهداری  جمع  برای شناسایی مناطق پراکنش،

برگ  بیابانی پارهذخایر توارثی و ارزیابی مورفولوژیک سنبل

در ایران صورت گرفته است. هدف از این پژوهش 

های  شناسایی مناطق پراکنش و ارزیابی تأثیر اقلیم

مختلف بر صفات مورفولوژیک این گونۀ دارویی بومی 

 ارزشمند و همچنین بررسی تنوع مورفولوژیک آن است.

 ها مواد و روش 
  مواد گیاهی

طی  433۰برای اجرای این پژوهش در بهار سال 

های  های متعدد به مناطق مختلف در استان مراجعه

آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و با استفاده از فلورا 

 منزلۀ منطقه به 47ایرانیکا و اطالعات محلی، 

برگ شناسایی  های طبیعی سنبل بیابانی پاره ویشگاهر

های  د. اطالعات و مشخصات مربوط به محلش

آوری و ثبت شدند  جمع ،آوری هر رویشگاه جمع

منظور ارزیابی صفات ظاهری از هر  (. به4)جدول 

کامل گیاهی در فصل گلدهی گیاه  ۀنمون 7منطقه، 

گیاه، هرباریومی از کل  ۀنمون ۀانتخاب و پس از تهی

گیری و ثبت شد. شناسایی  صفات مورد نظر اندازه

ها با استفاده از فلورا ایرانیکا در هرباریوم  نمونه

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام  ةدانشکد

 (.Rechinger, 1982د )ش
 

 برداری های نمونه ها و محل . خصوصیات رویشگاه4جدول 

 آوری محل جمع ردیف
 ارتفاع از سطح 

 ریا )متر(د

 طول 

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی

 سالیانه میانگین دمای

 گراد( )سانتی

 سالیانه میانگین بارندگی

 متر( )میلی

 E 45° 44´ N 38° 24´ ۰/43 3/666 4640 شهرستان مرند 4

 E 46° 01´ N 38° 15´ 7/46 4/۰67 4347 خانه روستای چله ۰

 E 46° 08´ N 38° 11´ 7/46 4/۰67 4343 سد امند 3

 E 45° 34´ N 38° 13´ ۰/44 0/364 4436 روستای مشنق 6

 E 45° 29´ N 38° 16´ ۰/44 0/364 4404 روستای تیل 7

 E 45° 24´ N 38° 17´ ۰/44 0/364 4663 روستای حیدرآباد 4

 E 46° 00´ N 37° 55´ 4/47 6/۰34 46۰4 شهرستان ایلخچی 5

 E 45° 51´ N 37° 40´ 4/47 6/۰34 4305 شیر شهرستان عجب 0

 E 46° 32´ N 38° 03´ 7/4۰ 5/۰33 4405 کیان روستای ملک 3

 E 46° 35´ N 37° 55´ 7/43 7/۰۰۰ 4304 روستای ایرانق 40

 E 46° 42´ N 37° 54´ 7/43 7/۰۰۰ 4345 روستای ارشتناب 44

 E 46° 54´ N 37° 48´ 7/40 7/6۰4 4363 روستای زگلوجه 4۰

 E 46° 58´ N 38° 45´ 4/43 ۰/345 4445 شهرستان کلیبر 43

 E 48° 04´ N 37° 36´ 3/47 6/335 4044 آباد شهرستان میانه، روستای زرج 46

 E 47° 41´ N 38° 02´ ۰/40 6/۰54 ۰4۰۰ شهرستان سراب 47

 

های  گیری مقادیر صفات مختلف به روش اندازه

متفاوت و مناسب هر یک انجام شد. برخی صفات به 

د و بعضی نیز شگیری  ایشگاهی اندازهکمک وسایل آزم

(. ۰)جدول  ( انجام شدScoreدهی ) اساس نمره بر

طول و عرض نظیر ارتفاع  ةی مربوط به اندازصفات کمّ

گلدار، طول و عرض برگ و برگه،  ۀگیاه، طول ساق

طول کاسه و جام گل، طول پرچم و مادگی با استفاده 

ها با  شهگیری شدند. ری متری اندازه کش میلی از خط
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ی استفاده از کلنگ و بیل از زمین خارج و صفات کمّ

وزن تر و خشک ریشه با استفاده از ترازوی دیجیتال 

گیری صفت قطر یقه با استفاده از  توزین شد. اندازه

کولیس صورت گرفت. ارزیابی برخی صفات کیفی نظیر 

صورت چشمی انجام  رنگ و وضعیت کرک نیز به

 گرفت.

 
 گیری برگ و عالئم اختصاری و واحد اندازه های سنبل بیابانی پاره شده در جمعیت گیری اندازه. صفات ۰جدول 

 Traits شده گیری اندازه صفات  ردیف
عالمت 

 اختصاری
 حداکثر حداقل میانگین واحد

ضریب 

 تغییرات

 Number of Stem Branches NSB - 40/4 4 4 ۰0/45 ساقه های تعداد انشعاب 4

 53/60 50/3 70/0 40/4 متر سانتی Crown Diameter CrD قطر یقه ۰

 33/3۰ 4۰4 30 43/46 متر سانتی Height H ارتفاع گیاه  3

 Number of Flowered Stem NFS - 3۰/۰ 4 4 06/54 تعداد شاخۀ گلدار فرعی 6

 Internodes Number INo - 00/40 7 45 43/۰3 گره ساقۀ اصلی تعداد میان 7

 40/34 00/67 00/4۰ 75/۰4 متر سانتی Crown Leaf Length CLL ای هطول برگ قاعد 4

 05/36 70/44 00/3 33/3 متر سانتی Crown Leaf Width CLW ای عرض برگ قاعده 5

 Crown Leaf L/W CLL.W - 36/۰ 54/4 06/6 3۰/۰۰ نسبت طول به عرض برگ  0

 35/۰۰ ۰ 4 00/4 کد Leaf Hairs LH وضعیت کرک برگ 3

 30/33 6 4 33/۰ کد Stem Hairs SH ضعیت کرک ساقهو 40

 Inflorescence per Plant IP - 63/5 4 47 35/33 آذین در بوته تعداد گل 44

 07/33 44 00/3 34/۰7 متر سانتی Inflorescence Length IL آذین اصلی طول گل 4۰

 77/۰3 00/۰ 30/0 76/4 متر سانتی Bract Length BL طول برگه 43

 56/30 60/0 40/0 ۰4/0 متر سانتی Bract Width BW عرض برگه 46

 Bract L/W BL.W - 07/5 0/۰ 45/40 56/30 نسبت طول به عرض برگه 47

 75/46 30/۰ 60/4 04/۰ متر سانتی Calyx Length CaL طول کاسۀ گل 44

 77/۰5 6 4 ۰3/۰ کد Calyx Hairs CaH وضعیت کرک کاسه 45

 06/4۰ 30/۰ 30/4 04/4 متر سانتی Petal Length PeL طول گلبرگ 40

 04/43 00/۰ 70/4 33/4 متر سانتی Sepal Length SL عرض گلبرگ 43

 S/P Length LS.P - 36/0 46/0 40/4 67/4۰ نسبت طول به عرض گلبرگ ۰0

 00/0 30/6 00/۰ 7۰/3 متر سانتی Corolla Length CoL طول جام گل ۰4

پایینی  های مقایسۀ اندازة لوب ۰۰

 ها و باالیی گلبرگ

Petal loop up/down PLu/d 33/40 3 ۰ ۰3/۰ کد 

 55/44 30/۰ ۰0/4 00/4 متر سانتی Stamen Length SL اندازة پرچم ۰3

 05/3 40/6 50/۰ 53/3 متر سانتی Pistil Length PiL اندازة مادگی ۰6

 34/۰۰ 70/6۰ 00/46 46/۰7 متر سانتی Main Root Length MRL طول ریشۀ اصلی ۰7

 03/۰3 70/30 30/3 33/40 متر سانتی Main Corm Length MCD ای اصلی طول ریشۀ ذخیره ۰4

 34/30 00/۰5 6 37/44 متر سانتی Main Root Area MRA ای اصلی محیط ریشۀ ذخیره ۰5

 Number of Corms NoC - 43/۰ 4 6 46/63 ای تعداد ریشۀ ذخیره ۰0

 65/45 40/340 60/44 46/400 گرم Root yield RY بوتهعملکرد تر ریشه در  ۰3

 Stem Length without آذین طول ساقۀ بدون گل 30

Inflorescence 
SLwI - 4۰/4۰ 33/3 40/۰0 64/67 

 

تجزیۀ واریانس برای کلیۀ صفات با استفاده از 

انجام شد. تجزیۀ همبستگی و تجزیۀ  SASافزار  نرم

و استفاده از تکنیک چرخش  SPSSافزار  ها با نرم عامل

( و به روش واریمکس Factor rotationها ) عامل

(Varimax انجام شد. در هر عامل اصلی و مستقل )

دار در نظر گرفته شد و  به باال معنا 40/0ضرایب عاملی 

( Ward methodآنالیز کالستر با استفاده از روش وارد )

 انجام گرفت.
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 نتایج و بحث
 ها نتایج توصیفی داده

تغییرات صفات مختلف و میانگین صفات  ۀدامن

آمده  ۰ها در جدول  برای جمعیت شده گیری اندازه

 ةمحدود ،نددارضریب تغییرات باالیی   است. صفاتی که

انتخاب  ۀند که دامن یت صفت را دارتری از کمّ وسیع

شود. در بین  تری برای آن صفت محسوب می وسیع

ون تعداد انشعاب توان به صفات مهمی چ ها می آن

دار فرعی، طول  گل ۀساقه، قطر یقه، تعداد شاخ

بدون  ۀای، طول ساق ذخیره ۀآذین اصلی، تعداد ریش گل

 ۀد. نتایج تجزیکرآذین و عملکرد تر ریشه اشاره  گل

از نظر  شده بررسی های  واریانس نشان داد که جمعیت

اصلی و  ۀجز عرض برگه، طول ریش تمام صفات مهم به

 داری نشان دادند. ابرگ تفاوت معنعرض گل

 

 صفات ۀضرایب همبستگی ساد

ی )کمّ با توجه به اینکه در این آزمایش صفات متعددی

و همبستگی این دو نوع صفات  شدهارزیابی  و کیفی(

 ۀاز روش پیرسون برای محاسب ، با هم آنالیز شده است

 ةد. ضرایب همبستگی سادشها استفاده  همبستگی

طور کامل ذکر  به 3در جدول  شده یریگ اندازهصفات 

بین صفات نشان  ةشده است. ضرایب همبستگی ساد

همبستگی مثبت  شده گیری اندازهداد که برخی صفات 

داری با هم داشتند. با توجه به اینکه  او یا منفی معن

 ۀثره در این گیاه ریشؤم ةماد ةمحل اصلی ذخیر

ا صفاتی که همبستگی مثبت ب است،ای آن  ذخیره

ند. در ا اهمیتدرخور  عملکرد ریشه داشته باشند 

جدول همبستگی مالحظه شد که عملکرد ریشه با 

(، طول r=4۰/0ای اصلی ) ذخیره ۀصفات طول ریش

ای  ذخیره ۀ( و تعداد ریشr=73/0اصلی ) ۀریش

(75/0=r در سطح )ای  ذخیره ۀو محیط ریش درصد 7

و همبستگی مثبت  درصد 4( در سطح r=07/0اصلی )

و با افزایش هر کدام از این صفات،  داشتداری  امعن

عملکرد ریشه نیز افزایش یافته است. همچنین ارتفاع 

داری  اگیاه با عملکرد ریشه همبستگی مثبت و معن

(77/0=r داشت. البته ارتفاع گیاه نیز با صفاتی )

(، طول برگ r=54/0گره ) همچون تعداد میان

(07/0=r( عرض برگ ،)54/0=r ،)آذین  طول گل

(5۰/0=rو طول ساق )بدون گل ۀ ( 33/0آذین=r در )

( r=73/0آذین در بوته ) و با تعداد گل درصد 4سطح 

. داشتداری  اهمبستگی مثبت و معن درصد 7در سطح 

این موضوع نشانگر آن است که با افزایش طول و 

نتیجه افزایش بافت فتوسنتزی گیاه،  عرض برگ و در

افزایش  سبببیشتری تولید شده و  ۀهای اولی متابولیت

افزایش عملکرد ریشه  ۀشود و نتیج عملکرد ریشه می

های ثانویه و افزایش  نیز گسترش تولید متابولیت

 عملکرد کیفی این گیاه خواهد بود.

( و طول برگ r=76/0از طرف دیگر بین عرض )

(46/0=rو تعداد میان )  گره همبستگی مثبت و

ست. بنابراین با افزایش طول و داری وجود داشته ا امعن

گره بیشتر شده و ارتفاع گیاه  ها، تعداد میان عرض برگ

افزایش یافته است. این افزایش ارتفاع، سبب ایجاد 

د شو فضای الزم و مساعد برای انجام عمل فتوسنتز می

ثیر مثبتی أهای اولیه و ثانویه ت که بر تولید متابولیت

گره  داد میانخواهد داشت. از طرفی افزایش تع

آذین در  داری با تعداد گل گل اهمبستگی مثبت و معن

( داشته است. r=50/0آذین ) ( و طول گلr=3/0گیاه )

یعنی با  است؛آذین  بودن گل دلیل این امر نیز انتهایی

آذین نیز افزایش  گره ساقه، طول گل افزایش تعداد میان

 تبع آن تعداد گل نیز زیاد شده است. یافته و به

 

 ها تجزیه به عامل

و با  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه به عامل

ها به روش واریمکس انجام  استفاده از چرخش عامل

ارائه شده است. میزان  6شد که نتایج در جدول 

اهمیت آن عامل  ةدهند واریانس نسبی هر عامل نشان

صورت  است و به شده بررسی در واریانس کل صفات 

شده است. براساس منابع آماری تعداد درصد بیان 

برابر تعداد صفات باشد و در  3ها بایستی حدود  داده

بودن تعداد صفات و عدم  این آزمایش با توجه به زیاد

صفت، با  30کل  ۀمناسب از تجزی ۀحصول نتیج

 صفاتی که ،4استفاده از شاخص تحلیل مشترکات

خاب ند انتداشت 5/0اهمیت بیشتر و ضریب باالتر از 

 عاملی انجام گرفت.  ۀتجزی و مجدداً شدند
                                                                               
1. Communality Analysis  
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عامل اصلی و مستقل که مقادیر  6در این تجزیه 

 7/57  بود توانستند درمجموع 4ها بیشتر از  ویژة آن

درصد کل واریانس را توجیه کنند. در عامل اول صفات 

گره ساقۀ اصلی، طول و عرض  ارتفاع گیاه، تعداد میان

ترتیب با  آذین در بوته به ای و تعداد گل برگ قاعده

 544/0، 070/0، 003/0، 034/0ضرایب عاملی مثبت 

درصد از  ۰5باالتر از بقیه قرار داشته و  454/0و 

واریانس کل را توجیه کردند. صفاتی که در عامل دوم 

بیشترین نقش را ایفا کردند، طول ریشۀ اصلی، طول 

ای اصلی و  ای اصلی، محیط ریشۀ ذخیره ریشۀ ذخیره

ترتیب با ضرایب عاملی مثبت  ای به تعداد ریشۀ ذخیره

درصد از  ۰0بودند و  435/0و  730/0، 030/0، 074/0

واریانس کل را بیان کردند. در عامل سوم صفت 

قرار داشت و  005/0عملکرد تر ریشه با ضریب عاملی 

درصد از واریانس کل را شامل شد و باالخره در  46

ساقه و قطر یقه  های عابعامل چهارم صفات تعداد انش

قرار داشتند و  0۰۰/0و  055/0با ضرایب عاملی مثبت 

 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. 46

 
 برگ سنبل بیابانی پاره ةشد گیری ضرایب همبستگی بین صفات اندازه .3جدول 

 47 46 43 4۰ 44 40 3 0 5 4 7 6 3 ۰ 4  ردیف

NSB CrD H NFS INo CLL CLW CLL.W LH SH IP IL BL BW BL.W 
4 NSB 4               
۰ CrD * 73/0 4              
3 H 36/0 33/0 4             
6 NFS 

**07/0 *40/0 ۰5/0 4            
7 INo 03/0 ۰5/0 **54/0 ۰0/0 4           
4 CLL 63/0 37/0 ** 07/0 63/0 **46/0 4          
5 CLW ۰0/0 40/0 ** 54/0 44/0 * 76/0 **0۰/0 4         
0 CLL.W 60/0 34/0 34/0 64/0 43/0 60/0 43/0- 4        
3 LH ۰6/0 34/0 04/0- 3۰/0 ۰4/0- 04/0 07/0- ۰6/0 4       
40 SH 35/0 ۰۰/0 33/0- 30/0 66/0- 06/0- ۰7/0- 66/0 * 44/0 4      
44 IP 00/0- 07/0 * 73/0 05/0 **30/0 63/0 ۰0/0 ۰6/0 ۰7/0- 66/0- 4     
4۰ IL 45/0 64/0 ** 5۰/0 45/0 ** 50/0 70/0 66/0 43/0 0۰/0- 47/0- * 43/0 4    
43 BL 03/0 * 76/0 43/0 07/0- 04/0 ۰0/0 06/0- 33/0 ۰7/0- 0۰/0- 44/0 46/0- 4   
46 BW * 43/0 36/0 44/0- * 5۰/0 05/0- 43/0 00/0 04/0 43/0 63/0 4۰/0- 03/0- 05/0- 4  
47 BL.W 44/0- *74/0- 43/0 37/0- 03/0- 40/0 04/0- 60/0 47/0- 4۰/0- 04/0- 44/0- **06/0 74/0- 4 
44 CaL 43/0- **44/0- 3۰/0- 04/0- 00/0- ۰5/0- 34/0- 03/0 ۰0/0- 0۰/0 40/0 ۰۰/0- ** 5۰/0 03/0 60/0 
45 CaH 07/0- 44/0- 46/0- ۰6/0 07/0 44/0- 6۰/0- 35/0 0۰/0 ۰۰/0 44/0 0۰/0- 63/0 ۰4/0 40/0 
40 PeL ۰0/0 ۰5/0 67/0 03/0- 3۰/0 * 7۰/0 * 70/0 03/0- 0۰/0 43/0- ۰۰/0 34/0 43/0- 00/0- 04/0- 
43 SL 0۰/0 * 44/0 33/0 03/0 30/0 45/0 ۰4/0 04/0- 00/0 04/0- 44/0 63/0 74/0- 46/0- 63/0- 
۰0 LS.P ۰۰/0 ۰5/0- 43/0 04/0- 0۰/0- 6۰/0 63/0 04/0 03/0- 46/0- 04/0 4۰/0- 33/0 03/0 60/0 
۰4 CoL 44/0 35/0- ۰4/0 04/0 44/0 37/0 34/0 45/0 47/0 ۰6/0 ۰7/0 ۰6/0 63/0 00/0- 33/0 
۰۰ PLu/d 00/0- 04/0 30/0 ۰4/0- 46/0- ۰۰/0 00/0 36/0 ۰3/0 ۰4/0 ۰۰/0- ۰4/0 ۰0/0 *7/0- * 73/0 
۰3 SL 45/0 34/0- 43/0 43/0 40/0 ۰3/0 ۰4/0 40/0 40/0- 44/0 40/0 ۰0/0 **46/0 47/0 60/0 
۰6 PiL ۰4/0- * 75/0- 03/0- 4۰/0- 46/0 00/0 07/0 44/0 - 07/0 ۰4/0 00/0- 60/0 ۰0/0- 34/0 
۰7 MRL 6۰/0 43/0- 4۰/0 3۰/0 44/0- 40/0 4۰/0- 65/0 44/0- 00/0 07/0 0۰/0- *73/0 ۰4/0 64/0 
۰4 MCD 63/0 ۰0/0 45/0 * 4۰/0 03/0 ۰0/0 47/0- * 7۰/0 33/0 43/0 03/0 00/0- 36/0 33/0 47/0 
۰5 MRA 66/0 40/0 37/0 * 44/0 ۰3/0 ۰5/0 03/0 ۰5/0 03/0 06/0- ۰5/0 4۰/0 36/0 64/0 06/0 
۰0 NoC ۰0/0 43/0- 46/0 ۰5/0 30/0 00/0- 46/0- 05/0 33/0- ۰۰/0- 34/0 ۰۰/0 3۰/0 03/0 00/0 
۰3 RY ۰3/0 05/0 * 77/0 6۰/0 64/0 33/0 43/0 ۰3/0 40/0- 33/0- 60/0 33/0 34/0 46/0 47/0 
30 SLwI 33/0 ۰4/0 **33/0 ۰4/0 ** 47/0 ** 05/0 **54/0 36/0 03/0- 36/0 65/0 63/0 ۰3/0 03/0- 37/0 

 درصد. 4و  7دار در سطح  ترتیب معنا * و ** : به
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 برگ سنبل بیابانی پاره ةشد گیری ضرایب همبستگی بین صفات اندازه .3جدول ادامه 

 30 ۰3 ۰0 ۰5 ۰4 ۰7 ۰6 ۰3 ۰۰ ۰4 ۰0 43 40 45 44  ردیف

CaL CaH PeL SL LS.P CoL PLu/d SL PiL MRL MCD MRA NoC RY SLwI 
44 CL 4               

45 CH *44/0 4              

40 PeL 35/0- **54/0- 4             

43 SL 64/0- 34/0- * 73/0 4            

۰0 LS.P 0۰/0- * 7۰/0- * 43/0 3۰/0- 4           

۰4 CL 67/0 06/0- 34/0 0۰/0 60/0 4          

۰۰ PLu/d 45/0- 05/0- 4۰/0 43/0 03/0- ۰3/0 4         

۰3 SL ** 47/0 30/0 04/0 46/0- ۰4/0 **50/0 ۰4/0 4        

۰6 PiL **54/0 3۰/0 40/0- ۰۰/0- 44/0 ** 50/0 00/0 * 75/0 4       

۰7 MRL 64/0 43/0 05/0- 70/0- 35/0 ۰4/0 44/0 *70/0 40/0 4      

۰4 MCD ۰0/0 ۰0/0 05/0- ۰6/0 47/0 47/0 0۰/0- ۰7/0 4۰/0 **44/0 4     

۰5 MRA ۰3/0 64/0 ۰7/0- 43/0- 40/0- 4۰/0 ۰7/0- ۰3/0 04/0 33/0 **45/0 4    

۰0 NoC *74/0 67/0 ۰0/0- 0۰/0- ۰3/0- ۰7/0 ۰0/0- 30/0 ۰6/0 40/0 ۰۰/0 *40/0 4   

۰3 RY ۰0/0 3۰/0 ۰0/0- 40/0- 05/0- 03/0 05/0- ۰4/0 03/0 * 73/0 * 4۰/0 **07/0 *75/0 4  

30 SLwI ۰4/0- 00/0- 36/0 03/0 ۰3/0 47/0 ۰5/0 46/0 03/0- ۰0/0 ۰3/0 64/0 04/0 *74/0 4 
 درصد 4و  7دار در سطح  ترتیب معنا * و ** : به

 
 شده . ضرایب عاملی صفات مطالعه6جدول 

 6 3 ۰ 4 / ضرایب عاملی صفات ردیف

 ۰37/0 4۰3/0 4۰5/0 034/0 ارتفاع گیاه )طول ساقۀ اصلی( 4

 -033/0 663/0 00۰/0 003/0 گره ساقۀ اصلی تعداد میان ۰

 ۰63/0 -404/0 437/0 070/0 ای طول برگ قاعده 3

 446/0 -330/0 004/0 544/0 ای عرض برگ قاعده 6

 -۰40/0 630/0 034/0 454/0 آذین در بوته تعداد گل 7

 -0۰6/0 -403/0 074/0 -043/0 طول ریشۀ اصلی 4

 463/0 033/0 030/0 004/0 ای اصلی طول غدة ذخیره 5

 405/0 66۰/0 730/0 473/0 محیط ریشۀ اصلی 0

 -005/0 663/0 435/0 ۰43/0 ای د ریشۀ ذخیرهتعدا 3

 034/0 005/0 037/0 -054/0 عملکرد تر ریشه 40

 055/0 -050/0 ۰74/0 0۰3/0 ساقه های تعداد انشعاب 44

 0۰۰/0 054/0 -034/0 430/0 قطر یقه 4۰

 446/4 440/4 650/۰ ۰66/3 مقادیر ویژه 

 047/43 303/43 460/۰0 033/۰5 مقادیر ویژه به درصد واریانس 

 660/57 703/44 400/65 033/۰5 درصد تجمعی واریانس 

 

شود که  عاملی چنین استنباط می ۀاز نتایج تجزی

های هوایی را بیان  عامل اول صفات رویشی اندام

ی صورت مستقیم بر عملکرد کمّ د. این صفات بهکن می

ولی با افزایش این  ،ثیر نداشتندأو کیفی این گیاه ت

ملکرد ریشه و عملکرد کیفی این گیاه افزایش صفات، ع

 ةنشان خواهند داد. این موضوع در همبستگی ساد

صفات نیز اشاره شد که بین این صفات و عملکرد 

داری وجود داشت. عامل  اریشه همبستگی مثبت و معن

طور مستقیم در  د که بهکن دوم نیز صفاتی را بیان می

طور  فات بهند. افزایش این صا عملکرد کیفی دخیل
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 دارویی و احتماالً ةمستقیم بیانگر افزایش عملکرد ماد

. عامل سوم استهای ثانویه  افزایش عملکرد متابولیت

د که کن طور مستقیم عملکرد تر ریشه را بیان می نیز به

 .استترین عامل  مهم

 

 ای خوشه ۀتجزی

ها،  دادن هرچه بهتر تفاوت بین جمعیت برای نشان

شده  صفت ارزیابی 30اساس میانگین  کالستر بر ۀتجزی

جمعیت صورت گرفت و کالستر حاصل  47در بین 

گروه تقسیم  6جمعیت به  47( و 4د )شکل شترسیم 

و  آنالیز Manovaگروه با استفاده از  6شدند. این 

 7د. گروه اول شامل شیید أصحت مکان برش ت

شیر و  خانه، ایلخچی، عجب جمعیت سد امند، چله

صفات کرک ساقه، کرک برگ و عرض  مشنق بوده و

گلبرگ مقدار باالیی داشتند. این گروه از نظر پراکنش 

های ایلخچی و  جغرافیایی متفاوت بوده و جمعیت

خانه  های سد امند و چله شیر نزدیک هم، جمعیت عجب

نزدیک هم و جمعیت مشنق در منطقۀ متفاوت قرار 

یانه و جمعیت کلیبر، م 3برگیرندة  داشت. گروه دوم در

سراب بودند و صفات طول برگ، عرض برگ، تعداد 

آذین در گیاه، طول برگه، نسبت طول به عرض برگه،  گل

 طول پرچم، طول مادگی و طول ریشۀ اصلی در این گروه

 

 میانه  و سراب  جغرافیایی   مقادیر باالیی داشت. از نظر

نزدیک هم و کلیبر دور از این دو قرار داشت. گروه 

جمعیت زگلوجه، ایرانق، ارشتناب و  6سوم نیز 

کیان را در خود جای داد که بیشترین مقدار در  ملک

گل، وضعیت کرک کاسه و تعداد  ۀصفات طول کاس

 ۀریشه مشاهده شد و هر چهار جمعیت در یک منطق

های تیل، حیدرآباد و مرند  جغرافیایی بودند. جمعیت

ن مقدار بیشتری قرار گرفتند. این گروه 6در گروه  3هر 

صفات شامل تعداد انشعاب ساقه، قطر یقه،  بیشتردر 

گره،  دهنده، تعداد میان گل ۀارتفاع گیاه، تعداد شاخ

طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، 

وضعیت کرک ساقه، وضعیت کرک برگ، تعداد 

  آذین اصلی، طول گلبرگ، آذین در بوته، طول گل گل

 ۀمحیط ریش ی، ا ذخیره ۀطول جام گل، طول ریش

آذین  بدون گل ۀای، عملکرد ریشه و طول ساق ذخیره

 6ند. از نظر جغرافیایی نیز هر سه جمعیت گروه داشت

و نزدیک  ندغرب تبریز قرار داشت شمال ةدر محدود

شرق تبریز  ةکه گروه سوم در محدود حالی هم بودند در

آب و هوای  غرب استان شمال ةقرار داشتند. محدود

 و برتری صفات داشتبت به شرق استان تر نس گرم

دلیل  به گیاه در این منطقه احتماالً ةشد ارزیابی

 تر بودن فصل رشد بود. طوالنی

 
 شده صفت بررسی 30برگ با استفاده از  جمعیت سنبل بیابانی پاره 47بندی  . گروه4شکل 
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های تیرة نعناعیان  تنوع ژنتیکی در مورد برخی جنس
و  Eremostachysولی در جنس بررسی شده است 

های آن هیچ پژوهشی صورت نگرفته و این پژوهش،  گونه
اولین تحقیق درخصوص بررسی تنوع مورفولوژیکی این 

است. نتایج این پژوهش  E. laciniataجنس و گونۀ 
را نشان داد.  شده های بررسی وجود تنوع بین جمعیت

ها  اساس نتایج تجزیۀ واریانس مشخص شد که جمعیت بر

دارای اختالف  شده ارزیابی صفت  30صفت از  ۰5از نظر 
داری بین  ند. همچنین همبستگی مثبت و معنا دار معنا

بیشتر صفات و عملکرد ریشه وجود داشت که نتیجۀ آن 
 Zaoualiافزایش عملکرد دارویی گیاه بود. نتایج پژوهش 

et al. (2012) ( در گیاه رزماریRosmarinus officinalis 

L.آوری شده، از  های جمع ( نشان داد که بین جمعیت
نظر خصوصیات مورفولوژیکی )صفات مرتبط با گل( تنوع 

تنوع ژنتیکی کنار  Bina et al. (2011) .وجود دارد
(Ziziphus spina-christi (L.) Wild. را با استفاده از )

خصوصیات مورفولوژیکی بررسی کردند و بیان داشتند که 
دار و نشان از  ها معنا ریانس همۀ ژنوتیپنتایج تجزیۀ وا

تنوع باالیی دارد. در بررسی تنوع ژنتیکی بابونۀ آلمانی 
(Matricaria chamomilla L. نتایج تجزیۀ واریانس ،)

های  دار بین جمعیت دهندة تفاوت بسیار معنا نشان
از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و صفات  شده بررسی 

ای  جود تنوع قابل مالحظهبود که بیانگر و شده بررسی
برای این صفات در بابونۀ آلمانی و امکان بهبود ژنتیکی 

ها از طریق گزینش است. بررسی ضرایب همبستگی  آن
نیز نشان داد که بیشتر صفات همبستگی مثبت و 

 & Golparvarمعناداری با عملکرد گل خشک دارند )

Ghasemi Pirbalouti, 2010 ،در پژوهشی دیگر .)
نمونۀ وحشی از  ۰0ظور بررسی تنوع بابونۀ آلمانی، من به

جمعیت اروپایی  7و با   آوری نقاط مختلف ایران جمع
مقایسه شد. نتایج نشان داد که بیشترین ضریب تغییرات 
در صفات محصول اقتصادی، تعداد گل در گیاه و مقدار 

اساس صفات  ای بر اسانس مشاهده شد. در تجزیۀ خوشه
گروه قرار گرفتند  7جمعیت در  ۰7مورفولوژیک نیز 

(Solouki et al., 2008 .)Azizi et al. (2012)  تنوع

 Origanum vulgareجمعیت مرزنجوش ) 6۰ژنتیکی 

L. ،را با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی )
فیتوشیمیایی و مولکولی بررسی کردند. نتایج تجزیۀ  

دهندة وجود تنوع بسیار باال بین  واریانس نشان
بود. همچنین همبستگی بین  شده های بررسی نوتیپژ

صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس مشاهده شد. تجزیۀ 
های  ای نیز وجود تنوع بین ژنوتیپ عاملی و تجزیۀ خوشه

 33را تأیید کرد. در بررسی تنوع ژنتیکی  شده بررسی
اساس  ( بر.Thymus vulgaris Lجمعیت آویشن )

توشیمیایی مشاهده شد که خصوصیات مورفولوژیکی و فی
بیشترین تغییرات در صفات عملکرد خشک و مقدار 

درصد( بین  70-60اسانس گیاه )ضریب تغییرات 
 ,.Mewes et alوجود دارد ) شده های بررسی ژنوتیپ

 Anethum(. نتایج بررسی تنوع ژنتیکی شوید )2008

graveolens L.های  ( نیز نشان داد که بین جمعیت
های اروپایی تنوع وجود دارد. البته  گونهوحشی ایران و 

اساس خصوصیات مورفولوژیکی  شده بر بندی ایجاد گروه
 Solouki etبندی جغرافیایی همبستگی ندارد ) با تقسیم

al., 2012ای نشان داد که در  (. البته نتایج تجزیۀ خوشه
اساس صفات  شده بر بندی ایجاد پژوهش حاضر گروه

بندی جفرافیایی  با تقسیم مورفولوژیک تا حد زیادی
 مطابقت داشت.

 
 گیری کلی نتیجه

های  منظور شناسایی تیپ مطالعۀ تنوع گیاهان دارویی به
تواند در  ها اهمیت فراوان دارد. این نتایج می مختلف آن

اصالح و اهلی کردن گیاهان دارویی کمک شایانی کند. 
، شده طور معمول اولین نشانگر استفاده در این راستا به

نشانگر مورفولوژیک است. نتایج این پژوهش نشان داد که 
صفات مربوط به عملکرد کمّی ریشه در گونۀ 

E.laciniata  که منتج به عملکرد اندام دارویی نیز
های  شوند ارزش زیادی دارند. همچنین بین جمعیت می

هایی مشاهده شد و سه جمعیت مرند،  مختلف نیز تفاوت
ر صفات مقادیر باالیی داشتند و تیل و حیدرآباد در بیشت

 های اصالحی و تولیدی استفاده شوند. توانند در برنامه می
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ABSTRACT 

The genus Eremostachys (Lamiaceae), consists of about 60 species which 15 species of Eremostachys 

grow wildly in the North-West of Iran. The rhizomes and roots of E. laciniata have traditionally been 

used as a local analgesic and for the treatment of rheumatic diseases and pain in the feet. This experiment 

was conducted in the North-West of Iran in 2012-2013, to evaluate morphological diversity. The samples 

were taken from 15 regions. Thirty traits including plant height, inflorescence height, root length, root 

fresh and dry weight was measured. Simple correlation analysis showed the existence of significant 

correlations among root yield and tuberous root length (r=0.62), main root length (r=0.53), tuberous root 

number (r=0.57) at P≤0.05 level and tuberous root diameter (r=0.85) at P≤0.01 level. ANOVA showed 

that populations in 27 of 30 traits had significant differences. Factor analysis via PCA explained over 

75.5% of the variation related to main effective characters. Populations of E. laciniata separated into four 

groups by cluster analysis using Ward method. Results showed that three populations i.e. Marand, 

Hyderabad and Till had high quantities in most of the traits and can be used in breeding and production 

programs. 
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