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 مقدمه. 1
 گیاهدان  عندوان  بده  بداز  دیدر  از عنعنا خانواده گیاهان

 (Satureja)مدرزه   جدنس  .ندد ه ابود کاربرد دارای دارویی
 به متعلق (Lamiaceae)نعناع  خانواده یها جنس از یکی

 باشد می Mentheaeقبیله  و Nepetoideae  خانواده زیر

با توزی  گسترده گونه  91این جنس دارای بیش از   [22]

این جنس بدیش از   از  [6] باشدمی منطقه مدیترانه ایدر 

  [21]باشددند مددی ایددران انحصدداری و اندددمی  گوندده 8

ی مختلف جنس مرزه به عنوان ادویه، دم نوش، در ها گونه

  اثدرات  شدود  مدی طب سدنتی و صدنای  دارویدی اسدتفاده     

ویژه اثدرات آنتدی اکسدیدانی،     هب ها دارویی متعدد این گونه

آنتی میکروبی اسانس و عصاره مرزه در مطالعات مختلدف  

  [24، 1، 4، 2]شده است تأیید بررسی و 

 S. rechingeri Jamzadمرزه رشینگری با نام علمی 

ی  ایدران اسدت  ایدن گیداه دارای     های انددم یکی از گونه

های زرد رنگ، پرزهای کرکی سفید متراکم و پوشدش  گل

متراکم از غدد نقطه نقطده در هدر دو سدطر بدرگ اسدت      

از  این گیاه سرشدار از مدواد فنلدی آنتدی اکسدیدان       [22]

در حال   [3]باشد  می اکرول و رزمارینی  اسیدوجمله کار

حارر اندام هوایی این گیاه به صورت مخلوط با گونه مرزه 

ی طبیعدی  هدا  از رویشگاه (S. khuzistanica)خوزستانی 

 جمدد  آوری و در صددنای  دارویددی مددورد اسددتفاده قددرار  

گیرد  به همین دلیل کشت و اهلدی سدازی ایدن گیداه      می

 عوامددل محیطددی باعدد جدده قددرار گرفتدده اسددت  مددورد تو

گیاهان دارویی، در مقددار   ی رشدیها ویژگیتغییراتی در 

، گلیکوزیددها،  هدا  )نظیر الکالوئید نهاآثره ؤمو کیفیت مواد 

در   [28]شوند  ( میها ی فرار )اسانسها ، روغنها استروئید

فرایند اهلی سازی ی  گیداه دارویدی بررسدی و شدناخت     

کامددل از شددرایو اکولددوژیکی گیدداه و ارتبدداط شددرایو     

ی مرفولدوژیکی و فیتوشدیمیایی بده    ها اکولوژیکی با ویژگی

منظور مدل سدازی نیازهدای اکولوژید  گیداه در شدرایو      

ی هدا  ی با بهتدرین ویژگدی  ها مزرعه و نیز شناخت جمعیت

و همکداران   Hadian  [1]رروریست رشدی و متابولیتی 

جمعیددت مددرزه خوزسددتانی را مددورد   8فددرد از  43 [21]

بررسی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی قرار دادند و دریافتند 

مربوط بده   ها که بیشترین تنوع مورفولوژیکی بین جمعیت

افدراد در   بنددی  طول دمگل و مساحت بدرگ بدود و گدروه   

آنهدا ننددان مدرتبو    با الگوی پراکنش جغرافیدایی  خوشه 

جمعیددت  1نفددر از  41 [29]و همکدداران  Karimiنبددود  

مرزه جنگلی رویش یافته در شمال و شمال شدرقی ایدران   

را از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و مقددار اسدانس مدورد    

فدرد را در سده    41این ای  خوشهارزیابی قرار دادند  آنالیز 

 هدا  جمعیت گروه قرار داد که منطبق بر مناطق جغرافیایی

درصدد متغیدر بدود      2تدا   21/1از  بود  مقدار اسانس هدم 

همچنددین در بررسددی خصوصددیات مورفولددوژیکی مددرزه   

مشخ  شد که ابعداد بدرگ   ( S. bachtiarica)بختیاری 

همبستگی معندی داری بدا مشخصدات گدل و گدل آ یدن       

همچنین ارتفاع گیاه همبستگی مثبدت معنداداری    ،داشت

همکداران   و Bezic  [26]با مشخصات گل آ یدن داشدت   

بددا اینکدده محددیو رشددد طبیعددی    کردنددد گددزارش  [9]

از نظر آب و  S. cuenifoliaو  S. montanaهای  جمعیت

داری در بازده اسدانس   هوایی یکسان است ولی تفاوت معنی

شخصده تندوع   اساسدا  م آنها مشاهده شدد کده ایدن تفداوت     

 2در بررسدی تندوع مورفولوژید      باشدد   ژنتیکدی آنهدا مدی   

تغییدرات معندی داری    Thymus glabrescens جمعیدت 

ی ترشدحی بدرگ   هدا  در طول و عرض برگ و تعدداد غدده  

گددزارش  Stella [22]و  Kokkini  [11]شددد مشدداهده 

کردند که در مرزنجوش گیاهان بدا بدازده اسدانس بیشدتر     

دارای تعداد غدد ترشحی بیشتری در سطر برگ بودندد و  

در این تحقیدق   باشد  می ژنتیکیبازده اسانس دارای اساس 

به عنوان گام نخسدت در فرایندد اهلدی سدازی گونده مدرزه       

و  هدا  رشینگری، سعی شده است رمن شناسدایی رویشدگاه  

اطالعددات اولیدده از شددرایو اقلیمددی آنهددا،      جمدد  آوری

ی مرفولددوژیکی، بددازده اسددانس و محتددوای    هددا ویژگددی

رزمارینی  اسید در دو سطر بدین و درون جمعیتدی مدورد    

 ریدزی  برنامده بررسی قرار گیرد تا با استفاده از این اطالعات 

    انجام شودکشت و اهلی سازی این گیاه برای مناسب 
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 شناسی روش. 2

 های طبیعی شناسایی و مطالعه رویشگاه .1 .2
ی هدا  با استفاده از اطالعدات موجدود در فلدور، نمونده    

هدای مختلدف   هرباریومی و کم  از مردم بومی، رویشدگاه 

ی ایالم و خوزستان شناسدایی  ها مرزه رشینگری در استان

  در هر رویشگاه اطالعات جغرافیایی بوسیله جدی پدی   شد

برداری خاک از هر رویشگاه از عمق  اس ثبت گردید  نمونه

آنالیز خصوصدیات  برای سانتی متر نیز انجام و  91صفر تا 

.شدفیزیکی و شیمیایی آنها به آزمایشگاه ارسال 



برداشتوآمادهسازیموادگیاهی.2.2
منظدور مطالعده تندوع مرفولدوژیکی و انددازه گیدری        به

سطر بین  ی رزمارینی  اسید در دوامقدار اسانس و محتو

 و درون جمعیتی، از هر رویشگاه نمونه برداری اندام هوایی

بدا  فرد گیداهی   11تا  21از تعداد  در مرحله گلدهی کامل

به اندازه جمعیت با توزی  مناسب در جمعیدت و بدا   توجه 

متدر بده منظدور جلدوگیری از برداشدت       21فاصله حداقل 

 گیاهان خویشاوند نزدی ، انجام شدد  بده منظدور بررسدی    

مرفولوژیکی از هر بوتده تعدداد ید  شداخه کامدل پدرس       

انددازه گیدری بده آزمایشدگاه منتقدل شدد        برای گردید و 

همچنین اندام هوایی هدر ید  از گیاهدان برداشدت شدده      

بررسی اسانس و عصاره بالفاصله پس از برداشدت در  برای 

هدای  سایه خش  گردید و تا زمان انجام آزمایش در کیسه

 خش  و خن  نگهداری شدند پالستیکی در محل 



بررسیتنوعمرفولوژیکی.2.3
ی تهیه شده از نظر صدفات مختلدف از جملده    ها نمونه 

مساحت سدطر بدرگ، طدول بدرگ، عدرض بدرگ، فاصدله        

ها، طدول دمگدل، طدول جدام، طدول کاسده، قطدر        میانگره

 و کاسبرگ، نسبت طول به عدرض کاسدبرگ، رندگ بدرگ    

شکل برگ مورد بررسی قرار گرفتند  برای ارزیابی هر ی  

بددرگ یددا گددل از هددر بوتدده    21 از صددفات کمددی تعددداد 

  شدگیری شده و میانگین آنها محاسبه  اندازه

استخراجاسانسوعصاره.2.4
گیدری   قبدل از اسدانس   (برگ و گل) های گیاهی نمونه

انجدام  آزمایشدگاهی بدر روی آن    عملیدات  بعدد شده و رخ

  روش استفاده شدده بدرای اسدتخراس اسدانس در ایدن      شد

تحقیق تقطیر با آب بدا اسدتفاده از دسدتگاه کلدونجر بدود       

و در پایدان   سداعت ادامده یافتده    9گیری به مددت   اسانس

بازده اسانس بر حسب  اسانس جم  آوری و توزین گردید 

گدرم مداده گیداهی     211مقدار اسانس اسدتخراس شدده از   

 اندازه گیری رزمارینی  اسید استخراسبرای   محاسبه شد

بددین  انجام شدد    [2] گیاهی با روش اولتراسونی  عصاره

میلی گرم ماده گیاهی خدرد شدده بدا حدالل      111منظور 

دقیقدده در حمددام   41( بدده مدددت 21/21الکلددی ) -آبددی

فیلتدر شدده و   بعدد   هدا  اولتراسونی  استخراس شد  عصداره 

فاده از دسددتگاه اندددازه گیددری رزمارینیدد  اسددید بددا اسددت

HPTLC  طبدق روش Reich & Schibli  [23]   انجدام

 شد 



آنالیزآماری.2.5
، میزان پراکنددگی بده ازای ید  واحدد از     تنوعرریب 

صدفات مدورد    کده ردریب تندوع    کندد  میانگین را بیان می

گیدری  انددازه  9.1نسدخه    SASوسیله نرم افزار هبررسی ب

رسم  SPSS افزارو پالت توسو نرم خوشه همچنین  شد 

 شد 

 

 نتایج .3
بررسیپراکنشجغرافیایی.3.1

ی ایددالم و خوزسددتان هددا مددرزه رشددینگری در اسددتان

هدای مدرزه رشدینگری در منداطق     رویشگاه پراکنش دارد 

ی خوزسددتان و هددا گرمسددیری و نیمدده گرمسددیری اسددتان

و عددرض  99تددا  91ویددژه ایددالم در طددول جغرافیددایی  هبدد

اند  کمترین ارتفداع رویدش   واق  شده 63تا  64جغرافیایی 

متدر( و بیشدترین    911این گیاه در منطقه نصریان ایالم )
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کیلومتر از همین منطقه در منطقه کداور   22آن به فاصله 

باشدد  در اسدتان خوزسدتان نیدز      مدی  متر 2211با ارتفاع 

متر از سطر دریا متفداوت   811تا  411ارتفاع رویش بین 

هدای  درجده در جمعیدت   62ا تد  21شیب زمین بین  بود 

این گیاه در اسدتان ایدالم    ( 2مختلف متفاوت بود )جدول 

نقدداط کبیرکددوه پددراکنش وسددیعی دارد و در   بیشددتر در 

در تمددام کنددد   مددی ی شددمالی و جنددوبی رشدددهددا شددیب

روی  ی شناسدایی شدده مدرزه رشدینگری بدر     هدا  رویشگاه

کند  این گونه در هدر دو شدیب    می ی آهکی رشدها صخره

ی جندوبی و  هدا  شمالی و جنوبی رویش دارد ولی در شیب

آفتابگیر تدراکم بیشدتری دارد  شدیب رویدش در منداطق      

باشدد  بافدت خداک     می درجه متفاوت 41تا  22مختلف از 

مناطق مورد مطالعه شدامل دو ندوع بافدت لدومی رسدی و      

 ی درشددتهددا لددومی شددنی بددا درصددد بدداالیی از سددنگریزه

 ( 1اشد )جدول ب می

 

هایایالموخوزستانآوریمرزهرشینگریدراستاننقشهمناطقجمع.1شکل

 

هایمرزهرشینگریمختصاتجغرافیاییوژئولوژیکیرویشگاه.1جدول

 رویشگاه

 مشخصه
 اللی لیوس گالن بان روشان نصریان کاور زرین آباد

.´11.°99 عرض جغرافیایی ״996  91°.21´. ״229  91°.21´. ״29  99°.99´. ״14  91°.12´. ״96  91°.99´. ״91  91°.91´.68. ״1  

.´63.°64 426.´21.°64 طول جغرافیایی ״191  64°.61´. ״93  64°.29´. ״29  64°.24´. ״13  68°.63´. ״11  64°.16´. ״11  

 921 821 411 121 911 2211 111 ارتفاع از سطر دریا

 N, S N, NW S N, NW N, NW N, S N, S جهت شیب

 °62-21 °92-21 °41-11 °62-91 °62-11 °61-22 °11-22 شیب زمین

 سنگ آه  سنگ آه  سنگ آه  سنگ آه  سنگ آه  سنگ آه  سنگ آه  شناسی الیه زمین
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رشینگریزههایمروشیمیاییخاکرویشگاهیهایفیزیکبرخیازویژگی.2جدول

 اللی لیوس گالن بان روشان نصریان کاور آباد زرین واحد نام متغیر ردیف

 رس سیلت سیلت سیلت رس سیلت رس  بافت خاک 2

 68 96 99 91 22 91 61 % درصد اشباع 1

ds/m 63/2 هدایت الکتریکی 9  11/9  24/2  91/1  81/1  3/1  13/1  

6 pH  1/1  2/8  8 8/1  3/1  8/1  8/1  

2 
کل مواد 

 شونده خنثی
% 28 41 2/21  11 21 2/19  11 

61/2 % کربن آلی 4  28/1  2/1  18/1  11/1  28/1  62/1  

21/1 % ازت کل 1  14/1  129/1  18/1  112/1  14/1  12/1  

8 
فسفر قابل 

 دسترس
Ppm 6/2  6/9  6/2  1/6  2 1/1  29 

3 
پتاسیم قابل 

 دسترس
Ppm 291 11 211 221 291 221 231 

 62 24 24 28 69 28 61 % شن 21

 13 14 14 16 18 16 99 % سیلت 22

 91 28 28 28 13 28 11 % رس 21

 1 1 1 1 1 1 1 (me/100) گچ 29



بررسیمرفولوژیکی.3.2
 هدا  گیاه مرزه رشینگری دارای کرک زیاد و رنگ بدرگ 

باشد  شدکل بدرگ بدا تفداوت در      می خاکستری تا نقره ای

رندگ  ای متندوع و  نسبت طول و عرض از قاشقی تدا نیدزه  

ها نیز از سفید تدا زرد، بدنفش جزئدی و بدنفش کامدل       گل

تیپ رشد کلی ایدن گیداه در منطقده     1متفاوت بود  شکل 

هدای  دهد  در بین تمام جمعیدت  می نصریان ایالم را نشان

درصد بدرای   12/69مرزه رشینگری بیشترین رریب تنوع 

بدست آمد  صفات طول و قطر کاسبرگ نیز مساحت برگ 

 66/23و  39/24دارای کمترین رریب تنوع )بده ترتیدب   

در حدالی کده در درون    ،هدا بودندد  در بین جمعیتدرصد( 

درصدد( بدرای    12/21بیشترین ردریب تندوع )  ها جمعیت

درصد( بدرای   24/1مساحت برگ و کمترین رریب تنوع )

نصدریان ایدالم   نسبت طول جام به طول کاسه در جمعیت 

 دیده شد 

 

مرزهرشینگریدرمرحلهگلدهیکامل)منطقهنصریانایالم(.2شکل
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هایمختلفمرزهرشینگریدامنهتغییراتشاملضریبتنوع،میانگین،حداکثروحداقلبدستآمدهبرایصفاتموردمطالعهجمعیت.3جدول

 ایالم –کاور  جمعیت ایالم –جمعیت گالن  ایالم –جمعیت بن روشان   

 حداقل حداکثر میانگین واحد صفت
رریب 

 تنوع )%(
 حداقل حداکثر میانگین

رریب 

 تنوع )%(
 حداقل حداکثر میانگین

رریب 

 تنوع )%(

Mm2 16/92 سطر برگ  92/46  2/28  82/93  36/11  84/96  18/21  26/96  12/16  19/91  94/1  88/92  

Cm 28/1 29/3 طول میانگره  19/2  9/21  29/6  99/4  39/1  49/19  28/6  1 9 31/11  

Mm 62/21 طول برگ  14/22  84/1  32/11  11/21  19/29  6/8  14/26  28/21  26 1 16/11  

Mm 16/8 64/21 عرض برگ  39/2  84/23  81/2  1/8  89/6  31/28  81/2  8 6 26/28  

Mm 12/6 طول دمگل  1/4  14/1  11/11  68/9  14/2  1/1  11/13  19/2  9 2 21/62  

Mm 24/22 39/21 طول جام گل  4/21  11/21  89/21  21 2/1  88/16  42/21  24/24  82/6  23/92  

Mm 99/1 1/8 طول کاسه گل  6/4  22/21  12/1  14/3  2/4  66/26  46/2  1 2 34/22  

Mm 84/2 قطر کاسه گل  99/1  29/2  16/26  12/2  99/1  99/2  41/24  11/1  9 1 22/11  

33/9 % نسبت طول کاسه به قطر  16/2  62/9  22/26  62/6  66/2  88/9  11/22  22/1  2/9  1 26/28  

13/1  نسبت طول جام به طول کاسه  23/1  44/2  13/22  43/2  69/1  8/1  19/11  34/2  19/9  43/1  66/93  

12/9 % بازده اسانس  2/6  9/1  93/11  91/9  2/6  2/1  22/11  22/9  19/2  1/2  31/99  

16/9 % اسیدرزمارینی    36/2  41/2  28/98  21/9  93/4  3/1  13/64  41/2  19/1  82/1  13/61  

 اللی -جمعیت بنه ادب لیوس -جمعیت نورآباد جمعیت نصریان ایالم  

 حداقل حداکثر میانگین واحد صفت
رریب 

 تنوع )%(
 حداقل حداکثر میانگین

رریب 

 تنوع )%(
 حداقل حداکثر میانگین

رریب 

 تنوع )%(

Mm2 83/11 سطر برگ  16/63  2/3  12/21  12/12  66/91  94/3  11/92  13/11  24/62  91/1  16/62  

Cm 31/1 طول میانگره  84/21  1/6  14/92  62/1  91/22  6/2  44/12  63/4  19/21  24/6  86/16  

mm 31/21 طول برگ  2/23  1/3  18/11  16/21  6/21  89/1  11/11  21/22  24 89/1  9/23  

mm 62/4 عرض برگ  8/21  2/6  12/11  1/4  1/8  44/9  22/16  99/4  14/8  6/9  28/12  

mm 29/6 طول دمگل  3/4  44/1  19/92  32/1  1/6  4/2  98/91  94/9  4 2/2  66/99  

mm 82/22 طول جام گل  19/28  4/22  21/21  66/22  11/28  11/21  46/26  1/21  89/22  41/3  41/21  

mm 91/1 طول کاسه گل  64/8  19/2  22/22  14/1  24/3  19/2  61/29  16/4  94/1  44/6  94/21  

mm 1 19/1 قطر کاسه گل  1/2  12/3  32/2  19/1  2/2  26/29  82/2  29/1  24/2  2/21  

48/9 % نسبت طول کاسه به قطر  91/6  34/1  19/22  86/9  94/6  31/1  21/21  98/9  12/6  3/1  66/3  

21/1  نسبت طول جام به طول کاسه  63/1  82/2  24/1  26/1  82/1  88/2  22/29  14/1  86/1  1/2  13/22  

42/1 % بازده اسانس  2/6  4/2  36/18  2/1  16/9  39/1  86/92  32/1  2/6  49/2  61/92  

14/1 % رزمارینی  اسید  26/6  14/2  13/92  61/9  13/1  8/2  32/63  6/1  84/6  26/1  63/26  

ایالم –آباد  جمعیت زرین   ها در بین تمام جمعیت       

 حداقل حداکثر میانگین واحد صفت
رریب 

 تنوع )%(
 حداقل حداکثر میانگین

رریب 

 تنوع )%(
    

Mm2 11/11 93/91 سطر برگ  24/22  2/91  63/19  92/46  91/1  12/69      

Cm 62/2 میانگرهطول   1 6 16/22  91/4  84/21  39/1  82/91      

Mm 28/21 طول برگ  29 8 14/29  11/22  2/23  1 22/11      

Mm 11/2 عرض برگ  4 9 22/21  9/4  8/21  9 22/12      

Mm 81/2 طول دمگل  6 2 14/68  29/9  3/4  2 11/61      

Mm 32/3 طول جام گل  29/21  18/4  24/23  16/29  19/28  82/6  81/11      

Mm 23/2 طول کاسه گل  1 6 91/26  48/4  14/3  6 39/24      

Mm 32/2 قطر کاسه گل  9 2 1/94  39/2  9 2 66/23      

11/9 % نسبت طول کاسه به قطر  2/2  1 18/92  24/9  2/2  1 49/12      

82/2  نسبت طول جام به طول کاسه  11/1  3/1  26/12  1 19/9  43/1  29/12      

22/9 % بازده اسانس  1/4  16/2  26/66  31/1  1/4  39/1  12/99      

26/6 % رزمارینی  اسید  68/4  11/1  28/91  11/9  23/8  26/1  41/68      
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بررسیبازدهاسانسومقداررزمارینیک.3.3

اسید
هدای مدرزه   رریب تنوع برای بازده اسانس در جمعیت

درصد بدود و بیشدترین آن در جمعیدت     12/99رشینگری 

درصدد( بدسددت آمدد  بدازده اسددانس     26/66زریدن آبداد )  

درون ی مددورد مطالعدده تنددوع زیددادی بددین و   هددا نموندده

بددازده اسددانس افددراد داشددت  در ایددن گیدداه  هددا جمعیددت

)در جمعیدت نورآبداد( تدا     39/1های مختلف بین جمعیت

ن یدرصددد )در جمعیددت کدداور( متنددوع بددود  بدداالتر   1/4

درصددد( در  9/ 22) هددا میددانگین بددازده اسددانس جمعیددت

تدرین میدانگین بدازده    و پدایین  جمعیت کاور و زرین آبداد 

 لیددوس درصددد( در جمعیددت 1/ 2) هددا اسددانس جمعیددت

بیشددترین رددریب تنددوع در مددورد مقدددار   مشدداهده شددد 

( دیدده  63/26رزمارینی  اسدید در جمعیدت بنده ادب )%   

شدددد  مقددددار رزمارینیددد  اسدددید در عصددداره متدددانولی 

های مطالعه شده تنوع بداالیی داشدت و در مدورد     جمعیت

در  ،درصد متغیدر بدود   13/1تا  26/1ی گیاهی از ها نمونه

 41/2ها از که میانگین رزمارینی  اسید در جمعیت حالی

درصدد )در جمعیدت    26/6درصد )در جمعیدت کداور( تدا    

 زرین آباد( متغیر بود 



همبستگیسادهصفاتموردبررسی.3.4
بازده اسدانس  های مختلف مرزه رشینگری در جمعیت

دار منفدی بدا سده صدفت طدول میدانگره       همبستگی معنی

( -941/1( و طدول جدام )  -162/1(، طول برگ )-134/1)

نشان داد  صفت طول میانگره همچنین همبستگی مثبدت  

طول برگ، عرض بدرگ، طدول دمگدل،    معنی دار با صفات 

  ( 6)جدول  طول گلبرگ و طول کاسبرگ نشان داد

هایمرزهرشینگریضرایبهمبستگیپیرسونبرایصفاتمختلفموردمطالعهدرجمعیت.4جدول

برگ شکل  
قطر 

 کاسه گل

طول کاسه 

 گل

طول 

 جام گل
 طول دمگل

عرض 

 برگ

طول 

 برگ

طول 

 میانگره
 بازده اسانس سطر برگ

رزمارینی  

 اسید
 

  212/1بازده اسانس    

       168/1       116/1    سطر برگ

   231/1    -134/1 -    **281/1   میانگرهطول 

 928/1**     423/1**   -162/1  *   -162/1طول برگ      

 163/1     **916/1    **192/1 **     -236/1     -116/1عرض برگ    

                                                                        241/1     221/1      618/1      **134/1      -242/1    -962/1**   طول دمگل

 614/1   **982/1 ** 943/1    **632/1 **     212/1     -941/1   ** -141/1* طول جام گل  

  682/1   **  216/1   **121/1    *112/1   *  911/1 **     126/1       *-112/1     -182/1طول کاسه گل   

           216/1      -111/1            111/1      -124/1      -161/1        163/1        288/1          261/1   131/1 **  قطر کاسه گل

 212/1 -     124/1-     131/1-          261/1- -699/1     **-181/1    -166/1   -114/1  **      219/1       121/1  شکل برگ    

  -        912/1     **116/1-       119/1-     111/1    114/1 -     226/1-    182/1      111/1 -     228/1      -181/1    -231/1رنگ برگ     

 درصد 2دار در سطر احتمال  : همبستگی معنی *درصد    2دار در سطر احتمال  همبستگی معنی ** :



هایاصلیمؤلفهوتجزیهبهایخوشهتجزیه.3.5
افراد مورد مطالعه مرزه رشینگری بدر  ای  خوشهتجزیه 

گدروه اصدلی قدرار     9اساس صفات بررسی شده، آنها را در 

 Bفرد در گروه  6داد  تعداد افراد موجود در هر گروه بین 

افدراد مدرزه   بیشدتر  متفداوت بدود     Aفرد در گدروه   41تا 

تنهدا   Bقدرار گرفتندد  گدروه     Aرشینگری در گروه بزرگ 
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 Cی گالن و کاور بود  در گدروه  ها فرد از رویشگاه 6شامل 

رویشگاه مختلدف   2فرد قرار گرفتند که متعلق به  29نیز 

خوشده  هدای ایدن گونده در    تمایز جمعیتالبته باشند  می

 د باشبراحتی امکان پذیر نمی

عامدل اصدلی کده     21هدای اصدلی،    در تجزیه به مؤلفه

 48/33مقادیر آنها بیشتر از ید  بدود توانسدتند مجموعدا     

درصد واریانس کدل را توجیده کنندد  سده مؤلفده اول بده       

درصددد واریددانس کددل را   18/29و  22/22، 4/14ترتیددب 

(  صفات طول و عرض برگ، طول 2توجیه کردند )جدول 

شترین سهم با ردرایب مثبدت را   میانگره و طول دمگل بی

، 26هدای شدماره    داشتند و ژنوتیپ (PCI)در اولین مؤلفه 

قدرار گرفتندد    PCI در انتهای مثبدت  26و  19، 8، 1، 11

(  صفات بازده اسانس و شکل برگ صفاتی بودندد  9)شکل 

که در این مؤلفه دارای ررایب منفی باال بودند  در مؤلفده  

( صفات مساحت برگ، قطر کاسه گل و عدرض  PCIIدوم )

برگ بیشترین مقدار ویژه مثبت را داشتند  بر این اسداس  

در انتهای  13و  11، 19، 12، 11، 14های شماره  ژنوتیپ

قرار گرفتندد  بیشدترین ردریب منفدی      پالتPCII مثبت 

صفت در این مؤلفه نیز مربوط به صفت رنگ بدرگ، طدول   

بدود  بده همدین ترتیدب      جام به طول کاسه و طدول جدام  

کامال متمدایز   وPCII در انتهای منفی  11ژنوتیپ شماره 

( صدفات نسدبت   PCIIIاز بقیه قرار گرفت  در مؤلفه سوم )

طول جام به طول کاسه و رندگ بدرگ بیشدترین ردریب     

مثبت را داشتند، در حدالی کده بیشدترین ردرایب منفدی      

مربوط به نسبت طول به قطر کاسده گدل، طدول کاسده و     

افدراد در   بنددی  ازده اسانس بدست آمد  همچندین گدروه  ب

 ( 6پالت دوبعدی منطبق بر خوشه هست )شکل 



هایمختلفمرزهرشینگریایافرادجمعیتآنالیزخوشه.3شکل

 هایمرفولوژیکیبراساسفواصلاقلیدسیحاصلازماتریسداده
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فاکتوراول5هایاصلیوصفاتمحوریبرایمؤلفهمقادیرویژه،واریانس،درصدتجمعیواریانس.5جدول

موردمطالعهمرزهرشینگریبراساسصفاتمرفولوژیکی



 صفات
 مؤلفه

2 1 9 6 2 

- مقدار رزمارینی  اسید 926/1  0/525 131/1  11/1  - 222/1  

- بازده اسانس 698/1  139/1  - 243/1  243/1  923/1  

224/1 سطر برگ  0/955 264/1  - 134/1  199/1  

- 0/943 طول میانگره 221/1  242/1  991/1  - 119/1  

914/1 0/817 طول برگ  113/1  - 211/1  612/1  

221/1 0/495 0/847 عرض برگ  - 11/1  138/1  

222/1 طول دمگل  - 288/1  - 19/1  612/1  - 281/1  

- 0/883 طول جام گل 921/1  262/1  261/1  - 129/1  

221/1 طول کاسه گل  291/1  - 244/1  636/1  - 112/1  

- قطر کاسه گل 213/1  0/458 92/1  432/1  - 118/1  

696/1 نسبت طول کاسه گل به قطر  - 131/1  - 162/1  - 162/1  122/1  

931/1 نسبت طول جام به طول کاسه  - 662/1  0/917 - 11/1  - 236/1  

- شکل برگ 911/1  - 182/1  223/1  628/1  242/1  

121/1 رنگ برگ  - 626/1  0/451 119/1  624/1  

824/3 مقادیر ویژه  182/2  79/1  232/2  21/2  

902/29 درصد واریانس کل  518/15  272/13  941/22  338/1  

411/14 درصد واریانس تجمعی  223/61  612/22  148/44  899/84  

 

 
هایاصلیمؤلفههایاولودومحاصلازتجزیهمؤلفهدوبعدیپراکنشافرادموردمطالعهمرزهرشینگریبراساستپال.4شکل

(،99-58(،جمعیتگالن)59-48(،جمعیتبنروشان)49-29(،جمعیتاللی)25-19(،جمعیتلیوس)15-1جمعیتنصریان)[

 [(78-87آباد)(،جمعیتزرین88-98جمعیتکاور)

PC-II (18.28 %)
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 گیریو نتیجه بحث. 4
هدای متعدددی از گیداه مدرزه     مطالعه رویشدگاه در این 

دامنده  رشینگری شناسایی و مورد بررسدی قدرار گرفتندد     

تدا   911 رویش گیداه در منداطق مدورد مطالعده از ارتفداع     

متر از سطر دریا مشاهده شد کده البتده ارتفاعدات     2211

مشداهده شدده از نظددر طدول و عددرض جغرافیدایی بسددیار     

شیمیایی خداک   وی فیزیک تجزیه نزدی  به یکدیگر بودند 

های بدا بافدت سدب  و نسدبتا     نشان داد که گیاه در خاک

روید  در مجموع با توجه به شدرایو  فقیر از نظر غذایی می

رسدد کشدت و    مدی  ی طبیعی به نظدر ها حاکم بر رویشگاه

ی آهکی با زهکش مناسب و سدب ،  ها تولید گیاه در خاک

حدددود ندده نندددان غنددی از نظددر غددذایی و بددا آبیدداری م  

پذیر باشد  در سال مورد مطالعه، رویش این گیاه در  امکان

ها از اوایل اسفند آغاز شده و با دوره رشدد  رویشگاهبیشتر 

و رشد آن در دهد  میگل طوالنی در اواخر شهریوررویشی 

رسد  این گیاه اواخر آبان ماه با سرد شدن هوا به اتمام می

قابدل تددوجهی  هدا از تدراکم و وسدعت    رویشدگاه بیشدتر  در 

ها بجز در منداطق اللدی و لیدوس،    برخوردار بود و جمعیت

اند  تقریبدا در تمدام   تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته

و کدرده  های آهکی رشدد  ها این گونه روی صخرهرویشگاه

 است رشد کرده کمتر در نواحی دارای الیه ای از خاک 

 رشدد ایدن گیداه در منداطق نصدریان      میدزان تراکم و  

رویشدگاه   در)خوزستان( جالب توجده بدود     )ایالم( و اللی

منطقه کاور )ایالم( در کنار مدرزه رشدینگری گونده مدرزه     

خوزستانی نیز حضور داشت  در منطقه اللی نیدز در بدین   

هدای مدرزه   جمعیت وسی  مرزه رشدینگری تعددادی بوتده   

کداور گیاهدانی نیدز    خوزستانی شناسایی شدد  در منداطق   

حضور داشتند که انتساب آنها به هدر ید  از دو گونده بدر     

های شناسایی بده راحتدی امکدان پدذیر نبدود       اساس کلید

ی مناطق اللدی و لیدوس بوسدیله افدراد بدومی      ها رویشگاه

شوند کده در منطقده لیدوس برداشدت خیلدی      برداشت می

باشدد   جمعیت این ناحیده تحدت خطدر مدی     و شدید بوده

ق رویدش مدرزه رشدینگری بده لحداا جغرافیدایی از       مناط

شدت نور و دمای باالیی در فصل رویش برخوردار هستند 

های رو به جنوب نشدان از  و رویش اغلب گیاهان در شیب

 نیاز این گیاه به این عوامل محیطی دارد 

نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح باالیی از تندوع   

هددای از نظددر ویژگددیهددا درون جمعیددتویددژه  هبددبددین و 

مرفولوژی، بازده اسانس و محتوای رزمارینی  اسید وجود 

دارد  تنوع مرفولوژیکی در ی  گونده ممکدن اسدت بعلدت     

پذیری فنوتیپی در شرایو محیطی  تنوع ژنتیکی یا انعطاف

متعددد انجددام شددده روی  مطالعددات   [21]مختلدف باشددد  

 ،[21]ی های مرزه بومی ایران از جمله مرزه خوزستانگونه

دهدد  نشان مدی  [26]مرزه بختیاری  و [29]مرزه جنگلی 

های مرفولدوژیکی و فیتوشدیمیایی گیداه تحدت     که ویژگی

در مطالعده   گیرد شرایو اقلیمی محل رویش قرار میتأثیر 

Hadian  بنددی  گدروه  کده  مشخ  شدد  [21]و همکاران 

بددا الگددوی پددراکنش خوشدده افددراد مددرزه خوزسددتانی در 

که در این مطالعه نیدز   نندان مرتبو نبود جغرافیایی آنها

 بندی نتایج مشابهی بدست آمد و تنوع مرفولوژیکی و گروه

افراد مورد مطالعه مرزه رشینگری بطور نسبی با پدراکنش  

ها در ارتباط نبود و پدراکنش افدراد در   جغرافیایی جمعیت

کدرد  البتده   از الگوی خاص جغرافیایی پیروی نمدی خوشه 

فرد مرزه جنگلی، آنها را در سده گدروه    41ای  خوشهآنالیز 

هدا بدود   قرار داد که منطبق بر مناطق جغرافیایی جمعیدت 

[29]  

 41/2هددا از میددانگین رزمارینیدد  اسددید در جمعیددت 

درصدد )در جمعیدت    26/6درصد )در جمعیدت کداور( تدا    

مقدددار رزمارینیدد  اسددید در   زریددن آبدداد( متغیددر بددود  

درصدد   82/2تدا   23/1نی بدین  مرزه خوزستاهای  جمعیت

ی مرزه رشدینگری  ها در رویشگاه  [21]شده است گزارش 

هدای مدرزه   شرایو خش  تر و گرمتر نسبت بده رویشدگاه  

کداور و  مانندد  هرنند در مناطقی  ،خوزستانی حاکم است

مقددادیر بدداالتر روینددد   مددی اللددی بددن ادب هددر دو گوندده 

در ویدژه   هبد رزمارینی  اسید در عصداره مدرزه رشدینگری    

ژنتیکدی بداالتر آن   قابلیت شرایو محیطی یکسان نشان از 

هدا از  مطالعه میانگین بازده اسدانس جمعیدت  این در  دارد 
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در مطالعدده  درصددد متغیددر بددود   9/ 22درصددد تددا  1/ 2

Hadian  میدددانگین بدددازده اسدددانس   [21]و همکددداران

 82/1درصدد تدا    14/1های مرزه خوزستانی بدین  جمعیت

 21/1مقدار اسانس مرزه جنگلدی نیدز از    بود درصد متغیر 

  [29]درصد متغیر بوده است  2تا 

ی ندادر بدا پدراکنش    هدا  گزارش شده است که در گونه

نتدایج ایدن     [8]هاست محدود تنوع بیشتر درون جمعیت

مرزه رشینگری درون  مطالعه نیز نشان داد که بیشتر تنوع

توزی  شده اسدت کده مشدخ  کنندده تفدرم       ها جمعیت

در مورد مرزه رشینگری تندوع  باشد  ها میمحدود جمعیت

صددفات مختلددف مرفولددوزیکی، بددازده اسددانس و محتددوای 

تواند به  می ویژه در درون ی  جمعیت هرزمارینی  اسید ب

عوامل ژنتیکی مرتبو باشدد  در صدورتی کده تندوع دارای     

انتخداب افدراد بدا    برای توان از آن  می اساس ژنتیکی باشد

کشدت اسدتفاده   برای رشد و عملکرد متابولیتی باال قابلیت 

ی مرغدوب از  هدا    به منظدور اطمیندان، بایدد ژنوتیدپ    کرد

طبیعت انتخاب و در محیو یکسان کشت شوند تا اسداس  

شود  بدا توجده بده    تأیید سی ری مورد برها ژنتیکی ویژگی

لی کردن باید دنبال شود این امر، رهیافت اصالحی طی اه

اال بد تولیدد  قابلیت تا بر اساس تنوع موجود ارقام همگن با 

صنعت در ی کشاورزی و استفاده ها برای کشت در سیستم

   ند آیبدست 
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