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 چکیده
 کارواکرول و تيمول ازجملههایی  ترکيب داشتن با و بوده نعناعيان تيره از معطر گياهی (.Satureja hortensis L)تابستانی  مرزه     

 صفات تنوع پژوهش این در شود. می استفاده دارویی و غذایی صنایع در ميکروب، آنتی و اکسيدان آنتیهای  ترکيب عنوان به

 های توده بذر .شد بررسی بود، شده کشت مزرعه شرایط در که مرزه خارجی و ایرانی های توده بين در فيتوشيميایی و فولوژیکیرمو

 تعداد بررسی، مورد صفات گردید. کشت تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در اردبيل شهر در 1611 سال در مختلف

 تعداد برگ، تر وزن هوایی، اندام خشک وزن ،طوقه قطر برگ، عرض به طول نسبت بذر، زنی جوانه تا روز تعداد ، شاخه تعداد ،ميانگره

 و کاروتنوئيد و a، b کلروفيل محتوای بذرها، رسيدن تا روز تعداد ،گل خشک وزن دانه،رهزا وزن آذین، گل دم طول ،بوته هر در گل

 گل خشک وزن و (36/03) شاخه تعداد (،66/12) ميانگره تعداد بيشترین که داد نشان وهشپژ این از حاصل نتایج بودند. فالونوئيد

 مشاهده (=10/2r) هزاردانه وزن و هوایی اندام خشک وزن بين همبستگی ميزان بيشترین بود. خوزستان  توده در گرم( ميلی 66/6)

 قزوین، غربی، آذربایجان های توده شامل اول گروه نمود. بندی طبقه گروه چهار در را بررسی مورد های توده ای، خوشه تجزیه شد.

 ،0 رومانی رومانی، ارمنستان، مجارستان، تاجيکستان، های توده شامل دوم گروه ایتاليا، و رضوی خراسان لرستان، کردستان، تهران،

 قرار چهارم و سوم گروه در ترتيب به ازبکستان همچنين و یزد و گيالن بود. شمالی خراسان و گرجستان روسيه، یونان، خوزستان،

 های توده تحقيق، این نتایج براساس کنند. توجيه را کل واریانس از% 11/13 توانستند عامل 7 که داد نشان ها عامل به تجزیه گرفتند.

 مجموع، در شود. استفاده اصالحی های برنامه در دتوان می تنوع این و بوده باالیی ژنتيکی تنوع دارای مرزه خارجی و ایرانی مختلف

 شود. می توصيه عملکرد نظر از ازبکستان و یونان ،خوزستان ی ها توده

 

 .فيتوشيميایی های ویژگی مورفولوژیکی، صفات توده، تنوع، کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 گياهیأ منش با داروهای ی برایروزافزون تقاضای امروزه

 وجود توليد کمتر هزینه و بودن خطر بی زیستی، فواید علت به
 ایجاد و دارویی گياهان مورد در زیادی تحقيقات و دارد
 انجام حال در برتر والد گياهان از استفاده با جدید ارقام
 گام ود گزینش و تنوع بررسی .(Mulat et al., 2019) است
 ذخایر بررسی و بوده اصالحی های برنامه در مهم
 ضروریست موجود تنوع از برداری بهره برای پالسمی ژرم

(Crossa et al., 2017).  
 گياهان ازجمله (.Satureja hortensis L) تابستانه مرزه
 و نعناعيان خانواده به متعلق که است باارزش دارویی

 این .باشد می چندساله یا ساله یک و بوده نپتوئيده زیرخانواده
 و بوده ایران و عراق قفقاز، آناتولی، اروپا، جنوب بومی گياه

 ,.Novak et al) شود می کشت دنيا مناطق اغلب در امروزه

 ارزشمندی های ترکيب داشتن علت به تابستانه مرزه .(2006
 صنعت در و داشته زیادی کاربرد ،تيمول و کارواکرولمانند 

 بين در (.Hadian et al., 2008) شود می استفاده داروسازی
 را سهم بيشترین کارواکرول گياه، این در موجود های ترکيب

 درصد 32-32 که طوری به ؛است داده اختصاص خود به
 ,.Mihajilov-Krstev et al) شود می شامل را ها ترکيب

 ژرانيول، تيمول، ترتيب به کارواکرول، از پس (.2009
 دارند. را ميزان بيشترین سيمن و ترپينن-گاما کاریوفيلن،

 به نيز فنولی ناشناخته های ترکيب و ها ویتامين و معدنی مواد
 را خود ضدميکروبی اثر کارواکرول دارد. وجود کمتر ميزان

 دهد. می انجام باکتریایی سلول ءغشا بر اثرگذاری طریق از
 نفوذپذیری در تغيير طریق از کارواکرول دیگر عبارت به

 یونی شيب در تغيير به منجر هيدروژن و پتاسيم های کانال
 سلول اساسی عملکردهای توقف و اختالل سلول، دیواره در
 افزایی هم اثر دارای کارواکرول و تيمول شود. می مرگ و

 بين افزایی هم اثر همچنين (.Didry et al., 1994) هستند
 اثر ها پژوهش برخی دارد. وجود سيمن و کارواکرول

 & Brenes) اند رسانده اثبات به نيز را سيمن ضدميکروبی

Roura, 2010).  
 و متر سانتی 32 تا 62 طول به ارتفاعی تابستانه مرزه

 خاکستری به مایل سبز رنگ به تيز نوک و باریک ایه برگ
 .دارد ترشحی های غده و کوتاه های کرک از پوشيده و

 صورتی سفيد، رنگ به ها گل و سنبله صورت به آن آذین گل
 در گياهچه و زده جوانه دیر گياه این بذر باشد. می بنفش یا

 تابستان اواخر در و کند می رشد کندی به رشد، اوليه مراحل
 نواحی در تابستانه مرزه (.Jamzad, 2009)دهد  می گل 

 کند می رشد غرب و غرب شمالویژه  به ایران مختلف
(Hajhashemi et al., 2000.)  

 مرزه داروییاثرهای  مورد در زیادی مطالعات تاکنون
 Movahedi et) است شده ارائه ارزشی با نتایج و شده انجام

al., 2019 ؛Hadian et al., 2010a,b ؛Saeedinia et al., 

 ساخته گياه این از استفاده با که داروهایی ازجمله (.2019
 کرد. اشاره ارتودنتول و دنتول سارتوکس، به توان می شده

 و مورفولوژیکی صفات نظر از دارویی گياهان تنوع  مطالعه
 استفاده و مطلوب گياهان بين از انتخاب امکان ،فيتوشيميایی

 عملکرد دارای کهرا  برتر نتاج توليد و ینوالد عنوان به
 (.Hadian et al., 2010a,b) نماید می فراهمهستند  مطلوبی

 حفظ در اینکه بر عالوه ،گياه مختلف صفات تنوع واقع در
 عملکرد با های توده انتخاب دارد، مهمی نقش ها پالسم ژرم
 در (.Naghavi et al., 2010) نماید می تسهيل را بهتر

 نظر از S. hortensis گونه ایرانی  توده 62 که پژوهشی
 قرار بررسی مورد فيتوشيميایی و مورفولوژیکی صفات
 عملکرد بيشترین اصفهان و مراغه یاسوج، های توده گرفت،

 مقدار بيشترین اصفهان توده در نيز  اسانس ميزان داشتند. را
 پژوهشی در همچنين (.Hadian et al., 2010b) بود

Hadian مرزه های جمعيت بررسی با (0211) همکاران و  
 های توده که کردند گزارش (S. khuzistanica) خوزستانی

 در .دادند نشان را عملکرد ميزان بيشترین کاور و آبادان
 (S. mutica) جنگلی مرزه مختلف های عيتمج پژوهشی

 صفات بيشتر در که کردند گزارش پژوهشگران و شد بررسی
 از حاصل اول لفهؤم پنج .داشت وجود داری معنی تفاوت
 ،کرد توجيه را واریانس %11 اصلی، های لفهؤم به تجزیه

 از مجزا گروه سه در را ها جمعيت ای، خوشه  تجزیه همچنين
 تنوع بررسی تایجن (.Karimi et al., 2014) داد قرار هم
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 تنوع بختياری، مرزه های توده بين در مورفولوژیک صفات
 ميزان بيشترین و داد نشان ها توده بين دررا  ای مالحظه قابل

 بود آذین گل و گل  اندازه ،تعداد ،برگ اندازه بين همبستگی
(Khadivi-khub et al., 2013.)  

 در مهم های محدودیت از یکی دارویی گياهان اصالح در
 محيطی، شرایط با سازگاری و بهينه عملکرد آوردن بدست
 وجود با (.Bird et al., 2020) است ژنتيکی تنوع کمبود
 ها بيماری درمان در مهم دارویی گياهان از یکی مرزه اینکه

 نقاط در و شود می محسوب آرایشی و غذایی صنایع و
 در محدودی تحقيقات تاکنون اما دارد پراکنش انجه مختلف

 انجام مختلف کشورهای های توده ژنتيکی تنوع بررسی مورد
 دقيق بررسی که رسد می نظر به ضروری بنابراین .است شده
 تحقيقات ریزی برنامه برای مختلف کشورهای بومی های توده

 هدف با تحقيق این .انجام شود بعدی زراعی به و نژادی به
 و جهان و ایران دیدگاه از تابستانه مرزه های توده شناسایی

 و مورفولوژیکی صفات از استفاده با آنها قرابت ميزان تعيين
 برای آنها از نژادگران به تا است انجام شده فيتوشيميایی

 .کنند استفاده اصالحی بعدی اهداف
 

  ها روش و مواد

 فروردین 03 در تابستانه مرزه توده 02 ،پژوهش این در
 اردبيلی محقق دانشگاه تحقيقاتی مزرعه در 1611 سال

 محل اییيجغراف مختصات شد. کشت اردبيل( استان در واقع(
 درجه 62 و استوا خط از شمالی درجه 07 شامل کشت
 قهيدق 17 و درجه 31 طول به نویچ،یگر النهار نصف از یشرق

 سطح از متر 1610 ارتفاع و قهيدق 13 و درجه 61 عرض و
 و گراد سانتی هدرج 1/17 ساالنه دمای ميانگين اراید ا،دری

 بافت گردید. اجرا متر ميلی 013 ساالنه بارندگی ميانگين
 آزمون انجام پس بذرها بود. 11/3 آن pH و لومی خاک
 عدد 122 بين در زده جوانه بذر تعداد )براساس زنی جوانه

 کشت .ندشد کشت مزرعه در دیش( پتری در شده خيس بذر
 قالب در و متر یک عرض و طول به هایی کرت در بذرها
 .گردید کشت تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک طرح

 در ها بوته فاصله و متر سانتی 02 کشت، های ردیف  فاصله

 روش به هرز های علف کنترل بود. متر سانتی 12 ردیف هر
 شد. انجام نشتی روش به ها کرت آبياری و بوده دستی
 رومانی، ایتاليا، یونان، )ارمنستان، مرزه خارجی های توده

 و گرجستان ،0رومانی مجارستان، تاجيکستان، ازبکستان،
 زراعی گياهان تحقيقات و گياهی ژنتيک سسهؤم از روسيه(

(Institute of Plant Genetics and Crop Plant 

Research) مناطق از نيز ایرانی توده 12 و شد تهيه آلمان 
 قزوین، لرستان، ،غربی آذربایجان یزد، ،گيالن) ورکش مختلف

 و خوزستان ،کردستان ،شمالی خراسان ،رضوی خراسان
  شدند( تهيه ها استان مزارع )از شد آوری جمع تهران(

  (.1 )جدول
 اواخر در فيتوشيميایی و مورفولوژیکی مهم صفت چندین

 صفات .ندشد گيری اندازه گلدهی %12 مرحله در مرداد
 ، بوته هر در شاخه تعداد ،شاخه هر در گره ميان تعداد شامل:
 قطر ،برگ عرض به طول نسبت ،زنی جوانه تا روز تعداد
 تر وزن گرم، به هوایی اندام خشک وزن متر، سانتی به طوقه
 به آذین گل دم طول ،بوته هر در گل تعداد گرم، به برگ

 به گل خشک وزن گرم، ميلی به هزاردانه وزن متر، سانتی
 a، b کلروفيل محتوای ،بذرها رسيدن تا روز تعداد گرم، ميلی

 و 622 ،072 موج طول سه در فالونوئيد و کاروتنوئيد و
 بود گياه تر بافت از گرم 0/2 در گرم ميلی به 662

(Eghlima et al., 2018) عرض به طول نسبت .(0 )جدول 
 با طوقه قطر کش، خط از استفاده با آذین گل دم طول برگ،

 خشک وزن هوایی، اندام خشک وزن کوليس، از استفاده
 با گل( تک )وزن گل خشک وزن هزاردانه، وزن ،برگ

 و کاروتنوئيد ،a، b کلروفيل محتوای و حساس ترازوی
 تجزیه شد. گيری اندازه اسپکتروفتومتر از استفاده با فالونوئيد

 شد. انجام SPSS ver. 16 افزار نرم از استفاده با ها داده
 ميانگين مقایسه برای و شد انجام ها داده سواریان تجزیه

 شد. انجام دانکن ای چنددامنه آزمون از استفاده با ها داده
 پيرسون همبستگی ضریب از استفاده با صفات بين همبستگی

 روش و ها داده چرخش از استفاده با عاملی تجزیه و
Varimax ها توده بندی طبقه و ای خوشه تجزیه گردید. انجام 

 اقليدسی فاصله مربع براساس ward روش از استفاده با نيز
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 شد. انجام
 

 تنوئیدوکار و a، b کلروفیل گیری اندازه

 از تنوئيدوکار و a، b کلروفيل مقدار گيری اندازه منظور به
 برگ از گرم 0/2 ابتدا شد. استفاده Arnon (1137) روش
 %12 استون ليتر ميلی 6 همراه به چينی هاون در گياه تازه

 ميکروتيوپ داخل در حاصل محلولآنگاه  .شد سایيده کامالً
 سانتریفيوژ دستگاه در دقيقه 12 مدت به و شد ریخته

(Sigma) پس شد. داده قرار دقيقه در دور 3322 سرعت با 

 برای مایع قسمت رسوب، قسمت از مایع فاز جداسازی از
 دستگاه با جذب ميزان .شد استفاده ها شاخص گيری اندازه

 و 331 ،372 های موج طول در (Agilent) اسپکتروفوتومتر
 ميزان زیر روابط از استفاده با و شد قرائت نانومتر 336

 رابطه، این در که دگردی محاسبه کارتنوئيد و a، b کلروفيل
V از حاصل فوقانی )محلول شده صاف محلول حجم 

 طول در نور جذب =372A، 336A ،331A ،سانتریفيوژ(
 نمونه تر وزن W همچنين و 372A و 336 و 331 های موج

 بود. گرم حسب بر

 

Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645) V/100W 
Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663) V/100W 

Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 104(mg chl. b)/227 
 

 فالونوئید گیری اندازه

 و Krizek روش از فالونوئيد ميزان گيری اندازه برای
 در تازه برگ گرم 0/2 ابتدا شد. استفاده (1111) همکاران

 سپس شد. سابيده اسيدی اتانول ليتر ميلی 6 همراه به هاون
 و شد داده  عبور 31 مش با صافی کاغذ از حاصل محلول

  درجه 12 دمای با گرم آب حمام در دقيقه 12 مدت به
 دستگاه با جذب شدت شد. داده قرار گراد یسانت

 نانومتر 662 و 622 ،072 های موج  طول در اسپکتروفتومتر
 ميزان تعيين برای خاموشی ضریب فرمول از و شد بررسی

 .گردید استفاده فالونوئيد
 

 (S. hortensis) تابستانه مرزه گیاه مختلف یها توده -1 دولج

 ایرانی توده خارجی توده

 رشت 11 ارمنستان 1

 یزد 12 یونان 2

 اروميه 13 ایتاليا 3

 لرستان 14 رومانی 4

 قزوین 15 ازبکستان 5

 نيشابور 16 تاجيکستان 6

 بجنورد 17 مجارستان 7

 سنندج 18 0رومانی 8

 تهران 19 گرجستان 9

 اهواز 21 روسيه 11
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 تابستانه مرزه های توده در بررسی مورد صفات -2 جدول

 واحد مخفف Traits صفات
Unit 

 - Internode number IN گره میان تعداد

 - Shoot number SHN  شاخه تعداد

 روز Number of days to germination DG زنی جوانه تا روز تعداد

 - Length.width of leaf LLW برگ عرض به طول

 متر سانتی Collar diameter CD طوقه قطر

 گرم  Dry weight of aerial part ADW هوایی اندام خشک وزن

 گرم  Leaf dry weight BDW برگ خشک وزن

 - Flower number FN گیاه در گل تعداد

 متر سانتی Interflorecence length ITL آذین گل دم طول

 گرم  seed weight SW-1000 هزاردانه وزن

 گرم  Flower dry weight FDW گل خشک وزن

 روز Day to seed ripening DSR بذر رسیدن تا روز تعداد

 تر وزن گرم بر گرم ميلی a Chlorophyll a Ch a کلروفیل

 تر وزن گرم بر گرم ميلی b Chlorophyll b Ch b کلروفیل

 تر وزن گرم بر گرم ميلی Carotenoid Car کاروتنوئید

 تر وزن گرم بر گرم ميلی Flavonoid 270 Fla270 271 فالونوئید

 تر وزن گرم بر گرم ميلی Flavonoid 300 Fla300 311 فالونوئید

 تر وزن گرم بر گرم ميلی Flavonoid 330 Fla330 331 فالونوئید

 
 نتایج
 مرزه های توده مورفولوژیکی صفات بررسی

 ههای  تهوده  بهذر  کهه  داد نشان زنی جوانه آزمون نتایج
 زنهی(  جوانهه  %12 )حهداقل  مطلهوبی   ناميه  قوه از مختلف

 هها  داده واریهانس  تجزیهه  از حاصهل  نتهایج  برخوردارند.
 ههای  توده بين که داد نشان مورفولوژیک صفات براساس

 ،شاخه هر در ميانگره تعداد صفات در ،مطالعه مورد مرزه
 و بهرگ  عهرض  بهه  طول نسبت ، بوته هر در شاخه تعداد
 و %1 احتمال سطح در داری معنی اختالف گل خشک وزن

 خشک وزن ،طوقه قطر ،زنی جوانه تا روز تعداد صفات در

 ،بوتهه  ههر  در گهل  تعهداد  ،برگ خشک وزن ،هوایی اندام
 رسهيدن  تها  روز تعداد و هزاردانه وزن آذین، گل دم طول

 وجهود % 1 احتمهال  سهطح  در داری معنهی  اختالف بذرها
 گسهترده  تنهوع  وجهود  دهنهده  نشان که (6 )جدول داشت

 گونهه  ایهن  های توده بين در مطالعه مورد صفات براساس
 اندام خشک وزن) 11/1 بين نيز تغييرات ضریب باشد. می

 بود. متغير (برگ عرض به طول )نسبت 03/01 تا (هوایی
 )جهدول  شده گيری اندازه صفات ميانگين مقایسه براساس

 (،66/12) گهره  ميهان  تعهداد  بيشهترین  که شد مشاهده (3
 وزن و متهر(  سهانتی  1) طوقه قطر (،36/03) شاخه تعداد
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 شد.دیده  خوزستان توده در گرم( ميلی 66/6) گل خشک
 عهرض  به طول نسبت عدد( 61/101) گل تعداد بيشترین

 ازبکسهتان  تهوده  بهود.  یونان توده به متعلق (60/7) برگ
گهرم(   00/0انهدام ههوایی )   خشهک  وزن ميزان بيشترین

 آذیهن   توده یهزد بيشهترین ميهزان طهول دم گهل      و ها بوته
متههر( را داشههت. تههوده کردسههتان زودتههرین  سههانتی 3/1)

خراسان شهمالی بيشهترین     روز( و توده 11/6زنی ) جوانه
تهوده ایتاليها    گهرم( را داشهتند.   11/2خشک برگ )وزن 

ها به مرحلهه رسهيدگی بهذرها رسهيد      زودتر از تمام توده
( 36/3گهره )  روز(. در مقابل، کمترین تعداد ميان 16/71)

کمترین  و متر( در توده لرستان سانتی 01/2و قطر طوقه )
ههای ارمنسهتان و    گرم( در توده 20/2وزن خشک برگ )

همچنين توده ازبکستان کمترین نسبت  .دیونان مشاهده ش
  ( را نشان داد.17/0طول به عرض برگ )

 
 های مرزه بررسی صفات فیتوشیمیایی توده

براساس  ها دادهواریانس نتایج حاصل از تجزیه 
های مرزه  که بين توده نشان داد فيتوشيمياییصفات 

، کاروتنوئيد و bو  aتابستانه از نظر ميزان کلروفيل 
داری  نانومتر اختالف معنی 072فالونوئيد در طول موج 

وجود داشت و در صفات فالونوئيد % 1در سطح احتمال 
داری در  اختالف معنی نانومتر 662و  622در طول موج 
بيشترین و  (.1)جدول  % وجود داشت1سطح احتمال 

 aترتيب مربوط به کلروفيل  کمترین ضریب تغييرات به
( 01/1نانومتر ) 072( و فالونوئيد در طول موج 13/01)

بيشترین ميزان کلروفيل بود. طبق نتایج مقایسه ميانگين 

a ،b ( 11/12و  27/01، 13/01ترتيب  و کاروتنوئيد )به
نانومتر  662و  622، 072های  و فالونوئيد در طول موج

گرم بر گرم وزن تر(  ميلی 01/11و  61/12، 61/33)
ها نيز از لحاظ  ده یونان بود و با برخی از تودهمتعلق به تو

داری نداشت. توده ارمنستان کمترین  آماری اختالف معنی
و توده مجارستان کمترین فالونوئيد  bو  aميزان کلروفيل 

 (.3ها داشت )جدول  را در تمام طول موج
 

 ضرایب همبستگی بین صفات

نتایج بررسی ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه 
وزن خشک بيشترین ضریب همبستگی بين نشان داد که 

و کمترین بود ( =10/2r) اندام هوایی و وزن هزاردانه
تعداد روز تا  با تعداد شاخهضریب همبستگی بين 

بررسی  نتایج ( مشاهد شد.=220/2r)زنی بذرها  جوانه
برخی از صفات با  گره يانتعداد م همبستگی نشان داد که

(، =16/2rتعداد شاخه )ازجمله و زایشی گياه  رویشی
( و تعداد =73/2r(، وزن خشک گل )=76/2rقطر طوقه )

همبستگی مثبت و ( =13/2rروز تا رسيدن بذرها )
ی دار همچنين همبستگی مثبت و معنی .شتداری دا معنی

مشاهده ( =31/2rتعداد گل در گياه )با  تعداد شاخه بين
 هيچ یک از صفاتبا  زنی صفت تعداد روز تا جوانه شد.

صفت وزن خشک اندام . داشتنداری  همبستگی معنی
( و صفت طول =10/2rهوایی با صفت وزن هزاردانه )

( همبستگی مثبت =11/2rآذین با وزن خشک گل ) گل دم
و کاروتنوئيد  bبا کلروفيل  aکلروفيل دار داشتند.  و معنی

 (. 7بت داشت. )جدول همبستگی مث
 



 

 (S. hortensis) مرزه یها توده در مورفولوژیکی صفات واریانس تجزیه -3 دولج

 تغییرات منابع
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

IN SHN DG (day) LLW CD (cm) ADW (g) BDW (g) FN ITL (cm) SW (mg) FDW (mg) DSR (day) 

 ns 21/1 **76/0 ns 61/2 *11/2 **67/2 **227/2 ns37/033 *220/2 ns13/36110 ns 3/2 **3/12022 16/1** 0 بلوک

 17/3027** 31/2* 1/11261** 03/2** 61/1137** 223/2** 13/2** 1/2** 61/1* 1/1** 31/12* 16/0* 11 توده

 01/1311 61/2 17/00011 21/2 03/113 22227/2 21/2 23/2 1/0 03/2 61/03 20/1 61 خطا

CV%  36/10 10/01 11/12 03/01 01/11 11/1 11/10 16/01 10/06 16/13 33/07 30/06 

ns، * 1 و %1 احتمال سطح در داری معنی و داری معنی غير ترتيب به **: و%  

 

 (S. hortensis) مرزه گیاه یها توده در مورفولوژیکی صفات میانگین مقایسه -4 دولج

 IN SHN DG LLW CD ADW BDW FN ITL SW FDW DSR توده

 bcd03/7 bc13/1 b03/1 bc11/3 cd31/2 fgh31/2 i20/2 a-d1/11 bcd10/2 d71/010 bcd13/1 ab31/171 ارمنستان

 bcd00/1 bc13/1 bc 16/3 a60/7 cd33/2 ghi61/2 i20/2 a61/101 bcd37/2 cd21/301 a-d03/0 abc10/133 یونان

 bcd13/7 bc61/1 bc61/3 bc36/3 cd33/2 i10/2 ghi26/2 a-d13/11 bcd10/2 cd26/601 cd71/1 cde16/71 ایتالیا

 bcd31/7 bc70/13 bc71/3 bc11/3 bcd10/2 c-g16/2 e-h21/2 b-g10/32 bcd13/2 cd10/671 bcd10/1 abc11/137 رومانی

 bcd13/7 bc11/1 b01/1 c17/0 abc70/2 a00/0 hi20/2 a-d03/11 cd30/2 a36/1207 bcd11/1 abc17/110 ازبکستان

 bcd16/1 c66/1 bc30/3 bc16/6 a-d33/2 b13/2 e-i21/2 c-g0/32 bcd13/2 cd26/310 abc33/0 abc16/133 تاجیکستان

 bcd20/1 bc11/12 bc13/3 bc6/3 a-d11/2 d-g11/2 c-f21/2 ab71/123 d61/2 cd20/311 bcd11/0 ab13/116 مجارستان

 bcd1/1 bc12/11 bc63/3 bc21/6 abc77/2 b23/1 cde21/2 abc16/17 bcd17/2 cd30/666 bcd1/1 ab021 2رومانی

  



 

 ... -4 دولجادامه 

 IN SHN DG LLW CD ADW BDW FN ITL SW FDW DSR توده

 a-d31/1 bc16/1 bc60/3 bc61/3 abc17/2 b-e77/2 e-h23/2 a-f31/13 bcd37/2 cd11/302 a-d06/0 ab21/021 گرجستان

 a-d37/1 abc31/11 a31/3 bc61/3 a-d31/2 b-e73/2 c-g27/2 a-f31/77 cd31/2 cd30/311 a-d63/0 bc11/161 روسیه

 a-d36/1 ab06/11 bc73/3 ab10/1 bcd13/2 efg33/2 d-g27/2 a-f31/13 b23/1 ab27/711 bcd16/1 abc10/161 گیالن

 bcd213/1 bc10/12 b11/1 bc21/3 cd61/2 c-g3/2 ab16/2 d-g16/31 a3/1 bc10/310 abc10/0 abc11/130 یزد

 cd13/3 c13/1 bc66/3 bc73/6 bcd11/2 hi01/2 bcd1/2 a-f33/77 bcd71/2 d13/011 d03/1 e63/131 غربی آذربایجان

 d36/3 bc66/1 bc03/3 bc63/6 d01/2 d-g10/2 e-h23/2 fg13/32 bcd10/2 cd10/601 cd76/1 abc3/131 لرستان

 bcd33/7 bc13/10 bc61/3 bc11/3 a-d11/2 bc13/2 bc11/2 a-e13/17 cd31/2 d73/033 bcd23/0 abc01/161 قزوین

 a-d31/1 bc13/16 bc36/3 bc10/6 bcd13/2 b-f70/2 bcd1/2 b-g16/33 cd33/2 cd11/617 bcd23/0 a30/003 رضوی خراسان

 bcd11/1 abc16/17 bc31/3 bc1/6 cd31/2 bcd11/2 a11/2 c-g30/17 cd31/2 cd17/337 cd76/1 ab01/022 شمالی خراسان

 abc27/1 abc32/11 c11/6 ab71/1 a-d36/2 bcd1/2 f-i23/2 g06/02 bc16/2 cd1/613 bcd11/1 a71/001 کردستان

 ab21/1 bc33/16 bc31/3 bc73/3 ab16/2 b11/2 e-h23/2 efg1/30 bcd76/2 cd7/361 ab23/6 ab13/010 تهران

 a 66/12 a36/03 bc20/1 bc31/6 a1 b-e77/2 bcd1/2 c-g31/17 bc11/2 cd37/337 a66/6 ab11/020 خوزستان

 .باشند نمی (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترک حروف با اعداد
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 (S. hortensis) مرزه یها توده در فیتوشیمیایی صفات واریانس تجزیه -5 دولج

 منابع

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

Ch a Ch b Car Fla270 Fla300 Fla330 

 ns30/0 ns37/01 ns11/2 *36/1221 ns10/1162 ns03/0611 0 بلوک

 10/1366** 33/100** 13/337* 11/11* 31/36* 70/77* 11 توده

 11/716 26/313 76/622 03/7 16/02 37/67 61 خطا

CV%  13/01 13/11 11/11 01/1 11/01 33/13 

ns، * 1 و %1 احتمال سطح در داری معنی و داری معنی غير ترتيب به **: و%  

 

 (S. hortensis) مرزه گیاه یها توده در فیتوشیمیایی صفات میانگین مقایسه -6 دولج

 Ch a Ch b Car Fla270 Fla300 Fla330 توده

 d21/3 d60/3 a-e11/7 ab31/16 abc11/16 abc11/31 ارمنستان

 a13/01 a27/01 a11/12 a61/33 a61/12 a01/11 یونان

 abc63/02 bcd31/1 ab11/1 a-d6/62 bc31/01 bc36/01 ایتالیا

 abc10/11 bcd11/12 ab33/1 a-d10/60 bc13/63 abc30/63 رومانی

 ab10/01 cd73/1 abc13/1 a-d23/61 bc33/63 abc26/33 ازبکستان

 abc73/11 bcd16/12 a-d11/1 bcd00/01 bc11/01 abc36/32 تاجیکستان

 bcd31/13 ab23/11 a-e63/7 d71/16 c33/16 c10/13 مجارستان

 abc07/02 abc63/16 a-d63/1 a-d36/61 abc13/31 abc10/16 2رومانی

 abc37/01 bcd13/12 a16/12 ab61/13 abc21/16 abc11/72 گرجستان

 abc21/11 ab61/11 a-e11/7 ab11/12 abc11/16 abc20/37 روسیه

 abc03/11 abc13/13 a-e16/1 abc31/31 abc11/31 abc37/31 گیالن

 bcd11/13 abc11/16 cde37/6 ab16/11 ab21/33 a30/13 یزد

 abc11/00 ab11/13 a-d00/1 ab13/13 abc23/11 ab13/73 غربی آذربایجان

 bcd11/13 bcd30/12 a-e11/7 a-d23/33 abc0/30 abc30/30 لرستان

 abc61/06 ab61/13 a-d16/7 ab13/17 ab37/11 ab3/71 قزوین

 ab23/03 ab16/11 a-d21/1 ab36/17 ab61/11 ab31/76 رضوی خراسان

 abc01/11 ab01/13 a-e33/3 a-d00/36 abc61/31 abc37/17 شمالی خراسان

 abc16/11 ab10/13 a-d73/7 ab06/16 abc33/12 abc63/32 کردستان

 abc16/11 abc21/13 e33/0 abc21/12 abc03/16 abc13/31 تهران

 cd31/11 abc13/16 de06/6 cd11/13 c26/11 c03/11 خوزستان

 .باشند نمی (P<0.05) دار معنی اختالف دارای ستون هر در مشترک حروف با اعداد



 

 مرزه های توده فیتوشیمیایی و یمورفولوژیک صفات بین ستگیبهم ایبضر -7 جدول
Flav 

330 
Flav 300 Flav 270 Car Chlo b Chlo a DSR FDW SW ITL FN BDW ADW CD LLW DG SHN IN  

                 1 IN 

                1 
*16/2 SHN 

               1 220/2 11/2 DG 

              1 20/2 03/2 63/2 LLW 

             1 03/2- 13/2 0/2 
**76/2 CD 

            1 33/2 31/2- 06/2 20/2 0/2 ADW 

           1 21/2- 226/2- 21/2 20/2- 00/2 16/2 BDW 

          1 03/2- 23/2- 23/2- 
**10/2 221/2 

*31/2 03/2 FN 

         1 00/2 01/2 17/2- 21/2 
**3/2 16/2 26/2 07/2 ITL 

        1 61/2 23/2 10/2- 
**10/2 17/2 23/2- 6/2 10/2 06/2 SW 

       1 13/2 
*11/2 0/2 21/2 13/2 

**11/2 01/2 61/2 23/2 
**73/2 FDW 

      1 61/2 21/2- 21/2- 6/2- 03/2 03/2 33/2 11/2- 01/2- 63/2 *13/2 DSR 

     1 21/2 *31/2 0/2 11/2- 6/2 27/2- 03/2 23/2- *33/2 01/2- 10/2 1/2- Chlo a 

    1 *31/2 00/2 11/2 01/2- 1/2 23/2 *37/2 01/2- 21/2- 61/2 03/2- 66/2 6/2 Chlo b 

   1 23/2 **36/2 00/2- **31/2 21/2- 1/2- *37/2 63/2- 20/2 03/2- 11/2 66/2- 11/2- 61/2- Car 

  1 13/2 01/2 63/2 21/2 63/2 23/2- 11/2 26/2- 21/2 11/2 61/2- 67/2 21/2 23/2 11/2- Flav 

270 
 1 **31/2 11/2 61/2 3/2 21/2 01/2 21/2- 11/2 21/2 20/2 21/2 6/2- *31/2 21/2 20/2 13/2- Flav 

300 
1 **73/2 **11/2 21/2 61/2 61/2 21/2 23/2 221/2 01/2 26/2 16/2 26/2 0/2- **13/2 21/2 21/2 21/2- Flav 

330 
 %1 و %1 احتمال سطح در یدار نیعم بترتي به: * و **
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  صفات ای خوشه تجزیه

 و ژیورفولهههوم اتصهههف براسهههاس ای خوشهههه تجزیههه 

 نتهایج  براساس .شد انجام اقليدسی 01 لهصفا در فيتوشيميایی
   ،(1 )جدول برش خط تعيين منظور به تشخيص تابع تجزیه

 

 ای خوشه  تجزیه در برش خط تعیین برای تشخیص تابع  تجزیه -8 جدول

   شده بینی پیش های گروه اجزای 

  توده 1 2 3 4 کل

7    7 1 

 مقدار
12   12  0 

0  0   6 

1 1    3 

122    122 1 

 درصد
122   122  0 

122  122   6 

122 122    3 
 

 
 مرزه های توده ای خوشه تجزیه از حاصل دندروگرام -1 شکل

  روسيه، :12 گرجستان، :1 ،0رومانی :1 مجارستان، :7 تاجيکستان، :3 ازبکستان، :1 رومانی، :3 ایتاليا، :6 یونان، :0 ارمنستان،  توده :1  شماره

 تهران :02 ،خوزستان :11 ،کردستان :11 ،شمالی خراسان :17 ،رضوی خراسان :13 قزوین، :11 لرستان، :13 ،غربی آذربایجان :16 یزد، :10 ،گيالن :11
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گروه  ( به چهارSatureja hortensisهای مختلف مرزه ) توده
 های توده شاملگروه اول  (.1تقسيم شدند )شکل 

غربی، قزوین، تهران، کردستان، لرستان، خراسان  آذربایجان
رضوی و ایتاليا بودند که از لحاظ صفات تعداد شاخه و تعداد 

گروه دوم نيز شامل  روز تا رسيدن بذرها در حد باالیی بودند.
رومانی، های تاجيکستان، مجارستان، ارمنستان،  توده

، خوزستان، یونان، روسيه، گرجستان و خراسان 0رومانی

گره، قطر طوقه، وزن  تعداد مياناز نظر صفات  که شمالی بود
، کاروتنوئيد و فالونوئيد در هر سه a ،bخشک گل، کلروفيل 

ها  نسبت به سایر گروهنسبی برتری طول موج و تعداد گل 
های گيالن و یزد بود که در  توده شامل سومگروه . داشتند

آذین برتر  صفات نسبت طول به عرض برگ و طول دم گل
این گروه  که ازبکستان بود  بودند و گروه چهارم شامل توده

 از لحاظ صفت وزن خشک اندام هوایی در حد مطلوبی بود.
 

 همرز های توده مختلف صفات برای ها عامل به تجزیه نتایج -9 جدول

 صفات
 مؤلفه

1 2 3 4 5 6 7 

 66/2 23/2 -23/2 227/2 21/2 -23/2 92/1 هگر میان تعداد

 94/1 226/2 -21/2 -26/2 -21/2 23/2 03/2 شاخه تعداد

 -20/2 9/1 23/2 -23/2 -0/2 23/2 11/2 زنی جوانه تا روز تعداد

 -11/2 21/2 -6/2 36/2 -6/2 33/2 -23/2 برگ عرض به طول

 -223/2 21/2 16/2 -13/2 27/2 -01/2 83/1 طوقه قطر

 -20/2 -26/2 92/1 -11/2 21/2 27/2 21/2 هوایی اندام خشک وزن

 -227/2 -11/2 -20/2 84/1 -221/2 10/2 -13/2 برگ خشک وزن

 -54/1 0/2 -01/2 -1/2 58/1 -23/2 -10/2 گیاه در گل تعداد

 -23/2 1/2 -21/2 85/1 -01/2 06/2 01/2 آذین گل دم طول

 11/2 37/2 55/1 3/2 63/2 -10/2 17/2 هزاردانه وزن

 -16/2 11/2 221/2 11/2 -61/2 21/2 86/1 گل خشک وزن

 00/2 -31/2 66/2 -00/2 -11/2 13/2 54/1 بذر رسیدن تا روز تعداد

 -a 21/2- 60/2 84/1 26/2- 13/2 11/2- 26/2 کلروفیل

 b 07/2 61/2 31/2 21/2 37/2- 63/2- 01/2 کلروفیل

 -21/2 -16/2 -20/2 -61/2 66/1 26/2 -33/2 کاروتنوئید

 21/2 20/2 26/2 23/2 27/2 94/1 -0/2 271 فالونوئید

 -21/2 221/2 221/2 23/2 13/2 96/1 -16/2 311 فالونوئید

 21/2 23/2 21/2 16/2 13/2 94/1 -27/2 331 فالونوئید

ویژه مقادیر  06/3 16/6 11/0 11/0 7/1 30/1 17/1 

واریانس درصد  11/01 11/11 11/12 73/12 13/1 1/1 13/7 

تجمعی واریانس درصد  11/01 61/32 66/11 21/30 30/72 70/71 11/13 
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 ها عامل به  تجزیه

% 11/13 درعامل اصلی توانستند  7، ها عاملدر تجزیه به 
% از 11/01ن عامل ياول (.1)جدول  واریانس کل را توجيه کنند
با  ییمثبت و باال یهمبستگ کرد وسهم واریانس را توجيه 

صفات تعداد ميانگره، قطر طوقه، وزن خشک گل و تعداد روز 
در  ،نيانگيسه میمقابراساس جدول تا رسيدگی بذرها داشت. 

از و  های خوزستان و ایتاليا قرار دارند توده ترتيب به ن گروهیا
مربوط به  زایشینظر صفات ذکر شده که اغلب صفات 

و  (3جدول ) باشند می ها توده  بهتر از بقيههستند، های مرزه  توده
 چونو  شناسایی کرده مرزهعنوان عامل عملکرد  به عامل اول را

 انس را به خود اختصاص دادهین درصد واریشترين عامل بیا
 یبه اجزا ها مربوط تنوع در صفات تودهاز  یاريبس است، پس

و از صفاتی که در این عامل بزرگترین ضرایب  عملکرد است
ها استفاده  توان برای انتخاب بهترین توده عاملی را دارند، می

ه کرد رها را توجييرات کل متغيي% از تغ11/11عامل دوم کرد. 
ی فالونوئيد در تمام طول را برا یب عاملین ضریشتريکه ب
نشان داد که براساس جدول مقایسه ميانگين در این ها  موج

% 11/12ن عامل يسوم (.3جدول ) توده یونان قرار داردگروه 
ی تعداد را برا یب عاملین ضریشتريان کرد که بيانس را بیاز وار

ند و در این گروه نيز داشتو کاروتنوئيد  aگل در گياه، کلروفيل 
رات يي% از تغ73/12عامل چهارم با توده یونان قرار داشت. 

ی وزن خشک برگ و طول را برا یب عاملین ضریشتريکل، ب
غربی و  های آذربایجان ترتيب شامل توده آذین داشت و به دم گل

ب ین ضریشتريب رات کل،يي% از تغ13/1عامل پنجم با یزد شد. 
وزن هزاردانه داشت  ی وزن خشک اندام هوایی ورا برا یاملع

% 1/1با  ششمعامل ازبکستان در این گروه قرار دارد.   و توده
ی تعداد روز تا را برا یب عاملین ضریشتريرات کل، بيياز تغ

رات کل، يي% از تغ13/7با  هفتم عاملزنی بذرها و  جوانه
اخه و تعداد گل ی صفات تعداد شرا برا یب عاملین ضریشتريب

 در گياه داشت.

 

 بحث
 ميزان به بردن پی ،اصالحی های برنامه در موفقيت برای

 است. برخوردار ای ویژه اهميت از والدین ژنتيکی قرابت

 تنوع بررسی مرزه، بذر و برگ دارویی خاصيت دليل به
 ,.Hajhashemi et al) رسد می نظر به ضروری آن ژنتيکی

 مختلف های توده بين در که داد نشان پژوهشاین  .(2012
 صفات لحاظ از تابستانه مرزه خارجی و ایرانی

 وجود زیادی ژنتيکی تنوع فيتوشيميایی و مورفولوژیکی
 و مدیریت در دتوان می ژنتيکی باالی تنوع این درک دارد.

 نتایج با نتایج این باشد. مفيد مرزه های پالسم ژرم حفاظت
 بر (0211) همکاران و Khadivi-Khub توسط آمده بدست
 صفات بررسی با ژنتيکی تنوع بررسی تعيين روی

 مطابقت (S. bachtiarica) بختياری مرزه مورفولوژیکی
 تعداد نظر از مختلف های توده که کردند گزارشآنان  داشت.
 شاخه وزن و گل و برگ وزن گياه، وزن گياه، قطر شاخه،

 صفات که نمودند اعالم پژوهشگران بودند. متفاوت
 عرض و کاشت تاریخ ،توده نوع به گياه مورفولوژیکی

 .(Faravani et al., 2006) دارد بستگی منطقه جغرافيایی
Hadian نقاط ازرا  مرزه  توده 62 تعداد (0211) همکاران و 
 نظر از که داد نشانآنان  نتایج کردند. بررسی ایران مختلف
  توده برگ عرض و برگ طول گره، ميان طول گياه، ارتفاع
 نيز پژوهشاین  در .داشت را عملکرد بيشترین تبریز
 مشاهده و شد بررسی جهان و ایران از مختلفی های توده
 و خوزستان های توده مورفولوژیک صفات که داد نشان
 و گره ميان تعداد افزایش بودند. ها توده  بقيه از بهتر یونان
 باعث کاراتر، و بيشتر ایه برگ تشکيل دليل به شاخه تعداد

 افزایش طریق از و شود می خورشيد نور جذب افزایش
 بيشتری گل تعداد توليد موجب فتوسنتزی، مواد توليد

 برتری دليل دتوان می که (Mosavi et al., 2014) گردد می
 و Salamati باشد. صفات زا تعدادی در خوزستان  توده

Zeinali (0211) عملکرد و گياه ارتفاع بين مستقيمی رابطه 
 تعداد و ارتفاع چه هر .کردند گزارش سياهدانه گياه

 بهتری عملکرد از باشد بيشتر فرعی و اصلی های شاخه
  .(Esquinas, 2005) برخوردارند پاکوتاه های توده به نسبت

 ميزان دارای یونان  توده 3 جدول نتایج به توجهبا 
 در آن فالونوئيد ميزان همچنين ،بوده بيشتری b و a کلروفيل
 نظر به بنابراین .است بوده بيشتر ها توده سایر با مقایسه
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 افزایش در گذارثيرأت عوامل از برگ   اندازه رسد می
 .(Brown, 2003) باشد گياه اکسيدانی آنتی های ترکيب

 افزایش با ،دارویی گياهان در بيشتر طول با های برگ
 توليد ميزان رابيسکو، آنزیم فعاليت کلروفيل، ميزان فتوسنتز،
 فالونوئيد( )ازجمله گياه اکسيدانی آنتی های ترکيب و اسانس

 به توجه با .(Ozguven et al., 2006) دنده می افزایش را
 مرزه های توده در فالونوئيد و کلروفيل ميزان تنوع اینکه

 با خانواده هم گياهان های توده در موجود تنوع نشده، بررسی
 سطح بيشتر توسعهکه  کردند اشارهن امحقق شد. بررسی مرزه
 باعث نتيجه در و اوليه های ترکيب توليد افزایش باعث برگ

 فلفلی نعناع برگ در اسانس و ثانویه های ترکيب افزایش
 توده نيز پژوهش این در (.Marotti et al., 2004) شود می

 فالونوئيد از بيشتری ميزان دارای بزرگتر برگ  اندازه با یونان
 پژوهشی در .بود (662 و 622 ،072) موج طول سه هر در

Ghani بيوشيمایی تنوع بررسی از پس (0213) همکاران و 
 های جمعيت بين که کردند گزارش نعنا گياه از جمعيت 01

 کارتنوئيد، و b و a کلروفيل ميزان نظر از مطالعه مورد
 مشاهده داری معنی تفاوت کل فالونوئيد و فالونول فالون،
 کل کلروفيل ميزان کمترین و بيشترین همچنين گردید.

 .آمد بدست مازندران و فارس های جمعيت از ترتيب به
 یاسوج و قائمشهر مازندران، ،اصفهان های جمعيت همچنين

 و فنلی های ترکيب مانند فيتوشيميایی ارزشمند صفات نظر از
 .بودند برتر فالونوئيد
 نقش دتوان می گياه مختلف صفات بين  همبستگیالبته 

 آگاهی باشد. داشته اصالحی های برنامه پيشبرد در را مهمی
 اصالحگر تا شود می باعث همدیگر بر صفات ثيرأت از

 ,Salamati & Zeinali) باشد داشته تری درست انتخاب

 داد نشان بررسی مورد صفات بين همبستگی ریبض .(2011
 و هوایی اندام خشک وزن بين همبستگی ميزان بيشترین که

 باال همبستگی این شد. مشاهده (=10/2r) هزاردانه وزن
 غذایی مواد بيشتر ذخيره و گياه زیاد رشد دليل به دتوان می

 ,.Sorkheh et al) باشد زایشی بخش بيشتر رشدبرای 

 و کلروفيل صفات با برگ عرض به طول صفت .(2010
 توان می رو ، ازاینداشت دار معنی و مثبت همبستگی فالونوئيد

 مهمترین از یکی عنوان به ها برگ اندازه مؤثر نقش به
 کرد اشاره گياه در دارویی های ترکيب توليد های جایگاه

(Dos Santos et al., 2019). ها عامل به تجزیه در 
 در باال تنوع .گرفتند قرار عامل 7 در مطالعه مورد های صفت
 این در دارد. بستگی ها عامل تعداد به مرزه های توده

 توجيه را واریانس از %11/13 حدود اول عامل 7 آزمایش
 را تغييرات ميزان بيشترین اول عامل اینکه به توجه با کردند.
 عملکرد اجزای عنوان به توان می را عامل این کند می توجيه

 دارای که صفتی هر اول، عامل در بنابراین ،کرد نامگذاری
 اصالحی های برنامه در دتوان می است بزرگی عاملی ضرایب
 اول عامل ریمقاد در .(Tian et al., 2019) شود استفاده

 خود به را مقدار نیشتريب ایتاليا و خوزستان های توده
 و Khadivi-Khub توسط که تحقيقی در .ندداد اختصاص
 نتایج براساس شد، انجام مرزه روی (0211) همکاران

 %11/71 که کردند شناسایی را عامل هفت ها عامل به تجزیه
 ای خوشه تجزیه نمود. توجيه را ها داده کل واریانس از

 و خویشاوندی روابط به بردن پی منظور به ها توده بندی گروه
 ای خوشه تجزیه نتایج شد. انجام ها توده ميان ژنتيکی فاصله

 گروه چهار در مرزه   توده 02 که داد نشان پژوهشاین  در
 غربی، آذربایجان های توده شامل اول گروه .گرفتند قرار

 ایتاليا و رضوی خراسان لرستان، کردستان، تهران، قزوین،
 مجارستان، تاجيکستان، های توده شامل نيز دوم گروه بودند.

 روسيه، یونان، خوزستان، ،0رومانی رومانی، ارمنستان،
 های توده شامل سوم گروه بود. شمالی خراسان و گرجستان

 بود. ازبکستان توده شامل چهارم گروه و یزد گيالن،
 و مورفولوژیکی مختلف های ویژگی از آگاهی

 گياهان سازی اهلی و اصالح در را نژادگران به ،فيتوشيميایی
 امکان ایجاد برای کاربردی تحقيقی مطالعه این کند. می یاری

 تابستانه مرزه مطلوب های توده انتخاب منظور به گزینش
 تنوع از ییباال سطوح که داد نشان تحقيق این نتایج باشد. می
 و رفولوژیوم ایه یویژگ نظر زا تابستانه مرزه یاه توده بين

این  مجموع در .دارد وجود فالونوئيد و کلروفيل محتوای
 ازبکستان و یونان خوزستان، های تودهکه  داد نشان مطالعه

 این از توان می و برخوردارند باالیی عملکردیقابليت  از
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 استفاده مرزه جدید ارقام توليد برای والدین عنوان به ها توده
 نمود.

 

 سپاسگزاری
 و گياهی ژنتيک سسهؤمنویسندگان از مسئوالن محترم 

 باغبانی علوم گروه همچنين و آلمان زراعی گياهان تحقيقات
 اردبيلی محقق دانشگاه طبيعی منابع و کشاورزی دانشکده

 نمایند. می قدردانی و تشکر
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Abstract 
    Summer savory (Satureja hortensis L.), an aromatic plant from fam. Lamiaceae, is used in 

the food and pharmaceutical industries due to its compounds such as thymol and carvacrol as 

antioxidant and antimicrobial compounds. In this research, the diversity of morphological and 

phytochemical traits between the Iranian and foreign countries accessions of summer savory 

cultivated under field conditions were evaluated. The seeds of different accessions were planted 

in a randomized complete blocks design with three replications in Ardabil city in 2019. The 

studied traits included the number of internodes, shoots, and flowers per plant, days to seed 

germination, length/width ratio of leaves, crown diameter, dry weight of aerial parts, leaf fresh 

weight, peduncle length, 1000-seed weight, flower dry weight, days to seed ripening, and 

content of chlorophylls a and b, carotenoids, and flavonoids. The results of this study showed 

that the highest number of internodes (10.33) and shoots (24.43), and flower dry weight  

(3.33 mg) were observed in Khuzestan accession. The highest correlation was observed between 

the aerial parts dry weight and 1000-seed weight (r= 0.92). Cluster analysis divided the 

accessions into four major groups. The accessions West Azerbaijan, Qazvin, Tehran, Kurdistan, 

Lorestan, Razavi Khorasan, and Italy were placed in the first cluster, and Tajikistan, Hungary, 

Armenia, Romania1, Romania2, Khuzestan, Greece, Russia, Georgia, and North Khorasan in 

the second one. Also, the accessions Gilan and Yazd were put in the third group and Uzbekistan 

in the fourth one. Factor analysis indicated that the seven factors could explain 86.59% of the 

total variance. The results suggested that S. hortensis accessions of Iran and other countries had 

a high genetic diversity that can be used in the breeding programs. Overall, according to the 

results, the accessions Uzbekistan and Greece could be recommended in terms of dry matter 

yield and phytochemical characteristics, respectively. 
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