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 چکیده

 خانواده، بادرنجبویه اینمهم باشند. از گیاهان های دارویی میترین گونههای گیاهی، نعناعیان دارای بیشدر میان تمام خانواده
(Mellisa officinalis L.است )  قارچی ضد ، ضد نفخ، ضدویروسی ویبر ، تبتسکین دردزیادی نظیر درمانی که خواص

های مورفولوژیک های حاصل از ارزیابیبادرنجبوبه بر اساس داده جمعیت 13تنوع ژنتیکی درون و بین  رو،در پژوهش پیش دارد.
های مورفولوژیک، آزمایشی در قالب یک طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد و صفات ای ارزیابیمورد بررسی گرفت. بر

مختلف  هایجمعیتهای مورفولوژیک نشان داد که میان گیری شدند. مقایسه میانگین دادهمورفولوژیک در مرحله رویشی اندازه
 4های بادرنجبویه به جمعیتای داری وجود دارد. با آنالیز خوشهعنیگیری شده اختالف مبادرنجبویه از نظر تمامی صفات اندازه

هایی که از فواصل ها به ویژه آنجمعیتن در گزینش دست آمده از این پژوهش را می تواگروه اصلی تقسیم شدند.  نتایج به
نژادی این گیاه دارویی ارزشمند ای بههیابی در برنامههای در حال تفرق و نقشهژنتیکی بیشتری برخوردارند، جهت تولید جمعیت

 کار بست.به

  ، صفات مورفولوژیکبادرنجبویه ،: تنوع ژنتیکیکلمات کلیدی
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Abstract 

 

Among the plant families, Lamiaceae family is the largest one including several medicinal species i.e. lemon 

balm(Melissa officinalis L.) which has several pharmaceutical properties including anti-viral, anti-fungi, pain, 

reliever, barry fever, and anti-flatulence. In present study genetic diversity within and between some ecotypes of 

the lemon balm was evaluated based on the morphological data. For morphological evaluations, an experiment 

was carried out into a completely randomized design with three replications. The results of compare mean on 

morphological variables showed a significant variation for all traits.The cluster analysis divided 13 ecotypes into 

four groups. The results of this study can be utilized for screening of the M. officinalis genotypes, with far 

genetic distances in order to creation of segregating or mapping populations in further breeding programs for this 

valuable plant. 
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 مقدمه

نشانگرهای  گیاهان دارویی می باشند. ها، صفات مرتبط با ریخت شناسیویژگی ترینتنوعات ژنتیکی یکی از ساده یابیرزادر 
توان به سهولت بررسی و کاربرد مزایایی نیز دارند که از جمله میمورفولوژیک دارای معایب و محدودیت هایی هستند اما 

غالبا ساده اشاره کرد. بنا به این دالیل، این نشانگرها جز نخستین نشانگرهای مورد استفاده ساده، هزینه کم و الگوی توارث 
 (.4محسوب می شوند. )

های تهران، صفات مورفولوژیک و درصد اسانس جمعیت های مختاف بادرنجبویه جمع آوری شده از استاندر پژوهشی  
قطر ساقه و درصد اسانس واریانس نشان داد که به لحاظ ارتفاع گیاه،  نتایج تجزیه . مورد بررسی قرار گرفتاردبیل و اصفهان 

های جمع آوری شده از اسانس نمونهها نشان داد که درصد . مقایسه میانگینها اختالف معنی داری وجود داشتبین نمونه
 سانس باالتری برخوردار بود( از درصد ا0/24( و اصفهان )0/30های تهران )درصد نسبت به نمونه 0/33میانگین اردبیل با 

(1). 

مورد بررسی ای یه را در شرایط مزرعهتوده بومی به همراه دو توده آلمانی و ژاپنی بادرنجبو 12تنوع ژنتیکی در یک بررسی 
ر های مورد بررسی است. همچنین باال بودند مقدار ضریب تغییرات دوجود تنوع ژنتیکی باال بین توده نتایج بیانگر. قرار گرفت

 .(2) های( درون هر توده بودوتیپژنهای )بین بوته ود تنوع زنتیکی باالاکثر صفات، بیانگر وج

 

 مواد و روشها

خارجی بود که توسط مرکز تحقیقات گیاهان  جمعیتبه همراه دو  جمعیت13کار رفته در این تحقیق شامل همواد گیاهی ب
نجام ، آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اهانوع تودهشدند. به منظور بررسی ت تهیه دارویی دانشگاه شاهد

متر و محتوای خاک  شامل کود دامی به سانتی 30*20هایی با ابعادلدانهای مورد نظر در گتودهگرفت. برای این منظور بذر 



 

سه ماه پس از کاشت  فولوژیکمور گیری صفاتکاشته شدند. اندازه 33ن ماه سال همراه ماسه و خاک مزرعه در تاریخ آبا
جانبی، تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام  انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه

 بوته در هر گلدان انجام شد. 3های ها بر اساس میانگین دادهه خشک بودند. کلیه تجزیه و تحلیلهوایی و ریشه و عملکرد ماد

  

 

 مورفولوژیک صفاتتنوع بادرنجبویه مورد بررسی بر اساس  هایجمعیتنام و مختصات جغرافیایی  -1جدول

 مختصات جغرافیایی جمعیت مختصات جغرافیایی جمعیت

 طول º 372262263 مشهد

º 232733292 عرض 

 طول º 472390222 مجارستان

º 132249046 عرض 

 طول º 322770744 مالرد

º 202366243 عرض 

 طول º 39206979 هیر

º 4922047 عرض 

 طول º 372277421 نیشابور

º 292643937 عرض 

 طول º 232231361 شیراز

º 222729732 عرض 

 طول º 3924096619 مرند

º 4226622363 عرض 

 طول º 322930072 کرج

º 20234223 عرض 

 طول º 3921933333 شبستر

º 4226 عرض 

 طول º 322930072 الهیجان

º 20234223 عرض 

 طول º 3622237061 ارومیه

º 4220472496 عرض 

 طول º 362233193 رشت

º 432273492 عرض 

 طول º 372970344 ژاپن

º 1392436322 عرض 

  

 

 نتایج و بحث

 مقایسه میانگین

بیشترین های مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نمودارها بخوبی نشان می دهند که جمعیتمقایسه میانگین بین 
در صفت تعداد برگ و وزن تر و خشک ریشه بیشترین مقدار  است. جمعیتو کمترین میانگین در هر صفتی مربوط به کدام 

، در شیراز جمعیتدان بیشترین مقدار در نگین عملکرد ماده خشک هر گلهیر، در صفت وزن خشک ساقه و میا جمعیتدر 
 الهیجان دیده شد. جمعیتد و در صفت طول برگ بیشترین مقدار در مرن جمعیتصفت ارتفاع بوته بیشترین مقدار در 



 

   
 های بادرنجبویهجمعیتایسه میانگین تعداد برگ بین مق -2شکل       های بادرنجبویه جمعیتسه میانگین ارتفاع بوته بین مقای -1شکل   

    
 های بادرنجبویهجمعیتمیانگین طول برگ بین مقایسه  -4شکل          های بادرنجبویه  جمعیتمقایسه میانگین وزن تر ساقه  -3شکل  

  
 بادرنجبویه    های جمعیتماده خشک  عملکردمقایسه میانگین  -7شکل     های بادرنجبویه  جمعیته میانگین وزن خشک ریشه مقایس -2شکل



 

         
 های بادرنجبویه    جمعیتمقایسه میانگین وزن خشک ساقه  -9کلش                های بادرنجبویهجمعیت تر ریشهمقایسه میانگین وزن  -6شکل

 

 تجزیه خوشه ای

و با  Wardای به روش های مورد مطالعه بادرنجبویه از تجزیه خوشهجمعیتبندی و تعیین فاصله یا نزدیکی به منظور گروه
را تائید کرد  تشخیص هم صحت گروه بندی تجزیه تابعاستفاده از مربع فاصله اقلیدوسی بعنوان معیار فاصله استفاده شد. 

 (. 3)شکل 

 
 بادرنجبویه بر اساس صفات مورفولوژیکی جمعیت 13دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه  -3شکل

 ماتریس فاصله

ترین متغیر بود. بیشترین و کم 107/74و 399/2ها بین جمعیت، فاصله ژنتیکی (2)جدول  له بدست آمدهبر اساس ماتریس فاص
( مشاهده شد. بدین ترتیب با توجه به 399/2) ( و الهیجان با رشت107/74) های شیراز با مرندین ژنوتیپفاصله به ترتیب ب

های دور از لحاظ تنوع و این پدیده در تالقی بین ژنوتیپاینکه در برنامه های اصالحی پدیده هتروزیس بسیار اهمیت دارد 
شیراز و مرند برای انجام تالقی و ایجاد پدیده هتروزیس جهت  جمعیتجه گرفت که دو ژنتیکی رخ می دهد، می توان نتی

 رسیدن به صفات با ارزش باالتر مناسب هستند.



 

اکوتیپ بادرنجبویه بر اساس داده های مورفولوژیک 13ماتریس فاصله ژنتیکی   -2 جدول  

 نیشابور شیراز هیر ژاپن الهیجان رشت مالرد مشهد ارومیه شبستر مرند کرج جمعیت

            274/19 مرند

           162/36 423/12 شبستر

          491/4 492/24 209/16 ارومیه

         976/17 433/19 270/14 714/11 مشهد

        301/32 023/40 244/32 333/22 333/14 مالرد

       147/29 123/10 766/12 270/14 063/19 271/4 رشت

      399/2 020/23 232/21 667/20 333/16 393/27 320/7 نالهیجا

     262/7 233/10 443/17 761/27 976/13 022/9 229/40 203/10 ژاپن

    662/36 232/22 136/27 913/22 627/32 339/71 220/23 093/43 397/22 هیر

   372/37 473/27 127/34 044/44 143/6 333/27 901/24 433/21 107/74 624/29 شیراز

  976/3 232/27 019/6 462/12 062/3 111/23 136/10 733/2 403/3 329/26 313/3 نیشابور

 976/3 232/27 936/49 716/14 013/19 424/10 326/33 271/3 231/3 610/2 739/24 941/14 مجارستان

 

ت ایجاد های اصالحی جهنیاز برای برنامهی ازتنوع کلی مورد بدلیل اینکه تنوع مورفولوژیک نمی تواند به تنهایی انعکاس
وزایم، مارکرهای مولکولی و ها مانند پروتئین ایزبنابراین جستجوی گسترده مارکر ،های جدید بادرنجبویه باشدژنوتیپ
 (.3) ی بادرنجبویه را فراهم خواهد کردهای کمی، چشم اندازی وسیع از تنوع ژنتیکی جمعیت هاویژگی
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