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 متغيره چند آماري هاي روش از استفاده با

 

 4خاکدان فاطمه و 5پيربلوطی قاسمی عبداهلل ،*2مقدم محمد ،8آذرکيش پيمان

 ایرانمشهد،  مشهد، فردوسی دانشگاه کشاورزی، دانشکده سبز، فضای مهندسی و باغبانی علوم گروه ،دکتری دانشجوی -8

 ایران مشهد،  مشهد، فردوسی دانشگاه کشاورزی، دانشکده سبز، فضای مهندسی و باغبانی علوم گروه، دانشيار مسئول، نویسنده -*2

 m.moghadam@um.ac.ir ؛moghaddam75@yahoo.com :الکترونيک پست     

 ایران شهرقدس، اسالمی، آزاد دانشگاهشهرقدس،  واحد ی،یدارو گياهان تحقيقات مرکز، استاد -5

 ایرانجهرم،  جهرم، دانشگاه کشاورزی، دانشکده شناسی، زیست گروه، استادیار -4

 

 8591تاریخ پذیرش: مهر          8591تاریخ اصالح نهایی: مهر        8599 بهمنتاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 تنوع بررسی منظور به دارد. وجود ایران در آن از گونه 83 که است چتریان تيره به متعلق دارویی گياهی( Prangos) جاشير     

  ،P. hausslmechtii، P. lophoptera، P. corymbosa، P. uloptera، P. acaulis گونه هفت به متعلق جمعيت 18 بين ژنتيکی

P. platychloena و P. ferulacea بختياری و محال چهار و یراحمدبو و کهگيلویه خوزستان، فارس، اصفهان، لرستان، استان شش در 

 یکمّ صفت 22 و انتخاب رویشگاه هر از گياهی نمونه 88 منظور بدین .شد مطالعه گلدهی حلهمر در گياهان این مورفولوژیکی صفات

 ژنتيکی تنوع از معياری عنوان به نيز فنوتيپی تغييرات ضریب و محاسبه بررسی مورد صفات برای آماری های شاخص شد. بررسی

 اختالف ها داده واریانس تجزیه .داد نشان ها گونه بين و درون در را توجهی قابل ژنتيکی تنوع تحقيق، این از حاصل نتایج .شدند تعيين

 مورد های جمعيت بين ژنتيکی تنوع وجود بيانگر که داد شانن مطالعه مورد صفات برخی نظر از (P<0.01) ها جمعيت بين را داری معنی

 اصلی، ساقه چتر قطر اصلی، ساقه در چتر تعداد بوته، در چتر تعداد ،ساقه فرعی تعداد صفات در تغييرات ضریب بيشترین .بود مطالعه

 بررسی مورد صفات در باال تنوع وجود بيانگر که شد مشاهده فرعی انشعاب قطر و اصلی ساقه قطر برگ، عرض برگ، سوزنک اندازه

  اصلی های مؤلفه به تجزیه در .بودآنها  ژنومی ساختار با مرتبط و متفاوت مختلف های گونه در صفات بين همبستگی ضرایب .بود

 جمعيت 18 ای، خوشه تجزیه براساس .کردند توجيه شده ارزیابی صفات دررا  موجود تغييرات از% 91/99 مجموع در نخست مؤلفه 9

 قادر شده گيری اندازه یمورفولوژیک صفات که داد نشان ای خوشه تجزیه از حاصل دندروگرام گرفتند. قرار گروه چهار در مطالعه مورد

 جنس مختلف های گونه در ژنتيکی تنوع از باالیی سطح که داد نشان تحقيق این نتایج کلی، طور به .بودند ها گونه برخی تمایز به

 .دارد وجود جاشير

 

 .مورفولوژیکی صفات ،(Prangos) جاشير متغيره، چند تجزیه ها، عامل به تجزیه :كليدي هاي واژه
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 ... هاي بندي جمعيت گروه تنوع ژنتيكي و  921

 

 مقدمه
 آمدن بوجود باعث یرانا در موجود يمیاقل تنوع

 Fattahi et) است شده ياهانگ انواع از یمتنوع های یستگاهز

al., 2014.) با یدبا صنعت به ییدارو ياهگ هر کردن وارد 
 یا و آنها کردن یاهل ی،وحش های يتجمع يقدق های یبررس
 و يتامن با يهاول مواد تا شود انجام کشت یرز های گونه اصالح
 وجود (.Babalar et al., 2013)ند شو ينتأم یمناسب ییکارا
 و زراعی های گونه در موجود ژنتيکی تنوع از صحيحی درك

 ژنتيکی حفاظت برنامه یک نياز پيشآنها  وحشی خویشاوندان
 ينب یژنتيک تنوع مقدار موضوع این اساسی جنبه دو است. مؤثر
 ,.Aghai et al) تسآنها ينب شناسی اهگي روابط و ای گونه

 والدین انتخاب رایب سو یک از یژنتيک تنوع از هیگاآ (.2003
 سوی از و ودش یم محسوب مفيد تالقی برنامه یک در مناسب
 ارزش دارای ژن های کبان مؤثر و دآمکار دیریتم برای دیگر
 ژنتيکی تنوع اهميت روزهام .(Azarkish et al., 2016) تاس
 پوشيده سیک بر گياهان این الحاص و پيشبرد در دارویی انگياه
 ژنی خزانه سازنده و اپذیرن جدایی شبخ شیوح گياهان نيست.
 لتحم نظر ازرا  ای القوهب ژنتيکی تنوع و بوده دارویی گياهان
 (.Pouresmael et al., 2012) دارند دهزنغير و زنده های نشت
 رابطه از یاضیر يرتفس یهمبستگ یبضر ینکها به توجه با
 یداخل روابط مطالعه برایرو  ازاین است، يرمتغ دو ينب یخط
 چند های يلوتحل یهتجز از يکیژنت مواد یابیارز و صفات ينب
 از یگروه روابط درك منظور به يونرگرس یهتجز مانند يرهمتغ
 (.Jahani et al., 2015) شود یم استفاده يرهامتغ

 بيه  فارسيی  زبان در که .Prangos spp جنس های گونه
 خيانواده  ،Umbellales راسيته  جيز   گویند، می جاشيرآنها 

 خيييانواده یيييرز و Umbellifereae (Apiaceae) چتریيييان
Smyrneae جنس .باشند می Prangos گونه 58 حدود دارای 

 نایي  از گونه 3 و ددارن وجود ایران در آن گونه 83 که است
؛ Sajjadi & Mehregan, 2003) هسيتند  ایيران  بومی تعداد

Kazerooni et al., 2006.) عيالوه  جنس نای های گونه بقيه 
 قزاقستان سوریه، ایتاليا، بالکان، ترکيه، کشورهای در ایران بر
 ,.Coskun et al؛ Mozaffarian, 2008) اند پراکنده قفقاز و

 حضييور دليييل بييه جاشييير (.Rechinger, 1979؛2004

 فالونوئييدها،  هيا،  کوميارین  هيا،  ترپن کوئیسس ها، مونوترپن
 خيوا   دارای اجيزا  سایر و آلکالوئيدها ها، ساپونين ها، تانن
 (.Kafash-Farkhad et al., 2013) باشد می فراوانی دارویی
 معيده،  مقيوی  ملين، بادشکن، عنوان به سنتی طب در جاشير
 ویيروس،  ضد التهاب، ضد اعصاب، درد دهنده تسکين ،نفخ ضد
 اسيت  شيده  اسيتفاده  بياکتری  ضيد  و قيار   ضيد  انگيل،  ضد
(Azarkish et al., 2018.)  

 های جمعيت درون و نيب ژنتيکی تنوع ينتعي و یبررس
 و ودهب نژادی به و ژنتيک علمن امتخصص عالقه مورد ای هگون
 و حفاظت کارایی و اقتصادی ارزش ينتعي منظور به
 ت.اس ورداربرخ ای ویژه اهميت از ژنتيکی ذخایر برداری بهره
 اولينآنها  ارزیابی و وژیکیمورفول های ویژگی ميان این در

 دیآ می شمار به ها پالسم ژرم توصيف و دیبن طبقه در مرحله
(Sultana et al., 2005.) ارزیابی ضرورت به توجه با 

 در وادم این قابليت بکارگيری منظور به گياهی یژنتيک ذخایر
 هدف با تحقيقاین  ،دارویی انگياه توليد زایشاف و نژادی هب
 ییشناسا و فاتص بين روابط تعيين ،وتيپیفن تنوع یسبرر
 جاشير جنس های جمعيت اگونیگون درآنها  از کی هر همس
 .شد اجرا متغيره چند های روش یخبر از فادهتاس با

 
 ها روش و مواد
 گياهي مواد
 انجام 8599 سال تابستان و بهار در که پژوهش این در
 های رویشگاه ایران فلور موجود منابع از استفاده با شد
 )اصفهان، ایران غربی جنوب های استان در جاشير طبيعی
 و خوزستان احمد، بویر و کهگيلویه فارس، لرستان،
 مناطق به یمتعز با .شدند شناسایی (ياریبخت  و  محال چهار
 ثبت به اقدام ياهان،گ یگلده زمان در استان هر در نظر مورد
 و جغرافيایی اطالعات .یدگرد یکیمورفولوژ یکمّ صفت 22
 رهياب دستگاه از استفاده با رویشگاه هر به مربوط اقليمی
(GPS) جنس های گونهکه  داد نشان و (8 جدول) شد ثبت 

 ارتفاع از نظر مورد استان شش در (.Prangos spp) يرجاش
  گونه) 5239 تا (لرستان از P. lophoptera گونه) 8139

P. corymbosa د.ندار یشرو یادر سطح از متر (اصفهان از  



 

 

 ايران غربي جنوب از شده آوري جمع جاشير جنس گونه هفت به متعلق تحقيق اين در مطالعه مورد جمعيت 08 مكاني هاي ويژگي و علمي نام -1 جدول
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 قهيدق

8 P. acaulis Isf 58 39 38 48 2454 2/84 3/26 48 P. platychloena Koh 58 38 38 52 2363 9/83 2/59 

2 P. acaulis Isf 58 21 38 56 2648 2/84 3/26 42 P. platychloena Koh 58 44 38 31 2361 9/24 4/26 

5 P. acaulis Isf 52 38 38 58 2551 9/85 1/85 45 P. platychloena Koh 58 39 38 86 2838 9/83 2/59 

4 P. acaulis Cha 58 34 38 86 2459 85 6/84 44 P. platychloena Koh 58 31 38 81 2296 9/83 2/59 

3 P. acaulis Cha 52 21 38 81 2364 3/88 4/69 43 P. platychloena Koh 58 34 38 23 2636 9/83 2/59 

6 P. acaulis Kho 52 21 49 48 2148 1/26 1/88 46 P. platychloena Lor 55 39 41 55 2236 8/86 8/52 

9 P. acaulis Far 58 45 38 31 2258 84 4/86 49 P. platychloena Lor 55 58 49 83 2391 8/89 1/49 

1 P. acaulis Far 58 81 32 88 2952 9/86 4/42 41 P. platychloena Lor 55 36 49 85 2811 8/86 8/52 

9 P. acaulis Koh 58 52 38 85 8922 2/24 5/84 49 P. corymbosa Isf 55 84 49 36 2669 84 3/23 

88 P. acaulis Lor 55 29 49 24 2866 8/84 1/24 38 P. corymbosa Isf 55 84 46 33 5882 84 3/23 

88 P. uloptera Isf 58 39 38 51 2588 2/84 3/26 38 P. corymbosa Isf 52 39 38 89 5239 9/82 4/21 

82 P. uloptera Isf 58 33 38 45 2629 2/84 3/26 32 P. corymbosa Cha 52 82 38 51 2869 1/86 9/22 

85 P. uloptera Isf 58 33 38 42 2599 2/84 3/26 35 P. corymbosa Cha 52 58 38 56 2983 5/82 1/82 

84 P. uloptera Isf 55 88 38 88 2946 9/82 4/21 34 P. corymbosa Cha 52 29 38 86 2382 3/88 4/69 

83 P. uloptera Isf 55 88 49 36 2924 9/82 4/21 33 P. corymbosa Lor 55 22 49 38 2254 1/85 9/28 
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86 P. uloptera Cha 52 26 38 89 2491 3/88 4/69 36 P. corymbosa Lor 55 33 41 52 2241 8/86 8/52 

89 P. uloptera Kho 58 38 38 81 8194 8/28 2/66 39 P. lophoptera Cha 52 83 38 85 2226 3/85 1/88 

81 P. uloptera Kho 58 56 38 88 2299 5/25 2/55 31 P. lophoptera Far 58 58 32 45 2686 2/86 4/81 

89 P. uloptera Lor 55 22 49 38 2254 1/85 9/28 39 P. lophoptera Far 58 83 32 88 2665 9/86 4/42 

28 P. uloptera Lor 55 55 49 28 2885 8/89 1/49 68 P. lophoptera Far 58 89 32 82 2984 9/86 4/42 

28 P. platychloena Isf 52 38 38 52 2683 9/85 1/85 68 P. lophoptera Lor 55 38 41 32 8139 8/86 8/52 

22 P. platychloena Isf 55 88 38 25 2985 8/82 2/81 62 P. lophoptera Lor 54 85 41 89 8958 85 5/56 

25 P. platychloena Cha 52 88 38 82 2649 3/85 1/88 65 P. hausslmechtii Cha 52 86 38 53 2528 2/85 3/24 

24 P. platychloena Cha 52 21 38 48 2292 5/82 1/82 64 P. hausslmechtii Cha 52 89 38 89 2268 3/85 1/88 

23 P. platychloena Cha 52 86 38 29 2426 2/85 3/24 63 P. hausslmechtii Kho 52 29 49 23 2488 5/26 89 

26 P. platychloena Cha 58 26 38 38 2895 3/86 2/59 66 P. hausslmechtii Kho 58 25 38 89 2818 8/28 2/66 

29 P. platychloena Kho 52 59 49 89 2819 5/26 89 69 P. hausslmechtii Koh 58 81 38 23 2249 26 5/89 

21 P. platychloena Kho 58 43 38 88 2855 5/25 2/55 61 P. hausslmechtii Koh 58 53 38 39 2398 2/24 5/84 

29 P. platychloena Kho 52 33 41 54 8983 2/26 2/1 69 P. hausslmechtii Koh 58 49 38 88 2134 9/83 2/59 
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58 P. platychloena Kho 52 36 41 89 8988 2/26 2/1 98 P. hausslmechtii Lor 55 36 49 83 2384 8/86 8/52 

58 P. platychloena Kho 58 26 38 89 2564 5/25 2/55 98 P. hausslmechtii Lor 55 33 49 85 2281 8/86 8/52 

52 P. platychloena Far 58 51 32 23 2468 84 4/86 92 P. ferulacea Cha 58 81 38 86 2889 3/86 2/59 

55 P. platychloena Far 58 51 32 24 2816 84 4/86 95 P. ferulacea Kho 58 54 38 85 8938 8/28 2/66 

54 P. platychloena Far 58 55 32 59 2361 2/86 4/81 94 P. ferulacea Kho 58 59 38 22 2883 8/28 2/66 

53 P. platychloena Far 58 89 32 82 2498 9/86 4/42 93 P. ferulacea Far 58 58 32 48 5888 2/86 4/81 

56 P. platychloena Far 29 33 32 22 8969 5/89 9/58 96 P. ferulacea Far 58 42 32 48 2986 2/86 4/81 

59 P. platychloena Far 58 58 35 56 2425 2/86 4/81 99 P. ferulacea Koh 58 41 38 85 2591 9/24 4/26 

51 P. platychloena Koh 58 89 38 22 8984 26 5/89 91 P. ferulacea Koh 58 38 38 84 8981 9/83 2/59 

59 P. platychloena Koh 58 56 38 36 2383 2/24 5/84 99 P. ferulacea Koh 58 38 38 89 2993 9/83 2/59 

48 P. platychloena Koh 58 56 38 39 2883 2/24 5/84 18 P. ferulacea Koh 58 35 38 89 2548 9/83 2/59 

Isf= ،اصفهان Lor= ،لرستان Far= ،فارس Koh= احمد، یربو و يلویهکهگ Kho= خوزستان، Cha= ياریبخت و محال چهار 
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دمای ساالنه در مناطق رویش این گياه  يانگينتغييرات م
و  P. uloptera ،P. acaulis یها گونه به مربوط) 3/88بين 

P. corymbosa  گونه) 1/26( تا ياریبختاز چهارمحال و  
P. acaulis ميزان  باشد. گراد می از خوزستان( درجه سانتی

و  29 های جمعيت) 2/1بين  گياه این رویش بارش در مناطق
58 P. platychloena مربوط به ) 4/69( تا از خوزستان
از  P. corymbosaو  P. uloptera ،P. acaulis های گونه

 (.8بود )جدول  متفاوت سال در متر ( ميلیچهارمحال و بختياری
 

 ارزيابي مورد صفات
  رویشگاه هر از شناسی یختر صفات ارزیابی منظور به
 تعداد و انتخاب گياه گلدهی زمان در گياهی کامل نمونه 88
 ،ساقه فرعی ینبلندتر طول بوته، ارتفاع شامل یکمّ صفت 22
 تاج یطول قطر ،چتر بدون انشعاب تعداد ،ساقه فرعی تعداد
 تعداد ،بوته در چتر تعداد ،بوته در بازنشده چتر تعداد ،ششپو
 چتر قطر ی،اصل هساق چتر در چترك تعداد ی،اصل ساقه در چتر
 ساقه چترك دم طول ی،اصل ساقه چتر دم طول ی،اصل ساقه
 ،بوته در برگ تعداد ی،اصل ساقه چترك در گل تعداد ی،اصل
 ساقه در يانگرهم تعداد ،برگ عرض و طول ،برگ سوزنک اندازه
 قطر و یاصل ساقه قطر یقه، قطر ،اوليه برگچه تعداد ی،اصل

 نام شناسایی منظور به همچنين .شد گيری اندازه یفرع انشعاب
 نمونه یک رویشگاه هر از مطالعه مورد های نمونه دقيق علمی

 پژوهشکده در ها نمونه .گردید تهيه منطقه هر از هرباریومی
 .شدند شناسایی و نگهداری مشهد فردوسی دانشگاه گياهی
 
 ها داده وتحليل تجزيه

 استفاده )با ها ميانگين مقایسه ی،کمّ صفات واریانس تجزیه
 صفات برای همبستگی ضرایب (،دانکن ای دامنه چند آزمون از
 تجزیه و انجام پيرسون روش از استفاده با مورفولوژیکی یکمّ

 (Varimax) وریماکس چرخش روش از استفاده با ها مؤلفه به
 از استفاده با (Ward) وارد روش به ای خوشه آناليز همچنين و
 .انجام شد SPSS Ver.16 افزار نرم

 

 یجنتا
 ژنتيکی تنوع توصيف و تشریح در اصلی مرحله
 و تشخيص کشور، غربی جنوب از شده آوری جمع های جمعيت
 مطالعات .بود شناسی گياه نظر ازآنها  علمی نام تعيين
  به متعلق یبررس مورد های جمعيت که داد نشان نومیوتاکس
  ،Prangos acaulis، P. hausslmechtii شامل گونه 9

P. platychloena، P. uloptera، P. ferulacea،  
P. lophoptera و P. corymbosa بودند. 

 
 شده گيري اندازه مورفولوژيک صفات مقايسه
 صفات یبرا ها داده یانسوار یهتجز از حاصل یجنتا
 از مختلف های گونه یها جمعيت ينب که داد نشان یکمورفولوژ
 یدار یمعن تفاوت %8 احتمال سطح در یکمّ صفات يهکل نظر
 شود می مشاهده 2 جدول در که طور همان داشت. وجود
 محدوده هستند ییباال تتغييرا ضریب دارای که صفاتی
 تری وسيع انتخاب دامنه و دارند را صفت يتکمّ از تری وسيع
 تعداد مانند مهمی صفات .شود می محسوب صفت آن برای

 در بازنشده چتر تعداد ،چتر بدون انشعاب تعداد ،ساقه فرعی
 چتر قطر ی،اصل ساقه در چتر تعداد ،بوته در چتر تعداد ،بوته
 )ساقه چترك دم طول ،(یاصل )ساقه چتر دم طول ی،اصل ساقه
 و یاصل ساقه قطر ،برگ عرض ،برگ سوزنک اندازه ،(یاصل
 از بسياری که بودند تنوع بيشترین دارای یفرع انشعاب قطر
 در جمعيت بهترین انتخاب برای ارزش با صفاتی صفات، این
 .باشند می گونه هر

 



 

 

 جاشير هاي گونه درون و بين يكيمورفولوژ صفات يانسوار يهتجز -2 جدول

P.  
uloptera 

P. 
corymbosa 

P.  
acaulis 

P. 
platychloena 

P. 
lophoptera 

P.  
hausslmechtii 

P.  
ferulacea 

 بيضر

 راتييتغ
 صفت ها گونه نيب خطا

 يآزاد درجه 6 95 - 1 1 3 9 29 9 9

8/8868 ** 3/4352 ** 8/5324 ** 4/5691 ** 31/166 ** 5/5616 ** 8/485  ** 8/59  46/295 ** 4/29828  بوته ارتفاع **

92/384 ** 8/2532 ** 8/8892 ** 2/2823 ** 8/2496 ** 6/193 ** 1/522 ** 46 65/846 ** 1/83818  (نيبلندتر) يفرع ساقه طول **

92/281 ** 99/884 ** 82/88 ** 3/442 ** 94/369 ** 5/516 ** 39/38 ** 9/61  69/29 ** 4/8814  (يفرع انشعابات) يفرع ساقه تعداد **

38/51 ** 22/6 ** 8/8  98/81 ** 8/8  59/3 ** 93/4 ** 5/291  3/8 ** 91/81  چتر بدون انشعاب تعداد **

9/1242 ** 8/9969 ** 9/4892 ** 6/6899 ** 9/2992 ** 1/2592 ** 3/9884 ** 41 6/964 ** 3/28186  شپوش تاج يطول قطر **

24/38 ** 12/888 ** 8/8  2/94 ** 8/8  9/812 ** 69/51 ** 6/898  1/6 ** 84/899  بوته در بازنشده چتر تعداد **

84/192 ** 89/598 ** 33/24 ** 6/2341 ** 8/6582 ** 5/9615 ** 29/692 ** 4/69  3/258 ** 4/88983  بوته در چتر تعداد **

58/548 ** 49/39 ** 93/89 ** 53/841 ** 9/992 ** 4/8825 ** 2/266 ** 9/68  82/58 ** 1/2493  ياصل ساقه در چتر تعداد **

38/235 ** 89/646 ** 11/56 ** 2/18 ** 46/91 ** 89/36 ** 63/98 ** 9/59  12/84 ** 54/938  (ياصل ساقه) چتر در چترک تعداد **

13/242 ** 8/8883 ** 53/62 ** 86/853 ** 88/43 ** 83/695 ** 4/89 ** 1/15  51/36 ** 42/398  ياصل ساقه چتر قطر **

84/56 ** 8/686 ** 56/825 ** 91/898 ** 24/891 ** 86/59 ** 82/892 ** 8/38  41/89 ** 5/692  (ياصل ساقه) چتر دم طول **

91/84 ** 96/31 ** 45/6 ** 6/54 ** 86/93 ** 99/483 ** 54/254 ** 3/99  82/9 ** 9/218  (ياصل ساقه) چترک دم طول **

95/26 ** 9/28 ** 24/56 ** 31/49 ** 56/2 ** 69/9 ** 53/22 ** 1/89  35/5 ** 89/833  (ياصل ساقه) چترک در گل تعداد **

55/1 ** 86/1 ** 98/6 ** 89/6 ** 12/2 ** 98/86 ** 1/62 ** 2/58  36/8 ** 39/34  بوته در برگ تعداد **

81/1 ** 82/8 ** 82/8 ** 15/88 ** 11/8 ** 33/5 ** 89/1 * 8/64  39/8 ** 86/51  برگ سوزنک اندازه **



 

 

 

 

 
  -2 جدولادامه 

P.  
uloptera 

P. 
corymbosa 

P. 
 acaulis 

P. 
platychloena 

P. 
lophoptera 

P.  
hausslmechtii 

P.  
ferulacea 

 بيضر

 راتييتغ
 صفت ها گونه نيب خطا

4/8899 ** 5/2693 ** 98/329 ** 1/2648 ** 2/4522 ** 4/8595 ** 91/689 ** 8/43  68/815 ** 4/9988  برگ طول **

3/4949 ** 9/8584 ** 34/961 ** 4/2513 ** 5/4214 ** 4/5343 ** 1/2592 ** 3/31  56/243 ** 2/1586  برگ عرض **

21/3 ** 23/88 ** 1/5 ** 59/89 ** 16/24 ** 9/28 ** 83/3 ** 9/29  4/8 ** 56/94  ياصل ساقه در انگرهيم تعداد **

68/84 ** 11/93 ** 84/26 ** 12/22 ** 52/39 ** 88/13 ** 84/28 ** 6/22  98/5 ** 31/284  اوليه برگچه تعداد **

81/4 ** 89/9 ** 21/8 ** 68/1 ** 88/88 ** 25/8 ** 85/8 ** 8/48  35/8 ** 44/48  قهي قطر **

94/6  ** 84/6 ** 6/8 ** 35/5 ** 94/9 ** 1/8 ** 64/8 ** 9/31  63/8 ** 55/24  ياصل ساقه قطر **

52/5 ** 24/8 ** 86/8 ** 24/8 ** 98/5 ** 89/8 ** 83/8  ** 9/66  23/8 ** 9/9  يفرع انشعاب قطر **

ns، * 1 و %5 احتمال سطح در دار معني دار، معني غير ترتيب به :** و% 

 
  



 

 

 جاشير مختلف هاي گونه بين شده گيري اندازه يکمورفولوژ صفات يانگينم مقايسه -3 جدول

P. uloptera P. corymbosa P. acaulis P. platychloena P. Lophoptera P. hausslmechtii P. ferulacea صفت 
91/38  c 9/49  c 92/58  d 99/94  a 9/39  b 12/92  a 29/68  b بوته ارتفاع 
88/29  c 99/22  d 15/86  e 69/48  b 4/51  b 33/32  a 45/58  c (نيبلندتر) يفرع ساقه طول 
52/9  bc 12/4  e 44/5  e 99/88  a 65/88  ab 55/1  cd 23/9  d (يفرع انشعابات) يفرع ساقه تعداد 
52/8  a 59/8  bc 8/8  c 32/8  b 8/8  c 53/8  bc 5/8  bc چتر بدون انشعاب تعداد 
14/38  c 15/68  b 95/54  d 89/98  a 81/69  a 89/94  a 86/98  a پوش تاج يطول قطر 
52/2  bc 61/5  a 8/8  d 98/8  c 8/8  d 8/5  ab 66/8  d بوته در بازنشده چتر تعداد 
91/25  c 95/89  d 61/3  e 94/58  b 18/59  a 48/58  b 44/52  b بوته در چتر تعداد 
84/84  b 45/88  c 52/8  d 54/88  c 65/83  ab 82/84  b 89/86  a ياصل ساقه در چتر تعداد 
16/85  b 18/89  a 8/9  d 99/88  c 25/84  b 86/1  d 65/85  b (ياصل ساقه) چتر در چترک تعداد 
98/1  bc 21/85  a 96/1  b 95/9  bc 42/82  a 35/88  a 36/6  c ياصل ساقه چتر قطر 
19/6  d 68/85  a 95/6  d 16/9  c 59/82  b 91/6  d 18/88  c (ياصل ساقه) چتر دم طول 
82/2  d 19/5  bc 28/4  b 29/5  c 23/6  a 85/6  a 49/6  a (ياصل ساقه) چترک دم طول 
34/9  d 95/9  cd 96/9  cd 82/82  a 38/88  b 21/88  bc 15/88  a (ياصل ساقه) چترک در گل تعداد 
96/3  a 91/5  d 56/5  e 48/4  c 35/4  bc 98/4  bc 15/4  b بوته در برگ تعداد 
58/8  c 24/8  c 54/8  d 96/8  b 89/8  c 64/8  b 29/2  a برگ سوزنک اندازه 
82/29  c 92/23  c 43/28  d 48/45  a 69/43  a 58/56  b 88/53  b برگ طول 
82/22  c 89/89  d 25/89  cd 33/53  b 14/52  b 26/48  a 13/58  b برگ عرض 
12/4  b 65/5  c 86/5  d 89/3  ab 85/3  ab 55/3  a 99/4  ab ياصل ساقه در انگرهيم تعداد 
22/9  d 18/9  cd 54/1  e 92/88  b 98/85  a 98/9  cd 22/88  bc اوليه برگچه تعداد 
24/2  c 69/8  d 91/8  e 32/2  b 11/2  a 45/2  bc 34/2  b قهي قطر 
52/8  de 28/8  e 93/8  f 18/8  b 43/2  a 68/8  bc 35/8  cd ياصل ساقه قطر 
12/8  c 48/8  d 46/8  d 99/8  bc 22/8  a 12/8  c 83/8  b يفرع انشعاب قطر 

 .باشد مي دانكن آزمون براساس %55 احتمال سطح در جاشير مختلف هاي گونه مورفولوژيک صفات از يک هر هاي ميانگين بين داري يمعن اختالف يانگرب حروف
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 که شده يریگ اندازه صفات يانگينم یسهمقا ساسابر
 (،5 )جدول یدگرد انجام دانکن آزمون از استفاده با

 ینکمتر P. acaulis گونه های يتجمع که شد مشاهده
 ساقه فرعی طول (،متر یسانت 92/58) بوته ارتفاع ميانگين

 عدد(، 44/5) یفرع شاخه تعداد ،متر( یسانت 15/86)
 پوش تاج طولی قطر (،8) چتر بدون انشعاب تعداد
 (،8) بوته در نشده باز چتر تعداد (،متر سانتی 95/54)

ساقه  در چتر تعداد (،عدد 61/3) بوته در چتر تعداد
 (،عدد 56/5) بوته در برگ تعداد (،عدد 52/8) اصلی
 برگ طول (،متر سانتی 54/8) برگ سوزنک اندازه
  اصلی ساقه در ميانگره تعداد (،متر سانتی 43/28)
 یقه قطر (،عدد 54/1) اوليه برگچه تعداد ،عدد( 86/5)
را  (متر سانتی 93/8) اصلی ساقه قطر و (متر سانتی 91/8)
 انشعاب تعداد ميانگين باالترین .دادند اختصا  خود به
  بوته در برگ تعداد و (عدد 52/8) چتر بدون
 P. uloptera گونه های جمعيت به مربوط (عدد 96/3)
 يشترینب یدارا P. platychloena گونه یها يتجمع بود.
 یفرع شاخه تعداد ،متر( یسانت 99/94) بوته ارتفاع
 (ساقه اصلی) چترك در گل تعداد و عدد( 99/88)
 باز چتر تعداد ميانگين باالترین .بودند (عدد 82/82)

 قطر ،(اصلیساقه ) چتر در چترك تعداد بوته، در نشده
 به مربوط (ساقه اصلی) چتر دم طول و اصلی ساقه چتر

 یرمقاد با يبترت به P. corymbosa گونه های جمعيت
 های جمعيت .بود عدد 6/85 و 21/85 ،1/89 ،61/5
 بوته در چتر تعداد يانگينم ینباالتر P. lophoptera گونه
 تعداد (،متر سانتی 69/43) برگ طول عدد(، 1/59)

 (،متر سانتی 11/2) یقه قطر (،عدد 9/85) اوليه برگچه
 فرعی انشعاب قطر و (متر سانتی 43/2) اصلی ساقه قطر
  .دادند اختصا  خود بهرا  (متر سانتی 22/8)

 تاج طولی قطر (،متر سانتی 33/32) ساقه فرعی بلندترین
 برگ عرض يشترینب (،متر سانتی 89/94) شپوش
 ساقه اصلی در ميانگره تعداد و متر( یسانت 26/48)
 P. hausslmechtii گونه یها جمعيت را عدد( 55/3)

 دم طول (،عدد 89/86) ساقه اصلی در چتر تعداد .داشتند

 سوزنک اندازه و (متر یسانت 49/6) (ساقه اصلی) چترك
 برای ميانگين باالترین با (متر سانتی 29/2) برگ
 نظر از که يدرس ثبت به P. ferulacea گونه های جمعيت
 دارند. باالیی ارزش دارویی گياهان برداشت
 

 مورفولوژيک صفات بين همبستگي ضرايب
 بيرای  مورفوليوژیکی  یکمّ صفت 22 همبستگی ضرایب
 ميورد  %3 و %8 احتميال  سطح در يرجاش جنس گونه هفت
 ضرایب کامل )جدول است شده هئارا 4 جدول در و بررسی
(. اسيت  نشده داده نشان ها گونه از یک هر برای همبستگی
 ،P. uloptera، P. corymbosa هيييييای گونيييييه

 P. platychloena و P. ferulacea صييييفات بييييا 
 در باشند، یم یينیپا یهمبستگ یبضرا یدارا یکیمورفولوژ
 و P. acaulis، P. lophoptera هييای گونييه حاليکييه

 P. hausslmechtii  در صييفات بيين  همبسييتگی ضيرایب 
 همبسيتگی  صيفات  از برخی که داد نشان %8 احتمال سطح
 گونه برای همبستگی ضرایب دارند. ییباال دار معنی و مثبت
 P. acaulis  گونيه  ایين  در صيفات  روابيط کيه   داد نشيان 

 همبسيتگی  ضيرایب  بياالترین  .ستها گونه سایر از متفاوت
سياقه  ) چتيرك  در گل تعداد و ساقه فرعی تعداد به مربوط
 در چتر تعداد شامل صفات سایر و (r=49/8) است (اصلی

 برگچه تعداد و برگ طول بوته، در برگ تعداد ،ساقه اصلی
 و منفيی  رابطه (r= -36/8،-34/8،-98/8 و -6/8) اوليه
 صفات P. lophoptera گونه مورد در .ندداد نشان دار معنی
 دارای سياقه اصيلی   قطر و یقه قطر ،شپوش تاج طولی قطر

 .(r= 98/8 ،65/8 و 68/8) بودند داری معنی و مثبت همبستگی
  گونيه  در صيفات  ينبي  دار معنی و مثبت همبستگی بيشترین

P. hausslmechtii در ،(4 جدول) به توجه با شد. مشاهده 
 تعداد ،ساقه فرعی تعداد ،ساقه فرعی طول صفات گونه این
 ،(ساقه اصيلی ) چترك در گل تعداد بوته، در نشده باز چتر
 ترتيب به فرعی انشعاب قطر و اصلی ساقه در ميانگره تعداد
 ،98/8 ،63/8 ،96/8، 31/8 همبسيييتگی ضيييرایب دارای
 بودند. 93/8 و 9/8
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 ها گونه بين ژنتيكي تشابه ضرايب
 بيرآورد  مطالعه مورد های گونه بين ژنتيکی تشابه ضرایب
 ژنتيکيی  تشيابه  بيشيترین  کيه  طيوری  بيه  (،3 )جدول گردید
 P. ferulacea بيا  P. platychloena یها گونه بين ترتيب به
  گونيييه تشيييابه .شيييد مشييياهده P. hausslmechtii و

P. ferulacea هيييای گونيييه بيييا P. hausslmechtii و  
P. lophoptera همچنيين  بيود.  بيشتر ها گونه سایر به نسبت 

  گونيييه ،P. lophoptera بيييا P. hausslmechtii گونيييه
P. platychloena بييييا P. lophoptera گونييييه و  

P. platychloena با P. uloptera باالیی ژنتيکی تشابه نيز 
 بيا  P. acaulis گونيه  بيين  نييز  تشابه ميزان کمترین ند.داشت

  ،P. hausslmechtii، P. platychloena هيييای گونيييه
P. ferulacea و P. lophoptera دنيدروگرام  شيد.  مشاهده 

 براسياس  آميده  بدسيت  ژنتيکيی  تشيابه  ماتریس از حاصل
 بيه  توجيه  با را مطالعه مورد های گونه ،مورفولوژیکی صفات
 سيه  در اقليدسيی  نيه  فاصيله  در ها گروه بين فاصله بيشترین
 چهيار  از کيه  اول گروه (.8 )شکل دکر بندی گروه کلی گروه
  ،P. hausslmechtii شيييامل و شيييده تشيييکيل گونيييه

P. platychloena، P. ferulacea و P. lophoptera از بود 
 بوتيه،  در چتير  تعيداد  ،شپوشي  تياج  طولی قطر صفات نظر
 قطير  یقيه،  قطير  اصيلی،  ساقه در ميانگره تعداد برگ، عرض

 بودند. ميانگين از بيشتر فرعی انشعاب قطر و اصلی ساقه
فولوژیکی و توليدی مهم بوده و به راین گروه از نظر مو

باشد. زیر گروه اول شامل  میزیر گروه قابل تقسيم  دو
  و P. hausslmechtii ،P. platychloenaهای  گونه

P. ferulacea زیر گروه دوم شامل ،P. lophoptera  به
 چتر چتر، قطر در چترك صفات تعدادکه از نظر تنهایی بود 

 ، طول برگ، تعداد(ساقه اصلی) چتر دم ساقه اصلی، طول
فرعی  انشعاب ساقه اصلی و قطر یقه، قطر برگچه اوليه، قطر
بودند. مقدار خود  بيشتریندارای  ها گونه نسبت به سایر
 انشعاب ارتفاع بوته، تعداد از نظر صفات مربوط بههمچنين 
در بوته و اندازه سوزنک برگ  بازنشده چتر چتر، تعداد بدون

وم ددر گروه  ها را داشت. کمترین مقدار نسبت به سایر گونه
. قرار داشتند P. ulopteraو  P. corymbosaهای  گونه

صفات توليدی کمتر از ميانگين  گروهویژگی مشترك در این 
 در بوته، تعداد بازنشده چتر تعداد هر چند از نظر صفات ،بود
 (شاخه اصلی) چتر در چترك ساقه اصلی و تعداد در چتر

به تنهایی در گروه  P. acaulisگونه  .بودندبيشتر از ميانگين 
صفات سوم قرار گرفت. این در حاليست که در تمام 
کمتر از مورفولوژیکی بجز طول دم چترك ساقه اصلی 

 .بودميانگين 
 

 



 

 

 ايران غربي جنوب در جاشير گونه هفت از جمعيت 08 در شده گيري اندازه مورفولوژيک يكمّ صفات همبستگي ضريب -4 جدول

P.  uloptera P.  corymbosa P.  acaulis P. platychloena P.  Lophoptera P.  hausslmechtii P.  ferulacea صفت 

853/8  841/8-  439/8- ** 898/8- ** 291/8 * 849/8-  868/8-  بوته ارتفاع 
511/8 ** 484/8- ** 469/8- ** 865/8  219/8 * 939/8 ** 294/8-  (نيبلندتر) ساقه فرعي طول **

859/8-  296/8- * 496/8 ** 253/8- ** 884/8-  986/8 ** 213/8- ** 
  ساقه فرعي تعداد

 (يفرع انشعابات)
292/8- ** 533/8- ** 8b 831/8  8b 488/8 ** 814/8  چتر بدون انشعاب تعداد 
594/8 ** 862/8  828/8  824/8- * 988/8 ** 833/8  591/8-  شپوش تاج يطول قطر **
531/8- ** 888/8-  8b 881/8-  8b 984/8 ** 233/8  بوته در بازنشده چتر تعداد *
862/8-  513/8- ** 831/8-  838/8-  226/8-  469/8 ** 225/8-  بوته در چتر تعداد *
588/8- ** 891/8-  361/8- ** 898/8 ** 891/8  512/8 ** 858/8  ساقه اصلي در چتر تعداد 
559/8- ** 839/8-  252/8- * 818/8-  833/8  465/8 ** 223/8-  (ساقه اصلي) چتر در چترک تعداد *
468/8 ** 213/8 * 212/8 ** 853/8-  629/8- ** 929/8- ** 422/8-  ساقه اصلي چتر قطر **
586/8 ** 589/8 ** 226/8- * 849/8- * 391/8- ** 986/8- ** 886/8-  (ساقه اصلي) چتر دم طول 
591/8 ** 893/8  499/8- ** 869/8- ** 584/8- * 628/8- ** 816/8-  (ساقه اصلي) چترک دم طول 
282/8- * 285/8  494/8 ** 828/8-  842/8  634/8 ** 268/8-  (ساقه اصلي) چترک در گل تعداد *
294/8- ** 845/8-  341/8- ** 843/8- * 431/8- ** 543/8 ** 895/8  بوته در برگ تعداد 
889/8  534/8- ** 449/8- ** 852/8-  388/8- ** 838/8-  588/8-  برگ سوزنک اندازه **
289/8 * 812/8  989/8- ** 859/8- * 548/8 ** 882/8-  558/8  برگ طول **
528/8 ** 893/8  821/8  854/8- * 425/8 ** 525/8 ** 583/8  برگ عرض **
831/8-  596/8- ** 819/8-  848/8  894/8-  966/8 ** 859/8-  ياصل ساقه در انگرهيم تعداد 
512/8 ** 298/8 * 682/8- ** 898/8-  289/8  545/8- ** 832/8  اوليه برگچه تعداد 
829/8-  881/8  288/8 * 816/8-  652/8 ** 899/8  893/8-  قهي قطر 
548/8 ** 889/8  881/8-  822/8  682/8 ** 543/8 ** 269/8-  ياصل ساقه قطر *
892/8-  294/8- ** 864/8  863/8 ** 539/8 ** 315/8 ** 831/8  يفرع انشعاب قطر 

  .است دار معنی% 3% و 8 سطح در ترتيب به :*و **
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 شده ارزيابي صفات كليه اساس بر جاشير هاي گونه ژنتيكي تشابه ضرايب -5 جدول

 .P گونه

acaulis 
P. 

corymbosa 
P. 

ferulacea 
P. 

hausslmechtii 
P. 

lophoptera 
P. 

 platychloena 
P. 

 uloptera 
P. acaulis 

 
      

P. corymbosa 862/59 
 

     

P. ferulacea 562/93 589/42 
 

    

P. hausslmechtii 338/91 831/49 658/28 
 

   

P. lophoptera 819/99 599/34 382/25 233/29 
 

  

P. platychloena 389/12 212/41 949/82 823/86 225/25 
 

 

P. uloptera 458/36 413/58 666/58 193/58 926/38 386/29 
 

 

 
  جاشير هاي گونه ژنتيكي تشابه ماتريس از حاصل اي خوشه تجزيه وگرامردند -1 شكل

 "وارد" روش با شده ارزيابي صفات براساس
1 (P. a) = P. acaulis, 2 (P. c) = P. corymbosa, 3 (P. f) = P. ferulacea, 4 (P. h) = P. hausslmechtii, 5 (P. l) = P. lophoptera,  

6 (P. p) = P. platychloena, 7 (P. u) = P. uloptera 
 

 اصلي هاي مؤلفه به تجزيه

 در اوليه يرهایمتغ از تعدادی تجمع روش این از هدف     
 گفته مؤلفهآنها  به که باشد می يرهامتغ از کمتری تعداد
 یک سهم اندازه به حداقل که هایی لفهؤم معموالً شود. می
 عنوان به باشد آفرین نقش کل واریانس بيان در صفت
 های آزمون براساس شوند. می انتخاب اصلی های لفهؤم

KMO آماره مقدار چون که است شده مشخص بارتلت و 
KMO تحليل انجام برای ها داده پس است، 95/8 با برابر 
 دار معنی بارتلت آزمون همچنين هستند. مناسب عاملی
 دارد. وجود دار معنی همبستگی متغيرها بين یعنی باشد، می

 روش تواند می اصلی های لفهؤم به تجزیه روش بنابراین
 در باشد. ها داده این کلی ساختار دادن نشان برای مناسبی



 ... هاي بندي جمعيت تنوع ژنتيكي و گروه  948

 

 از %91/99 مجموع در توانستند اصلی لفهؤم 9 بررسی، این
 بيشترین با اول لفهؤم (.6 )جدول کنند توجيه را صفات تنوع
ساقه  تعداد صفات %(56/58) ها داده تغييرات توجيه در سهم
 با ساقه اصلی در ميانگره تعداد و بوته در چتر تعداد ،فرعی
 دوم لفهؤم در .گردید شامل را 63/8 از بيشتر مثبت ضرایب
 و طول صفات کرد، توجيه را ها داده تغييرات از %88/84که

 لفهؤم توان می را لفهؤم این رو ازاین گرفتند؛ قرار برگ عرض
 با %88/1 توجيه با سوم لفهؤم .کرد گذاری نام برگ سطح
 با پنجم و چهارم های لفهؤم .بود مرتبط برگ سوزنک صفت
 بين در موجود تغييرات کل از %29/3 و %48/3 يهتوج
 قطر و ساقه اصلی در چتر تعداد صفات با ترتيب به ها نمونه

 هشتم و هفتم ششم، های لفهؤم .ندبود ارتباط در ساقه اصلی
 صفات ترتيب به %83/4 و %29/4 ،%19/4 هیتوجي سهم با
 طول و (ساقه اصلی) چترك در گل تعداد ،ساقه فرعی طول
 در برگ تعداد صفت شدند. شامل را (ساقه اصلی) چتر دم
 کل از %3/5 توانست نهم مؤلفه در گرفتن قرار با بوته

 .کند توجيه را واریانس
 

 اي خوشه تجزيه
 ها، جمعيت بين تفاوت بهتر چه هر دادن نشان برای
 روش به مورفولوژیکی کمی صفات براساس ای خوشه تجزیه
 های جمعيت یبند گروه (.2 )شکل شد انجام( Ward) وارد
 بين در شده ارزیابی یکمّ صفت 22 ميانگين براساس مختلف
 با .انجام شد جاشير جنس از گونه هفت از جمعيت 18
 ،اقليدسی نه فاصله در ها گروه بين فاصله بيشترین به توجه
 .شدند بندی گروه اصلی گروه چهار در مختلف جمعيت 18

 گونه، شش از جمعيت 22 اول گروه بندی، گروه این براساس
  ،P. acaulis های گونه ازیک  هر از جمعيت دو شامل

P. corymbosa، P. hausslmechtii و P. lophoptera، 
  از جمعيت 88 و P. ferulacea گونه از جمعيت سه

P. platychloena .که جمعيت 28 شامل دوم گروه بود 
  از جمعيت یک گروه این بود. ها گونه تمام دربرگيرنده

P. corymbosa های گونه و P. hausslmechtii،  
P. acaulis و P. uloptera های گونه از جمعيت دویک  هر 

P. ferulacea و P. lophoptera و جمعيت چهار هر یک 
 گروه شد. شامل را P. platychloena گونه از جمعيت شش
 جمعيت 24 از بود، جمعيت تعداد بيشترین دارای سوم
 ،P. ferulacea گونه جمعيت نه از جمعيت یک تنها موجود
  گونه از جمعيت سه ،P. corymbosa گونه از جمعيت دو

P. acaulis، های گونه از هر یک از جمعيتی چهار تا دو  
P. hausslmechtii و P. uloptera، از نهایت در  

 گروه این در جمعيت P. platychloena، 88 جمعيت 21
 هر دربردارنده دوم گروه همانند چهارم گروه گرفتند. قرار
  های گونه جمعيت، 85 شامل گروه این در بود. گونه هفت

P. platychloena، P. hausslmechtii، P. ferulacea و 
P. lophoptera گونه جمعيت، یک کدام هر  

P. corymbosa گونه جمعيت، دو دارای P. acaulis شامل 
  P. uloptera گونه جمعيت ده از همچنين جمعيت، سه
 داشتند. قرار گروه این در تا چهار
 هر ایجاد در نظر مورد صفات سهم بررسی منظور به
 کليه برای کل ميانگين از گروه هر ميانگين انحراف گروه،
 .است هشد هئارا 9 جدول در آن نتایج و محاسبه صفات
 برای اول گروه در کل ميانگين از انحراف فنوتيپی ارزش
 تعداد ،شپوش تاج طولی قطر ،بوته ارتفاع بجز صفات تمام
 در چترك تعداد اصلی، ساقه در چتر تعداد بوته، در چتر
 و برگ طول چترك، دم طول اصلی، ساقه چتر قطر چتر،
 کليه نظر از مدو گروه بود. مثبت برگ در اوليه برگچه تعداد
 انشعاب تعداد ،ساقه فرعی طول بوته، ارتفاع بجز صفات
ساقه ) چتر دم طول بوته، در بازنشده چتر تعداد چتر، بدون
 ارزش برگ سوزنک اندازه و بوته در برگ تعداد (،اصلی
 های جمعيت شامل مسو گروه داشت. کل ميانگين از بيشتری
 ارزش از آن اجزای و عملکرد نظر از و بوده بيشتری
 در این بود. برخوردار کل ميانگين به نسبت یکمتر فنوتيپی
 قطر بوته، ارتفاع بجز ،مورفولوژیکی صفات تمام که حاليست
 چتر قطر بوته، در نشده باز چتر تعداد ،شپوش تاج طولی
 فرعی انشعاب قطر و چترك در گل تعداد اصلی، ساقه
 .داشتند کل ميانگين از کمتر ارزشی
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  شده گيري اندازه مورفولوژيک يكمّ صفات وريماركس( )دوران اصلي هاي لفهؤم  به تجزيه -6 جدول

 ايران غربي جنوب در جاشير گونه هفت از جمعيت 08 در

 مؤلفه اول مؤلفه دوم مؤلفه سوم مؤلفه چهارم مؤلفه پنجم مؤلفه

 ژهيو ريمقاد 61/6 88/5 96/8 89/8 86/8

 ينسب انسيوار 56/58 88/84 88/1 48/3 29/3

 ينسب انسيوار يتجمع درصد 56/58 49/44 49/32 98/39 89/65

 بوته ارتفاع 528/8 292/8 593/8 853/8 818/8

 (نيبلندتر) ساقه فرعي طول 542/8 249/8 898/8 889/8 895/8

 (يفرع انشعابات) ساقه فرعي تعداد 982/8 281/8 839/8 869/8 869/8

 چتر بدون انشعاب تعداد 848/8 -881/8 -846/8 832/8 884/8

 شپوش تاج يطول قطر 858/8 252/8 826/8 859/8 882/8

 بوته در بازنشده چتر تعداد 865/8 -831/8 -853/8 849/8 -841/8

 بوته در چتر تعداد 925/8 898/8 843/8 349/8 853/8

 ياصل ساقه در چتر تعداد 549/8 845/8 882/8 189/8 869/8

 (ياصل ساقه) چتر در چترک تعداد 821/8 -828/8 841/8 845/8 -821/8

 ياصل ساقه چتر قطر -884/8 888/8 882/8 -828/8 825/8

 (ياصل ساقه) چتر دم طول -888/8 884/8 899/8 884/8 882/8

 (ياصل ساقه) چترک دم طول 883/8 -886/8 888/8 884/8 826/8

 (ياصل ساقه) چترک در گل تعداد 821/8 815/8 859/8 -888/8 896/8

 بوته در برگ تعداد 881/8 -838/8 -865/8 884/8 8/8

 برگ سوزنک اندازه 221/8 865/8 958/8 885/8 844/8

 برگ طول 562/8 922/8 818/8 813/8 896/8

 برگ عرض 894/8 981/8 842/8 884/8 882/8

 ياصل ساقه در انگرهيم تعداد 922/8 868/8 858/8 229/8 888/8

 اوليه برگچه تعداد 863/8 255/8 -838/8 288/8 866/8

 قهي قطر 832/8 599/8 891/8 889/8 551/8

 ياصل ساقه قطر 883/8 819/8 838/8 835/8 982/8

 يفرع انشعاب قطر 891/8 862/8 846/8 833/8 881/8

 

 



 ... هاي بندي جمعيت تنوع ژنتيكي و گروه  942

 

 ارتفاع شامل مورفولوژیکی صفات تمام چهارم گروه در
 انشعاب تعداد ،ساقه فرعی تعداد ،ساقه فرعی طول بوته،
 چترك، در گل تعداد ش،شپو تاج طولی قطر چتر، بدون
 فرعی انشعاب قطر و اصلی ساقه قطر برگ، سوزنک اندازه
 بودند. خود مقدار کمترین دارای ها گروه سایر به نسبت

 ها گونه ميانگين مقایسه نتایج گرفتن نظر در با بنابراین
 هر برای شده محاسبه فنوتيپی های ارزش و (5 )جدول
 را مختلف صفات نظر از برتر های گونه توان می گروه،
 برای الزم شرایط و شناسایی تر دقيق ارزیابی منظور به
 .نمود فراهم اصالحی های برنامه در راآنها  از مندی بهره

 

 
 جاشير گونه هفت از جمعيت 08 در شده گيري اندازه مورفولوژيک يكمّ صفات براساس اي خوشه تجزيه وگرامردند -2 شكل

 "وارد" روش از استفاده با ايران، غربي جنوب در



 

 

 اي خوشه تجزيه از حاصل مختلف هاي گروه در شده گيري اندازه صفات استاندارد انحراف و كل ميانگين از انحراف ميانگين، -7 جدول

 صفت
 Total چهارم خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه

M Di SD M Di SD M Di SD M Di SD M SD 

 6/22 9/68 42/28 -8/5 94/39 93/24 6/8 46/62 82/25 -5/8 39/68 5/28 -2/8 9/68 بوته ارتفاع

 8/86 9/54 51/86 -8/2 95/52 85/84 -8/8 18/54 51/83 -4/8 34/54 4/89 1/2 9/59 (نيبلندتر) يفرع ساقه طول

  يفرع ساقه تعداد
 (يفرع انشعابات)

91/1 8/8 43/6 95/9 8/8 95/3 21/1 3/8- 36/3 89/1 9/8- 62/6 1/1 8/6 

 5/8 3/8 35/8 -2/8 23/8 51/8 8/8 49/8 59/8 8/8 46/8 85/8 8/8 33/8 چتر بدون انشعاب تعداد
 5/58 8/65 99/21 -8/4 19/31 49/58 4/8 48/65 98/29 4/4 48/69 1/28 -5/5 9/39 شپوش تاج يطول قطر

 1/2 9/8 48/5 5/8 99/8 19/2 8/8 18/8 28/2 -6/8 88/8 18/2 2/8 11/8 بوته در نشده باز چتر تعداد
 1/89 3/26 29/22 6/8 89/29 13/82 -8/4 43/22 8/81 9/4 22/58 3/89 -9/8 1/23 بوته در چتر تعداد

 8/9 5/88 66/1 8/2 22/85 54/3 -9/8 35/9 26/6 8/2 29/85 94/6 -2/8 8/88 ياصل ساقه در چتر تعداد
 9/4 4/82 88/6 4/2 98/84 11/5 -8/8 28/88 85/3 4/8 98/82 53/5 -4/8 9/88 چتر در چترک تعداد
 1/9 5/9 34/5 -8/8 28/1 56/3 3/8 18/9 81/4 4/8 98/9 16/5 -3/8 99/9 ياصل ساقه چتر قطر

 9/4 4/9 99/3 6/8 85/88 53/4 -6/8 14/1 58/5 -4/8 84/9 64/4 5/8 9/9 (ياصل ساقه) چتر دم طول
 5/5 2/4 29/5 2/8 56/4 49/5 -8/8 89/4 39/5 2/8 56/4 89/5 -8/8 81/4 (ياصل ساقه) چترک دم طول

 2/2 9/88 69/8 -4/8 49/9 69/2 4/8 21/88 18/8 3/8 49/88 89/8 8/8 9/88 (ياصل ساقه) چترک در گل تعداد
 4/8 3/4 25/8 4/8 98/4 85/8 -8/8 48/4 99/8 -8/8 54/4 91/8 8/8 35/4 بوته در برگ تعداد
 9/8 3/8 11/8 -2/8 24/8 99/8 8/8 46/8 18/8 -8/8 48/8 89/8 2/8 63/8 برگ سوزنک اندازه

 8/86 4/53 99/89 1/8 28/56 63/83 -2/2 22/55 32/86 5/8 92/56 2/83 -5/8 2/53 برگ طول

 3/89 9/29 69/22 -2/8 69/21 55/89 -6/8 52/21 83/89 4/8 52/58 9/83 3/8 4/58 برگ عرض

 4/8 9/4 32/8 8/8 66/4 22/8 -8/8 31/4 29/8 8/8 99/4 59/8 8/8 13/4 ياصل ساقه در انگرهيم تعداد
 5/2 2/88 59/2 1/8 91/88 89/2 -6/8 31/9 82/2 5/8 34/88 82/2 -5/8 93/9 اوليه برگچه تعداد

 9/8 2/2 83/8 8/8 23/2 99/8 8/8 81/2 99/8 8/8 24/2 99/8 8/8 29/2 قهي قطر
 9/8 3/8 95/8 -2/8 51/8 64/8 -8/8 43/8 98/8 2/8 94/8 9/8 8/8 68/8 ياصل ساقه قطر
 6/8 1/8 59/8 -2/8 69/8 44/8 8/8 13/8 46/8 8/8 94/8 46/8 8/8 95/8 يفرع انشعاب قطر

M؛ Di و SD: هستند استاندارد انحراف و کل ميانگين از انحراف گروه، ميانگين دهنده نشان ترتيب به. 
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 بحث
 گونه 83 ازکه  داد نشان نومیوتاکس مطالعات نتایج
  ،P. acaulis شامل گونه 9 یرانا در موجود يرجاش

P. hausslmechtii، P. platychloena، P. uloptera،  
P. ferulacea، P. lophoptera و P. corymbosa در 

 احمد، یربو و يلویهکهگ فارس، ،لرستان اصفهان، های استان
 الزم البته .دارد وجود ياریبخت و محال چهار و خوزستان

  شامل یرانا یانحصار گونه سه است یادآوری شود که
P. tubrecunata ،)فارس( P. calligonoides ،لرستان( 

 P. cheilenthifolia (،آباد خرم غرب کيلومتری 38 يشهب
  شامل غيربومی گونه یک و خورت( مورچه )اصفهان،

P. meliocarpoides ،ها استان ینا در (يرازش )فارس 
 و مختلف های زمان در حضور با که بودند شده گزارش
 ینا از ریاث هيچ نقاط ینا به یکنزد یها رویشگاه بررسی
 این بودن گرانبها به توان می را علت نشد. مشاهده گونه چهار
 يشب یچرا ی،خوراک مصارف برای یمحل افراد نزد ها گونه
 شدن کم و یخشکسال ی،کاربر ييرتغ و شخم ،دام حد از

 یکاربر ييرتغ و يعتطب از انسان يممستق برداشت نزوالت،
 را ییدارو ياهیگ یها گونه بيشتر که … و یمرتع یها ينزم
  .دانست دهند، یم قرار خطر معرض در

 همچنين و ها گونه بين که داد نشان واریانس تجزیه نتایج
 وجود زیادی تنوع یکمّ صفات يهکل نظر از ها گونه درون
 درون های جمعيت بين و ها گونه درون در ضمن در دارد.
 داری معنی اختالف بررسی مورد صفات نظر از ها گونه
 تعداد ،ساقه فرعی تعداد مانند مهمی صفات شد. مشاهده
 چتر تعداد ،بوته در بازنشده چتر تعداد ،چتر بدون انشعاب
 ی،اصل ساقه چتر قطر ی،اصل ساقه در چتر تعداد ،بوته در
 ،(ساقه اصلی) چترك دم طول ،(ساقه اصلی) چتر دم طول
 قطر و یاصل ساقه قطر ،برگ عرض ،برگ سوزنک اندازه
 این از بسياری که بودند تنوع بيشترین دارای یفرع انشعاب
 در جمعيت بهترین انتخاب برای باارزش صفاتی صفات،
 انجام برای تنوع این از توان می بنابراین ؛باشند می هرگونه
 فنوتيپی تنوع ضریبکه  طوری به .برد بهره اصالحی کارهای
 تنوع از ای عمده بخش و بود پایين صفات سایر برای

 ویژه به و صفات روی بر محيط اثر از ناشی تواند می فنوتيپی
 در (2885) همکاران و Yousefi .باشد ژنيک پلی صفات
 بيشتر یبرا ییباال تنوع نوروزك ياهگ یرو خود پژوهش
 و Zeinali های بررسی کردند. گزارش ياهگ ینا در صفات
 اختالف از حکایت نعناع جنس رویر ب (2884) همکاران
 تعداد ازجمله مورفولوژیکی های ویژگی لحاظ از دار معنی
 آذین گل طول و تعداد و برگ عرض و طول فرعی، شاخه
 Aghaei بود. همسو حاضر مطالعه یجنتا با که داشت

Noroozloo را مورفولوژیکی صفات (2883) همکاران و 
 تنوع و نموده یابیارز يعیطب یستگاهز در یکوه یچا در
 فرعی شاخه تعداد و برگ عرض صفت یبرا را ییباال

 این واریانس تجزیه نتایج کلی طور به کردند. گزارش
 وجود جاشير، مختلف های گونه های جمعيت روی آزمایش
 که داد نشان ارزیابی مورد صفات بين را دار معنی اختالف
 در مطالعه مورد صفات یبرا گسترده تنوع دهنده نشان
 های تفاوت گرچه است. جنس ینا مختلف های يتجمع

 های تفاوت به مربوط انحصاراً تواند نمی مورفولوژیکی
 به زیادی وابستگی تواند می نهایت در ولی ،باشد ژنتيکی
  (.Schlichting, 2002) باشد داشته گياه ژنتيکی محتوای
که  داد نشان شده يریگ اندازه صفات يانگينم یسهمقا
 دارای يتجمع ینبهتر انتخاب منظور به صفات یبرخ

 تعداد و طول یشافزاکه  نحوی به .باشند می مقادیر بيشترین
 بوته در چتر تعداد و شپوش تاج طولی قطر ی،فرع شاخه
 ینا از و شود یم يدیتول عملکرد و يوماسب یشافزا باعث
 يکسيونسل برای یمناسب هایفاکتور واندت یم نظر

 يشترینب که ییآنجا از د.يرنگ قرار مدنظر برتر یها جمعيت
 وجود ياهگ ینا برگ و ینآذ گل یها قسمت در اسانس يزانم
 ینا ینژاد به در برگ و گل به مربوط صفات ینبنابرا ،دارد
 و انتخاب منظور به ينهمچن باشد. یم يتاهم زئحا ياهگ

 ینا یسبز و ینتیز مصارف برای ها جمعيت ینبهتر اصالح
 های يتجمع برخوردارند. یتوجه قابل يتاهم از صفات
 و یمورفولوژ رشد، يزانم نظر از معموالً ای گونه بين و درون
 مختلف های جمعيت که یهنگام اند. متفاوت یکدیگر با يرهغ
 درجات گيرند، می قرار محيطی تغييرات معرض در گونه یک
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 Mehrafarin) دهند می نشان را نمو و رشد تنوع از مختلفی

et al., 2008.) 
 صفات، زوج با ها گونه و ای گونه بين همبستگی وجود

 تعدادی براساس گزینش امر در ویژه به اصالحی کارهای در
 همبستگی دالیل از یکی باشد. می ضروری بسيار صفات از
 های ژن گرفتن قرار علت به تواند می صفت دو بين
 مورد در باشد. کروموزوم یک روی صفت دو آن کننده کنترل
 ژنی مکان به اًمنحصر صفات بين همبستگی کيفی صفات
 بستگی کروموزوم رویآنها  ارتباط و صفات آن کننده کنترل
 اثر یا ها ژن لينکاژ صورت هب تواند می ارتباط این که دارد
 جلوه حاالت این از ترکيبی یا و (اپيستازی) غيرآللی متقابل
 کننده کنترل های ژن بر عالوه یکمّ صفات مورد در اما کند،
 تواند می اقليمی عوامل ازجمله مختلف پارامترهای صفت،
 یکمّ صفت 22 بين در شود. صفات بين همبستگی موجب
 سطح در شده محاسبه همبستگی ضرایب ارزیابی مورد
 وجود احتمال امر این که شدند دار معنی %3 و %8 احتمال
 های گونه .بخشد می قوت را صفات بين مشترك های عامل

P. uloptera، P. corymbosa، P. platychloena و  
P. ferulacea ضرایب دارای مورفولوژیکی صفات با 
 ،P. acaulis های گونه که حالی در بودند، پایينی همبستگی

P. lophoptera و P. hausslmechtii همبستگی ضرایب 
 از برخی که ندداد نشان %8 احتمال سطح دررا  صفات بين
 باالترین .داشتند ییباال دار معنی و مثبت همبستگی صفات
 صفات به مربوط مختلف های گونه در یهمبستگ یبضرا
 قطر ،(ساقه اصلی) چترك در گل تعداد ،ساقه فرعی تعداد
ساقه  طول اصلی، ساقه قطر یقه، قطر ،شپوش تاج طولی
 تعداد بوته، در بازنشده چتر تعداد ،ساقه فرعی تعداد ،فرعی
 و اصلی ساقه در ميانگره تعداد ،(ساقه اصلی) چترك در گل
 در چتر تعداد شامل صفات یرسا و است فرعی انشعاب قطر
 برگچه تعداد و برگ طول بوته، در برگ تعداد اصلی، ساقه
 آنجایی از .ندداد نشان دار معنی و منفی رابطه برگ در اوليه
 گزینش نژادگران به برای اصالحی اهداف مهمترین از یکی که

 همبستگی وجودرو  ازاین ،باشد می بيشتر عملکرد با گياهانی
 چترك، در گل تعداد ،ساقه فرعی طول و تعداد صفات یباال

 اصلیساقه  در ميانگره تعداد و ششپو تاج طولی قطر
 P. hausslmechtii و P. acaulis مطلوب های گونه گزینش
 جنس های گونه اغلب در برگ و گل اندام .کند می تر آسان را

 .دهد می يلتشک را بوته حجم از یادیز بسيار بخش جاشير
 برگ ،تعداد و اندازه .دارد ياهگ يدتول در یمهم نقش ینبنابرا
 با .است اسانس ميزان افزایش در يرگذاریتأث فاکتور گل و
 قسمت و اسانس يرهذخ و يدتول که نکته ینا گرفتن نظر در
 گل و برگ اغلب اسانس استخراج برای استفاده مورد
 بوته، در برگ تعداد با گونه یهمبستگ ینبنابرا باشد، یم

 توان می را گياه در گل و چتر تعداد ،برگ اوليه برگچه تعداد
 در .کرد ارزیابی ثيرگذارأت و مثبت اسانس ميزان افزایش در
 که آنجایی از ریختی، خصوصيات نظر از کلی حالت
 باشد، می گل و برگ اسانس تجمع و يدتول محل ترین عمده
 به مربوط بوته در چتر و برگ تعداد یهمبستگ يشترینب

 ینا ینبنابرا است، P. hausslmechtii گونه های جمعيت
 یاهل یبرا یاصالح یکارها شروع منظور به نظر ینا از گونه
 .رسد یم نظر به مطلوب نمودن

 کاهش برای روشی عنوان به اصلی های مؤلفه به تجزیه
 و صفت چند یا دو بين ارتباط توصيف و ها داده حجم
 محدودی تعداد به کل واریانس تقسيم برای همچنين
 تجسمی تواند می رو ازاین ،است شده تعریف جدید متغيرهای

 فراهم را احتمالی های گروه تعيين و افراد ميان های تفاوت از
 های داده در موجود کلی تنوع روش این در واقع در کند.
 شد خواهد شکسته جدیدتری اجزای به اوليه
(Mohammadi & Prasanna, 2003.) های مؤلفه به تجزیه 

 از %91/99 درمجموع توانستند اصلی مؤلفه 9 در اصلی
 ،%56/58 تخصيص با اول مؤلفه .کنند توجيه را صفات تنوع
 و %88/1 تخصيص با سوم متغير ،%88/84 با دوم متغير
 کننده يهتوج %3/29 يصتخص با نهم تا چهارم های مؤلفه
 متغيرهای ایجاد تجزیه این از هدف حقيقت در .بودند صفات
 از هایی ترکيب یافتن با مستقل (اصلی های مؤلفه) جدید

 جدید متغيرهای همبستگی عدم باشد. می اوليه متغيرهای
 متفاوت های جنبه از ها داده توجيه بيانگر و بوده مفيد
 چه هرالبته  (.Tabaei-Aghdaei et al., 2007) باشد می
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 يرتفس در عامل آن اعتبار باشد، يشترب یعامل یانسوار
 یانسوار برآورد دقت اشتراك يزانم شود. یم افزوده ييراتتغ
 همکاران و Kundi (.Fazeli et al., 2015) دهد یم نشان را
 دهی ميوه چگونگی و مورفولوژیکی های تعاد (8919)

 که نمودند یبررس را (Zizyphus jujuba) عناب رقم هفت
 .کردند گزارش هایی اختالف مورفولوژیکی یها مؤلفه در
 جنس های توده تنوع بررسی در ها مؤلفه به تجزیه نتایج
 مؤلفه پنجکه  داد نشان ایران بومی (.Ocimum spp) یحانر

 کردند توجيه را ها داده کل تغييرات از %94 اصلی
(Moghaddam et al., 2013.) در ها مؤلفه به تجزیه 

 صفات (Mentha longifolia) پونه مختلف های اکوتيپ
 %3/18 درمجموع که قرارداد ای مؤلفه گروه چهار در را مؤثر
 (.Azarkish et al., 2016) نمودند توجيه را کل واریانس از
 اول عامل سه که شد گزارش ییدنا یشنآو روی یابیارز در
 کردند يهتوج صفات ينبرا  موجود تنوع کل از 9/99%
(Aflakian et al., 2012.) از حاصل نتایج که است واضح 

 اصالح و توليد به رسيدن های راه شده انجام های بندی گروه
 خواهد تر کوتاه و تر روشن را پرمحصول های رقم و ها واریته
 (.Izadpanah et al., 2016) کرد

 که کرد تقسيم گروه 4 به را ها جمعيت ای خوشه تجزیه
 .بود جغرافيایی مناطق از وسيعی طيف شامل سوم گروه

 گروه این در موجود های جمعيت زیاد جغرافيایی پراکندگی
 نيای دارای ها جمعيت این که کرد تفسير اینگونه توان می را

 مناطق بهآنها  انتقال با و زمان طول در ولی ،هستند مشترکی
 این جالب نکات از .اند شده حفظ سازگاری، ایجاد و مختلف
 طيف در P. platychloena های جمعيت قرارگيری تحقيق،
 دهنده نشان که شدبا می جغرافيایی مناطق از وسيعی بسيار
  گونه .باشد می آن های جمعيت باالی تنوع

P. platychloena ينب در را یفراوان ینباالتر يتجمع 21 با 
 که رسد می نظر بهبنابراین  داشت. گونه هفت از جمعيت 18
 گونه این یها جمعيت نتوانست روش این توسط بندی گروه
 های يتجمع که هرچند کند، بندی گروه دقيقی صورت به را
 گروه یک در حدودی تا یکسان مناطق از شده آوری جمع
 در (يتجمع 88) گونه این های جمعيت بيشتر گرفتند. قرار

 و ژنتيکی شباهت .گرفتند قرار یک خوشه در تحقيق این
 دسته، یک در آن های جمعيت بيشتر قرارگيری آن دنبال به
 احتمال به ها جمعيت این که دهد نشان را نکته این تواند می
 یک از احتماالً و هستند مشابه ژنتيکی زمينه دارای زیاد
 گفت بتوان شاید همچنين و اند گرفته منشأ جغرافيایی منطقه
. اند آمده بوجود مشترکی جد از ها جمعيت این که

Nadernejad و Pourseidy (2885) یتاکسونوم یبررس در 
 صفات اساس بر ایران زیره های يتجمع یبرخ یعدد

 های جمعيت که دادند نشان سيتوژنتيکی و یکیمورفولوژ
 قرار گروه سه در ای خوشه تجزیه روش با مطالعه مورد
 از استفاده با (2881) همکاران و Pejmanmeher .گيرند می
 قرار گروه سه در را کرمان زیره توده 24 ای، خوشه یهتجز
 Mehdikhani (،2881) همکاران و Pejmanmeher .اند داده
 یبررس با يبترت به (2884) همکاران و Zeinali و (2886)
 نعناع و بابونه پارسی، زیره دارویی گياهان های يتجمع
 مطابقت يکیژنت تنوع با ياییجغراف تنوع که اند نموده گزارش
 پالسم ژرم در که بيان کرد توان می درنهایت .است  نداشته
 از استفاده با توان می که داشت وجود کافی تنوع مطالعه مورد
 طریق از و انتخاب را مناسب های جمعيت نتایج، این
 را جاشير کردن یاهل و اصالح یندافر نژادی به های برنامه
 .يدبخش سرعت

 نشان مطالعه مورد های گونه بين ژنتيکی تشابه ضرایب
 از ژنتيکی دسته یک در گرفته قرار های گونه چهاگر داد
 داشته وجود محدودتر منطقه یک در نيز جغرافيایی لحاظ
 ها گونه زیاد احتمال با که کرد گيری نتيجه توان می باشند،
 منطقه وارد دور نقاط از ای گونه و هستند مشترکی جد دارای
 در ها گونه تنوع افزایش برای تا است الزم و ستا نشده
 شباهت که مناطقی دیگر های گونه از بحث، مورد منطقه
 که شد مشاهده .گردد استفاده دارند، منطقه گونه با کمتری
 های دسته در لزوماً جغرافيایی مختلف مناطق در های گونه

 تواند می دليل چند حالت این و گيرند نمی قرار جداگانه
 مختلف شرایط براساس انتخاب نبودن طوالنی ،باشد داشته
 در تفاوت ایجاد به منجر بتواند که قدر آن محيطی،
 باعث که هایی ژن توانایی همچنين و شود پالسم ژرم
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 چند به سازش ایجاد در شوند، می محيط یک به پذیری وفق
 حاصل نتایج کلی طور به (.Ebrahimi et al., 2013) محيط
 از آمده بدست ایه بندی گروه و ژنتيکی تشابه ضرایب از

 ها گونه بين فيلوژنتيک رابطه وجود بيانگر ای خوشه تجزیه
 یمورفولوژیک صفات که رسد می نظر به رو ازاین .باشد می
 تفاوت گرفتن نظر در بدون تحقيق، این در شده گيری اندازه
 حد تا ،ها جمعيت رویشگاهی شرایط و آوری جمع محل در

 فيلوژنتيک رابطه دادن نشان و ها گونه تمایز به قادر زیادی
 .باشند میآنها 

 در را محقق شناسی، ریخت مختلف های جنبه از آگاهی
 گياهان سازی اهلی و نژادی به برداری، بهره راهکارهای تعيين
 برای کاربردی و مقدماتی تحقيقی مطالعه،این  .کند می یاری
 مطلوب های جمعيت انتخاب منظور به گزینش در تسهيل
 ییدارو ياهانگ نژادگران به نظر مورد و مختلف های گونه
 شناسی ریخت های ویژگی بار يننخست یبرا مطالعهاین  است.
مورد  یرانا یغرب جنوب مناطق در را يرجاش جنس های گونه
 مانند ییدارو ياهانگ در تنوع مطالعه داد. قرار یبررس
آنها  های جمعيت حفظ درباره يدیمف اطالعات تنها نه جاشير
 و آوری جمع یابی،ارز منظور به تواند یم بلکه کند، یم فراهم
 يدتول و یاصالح های برنامه در ياهانگ ینا پالسم ژرم کاربرد
 جنس های جمعيت ينب مشهود نوعتالبته  .باشد يدمف تجاری
 تواند یم ها گونه ينب چه و گونه هر داخل چه جاشير
 و برتر های جمعيت ینشگز سمت به را گران اصالح
 انجام طور مسلم به و یدنما ییراهنما يماقل هر در سازگارتر
 را سازگاری و تنوع ینا از بهتری درك یبررس هر ساله چند
 از شده آوری جمع های يتجمع یراز کرد، خواهد فراهم
 خواهند يداپ را یدجد یطشرا با يقتطب فرصت یگرد های يماقل
 متفاوت منشأ با های يتجمع ورود یگرد سوی از نمود.
آنها  انقراض و ها گونه درون يکیژنت تنوع کاهش از واندت یم
 مطالعات انجام حال ينع در .یدنما يریجلوگ منطقه هر در

 های یابیارز مانند یزراع و یکیمورفولوژ مطالعات با همسو
 در را اعتماد قابل ابزاری توانند یم یمولکول و يوشيمياییب
 با ياهانگ ینشگز و ها جمعيت و ها گونه ينب روابط يينتع
 در .کند فراهم يشترب يدتول منظور به ها جنبه تمام از بهتر نمود

 توجه با يمکن یمعرف را ها گونه بهترین بخواهيم اگر ،مجموع
 و هستند باالیی تغييرات ضریب دارای که مهمی صفات به

 انتخاب دامنه و دارند را صفت يتکمّ از تری وسيع محدوده
  شود؛ می محسوب صفت آن برای تری وسيع
  و P. ferulacea، P. lophoptera های گونه ترتيب به

P. platychloena بيشترین دارای ها گونه این .باشند می 
 برای ارزش با صفاتی صفات، این از بسياری که بودند تنوع
 .باشند می هرگونه در جمعيت بهترین انتخاب
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Abstract 
     The Prangos genus is a medicinal plant belonging to the Apiaceae family, of which 15 

species are found in Iran. The morphological traits at the flowering stage were studied to study 

the genetic diversity among 80 populations belonging to seven species P. hausslmechtii,  

P. lophoptera, P. corymbosa, P. uloptera, P. acaulis, P. platychloena and P. ferulacea from six 

provinces Lorestan, Esfahan, Fars, Khuzestan, Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad, and Chaharmahal 

& Bakhtiari. For this purpose, 10 plant samples were selected from each habitat and 22 

quantitative traits were evaluated. Statistical parameters were calculated for the studied traits 

and coefficients of phenotypic variation were also determined as a measure of genetic diversity. 

The results of this study showed significant genetic variation within and between species. The 

results of ANOVA showed that the populations had significant differences in some of the 

studied traits (P<0.01), indicating high genetic variation among the populations. The highest 

coefficient of variance was observed for the number of lateral branches, number of umbels per 

plant, number of umbels per the main stem, the diameter of umbels per the main stem, leaves 

needle size, leaf width, main stem diameter, and lateral branches diameter, indicating high 

variability in the traits studied. Correlation coefficients between traits were different in the 

studied species and related to their genomic structure. In the principal component analysis, the 

first nine components explained 79.98% of the total variation in the evaluated traits. Based on 

cluster analysis, 80 populations were divided into four groups. The dendrogram obtained from 

cluster analysis revealed that morphological traits studied could differentiate some species from 

each other. Overall, the results of this research showed that there was a high level of genetic 

diversity in different species of Prangos spp. 
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