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چکیده

اسفند يا اسپند با نام علمی Peganum Harmalaگیاهی پايا و بدون کرک از خانواده
Zygophyllaceaeو از تیره  ،Peganumيک گیاه گلدار وحشی است .در اين تحقیق ،تنوع گیاه
Peganum harmalaدر ارتفاعات مختلف گدوک و چهاردانگه و خطیرکوه از استان مازندران با 9
ارتفاع ،براساس صفات رويشی و ريشه و میوه کپسولی و نسبت آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتايج
نشان داد بوتههای مناطق مختلف از تنوع بااليی برخوردار بودند .عملکرد میوه و وزن کپسول های
دانهدار حداکثر ضريب تنوع را داشتند .نتايج همبستگی نشان داد که وزن تر رويشی با درصد ماده
خشک رويشی همبستگی منفی و با وزن تر ريشه همبستگی مثبت دارد و مساحت کانوپی با درصد
دانه کپسولها همبستگی منفی در سطح احتمال  %95دارد .وزن بذرها با قطر کپسول و وزن
کپسول دانهدار و تعداد بذرها با قطر کپسول و وزن بذر و همبستگی مثبت در سطح احتمال %99
دارد .تجزيه به عاملها در  5مؤلفه اصلی صفات معنیدار شد که مجموعاً حدود  69/91درصد از
واريانس کل را توجیه نمود .سه مؤلفه اول بیشتر صفات میوه گیاه را دربرگرفت .گرافها نشان داد که
اين گیاه در ارتفاع  2100مترگدوک در ارتفاع  2100با کمترين میزان رويشی ،تعداد و درصد دانه
در کپسولها نسبت به اندام رويشی قابل توجه میباشد.
کلمات کلیدی  :میانگین  ،انحراف معیار ،بذر ،رويشی ،حداقل ،گیاهان دارويی

مقدمه
اسپند يا اسفند با نام علمی  Peganum Harmalaگیاهی پايا و بدون کرک از خانواده
 Zygophyllaceaeاز تیره  Peganumاست که از میان  4گونه در اين جنس؛ گونهی
P.harmalaو با نام گیاهشناسی Peganum Harmala Lدارويی و يک گیاه گلدار وحشی است
به ارتفاع  30-100سانتیمتر و به عرض  150-100سانتیمتر رشد میکند .زيستگاه معمول آن
سرزمینهای نسبتاً کم آب ،مناطق جلگهای و خاکهای شنی است .میوه آن به صورت کپسول سه
خانه ،به شکل کروی و به قطر  10-15میلیمتر است که حین رسیدن از سبز به قهوه ای – نارنجی
تغییر رنگ میدهد و از باال توسط سه دريچه گشوده میشود .هر خانه کپسول حاوی تعداد زيادی
دانه است .دانه های آن زاويه دار ،قهوه ای تیره ،با بوی کامالً مشخص و ابعاد  2*3-4میلیمتر است.
گیاه اسپند حاوی آلکالوئیدهای مهمی است که به ترتیب اولويت شامل؛ هارمالین ،هارمین ،هارمن،
هارمالول ،هارمول ،تتراهیدروهارمین و اوپیوئید است .قسمت اعظم ذخیره آلکالوئیدهای بتاکاربولین
ها و کینازولین اين گیاه از جمله هارمین و هارمالین در دانه اسپند است که به همراه فالونوئیدهای
فنولیک ويژگی آنتی اکسیدانی را موجب میشوند .پتانسیل درمانی گسترده اين گیاه شامل؛ دستگاه
گوارش و قلب و عروق اختالالت و انواع خاصی از بدخیمیها ،ضدالتهابی ،ضدسرطانی ،ضد درد،
ضدعفونیکننده ،ضدعفونت باکتريايی و ويروسی (متانولی) و قارچی و انگلی ،ديابت ،فشارخون،
پارکینسون ،آسم ،کولیک ،ديسمنوره ،تب ،سنگ مثانه ،هستری ،يرقان ،الرنژيت ،ماالريا ،روماتیسم،
آنتی اکسیدان و  khatami Moghaddam ....و همکاران در سال  2019طی پژوهشی با هدف
بررسی تاثیر ارتفاع بر پارامترهای زيست فیتوشیمیايی ،S.alopecuriodes ، P.Harmala
 Z.clinopodioidesاز  3منطقه رينه با  1800متر از سطح دريا و پلور با  2300متر و آمل با
 2800متر صورت گرفت .نتايج نشان داد که وزن تازه گیاه و ماده خشک  3گیاه نامبرده با افزايش
ارتفاع از سطح دريا کاهش يافته است .ارزيابی تنوع ژنتیکی بوسیله انواع مختلفی از نشانگرها شامل
مورفولوژی ،سیتولوژی ،بیوشیمیايی و مولکولی انجام می شود( .)Singh et al, 2004اختصاصات
مورفولوژيکی جزء اولین و ساده ترين نشانگرهايی هستند که به دلیل عدم نیاز به تکنیک های
مولکولی يا بیوشیمیايی و هزينه پايین در دسته بندی تودهها و ارقام گیاهی مورد توجه
هستند( .)Farsi and Zolali, 2003به همین دلیل جهت کسب اطالعات ژنوتیپی تاثیر ارتفاع از
سطح دريا بر مورفولوژيکی اين گیاه را مورد آنالیز قرار میدهیم.

مواد و روش ها
در اين تحقیق گیاه P.harmalaاز  3منطقه با  9ارتفاع؛ ارتفاعات 700و  1000متری از
سطح دريا از منطقه خطیرکوه1700 ،1500 ،1300 ،و  1900متری از منطقه کیاسر و ،2100
2300و  2500متری از منطقه گدوک جمعآوری شده و به آزمايشگاه گروه علوم باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل شدند .سپس صفات مورفولوژيکی وزن تر
و خشک گیاه،وزن کپسول و دانهها با ترازو و برحسب گرم ،قوس ،بلندترين ساقه گیاه ،حداکثر
ارتفاع  ،مساحت کانوپی گیاه با خطکش بر حسب سانتیمتر و قطر کپسولها با کولیس
برحسب میلیمتر اندازه گیری شد .جهت خشک کردن اندام رويشی از آون در دمای  42درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت و کپسولها به مدت يک هفته در محیط اتاق و ريشهها هم بعد از
 2هفته خشک شدن با دمای اتاق  ،در آون  42درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت قرار داده
شد .دادهها در نرمافزار  Excel 2016وارد شد و سپس با نرمافزار  SPSS 19اطالعات
توصیفی ،همبستگی پیرسون ،تجزيه به عاملها براساس حداکثر چرخش  ،Varimaxبدست
آمد .از نتايج تجزيه به عاملها برای رسم نمودار تجزيه دو بعدی استفاده شد.

نتایج و تحلیل

 -1دادههای توصیفی :عملکرد میوه بیشترين ضريب تنوع( )%86/77و حداکثر آن  777در
ارتفاع 2300؛ وزن کپسولهای دانهدار با ضريب تنوع  %68/63و حداکثر  7/5و حداکثر وزن دانه
( )9/1در ارتفاع 1700میباشد .حداکثر وزن تر و خشک ريشه و مساحت کانوپی در ارتفاع  700و
طوالنیترين ساقه رونده در  1700و حداکثر ارتفاع و قوس بوته  2300متری میباشد .از میان صفات
مورفولوژيکی گیاه بنفشه معطر صفت طول برگ در سطح  5درصد اثر معنیدار نشان داد و با کاهش
ارتفاع (منطقه نکا) به صورت معنیدار افزايش نشان دادند (زکريانژاد و همکاران؛  .)1399بنابراين
صفات مورفولوژيکی با کاهش ارتفاع ،افزايش معنیداری را نشان میدهند.
 -2همبستگی صفات :نتايج همبستگی نشان داد که بین وزن تر رويشی با درصد ماده خشک
رويشی همبستگی منفی و وزن تر ريشه همبستگی مثبت ( ،)72/0وزن خشک رويشی با وزن تر
ريشه ،وزن کپسول دانهدار با تعداد بذرها همبستگی مثبت ( )74/0در سطح احتمال  %95دارد.
مساحت کانوپی با وزن تر ()69/0و خشک ()70/0رويشی همبستگی مثبت و با درصد دانه در کپسول
ها همبستگی منفی ( )67/0در سطح احتمال  %95و با وزن خشک ريشه همبستگی مثبت در سطح
احتمال  %99دارد .مقدار عملکرد اکوتیپهای آويشن با طول بوته و گلدهی رابطه مستقیم و با وزن
هزار دانه و ارتفاع گیاه رابطه عکس دارد(پرشکوه و همکاران.)1392 ،
 -3تجزیه به عامل ها :نتايج تجزيه به مؤلفه اصلی صفات برای  5مؤلفه اصلی معنیدار شد ،که
اين مؤلفهها مجموعاً حدود  69/91درصد از واريانس کل را توجیه نمودند که بیشتر صفات عملکرد
میوه و دانه را دربرداشته است.
 -4تجزیه دو بعدی(گراف) :گراف سه مؤلفه گیاه  P.harmalaنشان داد که در ارتفاع 2100
مترگدوک مؤلفههای اول خصوصا طبق نتايج توصیفی ،درصد بذر در کپسولها و تعداد کپسول در هر
بوته،ماکزيمم بوده؛ درحالیکه در ارتفاع  700متر خطیرکوه وزن تر و خشک بوته و ريشه و درصد
ماده خشک ماکزيمم ارزيابی شد.

نتیجه گیری

ارزيابی ژنوتیپی و مورفولوژيکی گیاه P.harmalaدر  9ارتفاع نتايج قابل توجهی را نشان داد .دادههای
توصیفی نشان داد که عملکرد میوه حداکثر ضريب تنوع و میزان حداکثردر ارتفاع  2300متری از
سطح دريا  ،وزن کپسولهای دانه دار با ضريب تنوع مرتبه دوم و میزان حداکثر وزن 9/1 gدر ارتفاع
 1700ارزيابی شده است .که نشاندهنده امکان انتخاب ژنوتیپ برتر در اين بررسی میباشد .حداکثر
وزن تر و خشک ريشه و مساحت کانوپی در ارتفاع  700و مرتفعترين بوته و قوس گیاه در ارتفاع
 2300متری گدوک بوده است .نتايج همبستگی نشان داد که وزن تر رويشی با درصد ماده خشک
رويشی همبستگی منفی و با وزن تر ريشه همبستگی مثبت دارد و مساحت کانوپی با درصد دانه در
کپسولها همبستگی منفی در سطح احتمال  %95دارد .وزن بذرها با قطر کپسول و وزن کپسول دانه-
دار و تعداد بذرها با قطر کپسول و وزن بذر و همبستگی مثبت در سطح احتمال  %99دارد .تجزيه به
عاملها در  5مؤلفه اصلی صفات معنیدار شد که مجموعاً حدود  69/91درصد از واريانس کل را توجیه
نمود .سه مؤلفه اول بیشتر صفات میوه گیاه را دربرگرفت .گراف مؤلفهها نشان داد که گیاه
 P.harmalaدر ارتفاع  2100مترگدوک مؤلفههای اول خصوصا طبق نتايج توصیفی ،درصد بذر در
کپسولها و تعداد کپسول در هر بوته،ماکزيمم بوده؛ درحالیکه در ارتفاع  700متر خطیرکوه وزن تر و
خشک بوته و ريشه و درصد ماده خشک ماکزيمم ارزيابی شد .بنابراين در ارتفاع  2100با کمترين
میزان رويشی تعداد و درصد دانه در کپسولها حداکثر میباشد.
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