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 چکیده

های شاهدانه  تودهدر توصیف  آنها کاربردو  کمّی به منظور بررسی روابط بین صفات پژوهشاین 

به جز صفت شمار  صفات مورد بررسی همةنشان داد که از نظر تجزیة واریانس انجام شد. نتایج 

های تودهها وجود داشت. کمترین ارتفاع نهایی در تودهداری در بین تفاوت معنی، انبیآذین ج گل

، رامهرمز، و بیشترین میزان آن در دشت مغانمتر(  سانتی 12/71و  22/11)به ترتیب سرو و سقز 

مشاهده شد. همچنین متر(  سانتی32/131و  42/131، 42/222، 223)به ترتیب و بشرویه  2دزفول 

، 31)به ترتیب  شهر سقز و سعادت، کرمانشاه، سرو، های اردبیلتودهدر  گلدهیترین زمان  کوتاه

)به رامهرمز و شیراز ، 1قزوین  تودةو بیشترین آن مربوط به  روز( 22/11و  12/14، 42/11، 13

بود. روابط بین صفات مورد بررسی نشان داد که روز(  32/114و  12/111، 12/121ترتیب 

 ةمتناوب که نشان ةگر نخستینداری در بین برخی صفات مانند ارتفاع ت و معنیهمبستگی مثب

 ( و میانگین طول میانگره =76/2rشمار گره )، ( =72/2rورود به مرحلة زایشی است با قطر ساقه )

(71/2r= وجود داشت ). بذر لیتشک تا روز شمار صفت در ها تغییرپذیری بیضر نیکمتر 

در تجزیه  .شد مشاهده( درصد31/23) آذین اصلی طول گل در آن زانیم نیشتریب و (درصد27/2)

کل را توجیه  های تغییرپذیریدرصد  67/12عامل اول  سه، شده بررسیصفات  پایةها بر  به عامل

پدیدشناسی صفات مربوط به رشد رویشی در عامل اول و صفات مربوط به  پایهکردند. بر این 

 قرار گرفتند.   و سوم ع نهایی در عامل دومگیاه به همراه ارتفا (فنولوژی)

 

 .همبستگی، یشیزا ةمرحل، شاهدانه ةتود، ها تجزیه به عامل های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

از  یکسالهگیاهی  .Cannabis sativa L شاهدانه

 و رویشگاه اصلی أمنش .است Cannabinaceae ةخانواد

 (. Meijer & Soest, 1992)شاهدانه آسیای مرکزی است 

 های مهم این گیاه ارزشمند به ایران یکی از رویشگاه

های خودرو و زراعی  نمونهطوری که  به، رود شمار می

هم  شوند. میی مختلف ایران یافت ها اندر استآن 

 بانک ژن نگهدارندة بذرهای شاهدانه ترین مهم، اکنون

 622است که بیش از واویلوف در روسیه  مؤسسة

 آوری و حفظ کرده است گردنمونه از این گیاه را 

(Lemeshev et al., 1994). های دور  شاهدانه از زمان

. تاکنون برای کاربردهای مختلف کشت شده است

توجهی روغن و  شایان میزانبذرهای شاهدانه 

از لیف موجود در . دارنداسیدهای چرب اشباع نشده 

شود.  آن در صنایع کاغذسازی و نساجی استفاده می

کانابینوئید  وسازگر )متابولیت( ن سوختافزون بر ای
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به ، حاصل از این گیاه ((THC 4تتراهیدروکانابینول

اهمیت ، دارویی ةشد شناخته های اثرگذاریدلیل 

 های بررسی(. در Rode et al., 2005) دارد بسیاری

مواد مؤثرة مختلف اثر درمانی مواد دارویی حاصل از 

س و ا بیماری ام کنترلشاهدانه بر دارویی 

گزارش شده  آن ضد اضطرابیو  تسکینی های اثرگذاری

 ,.Rezaei et al., 2014; Honarmand et al) است

2011; Elakhan & Rowland, 2009). 

، های مختلف با توجه به اهمیت شاهدانه در زمینه

های گوناگون در آن  از جنبه زیادی های تاکنون بررسی

خایر توارثی ذبررسی  آنها جملة ازصورت گرفته است. 

شده از کشورهای  آوریگرد، شاهدانه (پالسم ژرم)

 همچنین (.Meijer & Soest, 1992)مختلف است 

 تنوع در تکامل پدیدشناختی )فنولوژیک( و رشد ساقه

 بررسیهای شاهدانه از ساقه لیفدر ارتباط با تولید 

داری که نتایج ارتباط مثبت و بسیار معنی، شده است

ی نشان داد لیفهای و تولید ساقه دهیگلرا بین زمان 

(Meijer & Keizer, 1994) بررسی ترکیبات .

شناختی  ریختها و ارتباط صفات تودهکانابینوئیدی 

دیگر  پژوهشیبا این ترکیبات نیز در  (مورفولوژیک)

ها  تودهتوجهی درون و بین  شایانانجام شد که تنوع 

شامل  ،دو گروه از صفات بررسی. در این شدمشاهده 

ها ) عرض برگچه و سطح برگ(  صفات مربوط به برگ

زمان بلوغ بذر و ، گلدهی)زمان  پدیدشناختیو صفات 

د و همبستگی این صفات با شرویشی( توجه  ةدور

جور این گزارش  بنابر .محتوای شیمیایی بررسی شد

داشتند  تری های باریک برگ، های دارویی (تیپ)

(Meijer et al., 1992.)  

با وجود تنوع ، شده جه به بررسی انجامبا تو

های بومی  توجه در مورد توده شایانرویشگاهی 

مناطق  ةهای شاهدانتودهارزیابی اندکی از ، شاهدانه

تنوع ژنتیکی  بررسیمختلف ایران صورت گرفته است. 

ایرانی شاهدانه در شرایط  تودة نوزده شناختی ریختو 

گرفته است. صورت  Afsharian (2013) گلخانه توسط

ژنتیکی و  ظةمالح شایاندر این تحقیق تنوع 

گزارش های شاهدانة ایرانی  تودهدر  شناختی ریخت

                                                                               
1.Tetrahydrocannabinol 

شامل ، شده انجام های بررسیبیشتر طورکلی  بهشد. 

 دارویی و ترکیبات فیتوشیمیایی های اثرگذاری بررسی

(Vosulipur et al., 2004; Shahverdi et al., 2011)  و

 ,Asgharipur & Rashed) زراعیهای به بررسییا 

2006; Asgharipur et al., 2007)  .یکی از بوده است

روش ، های گیاهیهای متداول در بررسی تودهروش

برتری استفاده از این روش در  .است هاتجزیه به عامل

، سودمندکه بدون از بین بردن اطالعات این است 

ه کدهد. با توجه به این شمار صفات را کاهش می

بدون در نظر گرفتن روابط ، صفات ةهمبستگی ساد

، نیست داوریصفات مبنای دقیقی برای  دیگربا  آنها

ها  های آماری چندمتغیره مانند تجزیه به عامل روش

 & Nomaniشود ) نتایج دقیق استفاده می ةارائ برای

Rashidi, 2011.) 

منظور بررسی روابط صفات و تعیین تحقیق به این 

مورد بررسی در  های ویژگی ةکنند وجیههای ت عامل

صورت  صحراییدر شرایط  ایران ةهای شاهدان توده

بر بررسی روابط خطی  افزونبدین منظور  گرفته است.

ها برای تفسیر روابط و  از تجزیه به عامل، صفات

  ها استفاده شد. توصیف توده

 

 ها مواد و روش

ستگاه در محل ای 4932در بهار و تابستان ، این تحقیق

تحقیقات گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع 

از  آنطبیعی کرج انجام شد. بذرهای مورد استفاده در 

آوری شد که نام و محل  گردنقاط مختلف کشور 

است. پس از   آمده 4جغرافیایی آنها در جدول 

کشور همراه با  ةشاهدان تودة 26، سازی زمین آماده

های کامل  طرح بلوک از افغانستان در قالب تودهیک 

 بودن به دلیل کوچک. شدتصادفی در سه تکرار کشت 

 4در حدود ، کشت با عمق بسیار کم، بذرها

انجام شده و برای اطمینان از ، ی سطح خاکمتر سانتی

بذر در هر نقطه کشت  6-5، داشتن گیاه در کل ردیف

 ةمتر و فاصل سانتی 22ها کشت روی ردیف ةشد. فاصل

آبیاری گیاهان به . بود متر سانتی 52 ها از همردیف

 ساعت 9-6طور منظم دوبار در هفته و هر بار به مدت 

انجام گرفت. برای ایجاد رشد  ای با روش آبیاری قطره

، های اضافی که از یک نقطه روییده بودندبوته، بهینه
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های علف بوته، های شاهدانه تنک شدند. با رشد بوته

روس نیز در کنار آنها ظاهر خ هرز به ویژه قیاق و تاج

های علف شدند. برای جلوگیری از تداخل و رقابت گونه

کنی با بیلچه  مکانیکی به صورت ریشه ةمبارز، هرز

رویشی شامل  شناختی ریختصفات  انجام گرفت.

mm) سطح برگ
2
 ةسبت طول به عرض در برگچن، (

 ی سطح خاکمتر سانتی 5قطر ساقه در ارتفاع ، اصلی

(cm) ،طول میانگره میانگین، گره رشما (cm) ، ارتفاع

بودند.  (cm) و ارتفاع نهایی (cm) متناوب ةگر نخستین

روز  شمارزایشی شامل  ةمرحل شناختی ریختصفات 

روز تا باز  شمار، گل نخستینتا ظهور )از زمان کشت( 

طول ، روز تا تشکیل بذر شمار، ها گل درصد52شدن 

طول ، ین جانبیآذگل شمار، (cm) آذین اصلیگل

 نخستین ةگر شمار، (cm) آذین جانبیبلندترین گل

 نخستینارتفاع  و گلدهی ةطول دور، آذین جانبیگل

گیری  ند. برای اندازهشدارزیابی  (cm) دهنده گل ةگر

های بوته، (gr) اندام هوایی عملکرد وزن خشک

ی سطح خاک قطع متر سانتی 4شده از ارتفاع  ارزیابی

 ةدرج 02ساعت در آون با دمای  12مدت  هشده و ب

 24/2قرار داده شد. سپس با ترازوی با دقت  سلسیوس

همچنین عملکرد گیری شد.  ها اندازهوزن خشک بوته

توده )بیوماس( در واحد کیلوگرم در هکتار  زیست

(Kg/haبرای هر توده محاسبه شد. پس از ثبت ) 

ها  هتجزیه و تحلیل داد، برداری ها و پایان داده داده

بررسی ، ها میانگین ةمقایس، واریانس ةشامل تجزی

 ةنسخ SASافزار  همبستگی صفات با استفاده از نرم

 SPSSافزار  با استفاده از نرم ها عاملتجزیه به  و 4/3

 انجام شد. 24 ةنسخ

 
 های شاهدانة مورد بررسیآوری بذر توده و موقعیت جغرافیایی محل گرد . نام4جدول 

 آوریمحل گرد توده
 استان -شهر

 ارتفاع از سطح دریا 
 )متر(

 عرض جغرافیایی 
 )درجه(

 طول جغرافیایی 
 )درجه(

 23/60 26/90 4522 اردبیل -اردبیل 4
 - - - اردبیل -دشت مغان 2
 45/66 12/91 4496 آذربایجان غربی  -سرو 9
 21/65 55/91 4992 آذربایجان غربی -ارومیه 6
 22/52 24/94 4210 قزوین -4قزوین  5
 - - - قزوین  -2قزوین  4
 40/63 20/96 4169 مرکزی -اراک 1
 95/52 22/95 330 مرکزی -ساوه 0
 242/61 94/96 4622 کرمانشاه -کرمانشاه 3
 24/64 26/94 4601 کردستان -سقز 42
 30/64 92/95 4649 کردستان -سنندج  44
 91/60 40/96 4441 همدان -نهاوند 42
 12/60 22/96 4010 دانهم -سامن 49
 24/63 46/94 4562 زنجان -ابهر 46
 42/63 21/94 413 خوزستان -رامهرمز 45
 93/60 90/92 462 خوزستان -4دزفول  44
 - - - خوزستان -2دزفول 41
 04/42 63/23 4966 سیستان و بلوچستان -زاهدان 40
 95/50 42/23 4252 کرمان -بم 43
 41/55 65/23 4192 کرمان -سیرجان 22
 44/54 45/92 4512 اصفهان -اصفهان 24
 50/52 53/23 4604 فارس -شیراز  22
 49/59 20/92 9922 فارس -سعادت شهر 29
 62/51 04/99 002 خراسان جنوبی -بشرویه 26
 - - - افغانستان 25
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 نتایج و بحث

 در شناختی ریخت صفات انسیوار ةیتجز جینتا

. است آمده 2 جدول در بررسی مورد ةشاهدان یها توده

آذین جانبی  شمار گل صفت جدول در این

 در یجانب نیآذ گل نخستینتا  گره شمار، دار غیرمعنی

 4 سطح در صفات دیگراز نظر  و درصد 5 سطح

تفاوت  بررسی مورد ةشاهدان یها توده نیب در، درصد

 بالقوه یکیژنت تنوع گویای که داشت وجود داری معنی

 بررسی، بود. در تحقیقی دیگر شده بررسی یها هتود در

ایرانی  ةشاهدان تودة نوزده شناختی ریختروی صفات 

 همةدار در  وجود تفاوت معنی، در شرایط گلخانه

 وجود تنوع (.Afsharian, 2013) صفات را نشان داد

مناطق  ةدار در میزان و ترکیبات روغن شاهدانمعنی

 Vosulipur et) تاس  مختلف ایران نیز گزارش شده

al., 2014). صفت در ها تغییرپذیری بیضر نیمترک 

 نیشتریب و درصد( 21/2) بذر لیتشک تا روز شمار

درصد(  94/23) آذین اصلی طول گل در آن زانیم

ها برای صفات مورد تودهمیانگین  ةمقایس. شد مشاهده

آمده است. بیشترین میزان  9گیری در جدول  اندازه

تا  گلدهیدر زمان ، ویی در شاهدانهدار مؤثرةمواد 

لذا دانستن زمان ، یابدپیش از تشکیل بذرها تجمع می

 به سزاییاهمیت توده و تشکیل بذر در هر  گلدهی

، ها گل درصد52روز تا باز شدن  شمار. تفاوت در دارد

های تودهدار بود. بیشترین زمان در ها معنیتودهدر 

 4و قزوین  (32/443) رامهرمز، (02/424) شیراز

، (42/36) های سقز تودهو کمترین زمان در ( 32/444)

 (02/34) و کرمانشاه( 92/33)اردبیل ، (02/30) سرو

همچنین بیشترین زمان تا تشکیل بذر در  دیده شد.

و کمترین زمان مربوط به ( 02/441) 4قزوین  تودة

برای کاربرد در صنایع بود.  (22/446) سقز تودة

، بر باال بودن میزان مواد مؤثره افزون، داروسازی

رسیدن زودتر به مرحلة مورد نظر برای برداشت 

های  های زود گلده نمونه لذا نمونه اهمیت دارد.

تری برای کشت در این زمینه هستند. افزون بر  مناسب

خود به عنوان یکی از ، این موضوع که زود گلده بودن

ر منابع براب های دارویی عنوان شده است. صفات نمونه

در  داریو بلوغ بذر تفاوت معنی گلدهیاز نظر زمان 

(. Meijer & Keizer, 1994) شود شاهدانه دیده می

همچنین میزان کانابینوئید با برخی صفات 

 ,.Meijer et al) دار دارد شناختی ارتباط معنی ریخت

 های سقزتوده(. کمترین سطح برگ مربوط به 1992

و  (3/4654) افغانستان و( 9/4424)سرو ، (2/4245)

 های سنندجتودهبیشترین سطح برگ مربوط به 

بود. بیشترین ارتفاع ( 9/3492)و رامهرمز  (4/3496)

 2دزفول ، (229) های دشت مغانتودهبوته در 

و  (22/436) بم، (92/435) بشرویه، (62/430)

های تودهو کمترین ارتفاع بوته در ( 62/222) رامهرمز

مشاهده شد. میزان ( 02/10)سقز و ( 22/04) سرو

THC 4، باال
CBD و  زود گلدهی، سطح برگ کم، پایین

های مشترک کم در ساقه از ویژگی لیفوجود 

که صفاتی مانند  . درحالیاستهای دارویی  نمونه

ارتفاع بلندتر ساقه و میزان کم ، های بزرگ آکن

ی معرفی لیفهای نمونه گزینشبرای ، کانابینوئید

عملکرد  (.Meijer & Keizer, 1994اند ) شده

معیاری مهم در تولید ، تودة گیاه در واحد هکتار زیست

آید. بیشترین عملکرد  تجاری آن به شمار می

شیراز ، (3/6220های رامهرمز ) شده در توده محاسبه

، (6/2366بشرویه )، (2/9144افغانستان )، (1/6404)

کمترین ( و در مقابل 6/2090( و بم )3/2040زاهدان )

( 6/646( و سقز )2/446های سرو ) عملکرد در توده

با کاربرد کود  Asgharipur et al. (2007) دیده شد.

کیلوگرم در هکتار  252و  452، 52نیتروژنه به میزان 

تودة شیروان را تحت تأثیر قرار دادند ، عملکرد شاهدانه

تودة آن به ترتیب  که عملکرد کل زیست طوری به

کیلوگرم در هکتار بود در  49622و  44022، 3422

شاهدانه بدون کاربرد کود نیتروژنه عملکرد  Puriniرقم 

کیلوگرم در هکتار کود  42تن در هکتار و با کاربرد  5

 Poisa) دست آمد تن در هکتار به 1عملکرد ، نیتروژنه

& Adamovics, 2010 با توجه به اینکه در این .)

کود نیتروژنه ، ودها ب بین توده تحقیق هدف مقایسه

بنابراین به نظر  برای افزایش عملکرد اعمال نشد.

، بشرویه، افغانستان، شیراز، های رامهرمز رسد توده می

 اند. توجهی داشته شایانزاهدان و بم عملکرد 
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 های شاهدانة مورد بررسی شناختی در توده . تجزیة واریانس صفات ریخت2جدول 

 منبع
 ها یریتغییرپذ

 درجة
 آزادی

 (MS) بعات میانگین مر

 سطح
 برگ

 قطر
 ساقه

 شمار
 گره

 میانگین
 طول

 میانگره

 ارتفاع
 نخستین

 گره متناوب

 طول نسبت
 عرض در به

 برگچة اصلی

  شمار روز
 ظهورتا 

 گل نخستین

 شمار روز
 تا باز شدن

 ها گل درصد52

 شمار روز
 تا تشکیل

 بذر
442/462 243/26 514/2 464/2 201624 2 بلوک * 393/4 425/9920 ** 063/9266 ** 609/4 
 061/4119** 124/543** 322/503** 534/44** 443/2600** 364/956** 356/442** 594/2** 46402521** 26 توده
 903/4 926/59 950/52 259/4 250/415 515/25 443/42 252/2 605112 60 خطا

 21/2 40/6 95/5 55/22 06/49 61/42 42/44 62/43 14/45 (%)ها  ضریب تغییرپذیری
 درصد. 4و   5دار در سطح  * و ** به ترتیب  معنی

 
 های شاهدانة مورد بررسی شناختی در توده تجزیة واریانس صفات ریخت. 2جدول  ادامة

 منبع 
 ها تغییرپذیری

 درجة 
 آزادی

  ( MS)تمیانگین مربعا
 طول

 آذینگل
 اصلی

 شمار
 آذین گل

 جانبی

 طول
 ندترینبل
 جانبی آذین گل

 شمار گره
 نخستین

 جانبی آذین گل

 طول
 دورة

 گلدهی

 ارتفاع
 نخستین

 دهنده گل گرة

 ارتفاع
 نهایی

 وزن
 خشک

 اندام هوایی

 عملکرد 
 تودهزیست

351/4420 2 بلوک ** 350/06  404/2 * 406/2 ** 402/4943 ** 2/2 ** 501/1929 ** 202/2 *5/2039925 
 ns941/34 **23/2 **00/2 **560/0622 **23/2 **422/3312 **939/2 **21/2544534 290/452** 26 توده
 0/146604 242/2 534/052 20/2 555/4642 261/2 213/2 354/14 009/54 60 خطا

 04/9 22/49 42/44 50/42 69/24 0/26 44/46 39/25 94/23 (%) ها ضریب تغییرپذیری
 .درصد 4و  5دار در سطح  معنی بیترت به**  و* 

 
ای دانکن در  های شاهدانة مورد بررسی با استفاده از آزمون چند دامنه شناختی در توده ریخت . مقایسة میانگین صفات9جدول 

 درصد5سطح 

 توده
 سطح
 برگ

(mm2) 

 قطر
 ساقه
(cm) 

 شمار
 گره

 میانگین
 طول میانگره

(cm) 

 ارتفاع
 نخستین گرة

 (cm)  متناوب

 نسبت طول به
 عرض در

 برگچة اصلی

 ار روزشم
 تا ظهور

 نخستین گل

 روز شمار
 تا باز شدن

 ها گلدرصد 52

 شمار روز
 تا تشکیل

 بذر
2/4044 اردبیل jk 90/4 c-g 62/26 e-g 32/69 b-d 32/425 e-h 64/0 ab 22/34 i-l 92/33 h-j 92/424 n 

9/5062 دشت مغان de 92/4 d-h 22/25 d-g 02/94 e-h 92/35 hi 50/5 f-i 62/35 e-k 42/424 e-h 02/460 ef 

9/4424 سرو l 09/2 i 62/41 h 52/96 f-i 42/12 k 92/3 a 22/03 j-l 02/30 h-j 22/424 n 

1/6225 ارومیه h 25/4 e-h 62/24 b-f 12/52 a 62/426 f-h 04/4 c-e 22/425 b-d 62/446 b-d 02/442 c 

2/9326 4-قزوین h 94/4 d-h 12/29 fg 02/90 ef 22/444 c-g 22/5 g-i 02/420 a-c 32/444 a-c 02/441 a 

4/6005 2-قزوین fg 44/4 h 32/29 fg 52/96 f-i 32/15 jk 09/5 d-i 62/33 d-g 62/420 d-g 62/452 d 

9/9064 اراک h 21/4 e-h 42/26 fg 52/61 e-g 02/421 d-h 44/5 f-i 52/30 d-i 92/421 d-g 62/496 l 

3/4426 ساوه d 65/4 b-e 42/20 a-c 22/65 b 12/444 b-f 44/5 e-i 42/35 e-k 42/426 f-i 42/495 kl 

3/9441 کرمانشاه i 92/4 d-h 12/26 e-g 62/95 e-i 22/429 f-h 03/6 hi 62/00 kl 02/34 ij 22/452 de 

2/4245 سقز kl 43/2 i 02/45 h 22/92 i 22/14 k 34/4 cd 42/06 l 42/36 j 22/446 o 

4/3496 سنندج a 92/4 d-h 42/20 a-c 32/60 ab 42/449 b-f 14/5 e-i 52/422 c-f 52/442 c-f 02/464 fg 

4/6920 نهاوند gh 21/4 e-h 12/29 fg 12/94 e-h 92/05 ij 44/4 d-g 12/35 e-k 62/425 e-h 22/460 ef 

9/4336 سامن j 44/4 gh 12/22 g 22/92 hi 42/34 hi 60/4 c-f 22/35 f-k 32/429 f-i 62/494 kl 

4/9124 ابهر hi 53/4 a-c 22/20 a-d 22/63 ab 41/494 a 53/1 bc 22/39 h-k 99/424 g-j 44/469 hi 

9/3492 رامهرمز ab 59/4 b-d 12/26 e-g 22/94 e-h 02/421 d-h 12/6 i 52/444 ab 32/443 ab 22/446 b 

9/1345 4-دزفول c 43/4 f-h 22/26 fg 66/96 f-i 44/426 f-h 49/5 g-i 66/35 e-k 66/426 f-i 99/494 kl 

5/5964 2-دزفول ef 24/4 e-h 32/29 fg 32/92 g-i 52/35 hi 42/5 g-i 62/34 h-k 12/424 g-i 62/423 m 

0/1121 زاهدان c 23/4 e-h 0/25 c-g 62/63 d-f 62/426 f-h 4/5 f-i 92/34 e-j 32/426 f-h 22/491 k 

5/1562 بم c 96/4 d-h 5/26 e-g 42/62 c-e 12/30 gh 29/4 d-h 02/30 d-h 52/420 d-g 22/462 j 

2/5032 سیرجان de 62/4 c-f 52/23 ab 2/60 ab 32/443 a-d 3/5 d-i 22/429 c-e 22/442 c-f 02/464 ij 

4/9466 اصفهان hi 64/4 b-e 0/20 a-c 92/61 ab 02/425 ab 05/5 d-i 02/422 c-f 02/442 c-f 42/464 ij 

9/0152 شیراز b 02/4 a 2/21 a-e 62/63 d-f 32/440 a-e 24/5 g-i 92/446 a 02/424 a 22/445 b 

0/1142 سعادت شهر c 43/4 f-h 22/29 fg 22/64 ab 42/445 b-f 2/5 g-i 22/00 kl 22/33 h-j 42/461 fg 

3/5040 بشرویه de 40/4 f-h 2/25 d-g 52/66 bc 92/426 a-c 59/5 f-i 22/425 b-d 42/449 b-e 22/465 gh 

3/4654 افغانستان j-l 41/4 ab 92/92 a 42/64 ab 12/422 f-h 36/4 cd 32/33 d-g 62/421 d-g 22/446 b 
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ای دانکن  های شاهدانة مورد بررسی با استفاده از آزمون چند دامنه شناختی در توده ریخت . مقایسة میانگین صفات9جدول ادامة 

 درصد5سطح  در

 ها توده
 طول 

 آذین اصلی گل
(cm) 

طول بلندترین 

 آذین جانبی گل

(cm) 

شمار گره 

نخستین 

 آذین جانبی گل

 طول 

 دورة 

 گلدهی

ارتفاع نخستین 

 دهنده گره گل

(cm) 

 ارتفاع

 نهایی
(cm) 

 وزن خشک

 اندام هوایی
(gr) 

 عملکرد

 توده زیست
(Kg/ha) 

42/43 اردبیل b-d 22/93 b-e 42/42 a-e 42/423 b-f 42/52 b-e 42/404 b-e 042/4 d-f 4/4155 c-e 

62/43 دشت مغان b-d 22/93 b-e 42/4 ef 62/453 ab 42/69 b-e 22/229 ab 346/4 b-f 4/2265 c-e 

22/44 سرو e 22/49 g 52/3 b-f 42/59 h 12/21 de 22/04 h 640/4 g 2/446 f 

02/24 ارومیه b-d 62/29 c-g 02/3 b-f 92/34 fg 22/44 a-d 52/451 e-g 029/4 d-f 6/4512 c-e 

32/41 4-قزوین c-e 22/99 c-f 62/42 a-e 12/494 b-f 02/65 b-e 52/402 b-e 221/2 a-e 0/2644 b-d 

12/22 2-قزوین b-d 02/24 d-g 92/5 f 62/499 b-f 62/62 b-e 02/415 b-e 415/4 f 9/4225 de 

22/40 اراک c-e 32/24 c-g 32/0 b-f 12/442 c-g 22/44 a-d 02/413 b-e 069/4 d-f 0/4121 c-e 

62/29 ساوه bc 15/99 c-f 12/1 c-f 02/429 e-g 62/41 a-d 22/414 c-f 326/4 b-f 9/2239 c-e 

12/46 کرمانشاه de 12/91 b-e 22/49 ab 42/33 d-g 96/64 b-e 42/469 fg 364/4 a-f 2942b-d 

32/43 سقز b-d 62/24 e-g 32/4 d-f 62/54 h 22/99 de 02/10 h 922/4 g 6/646 f 

45/41 سنندج c-e 22/92 c-f 92/3 b-f 42/425 d-g 32/14 a-c 22/402 b-e 054/4 d-f 3/4042 c-e 

32/40 نهاوند c-e 02/94 c-f 22/1 d-f 52/492 b-f 42/95 de 42/440 c-g 032/4 b-f 3/4006 c-e 

22/44 سامن c-e 62/23 c-g 62/44 a-d 92/420 c-g 52/92 de 02/490 g 056/4 d-f 4094c-e 

99/22 ابهر b-d 12/92 c-f 22/44 a-d 03/424 b-g 22/32 a 52/446 d-g 364/4 a-e 4/2495 b-e 

22/44 رامهرمز c-e 62/93 b-d 92/44 a-d 92/402 a 42/62 c-e 62/222 a 439/2 a 3/6220 a 

41/41 4-دزفول c-e 54/90 b-e 99/44 a-d 03/429 b-f 22/62 c-e 54/452 e-g 061/4 d-f 2/2212 c-e 

62/40 2-دزفول c-e 42/24 c-g 62/1 d-f 42/464 a-c 92/52 a-e 62/430 a-c 032/4 b-f 9/4313 c-e 

12/41 زاهدان c-e 02/94 c-f 02/42 ab 42/422 b-g 22/60 b-e 42/440 c-g 316/4 a-e 3/2040 a-d 

22/22 بم b-d 02/24 d-g 22/4 d-f 42/456 ab 42/62 c-e 22/436 a-d 315/4 a-e 6/2090 a-d 

92/40 سیرجان c-e 65/40 fg 32/3 b-f 32/02 gh 62/32 a 92/419 b-f 103/4 ef 0/4635 c-e 

02/92 صفهانا a 05/24 d-g 22/1 d-f 02/466 a-d 22/22 e 02/446 d-g 012/4 c-f 6/4342 c-e 

62/40 شیراز c-e 62/50 a 22/45 a 02/421 b-f 42/64 b-e 32/419 b-f 494/2 a-c 1/6404 a 

12/22 سعادت شهر b-d 42/62 bc 52/42 a-c 52/490 b-e 42/54 b-e 42/432 b-d 224/2 a-e 2552b-d 

32/24 بشرویه b-d 02/94 c-e 02/42 a-e 22/449 c-g 42/02 ab 92/435 a-d 212/2 a-d 6/2366 a-c 

92/21 افغانستان ab 02/59 ab 52/44 a-d 52/494 b-f 22/92 de 12/444 c-g 454/2 ab 2/9144 ab 

 

های  صفاتی مانند وزن خشک و ارتفاع از مؤلفه

عملکرد گیاه هستند که در زمینة استخراج لیف 

نه عامل مثبتی به شمار مقادیر باالی آنها در هر نمو

آید. یافتن صفاتی با همبستگی زیاد با صفات با  می

های  های مهم در برنامه  اهمیت در هر بررسی از هدف

 صفات همبستگی های ضریب بررسیاصالحی است. 

 یدار یمعن و مثبت یهمبستگ که داد نشان( 6 جدول)

 ها گل درصد52 شدن باز تا روز شمار با بوته ارتفاع نیب

(62/2r=  )بذر لیتشک تا روز شمار (65/2r=  )شمار و 

 تحقیقیدر . دارد وجود(  =54/2r) یجانب نیآذ گل

به این ترتیب ، است  ی گزارش شدههمساننتایج ، دیگر

 Meijerند )داشتهای زود گلده ارتفاع کمتری تودهکه 

& Keizer, 1996) . همچنین وجود همبستگی مثبت و

ارتفاع نهایی و ارتفاع ، گل زمان تمام بیندار  معنی

 ,Afsharian) گلده گزارش شده است ةگر نخستین

 در، توده یا وزن خشک بیشتر داشتن زیست (.2013

های تودهی اهمیت زیادی دارد. لیفهای نمونه

داری را بین وزن ارتباط مثبت و معنی، شده بررسی

، ( =49/2r) گره شمار، ( =02/2r) خشک با قطر ساقه

 سطح برگ، ( =42/2r) متناوب ةگر خستیننارتفاع 

(61/2r= )  یاصل ةبرگچ در عرضو نسبت طول به 

(52/2r= ) های منفی  . همچنین همبستگیدادند نشان

دار در برخی صفات دیده شد. سطح برگ با  معنی

دار  نسبت طول به عرض در برگچة اصلی رابطة معنی

ه سطح هایی ک بنابراین در بوته، ( =r-44/2منفی دارد )

های  تر و در بوته ها پهن برگچه، اند برگ بیشتری داشته

ها کشیده و باریک بوده  برگچه، با سطح برگ کمتر

آذین جانبی  گل شماردار منفی بین  است. ارتباط معنی
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در ، دهد ( نشان می =r-55/2میانگین طول میانگره ) و

، اند آذین جانبی بیشتری داشته هایی که گل بوته

به منظور  اند. تر بوده به صورت متراکم ها آذین گل

 ةاز تجزی، شده بررسیصفات  پایةها بر بندی توده گروه

صفات  ةمیانگین استانداردشد پایةای برخوشه

نمودار استفاده شد.  wardبه روش  شناختی ریخت

 پایةهای متمایزی بر  گروه (دندروگرامای ) درختواره

 (.4شکل) کردمورد بررسی ارایه  شناختی ریخت صفات

شدند.  تقسیمها به چهار گروه متمایز توده، پایهبر این 

های سقز و سرو که در بسیاری از صفات توده

در یک گروه قرار گرفتند. ، داشتند همسانهای  ویژگی

به  شناختی ریخت صفات بیشتراین دو توده از نظر 

 میزانکمترین  پدیدشناسیویژه ارتفاع بوته و صفات 

در گروه دوم قرار  4رامهرمز و قزوین ، شیرازند. اشتدرا 

روز تا  شمار، ها از نظر وزن خشکگرفتند. این توده

 درصد52روز تا باز شدن  شمار، گل نخستینظهور 

 نخستین ةگر شمارآذین جانبی و  گل شمار، هاگل

داری با هم نداشتند و آذین جانبی تفاوت معنیگل

های ین تودهبیشترین میزان را نشان دادند. همچن

افغانستان و اصفهان در گروه سوم قرار گرفتند. در این 

آذین در گل شماردو توده صفات زایشی مانند طول و 

که از توجه بود درحالی شایانها توده دیگرمقایسه با 

ها توده دیگربودند.  میانگیننظر صفات رویشی در حد 

بودند و در یک  میانگینصفات در حد  بیشتراز نظر 

ها بر پایة  عامل تجزیه به قرار گرفتند. جداگانهگروه 

صفات کمّی مورد بررسی نشان داد که سه عامل اول با 

درصد  41/02توانستند  4تر از  مقادیر ویژة بزرگ

(. با 6های صفات را توجیه کنند )جدول  تغییرپذیری

اهمیت ، های عاملی برای صفات توجه به مقادیر ضریب

های یادشده مشخص  فات در عاملو تأثیر هر یک از ص

 شمار، قطر ساقه صفات، که طوری . به(5)جدول  شد

 هگر نخستینارتفاع ، طول میانگره میانگین، گره

، دهنده گل هگر نخستینوزن خشک و ارتفاع ، متناوب

های عاملی بزرگ و مثبت از نظر عامل اول  ضریب

آذین  گل شمار، در عامل دوم، که داشتند. درحالی

و در عامل  و ارتفاع نهایی گلدهی ةطول دور، جانبی

روز  شمار، گل نخستینروز تا ظهور  شمارصفات سوم 

 روز تا تشکیل بذر شمار، ها گل درصد52تا باز شدن 

، بر این پایه های عاملی بزرگ و مثبت داشتند. ضریب

عامل دوم  صفات رویشی و توان عامل را می عامل اول

مید. نمودار دو بعدی و سوم را عامل پدیدشناسی نا

درصد  40صفات بر پایة دو عامل اول با سهم 

مؤید اهمیت و تأثیر صفات یادشده در ، ها تغییرپذیری

های  (. ترسیم توده2های مربوطه است )شکل  عامل

( 9شاهدانة مورد بررسی بر پایة دو عامل اول )شکل 

کمترین مقادیر از ، های سرو و سقز توده نشان داد که

و مقادیر میانگین از عامل اول را دارند.  ل دومنظر عام

این دو توده از نظر ، با توجه به ماهیت عامل دوم

ها و  گل درصد52زمان تا باز شدن ، صفات ارتفاع نهایی

های مورد  کمترین میزان در بین توده، زمان تا بلوغ بذر

ها  این توده، اشته و به عبارت دیگردبررسی را 

یدشناختی را دارند. در مقابل تودة ترین مراحل پد کوتاه

سعادت شهر کمترین مقادیر عامل اول را داشت. 

طوری که این توده به واسطة داشتن مقادیر کم  به

گره  شمارقطر ساقه و  صفات مؤثر در عامل اول مانند

های ابهر و شیراز  ها متمایز شده بود. توده از دیگر توده

برتر بودند. کرمانشاه ها  از نظر هر دو عامل از دیگر توده

و دزفول دارای مقادیر زیاد عامل اول و مقادیر کم 

ها با وجود  این توده، عامل دوم بودند. به عبارت دیگر

شناختی رویشی مانند  اینکه مقادیر زیاد صفات ریخت

اما از ، شمار گره و وزن خشک را داشتند، قطر ساقه

طول ، های پدیدشناختی مانند زمان گلدهی نظر ویژگی

دورة گلدهی و شمار روز تا تشکیل بذر در حد کم یا 

 یارتباط چندان، شده نتایج بیان پایةبر میانگین بودند. 

 آوری بذرهای گردمحل  یاییجغراف یتموقع ینب

 شناختی ریخت بندی و گروه بررسیمورد  ةشاهدان

دور  یاییکه از نظر جغراف هایی توده یرامشاهده نشد. ز

گروه قرار  یکدر ، اهدان و کرمانشاهبرای مثال ز بودند

 مبادلةبه دلیل انتقال یا  رود یکه احتمال م، گرفتند

دیگر باشد.  ةاز یک منطقه به منطق یاهیمواد گ

Salamati & Zeinali (2013) و Pejmanmehr et al. 

 های گیاهان به ترتیب با بررسی جمعیت (2009)

شاهده پارسی م ةسبز و زیر ةیرز ای یهو ادو ییدارو

 همخوانیکردند که تنوع جغرافیایی با تنوع ژنتیکی 

 یاهیمواد گ مبادلةآن را  ینداشته است و علت احتمال

 .اند کشور گزارش کرده مختلفبین مناطق 
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 های شاهدانة مورد بررسیشده در توده گیریشناختی اندازه های همبستگی بین صفات ریخت . ضریب6جدول 
 شماره صفات 4 2 9 6 5 4 1 0 3 42 44 42 49 46 45 44 41

 4 قطر ساقه 4                
 2 شمار گره 05/2** 4               
 9 میانگین طول میانگره 60/2* 12/2** 4              
 6 ارتفاع نخستین گره متناوب 12/2** 14/2** 14/2** 4             
 5 ح برگسط 95/2 96/2 44/2 90/2 4            
 4 وزن خشک اندام هوایی 02/2** 49/2** 94/2 42/2** 61/2* 4           
 1 شمار روز تا ظهور نخستین گل 41/2 23/2 25/2 45/2 -46/2 -20/2 4          
 0 ها گلدرصد 52 شمار روز تا باز شدن 46/2 25/2 -20/2 44/2 -45/2 -20/2 33/2** 4         
 3 شمار روز تا تشکیل بذر 25/2 -24/2 -92/2 -25/2 -23/2 -20/2 12/2** 19/2** 4        
 42 آذین اصلی طول گل -24/2 -26/2 -41/2 -23/2 -46/2 -90/2 21/2 20/2 42/2 4       
 44 آذین جانبی شمار گل -42/2 -22/2 -55/2** -23/2 -49/2 -23/2 24/2 23/2 53/2** -20/2 4      
 42 آذین جانبی طول بلندترین گل 26/2 -24/2 -49/2 49/2 -29/2 -44/2 96/2 95/2 51/2** -20/2 65/2* 4     
 49 آذین جانبی شمار گره نخستین گل 21/2 -22/2 40/2 62/2* 229/2 -23/2 29/2 40/2 23/2 -20/2 43/2 46/2** 4    
 46 دهنده ارتفاع نخستین گره گل 64/2* 42/2** 59/2** 63/2* 22/2 -44/2 24/2 24/2 -44/2 -24/2 -95/2 -29/2 29/2 4   
 45 ارتفاع نهایی 45/2 42/2 -23/2 -20/2 -29/2 23/2 91/2 62/2* 65/2* 21/2 54/2** 94/2 29/2 23/2 4  
 44 در برگچة اصلینسبت طول به عرض  -96/2 -96/2 22/2 -93/2* -44/2** 52/2** 41/2 45/2 -25/2 54/2** -40/2 -49/2 -29/2 -44/2 -46/2 4 

 41 طول دورة گلدهی -44/2 -20/2 -49/2** -64/2* -40/2 -44/2 99/2 93/2 56/2** 94/2 16/2** 99/2 -44/2 -96/2 0/2** -25/2 4

 درصد. 4و  5دار در سطح  معنی بیترت به**  و* 

 

 
 ward شناختی به روش سی بر پایة صفات ریختهای شاهدانة مورد بررای توده . تجزیة خوشه4شکل 

 

1 

2 

3 

4 
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. میانگین 9، . شمار گره2، . قطر ساقه4ها بر پایة دو عامل اول ) . نمودار دوبعدی صفات مورد استفاده در تجزیه به عامل2شکل 

. شمار روز تا باز 1، . شمار روز تا ظهور نخستین گل4، . وزن خشک اندام هوایی5، . ارتفاع نخستین گره متناوب6، طول میانگره

ارتفاع نخستین گره  .44، طول دورة گلدهی .42، آذین جانبی شمار گل .3، . شمار روز تا تشکیل بذر0، ها گلدرصد 52 شدن

 . ارتفاع نهایی(42، دهنده گل
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  عامل اول

 ها  آمده از تجزیه به عامل دست شده بر پایة دو عامل اول به های شاهدانة بررسی . نمودار دوبعدی توده9شکل 

 ، 4. دزفول0، . کرمانشاه1، 4. قزوین4، . رامهرمز5، . بم6، . زاهدان9، . دشت مغان2، . نهاوند4 شده در شکل: )نقاط مشخص

 ، . سیرجان40، . سنندج41 ،. ساوه44، . ابهر45، . سامن46، . شیراز49، . سعادت شهر42، . بشرویه44، . سقز42، . اراک3

 (2. دزفول25، 2. قزوین26، . افغانستان29، . سرو22، . اردبیل24، . اصفهان22، . ارومیه43
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 شناختی  ها برای صفات ریخت آمده از تجزیه به عامل دست های عاملی به . مقادیر ویژه و ضریب5جدول 

 های مختلف شاهدانه مورد بررسی در توده

 *های عاملی ضریب 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول صفات

 21/2 25/2 32/2 قطر ساقه

 24/2 -2/4 32/2 شمار گره

 42/2 -44/2 42/2 میانگین طول میانگره

 46/2 -94/2 02/2 ارتفاع نخستین گرة متناوب

 -24/2 22/2 02/2 وزن خشک اندام هوایی

 31/2 42/2 23/2 هاشمار روز تا ظهور نخستین گل

 34/2 40/2 25/2 ها گلدرصد 52 باز شدن شمار روز تا

 19/2 63/2 -26/2 شمار روز تا تشکیل بذر

 24/2 0/2 -43/2 آذین جانبی گل شمار 

 26/2 3/2 -22/2 طول دورة گلدهی

 25/2 -2/2 44/2 دهنده ارتفاع نخستین گرة گل

 20/2 10/2 29/2 ارتفاع نهایی

 52/4 50/9 50/6 مقادیر ویژه

 41/42 09/23 41/90 درصد واریانس

 41/02 40 41/90 سهم تجمعی

 یافته به روش واریماکس * چرخش

 

 گیری نتیجه

شناختی  بر پایة مطالبی که بیان شد از نظر صفات ریخت

 شایانتنوع  تفاوت و، شده در این تحقیق بررسی

. شتایران وجود دا ةهای شاهدان تودهای بین  مالحظه

مایانگر وجود روابط ن، همچنین نتایج همبستگی صفات

آگاهی از روابط بین  بود. در بین برخی صفات دار معنی

های شاهدانه به  صفات اهمیت زیادی در توصیف توده

به  های دارویی و لیفی از یکدیگر دارد. ویژه تمایز جور

 و بوته ارتفاعدار بین  وجود رابطة معنی، عنوان مثال

اند اهمیت تو می ها گل درصد52 شدن باز تا روز شمار

از  گلدهیارتفاع کم و زود  زیرا، داشته باشد

ها به  تجزیه به عامل است.های دارویی  جورهای  ویژگی

های شاهدانه بر پایة  خوبی قادر به جداسازی توده

شناختی و پدیدشناختی بود. لذا  های ریخت ویژگی

های چندمتغیره مانند تجزیه به  استفاده از تجزیه

ها در  های تخلیص داده کی از روشها به عنوان ی عامل

، های مختلف شاهدانه بندی توده توصیف جامع و گروه

، آمده دست به نتایجتواند کارا و مؤثر باشد. با توجه به  می

های سقز و سرو به دلیل داشتن سطح برگ و توده

 درصد52ارتفاع نهایی کم و کمترین زمان تا باز شدن 

های دارویی مطرح  تودهتوانند به عنوان می، هاگل

ها تودهشوند. بدیهی است اطمینان از دارویی بودن این 

به  های فیتوشیمیایی است. نجام تجزیهمنوط به ا

 شناختی ریختتنوع  گویای بررسیطورکلی نتایج این 

 بررسی مورد ةشاهدان ذخایر توارثی درتوجه  شایان

تر این تنوع نیازمند  . با وجود اینکه بررسی دقیقاست

فیزیولوژیک و مولکولی است ، فیتوشیمیایی های رسیبر

ایرانی  هایجمعیتتوصیف و ارزیابی مقدماتی  اما

های تودهتواند در معرفی  شاهدانه در این تحقیق می

های مطلوب به  تیپمناسب برای گزینش والدین و ژنو

های اصالحی این گیاه  منظور استفاده در برنامه

های سقز و سرو به توده، هپایواقع شود. بر این  سودمند

های پاکوتاه و زودگلده در مقایسه با  تودهعنوان 

 تودة عملکرد زیستو رامهرمز با ابهر ، های شیراز توده

رویشی و زایشی بیشتر تشخیص  ةبیشتر و طول دور

 داده شدند.
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ABSTRACT  

This study was performed to evaluate relationships among morphological traits and use of the traits to 

describe Iranian Cannabis accessions. Results of the ANOVA for the measured traits excluding the 

number of lateral inflorescent, displayed significant differences among accessions. The lowest plant 

heights were observed in Sero and Saqez (respectively 81.20 and 78.80) and the highest values were in 

Desht-e-moghan, Ramhormoz, Dezful2 and Boshruye (respectively 203, 222.40, 198.40 and 195.30). 

Also the earliest flowering dates were found in Ardabil, Sero, Kermanshah, Saqez, Saadat-shahr 

(respectively 91, 89, 88.40, 84.10 and 88.20) and the latest flowering accessions were Qazvin1, 

Ramhormoz and Shiraz (respectively 108.80, 111.50 and 114.30). Associations among the traits revealed 

positive significant correlations between some traits such as the height of the first alternative node 

indicating the beginning of reproductive phase with stem diameter, number of node and mean length of 

internode. The least coefficient of variation was observed in number of days to seed formation (2.27%) 

and the highest amount was in the length of main inflorescence (29.31%). Factor analysis based on the 

measured traits showed that the three first factors explained 80.67% of total variance. According the 

factor loadings, the most of vegetative traits had higher values in the first factor while the phonological 

traits along to plant height were effective traits in the second factor. 

 

Keywords: Cannabis accession, correlation, factor analysis, reproductive phase.    
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