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در شرایط  از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی تنوع ژنتیکی ژرم پالسم گلرنگبررسی 

  هاي آماري چندمتغیره  ه از روشدیم سردسیر با استفاد

  3مهدي رحیمی، 2* ، خشنود علیزاده1*، حمید حاتمی ملکی1صبا کوکب صومعه سفلی

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه، مراغه، ایران -1

  ایران ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه،کشور  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم -2

گروه بیوتکنولوژي، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی  -3 

  صنعتی و فناوري پیشرفته، کرمان، ایران

  

  چکیده

در بسیاري  کهکی از محصوالت با ارزش کشاورزي و صنعتی است ی ).Carthamus tinctorius L(گلرنگ 

دار و بی خارگلرنگ  هاي خار ژنوتیپ ژنتیکی تنوعاین مطالعه با هدف ارزیابی . گردد قاط جهان کشت میاز ن

و در شرایط دیم سردسیري  کیموجود در مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور از نظر صفات زراعی و مورفولوژ

 مورد تکرار 3 با ي کامل تصادفی وها بلوك طرح قالب در  گلرنگ ژنوتیپ  31 تعداد. شهرستان مراغه انجام گرفت

هاي توصیفی صفات بیانگر وجود تنوع ژنتیکی در ژرم پالسم مورد مطالعه بود و  مقادیر آماره. گرفتند قرار ارزیابی

با استفاده از . بدست آمد درصد گلدهی و روز تا رسیدگی کامل 50کمترین مقدار تنوع ژنتیکی براي صفات روز تا 

درصد کاهش یافتند که بیشترین  91مؤلفه با واریانس تجمعی  6اصلی، صفات مورد مطالعه به  هاي تجزیه به مؤلفه

هاي اصلی و  مؤلفه با استفاده از تجزیه به. هاي خاردار و بی خار گلرنگ داشتند نقش را در تبیین تنوع بین ژنوتیپ

 ،2و  1هاي  صله ماهاالنوبیس بین گروهفا. گروه مجزا قرار گرفتند 2اي، ارقام خاردار و بی خار در  تجزیه خوشه

اي در ژرم پالسم گلرنگ مورد  که تنوع ژنتیکی قابل مالحظه شدنتیجه گیري  در مجموع چنین .بدست آمد 05/5

هاي به نژادي  هاي مطلوب در برنامه جهت گزینش والدین و ژنوتیپ وبررسی در شرایط دیم سردسیر وجود دارد 

  .ردگلرنگ مورد استفاده قرار گی

  

  هاي اصلی، گلرنگ، زراعت دیماي، تجزیه به مؤلفه تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه :هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

                                                              
   k.alizadeh@areo.irو   hatamimaleki@maragheh.ac.ir  :نگارنده مسئول  *

  3/12/1395: تاریخ پذیرش       15/2/1395: تاریخ دریافت    

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/idaj.2016.109663



    

158 

      

  1395 اسفند،  2ه ،  شمار5دوره  رانیم اید نشریه زراعت

 

  مقدمه 

هاي روغنی از نظر تأمین کالري و انرژي  دانه

مورد نیاز انسان و دام در بین محصوالت زراعی از 

هاي  از بین دانه .هستندبرخوردار  خاصی اهمیت

 آب و هوایی ایران، گلرنگروغنی سازگار با شرایط 

از خانواده  (.Carthamus tinctorius L) یعلم با نام

(Asteraceae) مقاوم به شوري یبه عنوان گیاه، 

هاي بهاره و پاییزه، داراي  خشکی و با داشتن تیپ

 ,Bassil and Kaffka(باشد اي می جایگاه ویژه

و صنعتی  ،دارویی داراي مصارف لرنگگ). 2002

هاي  ولی عمدتاً بذر آن جهت تهیه روغنبوده  غذایی

این گیاه  ).1385پورداد، (شود  می خوراکی استفاده

بومی ایران بوده و کشت آن در ایران سابقه طوالنی 

دارد بطوري که قبل از معرفی این گیاه به عنوان دانه 

آن هاي  را براي استفاده از گیاهچه گلرنگروغنی، 

ه مهم دارد و بر گون 25این گیاه . نمودند می کشت

وحشی، موطن هاي  اساس رابطه نزدیک میان گونه

احتمالی گلرنگ اهلی منطقه اي محصور میان 

مدیترانه شرقی و خلیج فارس بوده و ایران نیز یکی از 

پورداد و جمشیدي مقدم، (مراکز تنوع این گیاه است 

1392 .(   

در  گذشته دهه چند طی مهم هاي یافته از یکی

 عظیم سرمایه وجود شناخت دي گیاهی،به نژا زمینه

 Von Braun). است  بوده در گیاهان ژنتیکی تنوع

and Virchow, 1996) این از مناسب استفاده براي 

 موجود تنوع میزان و ماهیت از ذخیرة ارزشمند، اطالع

است  برخوردار زیادي اهمیت بسیار از پالسم، ژرم در

.(Sharma and Hore, 1993) ع آگاهی از تنو

از حفاظت  ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی ضمن

هاي  استفاده از آنها را در برنامه ذخایر ژنتیکی، قابلیت

 ؛1386احمدزاده، (   سازد  یممکن م نژادي به

(McPherson et al., 2004 . تخمین تنوع ژنتیکی

مناطق مختلف جغرافیایی اطالعات با  هاي ژنوتیپ

فاده از ژرم پالسم درباره نگهداري و است ارزشی را

به در اختیار  ،موجود در هر منطقه دست نخورده

از این تنوع جهت  دهد تا قرار می نژادگران گیاهی

کیفی و افزایش  ،افزایش کارآیی صفات کمی

 Knowles, 1989 and( عملکرد استفاده کنند

Sangam, et al., 2005.(  

هاي مختلفی براي برآورد تنوع ژنتیکی  روش

هاي آماري  ها روش ترین آن از جمله مهم ،وجود دارد

باشد که بطور همزمان از اطالعات  چند متغیره می

نمایند و بطور  چندین صفت در کلیه افراد استفاده می

وسیعی در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی بر پایه 

، بیوشیمیایی و مولکولی یهاي مورفولوژیک داده

از ). 1391حاتمی ملکی و همکاران، (کاربرد دارند 

ه یهاي تجز روش چند متغیرههاي آماري  وشرن یب

هاي اصلی در بیان و  هاي و تجزیه به مؤلف خوشه

نه یدر زم. تشریح تنوع ژنتیکی کاربرد زیادي دارند

اهان یابی ژرم پالسم گیها، در ارز ن روشیاستفاده از ا

بابایی زارچ و همکاران، (ل گندم یمختلف از قب

 ,and AL-Khateeb؛1387نی ، ؛ فراهانی و ارزا1391

2005  Leilah( پیاز ،) ،موسوي زاده و همکاران

؛ 1391ملکی و همکاران،  حاتمی(، توتون )1385

، گلرنگ )1394و همکاران،  حسین زاده فشالمی

 و همکاران، رامشک نیا ؛1392پورداد و همکاران، (

و  احمدزاده؛ 1380؛ باقري و همکاران، 1392

حاذق جعفري و (ونجه و ی) 1389، همکاران

) 1393کاکایی و مظاهري لقب، ؛ 1393همکاران، 

باقري و همکاران . هاي مختلفی وجود دارد گزارش
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ژنوتیپ گلرنگ  121در بررسی تنوع ژنتیکی ) 1380(

هاي بومی ایران اعالم کردند که  از جمعیت

دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر به روش وارد و 

کالستر  9ها در  لیدسی، جمعیتبا استفاده از فاصله اق

پورداد و (در مطالعه دیگري  .بندي شدندگروه

گروه بندي ژرم پالسم گلرنگ در ) 1392همکاران، 

 wardشرایط دیم کشور ایران با استفاده از روش 

انجام گرفت و نتایج نشان داد که ژرم پالسم گلرنگ 

. مورد بررسی در چهار گروه مجزا قابل تفکیک است

ژنوتیپ  30در مطالعه ) 1389(اده و همکاران احمد ز

هاي  گلرنگ بهاره، بیان داشتند که در تجزیه به مؤلفه

مؤلفه اول مقادیر باالتر از یک و در مجموع  3اصلی 

درصد از تغییرات صفات را توجیه نمودند به  10/74

درصد از تغییرات  18/34طوري که مؤلفه اول حدود 

ین مؤلفه صفاتی مانند اولیه را تبیین کرد که در ا

ارتفاع بوته، وزن هکتولیتر، عملکرد دانه، عملکرد 

بیولوژیک، روز تا رسیدگی و تعداد دانه درغوزه 

  .ضرایب باالیی داشتند

 تحمل بررسیدر ) 1387(پرور و پیربلوطی گل

 نمایش گرافیکی طریق از ارقام گلرنگ خشکی به

 دنددا اصلی نشان هاي مؤلفه به تجزیه و پالت باي

دو  به مربوط ها داده کل تغییرات از درصد 98 که

اي که توسط دیگ  در مطالعه .باشد می اول مؤلفه

رقم گلرنگ  30با استفاده از ) 1993(مینگ و یاگوان 

مؤلفه اصلی درحدود  6انجام گردید مشخص شد که 

حال آنکه . نماید واریانس کل را توجیه میدرصد  78

با ) 1392(و همکاران در تحقیقی که توسط پورداد 

ژنوتیپ گلرنگ انجام گردید مشخص  100استفاده از 

به منظور کاهش تعداد زیاد (ها عامل به تجزیهشد که 

بنا به دلیل توجیه درصد کمی ) متغییرها به چند عامل

بندي ژرم پالسم  ها براي گروه از تغییرات توسط عامل

  . باشد مورد بررسی گلرنگ کارا نمی

مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی هدف از این 

هاي مختلف گلرنگ موجود در بانک ژن  ژنوتیپ

مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور از نظر صفات 

مورفولوژیکی و زراعی در شرایط دیم سردسیري 

  .باشد مراغه می

 

  ها مواد و روش

مواد گیاهی مورد استفاده در این تحقیق شامل 

گلرنگ ژنوتیپ  15ژنوتیپ گلرنگ بی خار و  16

روغنی خاردار تهیه شده از مؤسسه تحقیقات 

این  ).1جدول(باشد  کشاورزي دیم کشور می

در شرایط دیم  93- 94آزمایش در سال زراعی 

سردسیري در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه واقع در 

طول  37 12′ شرقی و 46 20′ طول جغرافیایی

 ، در قالب طرحمتر از سطح دریا 1730با ارتفاع  غربی

. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید بلوك

میزان بارندگی در ایستگاه هواشناسی،  براساس آمار

میلی متر بوده که در مقایسه با میانگین  9/424مراغه 

درصد و نسبت به سال زراعی گذشته 42/21بلندمدت 

منطقه از نظر اقلیمی  این. درصد افزایش داشت 08/48

تجزیه نتایج طبق . باشد سردسیر و نیمه خشک می

آن کمتر   pHو رسی  ، بافت خاك از نوع لومیخاك

ارقام  منطقه، به دلیل شرایط اقلیمی .است 5/8از 

اي هفتم دي ماه  آذر ماه و ارقام علوفه نوزدهم روغنی

  .مورد کشت قرار گرفتندبه صورت انتظاري 

 کیلوگرم 50، با توجه به نتایج آزمایش خاك

از  کود فسفره کیلوگرم 25 اوره و عاز منب کود ازت

همزمان با آماده سازي زمین منبع سوپر فسفات تریپل 
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سپس براي هر تیمار  .اضافه گردیدزراعی به خاك 

 6متر مربع شامل  2/4ی با مساحت یها آزمایشی کرت

بین فاصله  و سانتی متر 35اصل وفبا متري  2ردیف 

گرفته  سانتی متر در نظر 5 ها روي خطوط کشت بوته

   .شد

  

  

 هاي گلرنگ مورد مطالعه کد و نام ژنوتیپ -1جدول 

Code Genotype 
وضعیت 

  خار
Code 

Genotype 

 وضعیت خار

G01 Faraman بی خار G17 LRV 51 / 5 خاردار 

G02 Drab  8 بی خار G18 Balcl (13) خاردار 

G03 Drab14 بی خار G19 25 خاردار 

G04 Islamabad 3/5 بی خار G20 472 خاردار 

G05 Islamabad 1/1 بی خار G21 Sina (PI-53.75.98) خاردار 

G06 Drab  4 بی خار G22 LRV 55 / 292 خاردار 

G07 Drab10 بی خار G23 Isfehan todeh خاردار 

G08 Drab11 بی خار G24 PI-592391/Sunset خاردار 

G09 Drab 7 بی خار G25 PI-283791 خاردار 

G10 Drab 2 ی خارب G26 SNC.1 خاردار 

G11 Drab 5 بی خار G27 6 LR / 55 - 65 7 Varamin خاردار 

G12 Drab 6 بی خار G28 5 - LRV 51 / 20 6 Varamin خاردار 

G13 Islamabad 3/7 بی خار G29 Ajabshir Local خاردار 

G14 Goldasht (IL-111) بی خار G30 Legzy dorosht خاردار 

G15 LRV 51/20 6 Varamin بی خار G31 288-S6-V-58/697 خاردار 

G16 Drab13 بی خار    

  

 4/8میزان بذر مصرفی در هر واحد آزمایشی 

الی  4 گرم و عمق کشت با توجه به نوع بافت خاك

بذور قبل از کشت با قارچ . سانتی متر تعیین گردید 5

در هزار ضدعفونی  2به میزان  کربوکسین تیرام کش

به  هاي مورد نظر ات کاشت در تاریخعملی. شدند

و تا در طول مراحل رشد . صورت دستی انجام گردید

هاي  درصد گل دهی، جهت مبارزه با علف 50قبل از 

یک ساله و چند ساله نظیر مزرعه اعم از غالب  هرز

پیچک صحرایی و شنگ وجین دستی صورت 

گیري صفات  اندازهسطح برداشت جهت . گرفت

ت پس از حذف یک خط از خط کاش 6از  کمی،

 25ابتدا و یک خط از انتهاي هر کرت و حذف 

. گردید تعیین سانتی متر از ابتدا و انتهاي خطوط میانی

سپس  ،بوته به طور تصادفی انتخاب 5از هر کرت 

در هر  تعداد غوزه (جهت محاسبه اجزاء عملکرد 

و  ) دانه صدغوزه و وزن  بوته، تعداد دانه در هر

ي تشکیل اولین شاخه  ارتفاع بوته، فاصلهصفاتی نظیر 

هاي پوك طبیعی و  فرعی از سطح خاك، تعداد دانه
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غیرطبیعی، قطر غوزه، فراوانی خار در هر براکته، 

 تعداد براکته در هر غوزه، نسبت پوست به مغز دانه،

براي مقدار پوست . دشهاي الزم انجام  برداري داده

مقداري آب در دانه در  صددانه و مغز دانه تعداد 

هایی خیسانده، سپس پوست و مغز  داخل پتري دیش

دانه از هم جدا و بعد از خشک شدن نسبت به توزین 

تعداد روزها از زمان کاشت تا . آنها اقدام گردید

ها، به عنوان  درصد بوته 50مرحله ظهور گل در 

و تعداد روزها از زمان کاشت تا  "زمان گلدهی"

تعیین  "رسیدگی کامل" مرحله برداشت، به عنوان

گیري  بعد از رسیدگی کامل، براي اندازه. شد

و شاخص برداشت،  عملکرد بیولوژیک دانه،    عملکرد

  . دهاي کشت شده برداشت گردیدن کلیه ردیف

ها ابتدا وجود یا   به منظور تجزیه و تحلیل داده

آزمون نرمال بودن  عدم وجود داده پرت و همچنین

 با نرم افزارها  تجزیه واریانس داده .ها انجام شد  داده

SPSS 20   توسط نرم ها  هاي توصیفی داده آمارهو

بندي  ارزیابی و گروه. شد محاسبه Minitab 14افزار 

ژرم پالسم مورد مطالعه از طریق روش تجزیه 

، با استفاده از هاي اصلی لفهؤتجزیه به ماي و  خوشه

ه تجزی. هاي اصلی انجام گرفت میانگین داده

ها با محاسبه  اي، پس از استاندارد کردن داده خوشه

مربع فاصله اقلیدسی به عنوان معیار تشابه، با استفاده از 

 نرم افزاربا هاي اصلی  لفهؤتجزیه به م و وش واردر

Minitab 14 ماهاالنوبیس(فواصل . انجام گرفتند (

هاي حاصل از تجزیه کالستري به روش  بین گروه

تعیین تعداد واقعی  .آمد سنتروئیدي به دست

اي، با استفاده از  هاي حاصل از تجزیه خوشه گروه

کاذب  T2و  ),Jobson 1992( کاذب F  آزمون

   .انجام شد SAS 9.01از طریق نرم افزار  هتلینگ

 بحث نتایج و

نتایج حاصل از تجزیه واریانس بر پایه طرح 

نشان دادکه از ) 2جدول (هاي کامل تصادفی  بلوك

امی صفات مورد مطالعه در شرایط دیم به جز نظر تم

صفات شاخص برداشت، فاصله اولین شاخه فرعی از 

هاي  سطح خاك، نسبت مغز به پوست دانه و دانه

دار آماري  پوك طبیعی و غیرطبیعی اختالف معنی

با توجه به اینکه در علم به نژادي گیاهی . وجود دارد

وع هاي مطلوب بر پایه وجود تن گزینش ژنوتیپ

باشد بنابراین چنین  ژنتیکی در بین افراد یا جوامع می

تواند به عنوان  می منبع زنتیکی گیاهی براي گلرنگ

. هاي مطلوب محسوب شود خزانه غنی و سرشار از ژن

شامل کمینه، بیشینه،  هاي توصیفی مقادیر آماره

 18میانگین و ضریب تغییرات فنوتیپی مربوط به 

  31د مطالعه در صفت آگرومورفولوژیکی مور

با توجه . ارائه شده است 3ژنوتیپ گلرنگ در جدول

هاي  ، تنوع قابل توجهی در میان ژنوتیپ3به جدول 

گلرنگ در واکنش به شرایط دیم سردسیر وجود 

حداکثر مقدار ضریب تغییرات فنوتیپی در . دارد

هاي هاي مورد مطالعه مربوط به صفات دانه ژنوتیپ

و تعداد غوزه در بوته و  پوك طبیعی و غیرطبیعی

کمترین مقدار تنوع ژنتیکی مربوط به صفات روز تا 

. باشددرصد گلدهی و روز تا رسیدگی کامل می 50

درصد  50در این مطالعه، اگرچه از نظر صفات روز تا 

روز اختالف  41گلدهی و روز تا رسیدگی کامل 

 وجود داشت، ولی این مقدار تنوع در مقایسه با تنوع

ه شده براي سایر صفات موروفولوژیک اندك مشاهد

جهت ) 1394(قربانزاده نقاب و افضل  .باشدمی

ژنوتیپ گلرنگ براساس  23ارزیابی تنوع ژنتیکی 

  ضریب تنوع فنوتیپی مشخص کردند که صفات تعداد 
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هاي گلرنگ مورد مطالعه زراعی ژنوتیپصفت  18هاي کامل تصادفی براي  نتایج میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس طرح بلوك -2جدول   

(%)ضریب تغییرات  منابع تغییرات بلوك ژنوتیپ خطا 

 درجه آزادي 2 30 60 -

47/1  02/10  2/382 ** 35/15  ns  درصد گلدهی 50روز تا  

7/18  81/68  68/191  ** 7/113  ns (cm) ارتفاع بوته   

33/57  2/34  35/119  ** 4/373  تعداد طبق در بوته ** 

4/22  25/66  99/194 ** 05/19 ns تعداد بذر در طبق 

4/9  24/4  06/14 ** 25/3    ns (mm) قطر طبق   

5/1  5/11  4/370 ** 3/8  ns روز تا رسیدگی کامل 

36/62  5/13409  7/30192 ** 4/20992  ns (Kg/ha) عملکرد دانه   

7/57  35/173247  3/398876  ** 45/320222  ns (Kg/ha) د بیولوژیکعملکر   

53/50  92/177  5/123   ns 53/91  ns شاخص برداشت 

12/16  3/0  05/1 ** 03/0  ns (gr) وزن صد دانه   

06/15  4/0  94/2 ** 12/1  ns (gr) وزن خشک تک قوزه   

3/44  54/12  8/56   ** 55/32  ns هفراوانی خار در هر براکت  

54/23  31/36  73/43   ns 7/83  ns (cm) فاصله اولین شاخه فرعی ازسطح خاك   

74/15  12/0  27/0 ** 3/0  ns (gr) دانه مقدار پوست   

54/23  19/0  36/0   * 05/0  ns (gr) دانهمقدار مغز   

24/19  03/0  03/0   ns 1/0  ns نسبت مغز به پوست 

87/100  86/37  98/48  ns 1/43  ns عی و غیرطبیعییهاي پوك طب دانه  

2/7  74/13  54/173 ** 5/63 طبقتعداد براکته در *  

ns  ،* ،**   باشند درصد می 1و 5در سطح احتمال  دار معنی و  دار معنی ترتیب غیر به  
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 .هاي گلرنگ هاي اصلی ژنوتیپ هاي توصیفی و تجزیه به مؤلفه مقادیر آماره -3جدول  

 هاي توصیفی آماره  

 

  هاي اصلی تجزیه به مؤلفه

  صفات 1مؤلفه  2مؤلفه  3مؤلفه  4مؤلفه  5ه مؤلف 6مؤلفه  بیشینه  کمینه   میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات

درصد گلدهی 50روز تا  34/0 -03/0 -06/0  -19/0 -08/0 15/0 238 197 1/215 5/11 3/5  

6/23 5/10 3/44 7/21 67  19/0- 22/0- 2/0- 17/0 02/0 3/0-  (cm) ارتفاع بوته   

وزه در بوتهتعداد غ -29/0 15/0 2/0 18/0 -04/0 1/0  39 3/1 2/10 3/8 2/81  

غوزه تعداد بذر در -26/0 -21/0 -04/0 -39/0 04/0 03/0  4/65 8/9 4/36 7/10 4/29  

2/16 6/3 9/21 0 4/30  36/0 06/0- 32/0- 26/0- 02/0 27/0-  (mm) غوزه قطر   

 روز تا رسیدگی کامل 34/0 -02/0 -07/0 -19/0 -06/0 13/0  271 227 246 4/11 6/4

2/74 7/137 7/185 8/4 9/621  02/0- 07/0 13/0- 46/0 19/0- 2/0-  (Kg/ha) عملکرد دانه   

5/69 3/501 5/721 9/42 2131  08/0- 24/0- 06/0- 43/0 2/0- 2/0-  (Kg/ha) د بیولوژیکعملکر   

 شاخص برداشت 01/0 11/0 3/0 -26/0 82/0 -02/0  7/90 1/3 4/26 5/12 5/47

4/21 7/0 4/3 1/2 9/5  05/0- 14/0- 09/0- 03/0 47/0 12/0-  (gr) وزن صد دانه   

27 1/1  2/4 2/2 7/7  15/0 05/0- 15/0- 13/0- 06/0 33/0-  (gr) وزهغوزن خشک تک    

هفراوانی خار در هر براکت 22/0 -09/0 25/0 -28/0 -11/0 67/0  4/16 0 8 3/5  9/65  

6/24 3/6 6/25 3 7/42  44/0- 21/0- 51/0- 17/0- 27/0- 13/0  (cm) فاصله اولین شاخه فرعی ازسطح خاك   

19 4/0 2/2 4/1 5/3  06/0 15/0- 1/0- 06/0 46/0 09/0-  (gr) دانه مقدار پوست   

8/25 5/0 9/1 7/0 2/3  05/0- 1/0- 23/0- 04/0 5/0 05/0  (gr) دانهمقدار مغز   

 نسبت مغز به پوست 22/0 27/0 01/0 -27/0 14/0 -28/0  5/1 4/0 9/0 2/0 20

عی و غیرطبیعییهاي پوك طب دانه -23/0 -01/0 -42/0 03/0 23/0 15/0  2/56 4/0 1/6 5/6 7/105  

غوزه تعداد براکته در -27/0 -09/0 -31/0 -11/0 18/0 -05/0  8/87 8/40 5/51 2/8 16  

 مقادیرویژه 69/7 54/3 2/2 37/1 95/0 65/0      

     4 5 8 12 20 43  (% (واریانس توجیهی  

 واریانس تجمعی(%) 43 62 75 82 88 91     
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دانه در غوزه، عملکرد دانه، تعداد غوزه در بوته، 

ارتفاع اولین شاخه فرعی، وزن صد دانه و درصد 

تعداد  پوسته تنوع باالیی دارند و صفات ارتفاع بوته، 

هاي فرعی و درصد روغن داراي تنوع متوسطی  شاخه

که در گلرنگ توسط در مطالعه دیگري . باشند می

هاي توصیفی  و با استفاده از آماره)1387(حاتم زاده 

 ارتفاع براي تغییرات میزان انجام گرفت، بیشترین

 تعداد و در غوزه دانه دانه، تعداد هزار وزن بوته،

تغییرات  میزان و کمترین درصد گلدهی 50تا  روز

 عملکرد و روغن فرعی، درصد شاخه تعداد براي

 تا روز تعداد که این مد، ضمنبدست آ روغن

 دامنه بوته در غوزه تعداد دانه و عملکرد رسیدن،

  .دارا بودند را متوسطی

هاي بررسی تنوع ژنتیکی موجود  یکی از روش

هاي آماري  در یک ژرم پالسم، استفاده از روش

هاي اصلی و تجزیه  چندمتغیره نظیر تجزیه به مؤلفه

 ,Mohammadi and Prasana( باشد اي می خوشه

به  رسیدن براي اصلی هاي مؤلفه به تجزیه ).2003

 تعیین جامعه، در موجود تنوع توجیه و تشریح اهداف

 تعداد متغیرهاي کاهش و تنوع در صفت هر سهم

 که غیرهمبسته هاي مؤلفه محاسبه طریق از اصلی

شود  می باشند، استفاده می اصلی متغیرهاي از ترکیبی

با ، در مطالعه حاضر. )1387فراهانی و ارزانی، (

، )3جدول (هاي اصلی  تجزیه به مؤلفهاستفاده از 

مؤلفه با واریانس تجمعی  6هاي مورد مطالعه به  متغیر

درصد کاهش یافتند که بیشترین نقش را در تبیین  91

هاي خاردار و بی خار گلرنگ  تنوع بین ژنوتیپ

هاي حاصل از تجزیه به  پارامتر 3در جدول . دارند

مقادیر ویژه، واریانس توجیهی هاي اصلی شامل  همؤلف

نتایج تجزیه به  .و واریانس تجمعی آورده شده است

هاي گلرنگ نشان داد  هاي اصلی در ژنوتیپ مؤلفه

درصد گلدهی،  50روز تا در مؤلفه اول صفات  که

، فراوانی خار در هر براکته، روز تا رسیدگی کامل

 خه فرعی ازفاصله اولین شانسبت مغز به پوست و 

در جهت مثبت و  بیشترین مقدار و سطح خاك

صفات ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته و وزن 

خشک تک قوزه کمترین مقدار و در جهت منفی 

)3جدول (بیشترین سهم را در توجیه تنوع داشتند 

 .  

  ها تعیین تعداد واقعی گروه براي هتلینگ T2کاذب و F مقادیر  -4جدول

T2 نگکاذب هتلی Fها تعداد گروه  کاذب  

3 7/7 7 

4/4 9/6 6 

8/1 7/3 5 

6/1 1/8 4 

1/2 2/10 3 

1/4 3/11 2 

3/11 0 1 
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هاي حاصل از تجزیه کالستري به  بین گروه) ماهاالنوبیس(فواصل .-5جدول 

  سنتروئیدي روش

 2گروه 1گروه

 0 1گروه

 0 05/5 2گروه

  

مقادیر باالي هایی که براساس  ژنوتیپبنابراین، 

درصد  50روز تا  توانند شوند می انتخاب می این مؤلفه 

، فراوانی خار در هر روز تا رسیدگی کاملگلدهی، 

 سطح خاك فاصله اولین شاخه فرعی ازبراکته و 

ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته  باالیی داشته و

، )3جدول (با توجه به مؤلفه دوم . کمتري داشته باشند

 مقدار پوستودانه مقدار مغز، صد دانه وزنصفات 

بیشترین سهم را در توجیه تنوع ژنتیکی  دانه

 هاي گلرنگ در شرایط دیم سردسیر داشته و ژنوتیپ

 توانند هاي انتخابی بر اساس این مؤلفه می ژنوتیپ

بذر تعداد  فاصله اولین شاخه فرعی از سطح خاك،

تجزیه به با توجه به نتایج . در غوزه کمتري دارا باشند

صفات مؤلفه سوم  در، )3جدول (هاي اصلی  مولفه

مؤلفه چهارم د بیولوژیک ، در عملکر ،عملکرد دانه

شاخص تعداد غوزه در بوته و مؤلفه پنجم صفت 

فراوانی خار در  و نیز در مؤلفه ششم صفت برداشت

ه داراي سهم بیشتري در تبیین واریانس مؤلفه هر براکت

ه از پالت دوبعدي حاصل از استفاد. مورد نظر هستند

هاي گلرنگ مورد  دو مؤلفه اول و دوم، ژنوتیپ

   .)1شکل ( قرار گرفتندگروه مجزا  2 مطالعه در

  

  
  پالت باي فضاي در مطالعه گلرنگ مورد هاي ژنوتیپ پراکنش و اصلی هاي مؤلفه تجزیه به نتایج مربوط - 1شکل 
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ن تنوع ژنتیکی قابل توجهی بی 1شکلبا توجه به 

هاي مختلف گلرنگ در شرایط دیم  ژنوتیپ

سردسیري وجود دارد که این امر امکان بهبود صفات 

مورفولوژیکی گلرنگ را در این  - مختلف آگرو

هاي گزینشی امکان پذیر  شرایط از طریق روش

  .سازد می

  

  
  هاي گلرنگ براساس صفات مورفولوژیک اي ژنوتیپ دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -2شکل 

  

محققین جهت انتخاب بهترین والدین در هر 

 هایی هستند که پدر پی یافتن ارقام یا ژنوتیتالقی 

ه این باشند ک داراي فاصله ژنتیکی دور از همدیگر می

بررسی فاصله  و اي از طریق تجزیه خوشه تواند یامر م

انجام  یها براساس صفات مورفولوژیک بین ژنوتیپ

 روش وارد و فاده ازاستبا اي  خوشهتجزیه . گردد

صفت استاندارد شده،  18براي  اقلیدسی فاصله مربع

را  مطالعه مورد هاي خاردار و بی خار گلرنگ ژنوتیپ

قربانزاده نقاب و ). 2شکل (نمود منتسب گروه 2در 

ژنوتیپ گلرنگ زراعی  23در ارزیابی ) 1394(افضل 

صفت مورفولوژیکی، با استفاده از تجزیه  13براي 

 UPGMAبرمبناي فاصله اقلیدسی به روش  اي خوشه

بیان داشتند که دندروگرام حاصل به دو گروه کلی 

  .بندي گردید تقسیم

اي تعیین  هاي تجزیه خوشه از مهمترین جنبه یکی

این موضوع به خصوص  و تعداد مطلوب خوشه است

 و ها ژنوتیپ بندي گروه براي ژنتیکی مطالعات در

هاي  فاده در برنامهمعین جهت است هاي گروه تعیین

در این  .است بسیار مهم و اساسی اصالح نباتات

حاتمی ملکی و (مطالعه نیز همانند تحقیقات قبلی 

جهت اطمینان از نقطه برش  )1391همکاران، 

ها، از تغییرات  دندروگرام و تعیین تعداد واقعی گروه

 استفاده گردید کاذب هتلینگ T2کاذب و  F  آماره

جه به میانگین صفات در هر گروه، با تو. )4جدول (

در گروه اول میانگین عملکرد بیولوژیک، عملکرد 
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دانه و تعداد روز تا رسیدگی کامل بیشترین مقدار در 

حالی که در گروه دوم میانگین صفات عملکرد 

 50بیولوژیک، تعداد روز تا رسیدگی کامل و روز تا 

در دو . درصد گلدهی داراي بیشترین مقدار بودند

روه مربوطه مقدار مغز دانه و نسبت مغز به پوست گ

در هر دو گروه بین . دانه کمترین مقدار را دارا بودند

درصد  50تعداد روز تا رسیدگی کامل و روز تا 

در . اي نمی شود گلدهی تفاوت قابل مالحظه

مطالعات قبلی انجام گرفته توسط پورداد و جمشیدي 

به منظور گروه نیز از تجزیه خوشه اي ) 1392(مقدم 

ژنوتیپ مختلف گلرنگ استفاده گردید و  100بندي 

نشان داده شد که از نظر صفات اقتصادي نظیر 

عملکرد دانه و عملکرد روغن بین گروه دوم و چهارم 

با توجه به . بیشترین اختالف وجود دارد

، )2شکل (اي  هاي حاصل از تجزیه خوشه دندروگرام

ها را در  گروه هندهخط برش د ها در این دندروگرام

ژنوتیپ  16که کرد  مشخص -41/116فاصله 

 15و همگی جزو ارقام بی خار و  اول  گروهدر

ژنوتیپ دیگر در گروه دوم و جزو ارقام خاردار 

، فاصله ماهاالنوبیس بین 5با توجه به جدول . بودند

به  05/5حاصل از تجزیه کالستر  2و1هاي  گروه

  . دست آمد

براي تعیین ها  واصل گروهاطالعات حاصل از ف

گیري به منظور  هاي دورگ والدین مناسب در برنامه

تواند سودمند  تولید هیبریدهاي برتر در گلرنگ می

با توجه به اینکه افراد درون هر گروه داراي . باشد

کمترین فاصله ژنتیکی هستند، جهت رسیدن به 

هاي  حداکثر هتروزیس بایستی افراد واقع در گروه

از طرفی نتایج . ا جهت تالقی انتخاب نمودمختلف ر

تواند راه گشایی براي شناسایی والدین  این تحقیق می

هاي مختلف نقشه یابی به  مناسب براي تهیه جمعیت

هاي کنترل کننده صفات مورد  منظور مکان یابی ژن

  .مطالعه در گلرنگ باشد

  

  ابعمن

بررسی عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و . 1389. یدي امیرحسناحمدزاده علی رضا، مجیدي اسالم، علیزاده بهرام، ام

- 8: 1.مجله دانش نوین کشاورزي. هاي آماري چند متغیره صفات مورفولوژیک گلرنگ بهاره با استفاده از روش

18.  

با استفاده از  (.Carthamus tintorius L)گلرنگبررسی تنوع ژنتیکی ارقام . 1386. احمد زاده علی رضا

  .پایان نامه دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی تهران RAPD.رفولوژیکی و نشانگر خصوصیات مو

ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات . 1391. بابایی زارچ محمد جواد، فتوکیان محمد حسین، محمودي سهراب

پژوهشنامه اصالح گیاهان . هاي آماري چند متغیره هاي گندم با استفاده از روش مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ

  .98-85: 12.راعی ز

هاي بومی  بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت. 1380. باقري احد، یزدي صمدي بهمن، تائب محمد، احمدي محمدرضا

  .456-447): 2( 32. مجله علوم کشاورزي ایران. گلرنگ ایران

  .صفحه 123تهران انتشارات سپهر، ). ترجمه(گلرنگ . 1385. سید سعیدپورداد، 
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 Carthamus tintorius)بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون گلرنگ. 1392. شید مقدم مهديپورداد سید سعید، جم

L.) 16- 1): 3( 1. مجله زراعت دیم ایران. شرایط دیم در.  

 نهال و. عاملها به تجزیه از استفاده با گلرنگ در دانه عملکرد با مرتبط بررسی صفات. 1387. زاده حسین حاتم

  .578- 563):3(24. بذر

هاي شرقی با  تنوع ژنتیکی توتون. 1391 .حمید،کریم زاده قاسم، درویش زاده رضا، علوي رضا ملکی حاتمی

  .106- 100): 1( 10. هاي زراعی ایران نشریه پژوهش. چند متغیرههاي آماري  وشر

ندي ب گروه. 1393. مند مؤید فرید، پیمان بهروز زاد سعید، محمدي سید ابواقاسم، نور حاذق جعفري پیام، اهري

پژوهشنامه اصالح گیاهان . هاي آماري چندمتغیره هاي یونجه از نظر صفات مختلف با استفاده از روش ژنوتیپ

  .121-107: 14. زراعی

 محمدرضا، زمانی پیمان، مهدوي صلواتی غفار، کیانی مقدم زین العابدین، حسین زاده فشالمی نقی، شهادتی

تیپ شرقی  (.Nicotianatabacum L) توتون بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف. 1394. رضا نژاد  علی ،عبدالرحیم

   .134-126: 15. پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی. هاي آماري چند متغیره با استفاده از روش

بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق . 1392. صباغ تازه النازپور بهنام،  نیا یونس، طهماسب رامشک

  .34-29): 8( 2. مجله علوم زندگی و فارماکولوژي. هاي آماري چندمتغیره  روش

با استفاده از هاي گلرنگ  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ. 1390. سالمتی مریم سادات، زینالی حسین، یوسفی مهدي

  .108- 101): 2(7. مجله علمی پژوهشی در کشاورزي. لوژیکیمورفو -صفات آگرو

هاي گندم دوروم با تجزیه و تحلیل آماري  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ. 1387. فراهانی الهام، ارزانی احمد

   .64-51): 4( 1. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. چندمتغیره

خارجی گلرنگ   هاي هاي ایرانی و ژنوتیپ تنوع ژنتیکی توده ارزیابی. 1394. قربانزاده نقاب محمود، افضل رحیم

(Carthamus tintorius L.) هاي سلولی و  مجله پژوهش. با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی

  . 106- 94):1(28). مجله زیست شناسی ایران(مولکولی 

با  آماري (.Medicago Sativa L)یونجه  ارزیابی ژرم پالسم. 1393. کاکایی مهدي، مظاهري لقب حجت اله

 و مرتعی ژنتیک و اصالح گیاهانپژوهشی تحقیقات  -فصلنامه علمی. هاي آماري چندمتغیره ازتجزیه استفاده

  .132- 125): 1( 22. ایران جنگلی

 منطقه در بهاره گلرنگ به خشکی ارقام تحمل بررسی. 1387. پیربلوطی عبداله گل پرور احمدرضا، قاسمی

  .19- 11): 1( 4. کشاورزي علوم در پژوهش مجله. فهاناص

تنوع مورفولوژیکی . 1385. سیروس، محمدي سید ابواقاسم، مسیحا محمود ، تورچی محمد، مقدم علیموسوي زاده 

  202- 193): 2( 37. مجله علوم کشاورزي ایران. هاي بومی پیاز ایران و زراعی توده

Bassil BS, Kaffka SR. 2002. Response of safflower (Carthamus tintorius L.) to saline soils and 
irrigation. II Crop  response to salinity. Agriculture Water Management, 54: 81-92. 
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Digming K, Yuguan J. 1993. principal components of agricultural properties of 30 safflower 
cultivars. Third International Safflower Conferene, China, Pp. 520-572. 

Jobson JD. 1992. Applied Multivariate Data Analysis, Vol. II, Categorical and Multivariate 
Methods, New York: Springer-Verlag, USA. 

Knowles P. 1989. Centers of Plant diversity and conservation of crop germplasm: safflower 
Economic Botany, 23:324-329. 
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 هاي بومی عدساثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزاي آن در نمونه

 
  *ورهرام رشیدي

 
 ، تبریز، ایران دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز گروه زراعت و اصالح نباتات،

 

 
  

  چکیده

پالت   تیپلاسبصورت  یشیآزما یدر مرحله گلده یعدس از نظر تحمل به خشک هايپیژنوت یابیرزمنظور اهب

آزاد اسالمی  ي دانشگاهدر دانشکده کشاورز 1391- 92يبا سه تکرار در سالها یکامل تصادف يطرح بلوکها هیبر پا

ی براي همه تنش خشک× پیقابل ژنوتمرکب نشان داد که اثر مت انسیوار هینتایج حاصل از تجز .اجرا شد زیواحد تبر

از نظر  هاپیاز واکنش متفاوت ژنوت یبود که حاک داریو ارتفاع بوته معن یگلده% 50، شدنسبز % 50به جز صفات 

از  کیچیه يبرا یسطوح تنش خشک×  پیژنوت× سال  جانبهاثر متقابل سه  .ی بودآن صفات نسبت به تنش خشک

از لحاظ صفات مورد ها  پیژنوت يرو یمشابه  تنش خشک ریدهنده تاث که نشاندار نبود یمعن یصفات مورد بررس

 هینشان داد اگرچه کل یتنش خشک×  پیصفات از نظر اثر متقابل ژنوت نیانگیم سهیمقا.ی بودمطالعه در دو سال زراع

 يشاو پینوتاما ژ،داشتند داريیبدون تنش کاهش عملکرد معن طینسبت به شرا یتنش خشک طیدر شرا هاپیژنوت

ازخود نشان  يعملکرد بهتر پهایژنوت رواجد تنش،نسبتبهسای طیو هم در شرا یبدون تنش خشک طیورزقان هم در شرا

در سطح احتمال  يدار یمثبت و معن یهمبستگ يدارا STIو MP ،GMP ،HARMيها شاخص ،هر دو سال رد.داد

متحمل  هايژنوتیپ ییبرتر جهت شناسا يها شاخص نیبنابرا ،تنش بودند تنش و بدون طیبا عملکرد دانه در شرا% 1

 ز،یقره داغ، هوراند دانه ر بر،یکل يها پیآنها ژنوت اسعملکرد باال شناخته شدند، که بر اس لیو با پتانس یخشک به تنش

  .شناخته شدند ینسبت به تنش خشک هاپیژنوت نیتر ورزقان به عنوان متحمل يو شاو یقشالق هیداغ ق

  

 تحملشاخص، عدس ،یمرکب، تنش خشک هیتجز ،ايخوشههیتجز :يدیلکهاي  هواژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                              
 3/12/1395: تاریخ پذیرش                  5/3/1395: تاریخ دریافت        Rashidi.varahram@gmail.com : نگارنده مسئول *
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  مقدمه

از ، ).Lens culinaris Medike(عدس 

خاك  يزیحاصلخدر انسان، علوفه دام و  نظرتغذیه

و شمال  ایدر غرب آس ی،زراعهاي  در نظام

 Sarker et( باشد می گیاهی با اهمیتقایآفر

al.,2004.(اه در این مناطق اغلب اما عملکرد این گی

در  يمطالعات متعدد ر،یدر سه دهه اخ.باشدپایین می

ژرم پالسم و ارقام  حیو تشر يخصوص جمع آور

 نیا. عدس در سطح جهان صورت گرفته است یبوم

عدس مورد  یاصالحهاي  در برنامهها  ونیکلکس

 .(Fikiru et al., 2007)گیرند قرار می يبردار بهره

ي ها ارت قابل توجه تنشخس لیبه دلهمچنین 

، در یمحصوالت زراع روي) یستیز ریغ(محیطی

به  یزراع اهانیواکنش گ یبررس ریاخ يها سال

مورد توجه قرار گرفته است  اریبس یطیمح يها تنش

)Passioura, 2007.(  

 یعبارت از ناکاف یخشک ،يکشاورز دگاهیاز د

دوره  یآب قابل استفاده در ط عیبودن مقدار و توز

امر موجب کاهش بروز توان کامل  نیکه ا اهیگرشد 

تنش ).Shao et al., 2008( گردد یم اهیگ یکیژنت

است که  توجهقابل و مهم  یطیمح عامل کی یخشک

کند  می را محدود اهانیرشد و عملکرد گ

)Rodriguez, 2006 ; Sangakkara et al., 2001(. 

آب،  يکاهش محتو موجب یتنش خشک یکل بطور

آب برگ و افت فشار تورگر، بسته  لیسپتان لیتقل

و در  شودها میسلولو کاهش رشد ها  شدن روزنه

فتوسنتز،  ندیممکن است به توقف فرآ دیشدهاي  تنش

منجر شود  اهیمرگ گ تیو در نها سمیمتابول بیتخر

)Jaleel et al., 2008.(  تواند در نواحی میعدس

 اما در چنین مناطقی ،نیمه خشک دنیا رشد بکند

عملکرد آن پایین ولی کیفیت آن باال 

 لیبه دلو ) Hussain Shah et al., 2013(باشد می

در  یکمبود آب و تنش خشک طیبه شرا يسازگار

 Biccer(ردیگیمورد توجه قرار م اریمناطق خشک بس

and Sakar, 2010 .(هاي  پیژنوت یبررس نیبنابرا

با عملکرد  متحملتوسعه ارقام  يعدس برا دیجد

است  يکمبود آب ضرور طیقبول در شرا قابل

)Tyagi and Khan, 2010.(رانیکشت عدس در ا 

 صورت یو به صورت سنت میاغلب در مناطق د

اغلب  اهیگ نیشود که ا می امر باعث نیو هم ردیگ می

 بیفصل آس يفصل و انتها نیب یاز خشک

خشکی بیش از ). Sarker and Erskine, 2006(ندیبب

پرشدن غالف عملکرد عدس  حد در طول گلدهی و

). Hussain Shah et al., 2013(دهدرا کاهش می

تنش خشکی در مرحله گلدهی باعث کاهش طول 

 دوره گلدهی، تعداد گل و عملکرد دانه در بوته

داراي رشد رویشی  اهشود زیرا در این زمان گی می

فعال است و تنش در این مرحله باعث کاهش شدید 

 گردد مراحل بعد می رشد و عدم جبران آن در

)Ganjali and Nezami, 2008.( و همکاران  ینیحس

عدس مرحله  اهیاظهار داشتند که در گ) 2011(

تنش خشکی  بهک گلدهی حساسترین مرحله فنولوژی

بوده و انجام یک نوبت آبیاري تکمیلی در مرحله 

زایشی، خصوصاً مرحله گل دهی، عملکرد را به 

 شییط بدون آبیاري افزادرصد نسبت به شرا 52میزان 

کمبود  طیکاهش عملکرد دانه عدس تحت شرا. داد

کاهش عملکرد دانه در هر بوته و تعداد  جهیآب در نت

 يبهبود سازگار ،نیبنابرا. باشد می غالف در هر بوته

بهبود تحمل به  ازمندین ،یعدس نسبت به تنش خشک

است  یو غالف ده یکمبود آب در مرحله گلده
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)Salehiet al., 2008.(و کمبود آب در  یتنش خشک

دارد به  ییبسزا ریتاث زیعملکرد عدس ن ياجزا زانیم

و همکاران  يویک انیدر مطالعات پاناه کهیطور

سبب کاهش تعداد غالف در بوته، تعداد دانه ) 2009(

در ) 2008( انیکا. دیدر غالف و وزن صد دانه گرد

مطالعه دو رقم عدس اظهار داشت که بروز تنش 

 یبر گلده یمنف ریبا تاث یدر مرحله گلده یشکخ

خواهد دانه و پرشدن دانه  فیضع لیسبب تشک

  .عملکرد دانه را کاهش داد بیترت نیو بد دیگرد

هاي  واکنش متفاوت ژنوتیپ"با توجه به فرضیه 

، "عدس نسبت به تنش خشکی در مرحله زایشی

هاي بومی هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ

 ازنظرنسبت به تنش خشکی در مرحله زایشی عدس 

عملکرد و اجزاي آن طی دوسال آزمایش و معرفی 

ژنوتیپ و برترین شاخص تحمل به تنش ترین  متحمل

  .خشکی بود

  

  هامواد و روش

در  1391-92سال زراعیدو پژوهش در این 

دانشگاه آزاد  يایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورز

 زیشرق تبر يلومتریک 15 واقع در زیواحد تبر یاسالم

عرض  ،یشرق قهیدق 17درجه و  46 ییایبا طول جغراف

 1360و ارتفاع  یشمال قهیدق  5درجه و 38 ییایجغراف

 15آزمایش نیدر ا. دیاجرا گرد ایسطح در زمتر ا

شده  آوريی جمعبومهاي  ژنوتیپ که اکثر آتها نمونه

 یشرق جانیشهرها و مناطق استان آذربا یبرخاز 

  . )1جدول (دیند، استفاده گردبود

  

  آوريهاي بومی عدس بر اساس محل جمعشماره و نام توده -1جدول

  نام   شماره  نام   شماره  نام   شماره

  ورزقان  11  اردبیل  6  کانادا  1

  قره داغ دانه ریز  12  هوراند  7  اهر  2

  علویق ورزقان   13  خاروانا  8  کلیبر  3

  شاوي ورزقان  14  یزهوراند دانه ر  9  کانادا دانه ریز  4

  لیملو اهر  15  یقشالق هیداغ ق  10  قره داغ  5

  

پالت  تیلیاسپ آزمایش در هر دو سال بصورت

 4با  یهاي کامل تصادف بلوك هیپا طرحدر قالب 

عامل اصلی تنش خشکی در  .انجام شد تکرار

و عامل ) شاهد و تنش در مرحله گلدهی(دوسطح

 نیل بفواص . نمونه بومی عدس بود 15فرعی 

و  50 بیبه ترت یفرع يها و کرت یاصل يها کرت

متر در نظر  1تکرارها  نیمتر و فاصله ب یسانت 30

خط  4متشکل از  ،یشیهر واحد آزما. گرفته شد

و  متریسانت 20متر، فواصل خطوط  2کاشت به طول 

در نظر  متریسانت 5فاصله بوته در هر خط کاشت 

اتمام کاشت،  اول بالفاصله پس از ياریآب.گرفته شد

با  زین يبعد يها ياریانجام و آب طیهر دو شرا يبرا

آب و  طیو شرا اهیگ يتوجه به روند رشد، فنولوژ

روز یکبار انجام  10تقریبا به فاصله هر منطقه،  ییهوا

در  ياریبه صورت قطع آب یخشک تنش. گردید

 یشیهر واحد آزما يهابوته یدرصد گلده 50مرحله 
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 یاصل يها کرت يبرداشت، برا و یدگیتا مرحله رس

داشت به غیر از عملیات . تنش اعمال شد ماریتحت ت

آزمایشی بصورت  آبیاري براي کلیه واحدهاي

بوته  10تعداد  يبردار نمونهبراي . یکنواخت انجام شد

واحد  هراز  یبه صورت تصادفدر حال رقابت 

جهت .شد يگذار انتخاب و عالمت یشیآزما

و  مانند وزن صد دانه نیزفات ص یبرخ يریگ اندازه

 یشیاز کل واحد آزما ها هیعملکرد دانه با حذف حاش

ی عبارت بودند ابیصفات مورد ارز.شدند يریگ اندازه

ی، زمان گلده% 50، زمان  شدنسبز % 50زمان: از

، تعداد غالف در بوته، تعداد ارتفاع بوتهرسیدگی، 

وزن دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، طول غالف، 

  .صد دانه، وزن هکتولیتر و عملکرد دانه

ها و برقراري از نرمال بودن داده نانیپس از اطم

مفروضات تجزیه واریانس و آزمون یکنواختی 

 مرکب انسیوار هیتجز ،خطاي آزمایش در دو سال

در  LSDبراساس آزمون  نیانگیم سهیمقا .شدانجام 

تحمل  نییجهت تع. گرفتصورت % 5سطح احتمال 

، MPيها از شاخص یبه تنش خشک هاتیپژنو

GMP ،HARM ،STI ،SSI  وTOL استفاده شد .

 نیب یهمبستگ بیها ضر شاخص نیبهتر نییتع يبرا

تنش و بدون  طیها و عملکرد دانه تحت شرا شاخص

جهت  نیهمچن. دمحاسبه ش یتنش خشک

برتر، از  يها براساس شاخص هایژنوتیپبند گروه

و از استفاده گردید  Wardبه روش  يا خوشه هیتجز

محل مناسب برش  دییتأ يبرا صیتابع تشخ هیتجز

. شداستفاده  يا خوشه هیدندروگرام حاصل از تجز

 ياز نرم افزارها يآمارهاي  هیتجزانجام  يبرا

MSTAT-C ،SPSS   وEXCEL  شداستفاده.  

  

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان 

سطوح ×  پیژنوت× جانبه سال  اثر متقابل سهدادکه 

یک از صفات مورد مطالعه در ی براي هیچتنش خشک

دار نبود که بیانگر واکنش مشابه این تحقیق معنی

ها به سطوح تنش خشکی در دو سال آزمایش ژنوتیپ

تنش خشکی به جز  ×اثر متقابل ژنوتیپ . باشدمی

گلدهی % 50سبز کردن ، زمان % 50براي صفات زمان

ع بوته از لحاظ سایر صفات مورد مطالعه و ارتفا

ها دار بود که حاکی از واکنش متفاوت ژنوتیپمعنی

. باشداز نظر آن صفات نسبت به تنش خشکی می

نشان داد که  پیژنوت× سال همچنین اثر متقابل 

ها از نظر اکثر صفات به غیر از صفات زمان ژنوتیپ

صفات  ها از نظر سایرسبزشدن و وزن هکتولیتر دانه

 نیب.هاي متفاوتی در دو سال نشان دادندواکنش

صفات مورد  هیاز نظر کل یمورد بررسهاي  پیژنوت

وجود % 1داري در سطح احتمال  مطالعه اختالف معنی

 نیاز وجود تنوع قابل مالحظه ب یداشت که حاک

دار تفاوت معنی ).2جدول (باشد یارقام مورد مطالعه م

د و اجراي عملکرد عدس بین ژنوتیپها از نظر عملکر

و  2008حسین و همکاران،( توسط سایر پژوهشگران

. نیز گزارش شده است) 2013شاه و همکاران،حسین

× پیژنوتمقایسه میانگین صفات از نظر اثر متقابل 

ها در ی نشان داد اگرچه کلیه ژنوتیپتنش خشک

شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش خشکی 

 اما ژنوتیپ شاوي. داشتندداري کاهش عملکرد معنی

ورزقان در شرایط بدون تنش خشکی بیشترین 

عملکرد را بخود اختصاص داد هرچندکه این ژنوتیپ 

وسیله توانسته از تنش خشکی آخر فصل فرار که بدین
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  تنش خشکی در دوسالشرایط  تحتعدس  هايژنوتیپصفات در مرکب تجزیه واریانس  -2 جدول

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته یدگیرسزمان  یگلده زمان شدنسبز  زمان
تعداد غالف در 

 بوته

 17/375** 28/18 60/153* 29** 15 1 لاس

 07/9 71/4 82/15 24/1 73/7 6 تکرار در سال 

 20/5567 09/39 26/5491** 40/2 01/0 1 تنش خشکی

 27/56** 17/3 60/0 26/0 01/0 1 تنش خشکی× سال 

 73/1 44/2 35/1 62/0 13/0 6  اصلیخطاي 

 60/71 42/173** 21/338** 68/565** 29/9** 14 ژنوتیپ 

 92/116** 90/8** 546/14** 03/3** 28/0 14 ژنوتیپ × سال 

 62/28** 07/2 98/4** 87/0 55/0 14 تنش خشکی×  ژنوتیپ 

 10/8 86/0 43/1 54/0 24/0  14 تنش خشکی× ژنوتیپ × سال 

 07/7 36/2 51/2 31/1 50/0 168 فرعیخطاي 

 17/12 43/6 95/1 04/2 54/7 - (%)ضریب تغییرات 

  % 1و % 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی** و * 

  

  2 جدولادامه 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته یدگیرسزمان  یگلده زمان شدنسبز  زمان
ر تعداد غالف د

 بوته

 87/170 197/7 066/0** 087/0** 001/0 1 سال

 908/36 146/3 009/0 004/0 001/0 6 تکرار در سال 

 93/22395** 846/861** 761/25** 224/1** 836/0** 1 تنش خشکی

 79/1 005/0 001/0 001/0 001/0 1 تنش خشکی× سال 

 15/25 879/0 002/0 001/0 001/0 6  اصلیخطاي 

 59/3338** 432/89** 282/6** 221/0** 049/0** 14 ژنوتیپ 

 12/26** 492/3 013/0* 014/0** 002/0* 14 ژنوتیپ × سال 

 66/165** 427/16** 226/0** 005/0* 006/0** 14 تنش خشکی×  ژنوتیپ 

 31/6 795/1 002/0 002/0 001/0  14 تنش خشکی× ژنوتیپ × سال 

 05/10 242/2 007/0 003/0 001/0 168 فرعیخطاي 

  48/9 88/1 61/1 67/4 36/2 - (%)ضریب تغییرات 

  % 1و % 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی** و * 
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  یخشک×  پیاثرات متقابل دو جانبه ژنوت يعدس برا هايپیصفات ژنوت نیانگیم سهیمقاقسمتی از جدول  - 3جدول 

a1 : ، بدون تنشa2 :تیب ژنوتیپهاي کانادا، اهر، ورزقان و شاوي ورزقانبه تر:  14و 11، 2،  1. تنش خشکی  

زمان  اثرات متقابل

 رسیدگی

تعداد غالف 

 در بوته

  طول غالف

)cm( 

تعداد دانه 

 درغالف

وزن 

 (g)صددانه

وزن هکتولیتر 

(kg/100L) 

عملکرددانه 

(g.m2)  

a1× 1  95 44/26 25/1 10/1 82/5 28/80 39/27 

a1× 2  25/95 25/26 27/1 03/1 44/4 15/82 66/28 

a1× 11 38/92 11/29 33/1 08/1 84/5 01/81 03/16 

a1× 14 13/81 23/26 13/1 39/1 98/3 80/85 84/73 

        
a2× 1  63/84 83/12 17/1 92/0 01/5 99/77 72/8 

a2× 2  38/83 92/12 11/1 85/0 01/4 43/74 68/4 

a2× 11 38/83 25/20 19/1 98/0 80/4 86/76 15/4 

a2× 14 88/70 86/18 05/1 25/1 35/3 90/82 44/49 

5 % LSD 21/2 71/3 044/0 077/0 116/0 09/2 425/4 

  

هاي کمترین مقدار عملکرد مربوط به ژنوتیپ. بکند

از  .ورزقان، اهر و کانادا در شرایط تنش خشکی بود

ها در شرایط تنش نظر سایر صفات نیز کلیه ژنوتیپ

خشکی نسبت به شرایط بدون تنش کاهش ارزش 

ها به  داشتند اگرچه میزان این افت در همه ژنوتیپ

  . )3جدول (یک اندازه نبود 

اثرات سه  یبا بررس) 2006(و همکاران  يتسفو

و  یبدون تنش، تنش در زمان گلده( ياریآب میرژ

 افتندیدر) غالف و تنش در زمان پر شدن دانه لیتشک

در  یکاهش عملکرد با اعمال تنش خشک نیشتریب

گردد و  می غالف حاصل لیو تشک یزمان گلده

مرحله نسبت  نیترمرحله را حساس نیا بیترت نیبد

و  يده احمد يریام .نمودند یمعرف تنش به

با مطالعه اثر تنش خشکی در مراحل ) 2011(همکاران

بر عملکرد دانه، کمترین عملکرد  کیمختلف فنولوژی

دانه را مربوط به تنش در مرحله گلدهی دانستند و 

مرحله باعث ریزش  نیتنش در ا هنمودند ک انیب

 بهبود نیبنابرا.شود می و عدم تشکیل دانهها  گل

بهبود  ازمندین ،یشکعدس نسبت به تنش خ يسازگار

 یو غالف ده یتحمل به کمبود آب در مرحله گلده

  ).Salehi et al., 2008(است

مقایسه میانگین صفات براي متوسط دوسال    

نشان داد که ژنوتیپ شاوي ورزقان با متوسط عملکرد 

علت . ها برتر بوددوساالنه بیشتر نسبت به سایر ژنوتیپ

ها داشتن وزن ري این ژنوتیپ به سایر ژنوتیپبرت

هکتولیتر باالتر، تعداد غالف دربوته، تعداد دانه در 

 غالف و تعداد دانه در بوته بیشتر و همجنین زودرسی

و  يویکانیدر مطالعات پاناه .)4جدول (باشدآن می

سبب کاهش  یتنش خشک زین) 2009(همکاران 

ر غالف و وزن صد تعداد غالف در بوته، تعداد دانه د

عملکرد در واحد سطح،  ياز اجزا یکی. دانه شد

 يتا حدود تواند یکه م باشد یتعداد غالف در بوته م

    .در مزرعه باشد ییعملکرد نها کننده نییتع
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  هاي عدس بر اساس متوسط دوسالمقایسه میانگین صفات ژنوتیپ -4جدول 

 زمان گلدهی زمان سبزشدن ژنوتیپ
  ارتفاع بوته

 (cm) 

  تعداد غالف

 در بوته 

  طول غالف

)cm( 

1 56/10 75/66 43/29  64/19 21/1 

2 88/10 50/66 86/28 58/19 19/1 

3 88/8 69/51 11/21 05/24 32/1 

4 38/10 69/64 60/29 97/19 22/1 

5 94/8 75/52 11/22 46/23 22/1 

6 94/8 50/53 61/22 13/22 22/1 

7 56/8 50/52 78/21 71/19 19/1 

8 38/9 06/53 91/19 51/24 10/1 

9 00/9 81/51 34/23 49/23 18/1 

10 19/9 38/53 81/22 75/22 23/1 

11 56/10 88/64 03/28 68/24 26/1 

12 19/9 44/53 92/21 11/22 24/1 

13 94/8 50/52 24/22 64/17 22/1 

14 75/8 94/51 07/22 55/22 09/1 

15  63/9 38/55 34/22 4/21 22/1 

5 % LSD 995/0 600/1 145/2 710/3 044/0 

  

  4ادامه جدول 

 ژنوتیپ
  تعداد دانه

 در بوته

  تعداد دانه

 درغالف

  وزن صددانه

(g) 

 وزن هکتولیتر

(kg/100L) 

  انهعملکرد د

(g.m2)   

1 64/10 01/1 42/5 13/79 05/18 

2 75/11 94/0 22/4 29/78 67/16 

3 97/18 25/1 15/5 35/82 43/49 

4 31/11 94/0 09/5 75/78 88/17 

5 09/20 04/1 15/6 16/79 43/44 

6 05/17 1/1 49/5 32/76 71/30 

7 54/17 12/1 39/5 01/78 25/32 

8 02/27 32/1 32/4 84/81 61/37 

9 25/22 14/1 28/5 48/82 82/46 

10 62/14 09/1 38/5 41/78 59/44 

11 44/14 03/1 32/5 93/78 09/10 

12 21/19 16/1 62/5 61/78 26/37 

13 27/14 09/1 56/5 40/77 88/29 

14 63/26 32/1 67/3 35/84 64/61 

15  69/13 11/1 09/5 88/80 12/24 

5 % LSD 340/3 077/0 117/0 090/2 425/4 
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  شیآزمااول سال در عدس  هايژنوتیپبه خشکی  تحملهاي کمی  مقادیر شاخص -5جدول

 YP(  )YS(  MP GMP HARM STI SSI TOL(  شماره ارقام

1  9/29 84/9  87/19  15/17 81/14 16/0  46/1 06/20 

2  38/30 64/3  01/17 52/10 5/6 06/0 91/1 74/26 

3  1/57 04/35  07/46 73/44 43/43 12/1 84/0 06/22 

4  51/23  27/14  89/18 32/18 76/17 19/0 85/0 24/9 

5  44/55 52/30  98/42 13/41 37/39 94/0 98/0 92/24 

6  96/34 04/24  5/29 99/28 49/28 47/0 68/0 92/10 

7  15/44 4/18  28/31 5/28 97/25 45/0  27/1 75/25 

8  26/47 9/26  08/37 66/35 29/34 71/0 94/0 36/20 

9  56 06/34  03/45 67/43 36/42 06/1 85/0 94/21 

10  04/52 2/37  62/44 00/44 39/43 08/1 62/0 84/14 

11  66/15 34/3  5/9 23/7 51/5 03/0 71/1 32/12 

12  13/44 63/28  38/36 54/35 73/34 71/0 76/0 5/15 

13  00/37 51/13  44/28 21/24 6/20 33/0 50/1 86/29 

14  35/71  5/48  93/59 83/58 75/57 93/1 70/0 85/22 

15  74/29  7/14  22/22 91/20 67/19 24/0 10/1 04/15 

  

  شیآزمادوم سال در عدس  هايژنوتیپبه خشکی  تحملهاي کمی  مقادیر شاخص -6 جدول

 YP(  )YS(  MP GMP HARM STI SSI TOL(  شماره ارقام

1  88/24 6/7 24/16 75/13  64/11 1/0 58/1 28/17 

2  94/26 72/5 33/16 41/12 44/9 08/0 79/1 22/21 

3  59/65 01/40 8/52 23/51 7/49 36/1 89/0 58/25 

4  25/20 49/13 87/16 53/16 19/16 14/0 76/0 76/6 

5  19/57 57/34 88/45 46/44 09/43 03/1 9/0 62/22 

6  1/36 73/27 92/31 64/31 37/31 52/0 53/0 37/8 

7  36/46 11/20 24/33 53/30 05/28 48/0 29/1 25/26 

8  49 3/27 15/38 57/36 06/35 7/0 01/1 7/21 

9  71/59 53/37 62/48 34/47 09/46 17/1 84/0 18/22 

10  34/53 8/35 57/44 7/43 84/42 99/0 75/0 54/17 

11  4/16 96/4 68/10 02/9 62/7 04/0 59/1 44/11 

12  24/46 02/30 13/38 26/37 41/36 72/0 8/0 22/16 

13  41/46 23/16 32/31 45/27 05/24 39/0 48/1 18/30 

14  33/76 38/50 36/63 01/62 7/60 2 77/0 95/25 

15  98/32 07/19 03/26 08/25 17/24 33/0 96/0 91/13 
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 گزارش کردند زین) 2011(و همکاران  ینیحس

 يدر مرحله شروع غالف بند یاعمال تنش خشک که

باعث  تیهاو لقاح شده که در ن يسبب کاهش بارور

در تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در  دیکاهش شد

  .گردد یبوته م

 یتحمل به خشک زانیم نییبه منظور تع 

 MP، GMP،HARM يها عدس، شاخصهاي  پیژنوت

 ،STI ،TOL  وSSI در . )6و 5جداول ( شدند محاسبه

 ،)14(ورزقان اويشهاي  پیژنوت ،یهر دو سال زراع

قشالق  هی، ق)9(زیه ر، هوراند دان)3(بریکل

 زانیم نیشتریب) 5(و قره داغ) 10(یکوهستان

را دارا  STIو    MP ،GMP،HARMيها شاخص

تحمل بیشتري ها  ، لذا نسبت به سایر ژنوتیپبودند

  .نسبت به تنش خشکی داشتند

با  هايبیان داشت که ژنوتیپ) 1992(فرناندز

 MP ،GMP ،HARMيها شاخص يباال ریمقاد

 .باشند یم یخشک به تنشبیشتري تحمل داراي ، STIو

 گزارش نمودند که) 1981( نیو هامبل لیروز یول

که  شود یم ییهاپیباعث انتخاب ژنوت MPشاخص

 نییتحمل آنها به تنش پا امادارند  ییعملکرد باال

 ،یدر هر دو سال زراع SSIاز نظر شاخص . است

 ، داغ)14(ورزقان اويمتعلق به ارقام ش ریمقاد نیکمتر

تفاوت که در  نیبود، با ا) 6(لیو اردب) 10(یقشالق هیق

سال دوم عالوه بر ارقام مذکور، رقم کانادا دانه 

از نظر شاخص  . مقدار را داشت نیکمتر زین) 4(زیر

TOLکانادا دانه  يپهایژنوت ،یدر هر دو سال زراع

. برخوردار بودند زانیم نیاز کمتر) 6(لیو اردب) 4(زیر

سبب انتخاب  TOLو   SSIياه کم شاخص ریمقاد

 Fischer (گردد یم یمتحمل به خشک هايژنوتیپ

and Maurer,1978؛Rosielle and Hambelin 

J,1981 .(ها و عملکرد  شاخص نیب یهمبستگ برآورد

و بدون تنش نشان داد  یتنش خشک طیدر هر دو شرا

 ،یهر دو سال زارع رکه د) 8و7جداول ( 

 يدارا STIو  MP ،GMP ،HARMيها شاخص

با % 1در سطح احتمال  يدار یمثبت و معن یهمبستگ

. تنش بودند تنش و بدون طیعملکرد دانه در شرا

با  ییمثبت و باال یهمبستگ يکه دارا ییها شاخص

تنش  و بدون دارتنش طیعملکرد دانه در دو مح

شوند  شناخته می شاخص نیباشند، به عنوان بهتر

)Fernandez, 1992.( حاضر  تحقیقدر  نیبنابرا

 يکه دارا STIو  MP ،GMP ،HARMيها شاخص

 طیبا عملکرد دانه در شرا دار یمثبت و معن یهمبستگ

 یتنش بودند، در هر دو سال زراع تنش و بدون

ارقام متحمل به  ییبرتر جهت شناسا يها شاخص

 .عملکرد باال شناخته شدند لیو با پتانس یخشک تنش

 ها در هر دو سال شاخص نیبراساس ا

، هوراند )5(، قره داغ)3(بریکل هايژنوتیپ،یزراع

 اويو ش) 10(یقشالق هی، داغ ق)9(زیدانه ر

متحمل به  هايژنوتیپ، به عنوان )14(ورزقان

 که یدر حال. یدر مرحله زایشی شناسایی شدندخشک 

و ) 4(زی، کانادا دانه ر)2(، اهر)1(ارقام کانادا

و  یحساس به تنش خشک يها پی، ژنوت)11(ورزقان

  .عملکرد بودند لیبا حداقل پتانس

ارقام براساس چهار شاخص  يبند جهت گروه

 هیتجز STIو  MP ،GMP ،HARMمنتخب 

خوشه قرار   را در دو پهایدر سال اول، ژنوت يا خوشه

در  پهایکه در سال دوم، ژنوت یدر حال). 1شکل (داد

دار بودن آماره معنی ).2شکل (سه خوشه قرار گرفتند 

کانونیک،  صیتابع تشخ هیتجزالمبدا در  ویلکاکس
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  ).10و  9جداول (است افتهیانجام  يبند گروه نشانگر صحت

  در سال اولعدس  يهاپیژنوتتحمل به خشکی هاي  ضرایب همبستگی ساده بین شاخص -7جدول

  YP YS MP GMP HARM STI SSI 

YS  
**91/0              

MP  
**98/0  **974/0            

GMP  
**957/0  **99/0  **995/0          

HARM  
**937/0  **996/0  **987/0  **998/0        

STI  
**935/0  **967/0  **972/0  **971/0  **968/0      

SSI  
*577/0-  **836/0-  **714/0-  **774/0-  **809/0-  **687/0-    

TOL  48/0  073/0  296/0  207/0  146/0  204/0  379/0  

  

  

  دومعدس در سال  يهاپیژنوت یخشکتحمل به هاي  ضرایب همبستگی ساده بین شاخص -8جدول 

  YP  YS MP GMP HARM STI SSI 

YS 
**929/0              

MP  
**986/0  **978/0             

GMP  
**973/0  **989/0  **998/0          

HARM  
**959/0  **995/0  **992/0  **998/0        

STI  
**949/0  **964/0  **973/0  **973/0  **971/0      

SSI  488/0-  **750/0-  *614/0-  **663/0-  **699/0-  *582/0-    

TOL  
**679/0  360/0  *548/0  491/0  443/0  483/0  258/0  
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  در سال اولعدس  يهاپیژنوتب تحمل به خشکی هاي منتخ اي براساس شاخص دندروگرام تجزیه خوشه -1 شکل

  

  

  دومدر سال  عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک اي براساس شاخص دندروگرام تجزیه خوشه -2شکل 

  

 يکل برا نیانگیو درصد انحراف از م نیانگیم 

قابل مشاهده  12و  11ها در جداول  از خوشه کیهر 

هاي ژنوتیپ که شامل دومدر سال اول، خوشه . است

، قیه )9(، هوراند دانه ریز)5(، قره داغ)3(کلیبر

از نظر هر چهار  )14(و شاوي ورزقان) 10(قشالق

ارزش  STIو  MP ،GMP ،HARMشاخص منتخب 

 که یدر حال. کل نشان دادند نیانگینسبت به م يشتریب

 داغقرههاي شامل ژنوتیپ خوشه سوم در سال دوم

دانه  هوراند، )10(یقشالق هیداغ ق ،)5(

از لحاظ  )14(ورزقان يو شاو )3(بری،کل)9(زیر

 نیانگینسبت به م يشتریمذکور ارزش ب يها شاخص

خوشه دوم  نکهیوجه به ابا ت یطور کل به.داشتندکل 

در سال اول و خوشه سوم در سال دوم به عنوان 

ي ها پیژنوت نیخوشه مطلوب مشخص شد، بنابرا

که متشکل از ها  خوشه نیقرار گرفته در امشترك 

 هی، داغ ق)9(زی، هوراند دانه ر)5(داغ، قره)3(بریکل

ي متحمل پهایژنوت) 14(ورزقان اويو ش) 10(یقشالق

 يا خوشه هیاز تجز. شوندمیحسوب م به تنش خشکی

تحقیقات در  ،یبه خشک ي تحملها براساس شاخص

و تري  چالشاسدي ( استفاده شده است زیندیگر

  .)Salehi et al., 2005و 1385، همکاران

  

  

  در سال اول عدس يهاپیژنوتهاي منتخب تحمل به خشکی در  تجزیه تابع تشخیص کانونیک براساس شاخص -9جدول

  داري سطح معنی  دو کی  لکس المبداوی  تابع

1  305/0  666/13  **003/0  
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  دومعدس در سال  يهاپیدر ژنوتی هاي منتخب تحمل به خشک تجزیه تابع تشخیص کانونیک براساس شاخص -10جدول 

  

  

 عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک براساس شاخصهاي عدس  گین کل ومیانگین هر خوشه از ژنوتیپمیان -11جدول 

  در سال اول

  MP GMP HARM  STI     ژنوتیپ  خوشه

1  

1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،

8 ،11 ،12 ،13 

  15و 

  33/0 83/20  7/22  02/25  میانگین

2  
و  10، 9، 5، 3

14  
 23/1 26/45 47/46 73/47  میانگین

 63/0 97/28 63/30 59/32  میانگین کل    

  

  

 عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک براساس شاخصهاي عدس  میانگین کل و میانگین هر خوشه از ژنوتیپ-12جدول 

  در سال دوم

  MP GMP  HARM  STI     ژنوتیپ  خوشه

1  
6،7،8 ،12 ،13 

  15و 
  52/0 85/29 42/31  13/33  میانگین

 09/0 22/11 93/12  03/15  یانگینم  11و 4، 2، 1  2

3  
و  10، 9، 5، 3

14  
 31/1 48/48 75/49 05/51  میانگین

 67/0 1/31 6/32 28/34  میانگین کل    

  

  گیري کلینتیجه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تنش خشکی در 

مرحله زایشی موجب کاهش عملکرد و اجزاي 

شود، اما باتوجه به هاي عدس میعملکرد ژنوتیپ

هاي بومی عدس، این تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ

ها یکسان نبود و کاهش براي همه ژنوتیپ

هایی مانند شاوي ورزقان با توجه به زودرسی  ژنوتیپ

و داشتن وزن هکتولیتر دانه باالتر، تعداد غالف در 

بوته، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در بوته بیشتر 

  داري سطح معنی  دو کی  ویلکس المبدا  تابع

1  032/0  788/37  **000/0  

2  512/0  374/7  *025/0  
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م در شرایط بدون خشکی و ه هم در شرایط تنش

 .تنش خشکی برتري قابل توجهی از خود نشان دادند

  

                                                      سپاسگزاري

بدینوسیله از زحمات خانم مهندس سمن چلبیانی و 

خانم مهندس مهناز شریفی که در اجراي طرح با 

  .شوداینجانب همکاري صمیمانه داشتند قدردانی می
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Abstract 

Safflower (Carthamus tinctorius L.) is one of the valuable agricultural and industrial crops 

which cultivates in many parts of world. This study was aimed to evaluate the genetic variation 

of 31 spiny and spineless safflower genotypes provided from Dryland Agricultural Research 

Institute based on agronomic and morphological characteristics in cold rainfed conditions of 

Maragheh. Genotypes were evaluated in randomized complete blocks design with three 

replications. Descriptive statistics manifested the existence of genetic variability in the studied 

germplasm and the least amount of genetic diversity was belong to days to 50% flowering and 

days to maturity. Using principal component analysis showed that 6 components explained 91 

percent of total variation. Biplot based on principal component analysis and dendrograms of 

cluster analysis revealed that all genotypes were classified into 2 groups. Maximum value of 

Mahalanobis distance between groups was 5.05. It can be concluded that there is remarkable 

genetic variability among safflower genotypes in cold rainfed conditions, which could be utilized 

in the screening of desirable parents and genotypes for safflower breeding programs. 

Key words: genetic variability, cluster analysis, principal component analysis, safflower, 

dryland 
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