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هاي داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکیپالسمارزیابی ژرم

2و محمد مهدي مجیدي1نژادرضا ملکی

چکیده
،گلرنگژنوتیپ داخلی و خارجی100منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژیکبه

نتایج نشان داد که . گرفتبه صورت طرح مربع التیس انجام ) عدم تنش و تنش خشکی(ر دو محیط د1391در سال آزمایشی 
، تعداد قوزه در بوته)درصد2/21(عملکرد دانه در بوته مورد مطالعه از جملهصفات در اکثر دار کاهش معنیباعث تنش خشکی 

همچنین نتایج نشان داد که تحت شرایط تنش . گردید) درصد7/4(شاخص برداشت و )درصد8/1(، درصد روغن)درصد7/18(
بیشترین میزان تنوع ژنتیکی در هر دو شرایط رطوبتی . است، کاهش تعداد قوزه در بوته عامل اصلی کاهش عملکرد دانهخشکی 

یک پذیري را صفت شاخص بیولوژکمترین وراثت. بر مبناي شاخص ضریب تنوع به عملکرد دانه و اجزاي آن اختصاص داشت
پذیري به تعداد دانه در در بین اجزاي عملکرد دانه بیشترین وراثت.نشان داد) %89(و بیشترین آن را صفت ارتفاع بوته ) 35%(

توانست 10اي در محل فاصله اقلیدسی بندي بر اساس تجزیه خوشهگروه.تعلق داشت%) 85(و وزن هزار دانه %) 87(قوزه 
هاي داخلی و خارجی را جدا نمود بلکه تا بندي نه تنها ژنوتیپاین گروه.سه گروه مجزا قرار دهدها را در هر دو شرایط درژنوتیپ

تواند براي که میندیافت گردیدهاي ژنوتیپهاي خارجی،در بین نمونه. حد زیادي با منشاء جغرافیایی ارقام نیز تطابق داشت
.دنو پابلندي مورد استفاده قرار گیرهاي نامطلوب ارقام داخلی از جمله دیررسیاصالح ویژگی

ايپذیري، تجزیه خوشهگلرنگ، تنش خشکی، وراثت: کلیديهايواژه

مقدمه
اگر چه غالت و حبوبات از نظر اهمیت، همواره در 

اند، اما گیاهان دانه روغنی درجه نخست قرار داشته
ه عنوان اولویت دوم از منابع مهم غذایی براي انسان ببه

دستیابی به روغن مناسب براي . )3(آیند شمار می
مصارف خوراکی، صنعتی یا دارویی سبب ترغیب براي 

ون محتواي ـکناـو تاستجستجوي ارقام گیاهی جدید 
هاي روغن و ترکیب اسیدهاي چرب تعداد زیادي از گونه

گیاهی مانند آفتابگردان، کلزا، نخل روغنی و سویا 
. مورد بررسی قرار گرفته استعنوان منابع روغن به

کشور ما جهت رفع نیاز داخلی، ساالنه نزدیک به یک 
میلیارد دالر صرف واردات روغن گیاهی و کنجاله حاصل 

10نماید و کمتر از هاي روغنی میکشی دانهاز روغن
. گردددرصد نیاز کشور با تولیدات داخلی تأمین می

نی مستلزم هاي روغکاهش واردات روغن گیاهی و دانه
ریزي همه جانبه و اصولی در زمینه افزایش تولید برنامه

.)3(باشد هاي روغنی میدانه
وجود تنوع ژنتیکی از آن جهت که ماده خام تکامل 

مه در ضمن برنا. باشد، ضروري استموجودات زنده می
در اصالح گیاهان به میزان نژادي و میزان موفقیت آنبه

اي و همچنین تنوع ایجاد درون گونهتنوع موجود بین و
بیشترین تنوع ). 12(شده توسط بشر بستگی دارد 

هاي بومی توان در نژادژنتیکی در یک گونه زراعی را می
نـابرایـبن). 27(نمودمشاهده ان آن گیاهو خویشاوند

داخلی و خارجی و ارزیابی مـالســپژرمآوريعـجم
اصالحراهدرقدممیزان تحمل به خشکی آنها اولین

گیري تنوع دین روش براي اندازهـچن. اشدـبمیانـگیاه
هاي تک متغیره، هر صفت با تجزیه. وجود داردژنتیکی 

فاوت ــیزان تــود و مـتشی میــداگانه بررسـبه طور ج
گیري هاي مورد بررسی را زمانی که صفات اندازهژنوتیپ

). 23(کند شده با یکدیگر ارتباط دارند توصیف نمی
هاي چند متغیره است که اي یکی از روشتجزیه خوشه

براي تعیین تنوع بین جوامع مختلف گیاهی و جانوري و 
هاي مختلف بر اساس فاصله یا بندي آنها به گروهدسته

این روش . دندهمیتشابه ژنتیکی مورد استفاده قرار 
یکی پیدا : نژادگر کمک کندحداقل در دو مورد به به

اساس تشابه ژنتیکی و ن گروهاي واقعی افراد برکرد
ها و انتخاب افراد محدودي از هر گروه دیگر کاهش داده

نهبا ارزیابی ) 30(سالمتی و همکاران ). 17(یا دسته 
یپ گلرنگ از نقاط مختلف ژنوت15صفت کمی روي 

همچنین . روه اصلی تقسیم کردندها را به چهار گایران آن
که تنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیایی ها مشاهده کردندآن

.کندتبعیت نمی

دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان-1
)majidi@cc.iut.ac.ir: نویسنده مسوول(انشگاه صنعتی اصفهان، دانشیار، د-2

1/11/92: تاریخ پذیرش6/5/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هاي غیرزنده ترین تنشتنش خشکی یکی از مهم
تاثیر قرار باشد که تولید گیاهان را به شدت تحتمی
ی که بخش اعظم اراضی ایران در یاز آنجا). 7(دهد می

اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد که با محدودیت 
طالعه تحمل نسبی به ملذاباشد،منابع آب مواجه می

تنش کمبود آب در گیاهان زراعی ضروري به نظر 
بنابراین توسعه کشت و کار گیاهان منوط به . رسدمی

.اصالح و ایجاد ارقام متحمل به خشکی است
عنوان یک گیاه بومی کشور، تحمل نسبتاً گلرنگ به

دهد، همچنین به باالیی به شوري و خشکی نشان می
تواند نقش ن روغن با کیفیت خوب میعلت دارا بود

مهمی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان روغنی در 
دسترسی ارقام متحمل به خشکی . کشور داشته باشد

تواند توسعه کشت این گیاه را در شرایط اقلیمی می
در بررسی اثر تنش ) 16(استانبولگلو . خشک فراهم سازد

بی در تنش آنمود کهدر مراحل مختلف گلرنگ گزارش 
دهی به طور جدي عملکرد این گیاه را مرحله غوزه

ترین مرحله به تنش حساسدهد و این مرحلهکاهش می
ضمن اینکه تنش آبی در مرحله . باشدخشکی می

گلدهی و پر شدن دانه بیشترین تاثیر را در کاهش وزن 
تاثیر با ارزیابی گلرنگ بهاره تحت)25(امیدي.دانه دارد

اد شده در اثر قطع آبیاري در مراحل تنش خشکی ایج
مختلف رشدي، مشاهده کرد که تنش خشکی در مرحله 

.ه استدهی و گلدهی بیشترین تاثیر را داشتغنچه
رقم و توده گلرنگ در 171با ارزیابی ) 28(پورداد 

شرایط دیم گزارش کرد که باال بودن عملکرد در 
انه هاي پرمحصول مربوط به سه جزء عملکرد دژنوتیپ

شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن 
تغییر ) 19(همکاران ودر آزمایش الولی. هزار دانه بود

رژیمشرایط پنجدربرداشتشاخصدرداريمعنی
تنشدردانهعملکردنشد، امامشاهدهمتفاوتآبیاري
در مطالعه . دادنشانزیاديشدید، کاهشخشکی

تنش خشکی باعث کاهش وزن ) 32(همکارانسینگ و 
جانسون و همکاران . ها در گلرنگ شددانه و درصد دانه

زنی بذرهاي ارقام گلرنگ که از در ارزیابی جوانه) 18(
سه رژیم مختلف رطوبتی به دست آمده بودند، تنوع 

.ها مشاهده نمودنددر بین ژنوتیپراداريمعنی
باشد رنگ میهرچند که ایران یکی از مراکز تنوع گل

برخی دیگر در باالییپراکنش نسبتاًولی گلرنگ داراي 
که بعضی از این با توجه به این.استدنیااز کشورهاي 

باشند و از نظر آب و کشورها از مراکز تنوع گلرنگ می
بنابراین احتمال باشندداراي اقلیم خشک مینیزهوایی

م جهانیپالسدر ژرمهاي مقاوم به خشکییافتن ژنوتیپ
ی تنش ـابـور ارزیـمنظژوهش بهـاین پ.استباال

ر عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات ـی بـخشک
مورفولوژیک و همچنین بررسی تنوع ژنتیکی 

و خارجی در شرایط عدم تنش داخلیهاي بومی ژنوتیپ
.و تنش خشکی انجام شد

هامواد و روش
در مزرعه 1390-1391این آزمایش در سال 

قیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان تح
این مزرعه در طول . واقع در لورك نجف آباد انجام شد

دقیقه شرقی و عرض 32درجه و 22جغرافیایی 
40دقیقه شمالی در فاصله 32درجه و 51جغرافیایی 

کیلومتري جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع شده 
یپ مختلف گلرنگ ژنوت100در این آزمایش تعداد .است

جدول(ژنوتیپ داخلی 19ژنوتیپ خارجی و 81شامل 
و دو تکرار 2با 10×10طرح التیس ساده در قالب ) 1

تخلیه % 85و % 50رژیم رطوبتی شامل آبیاري بر اساس 
در این .مزرعه، مورد ارزیابی قرار گرفتندرطوبتی خاك

ي دهی از نظر آبیارها تا مرحله تکمهپژوهش تمامی کرت
هاي زراعی بصورت یکسان در نظر و اعمال مدیریت

کنترل آب وبراي اعمال تیمار آبیاري.گرفته شدند
. خاك از روش درصد رطوبت وزنی خاك استفاده گردید

20درصد رطوبت وزنی خاك در عمق صفر تا 
60تا 40متري و سانتی40تا 20متري، سانتی
اك تعیین گیري از خمتري خاك با روش نمونهسانتی

،روز پس از انجام آبیاري4براي تعیین زمان آبیاري . شد
یک روز در میان از اعماق مذکور نمونه خاك تهیه شد و 
زمانی که میانگین درصد رطوبت وزنی خاك به حد مورد 

کشت به . آبیاري صورت گرفترسیدنظر براي هر تیمار 
3هر پالت شامل . انجام شداسفند15در صورت مسطح

متر و سانتی35متر با فاصله بین ردیف 2دیف به طول ر
.بوته در متر مربع بود50تراکم 

دهی، روز تا صفات مورد بررسی شامل روز تا تکمه
گلدهی، روز تا پایان گلدهی، % 50اولین گلدهی، روز تا 

روز تا رسیدگی، عملکرد دانه در بوته، ارتفاع بوته، ارتفاع 
وزه در بوته، تعداد انشعاب در بوته، دهی، تعداد قشاخه

تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، درصد روغن، شاخص 
محتواي. گیري شدبرداشت و شاخص بیولوژیک اندازه

.شدگیرياندازهNIRدستگاهازاستفادهبادانهروغن
بوته که به طور تصادفی در هر واحد 10ها روي ارزیابی

.گرفتدند، انجام آزمایشی انتخاب شده بو
مقادیر هاي آماري ابتدامنظور تجزیه و تحلیلبه

به رطوبتی صفات اندازه گیري شده براي هر محیط 
صورت جداگانه در قالب طرح التیس ساده مورد تجزیه 

مزیت نسبی طرح التیس ساده . واریانس قرار گرفتند
نسبت به طرح بلوك کامل تصادفی براي کلیه صفات 

د که براي اکثر صفات نشان داو مزیت نسبید بررسی ش
نیز تجزیه واریانس به صورت طرح بلوك کامل تصادفی

جهت بررسی تاثیر تنش و بنابراین. باشدپذیر میمکانا
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اثر متقابل تنش و محیط تجزیه واریانس مرکب در قالب 
اجزاي متشکله . طرح بلوك کامال تصادفی انجام شد

ایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و همچنین واریانس، ضر
پذیري عمومی صفات بر مبناي اجزاي متشکله وراثت

ها، بندي ژنوتیپمنظور گروهبه. گردیدندواریانس تعیین 
و بر مبناي ) Ward(اي به روش وارد از تجزیه خوشه

.استفاده شدتشابهعنوان معیار بهیمربع فاصله اقلیدس

اوت بودن واحدهاي به علت متفدر این خصوص
گیري صفات و همچنین تفاوت زیاد در انحراف اندازه

ها گیري مشابه نخست دادهمعیار صفات با واحد اندازه
ها به کار بندي ژنوتیپاستاندارد و سپس براي گروه

با استفاده از هاي آماريتجزیه و تحلیل. گرفته شدند
.انجام گرفتSASو MSTAT-C ،SPSSافزارهاي نرم

نتایج و بحث
تجزیــه واریــانس صــفات زراعــی مــورد مطالعــه در  

هــاي مــورد ژنوتیــپ. نشــان داده شــده اســت2جــدول 
داري معنـی مطالعه از لحاظ تمام صفات، اختالف بسیار 

)01/0P<( دهنـده وجـود   این امر نشان.دارندبا یکدیگر
تنوع ژنتیکی باال از لحاظ صفات مورد بررسـی و امکـان   

هـاي مـورد   گزینش براي این صـفات در میـان ژنوتیـپ   
دهد که تـنش  نشان مینتایج همچنین .باشدمطالعه می

خشکی روي صفات روز تا رسـیدگی، عملکـرد دانـه در    
دهی، تعداد قوزه در بوتـه،  ع بوته، ارتفاع شاخهبوته، ارتفا

درصد روغن، شاخص برداشت و شاخص بیولوژیک تاثیر 
امـا روي سـایر صـفات تـاثیري     ه استداري داشتمعنی
امیـدي روي گلرنـگ   نتـایج  ). 2جـدول  (ه اسـت نداشت

نشان داد تنش خشکی روي صفات عملکرد دانـه،  ) 25(
. دار گذاشـت عنـی ارتفاع بوته و شاخص برداشت تـاثیر م 

بـا مطالعـه روي گیـاه گلرنـگ     ) 11(فرخ نیا و همکاران 

هاي مورد مطالعه و منشاء آنها در بررسی تاثیر تنش خشکی روي گلرنگژنوتیپ-1جدول 
منشاءکد نمونهشمارهمنشاءکد نمونهشمارهمنشاءکد نمونهشماره

1PI 198844France35PI 369843Uzbekistan69CART 126Belgian
2PI 209286Romania36PI 369844Uzbekistan70CART 55Polen
3PI 209299Kenya37PI 369853Uzbekistan71PI 537652Mexico
4PI 209300Kenya38PI 369854Uzbekistan72CART 70Libyen
5PI 239707Turkey39PI 369845Tajikestan73CART 49Spania
6PI 239708Turkey40PI 369847Tajikestan74PI 657820Jordan
4PI 253516Germany41PI 369848Ukraine75CART 83TJK
8PI 576991Germany42PI 386173Syria76CART 132DEU
9PI 253519Austria43PI 386174Syria77CART 103Canada

10PI 253520Austria44PI 387820Thailand78PI 209287Romania
11PI 253521Italy45PI 387821Thailand79PI 532619Cyprus
12PI 253522Italy46PI 401470Bangladesh80PI 198843France
13PI 253541Hungary47PI 470942Bangladesh81CART 79Japan
14PI 253544Poland48PI 426188Afghanistan82CTNIR 1Iran
15PI 311737Poland49PI 426189Afghanistan83CTNIR 2Iran
16PI 253548Denmark50PI 657789Mexico84CTNIR 3Iran
17PI 253560Morocco51PI 657790Mexico85CTNIR 4Iran
18PI 253561Switzerland52PI 572425United States86CTNIR 5Iran
19PI 253759Iraq53PI 572426United States87CTNIR 6Iran
20PI 253762Iraq54PI 653202India88CTNIR 7Iran
21PI 254976Greece55PI 657787India89CTNIR 8Iran
22PI 258420Portugal56PI 653213Chaina90CTNIR 9Iran
23PI 393988Portugal57PI 657817Chaina90M 113Iran
24PI 262424Astralia58PI 657800Egypt92M 115Iran
25PI 262425Astralia59PI 657801Egypt93S 149Iran
26PI 279343Japan60PI 657819Jordan94S 144Iran

27PI 286199Kuwait61PI 657823Palestinian
Territory95C 4110Iran

28PI 286385Eritrea62CART 64Slowakei96کرمانشاهIran
29PI 286386Eritrea63CART 32Germany972دارابIran
30PI 291600Argentina64CART 87Romanie98330خراسانIran
31PI 367833Argentina65CART 56USA99محلی مرندIran
32PI 305527Sudan66CART 124Pakistan10021همدانIran
33PI 305528Sudan67CART 70Libyen
34PI 306684Israel68CART 131Paraguay
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4............................ ...................................................................هاي داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکیپالسمارزیابی ژرم

گزارش کردند که تنش خشکی روي صفات ارتفاع بوته، 
دار و روي درصـد  قطر قوزه و عملکـرد دانـه اثـر معنـی    
در مطالعه عظـیم  . روغن و تعداد شاخه فرعی اثر نداشت

نتایج نشان داد اثـر تـنش   ) 7(زاده بر روي گیاه گلرنگ 
لکرد دانه، عملکرد قوزه در بوتـه  خشکی روي صفات عم

دار داشـت امـا تـنش    در بوته اثر معنیو تعداد کل قوزه
خشکی روي صفت وزن هزار دانه اثر نداشت که با نتایج 

.مطالعه حاضر مطابقت دارد
میانگین، کمترین، بیشترین و درصد کاهش صـفات  

تـنش خشـکی   . آمده اسـت )3جدول (مورد بررسی در 
داري روي صـفت روز تـا رسـیدگی داشـت     تاثیر معنـی 

طور متوسـط  ها در شرایط تنش به طوري که ژنوتیپبه
در شـرایط  ). 3جـدول  (درصد کاهش نشان دادنـد  6/3

تـرین  ژاپـن زودرس ازCART 79عـدم تـنش ژنوتیـپ   
تـرین  از چـین دیـرس  PI657817و ژنوتیپ ) روز118(
ــپ  ) روز139( ــکی ژنوتی ــنش خش ــرایط ت PIو در ش

و ژنوتیــپ ) روز116(تــرین زودرساز رومــانی209286
CART 55ــد) روز139(تــرین از هلنــد دیــررس .بودن

هـاي مهـم در برنامـه  یاز اهـداف اصـالح  یکییزودرس
یـژه ارقام زودرس بـه و یتاهم. باشدیگلرنگ منژاديبه

بیشـتر اسـت، تـر که طول فصل رشد کوتـاه یدر مناطق
کاشـت دوم  یـا ویريدر کاشت تـأخ ینهمچن. باشدیم

محصـوالت  ینبـ یاريآب آبینهبهیعدر تابستان که توز
اســت، اســتفاده از ارقــام یــتاهميو بهــاره داراییزهپــا

اگرچه زودرسی اسـتراتژي  .باشدیمهم میارزودرس بس
باشـد ولـی نبایـد از نظـر دور     معتبري جهت تولید مـی 

داشت که یک رقم قادر به گریز از خشکی ممکن اسـت  
کـه  تیپ حساس به خشکی باشد، بـه طـوري  دقیقا یک

اگر چنین رقمـی بـا خشـکی مواجـه گـردد هـیچ نـوع        
بنابراین استفاده از اینگونه ارقـام  ،تحملی نخواهد داشت

در ایـن  . در برنامه اصالحی باید با احتیاط صورت بگیرد
پژوهش دامنه تغییرات وسیعی براي این صـفت و سـایر   

ارقام . ی وجود داشتصفات فنولوژیک نظیر روز تا گلده
تواند براي استفاده در بسیار زودرس و بسیار دیررس می

تالقی و سـایر مطالعـات اصـالحی مـورد اسـتفاده قـرار       
.)22(دنگیر

داري روي عملکرد دانـه در  تنش خشکی تاثیر معنی
میانگین عملکـرد دانـه در بوتـه    ). 2جدول(بوته داشت 

ـ     ژنوتیپ گـرم و در  17ر هـا در شـرایط عـدم تـنش براب
دامنه عملکرد . گرم بود5/13شرایط تنش خشکی برابر 

40گـرم تـا   78/0دانه در بوته در شرایط عدم تـنش از  
گـرم  37گرم تـا  2/1ازگرم و در شرایط تنش خشکی

کمتـرین مقـدار عملکـرد    ). 3جدول (در بوته متغیر بود 
دانه در بوته در هر دو شرایط عدم تنش و تنش خشکی 

یـک و بیشـترین   از مکز537652PIیـپ  ژنوتبـه  متعلق 
از تاجیکسـتان  PI 369847مقدار آن متعلق به ژنوتیـپ  

درصـد  21عملکرد دانه در شرایط تنش بـه میـزان   . بود

کاهش یافت که ناشـی از کـاهش تعـداد قـوزه در بوتـه      
با بررسی اثرات رژیم آبیاري در گلرنگ ) 1(ابل . باشدمی

عملکـرد دانـه در شـرایط    سد ربه نظر میبیان نمود که 
تنش به دلیل کاهش تعداد قوزه در بوته و تعداد دانه در 

پانزده الین )2(ابوالحسنی و سعیدي.قوزه کاهش یافت
هاي بومی گلرنگ همراه با اصالحی انتخاب شده از توده

دو رقم خارجی در دو رژیم رطوبتی مورد ارزیـابی قـرار   
عملکـرد دانـه   دادند و گزارش کردند کـه علـت کـاهش   

ناشی از کاهش تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه و 
.وزن دانه است

ــاثیر     ــه ت ــوزه در بوت ــداد ق ــکی روي تع ــنش خش ت
به طوري که تعـداد قـوزه   ) 2جدول(داري داشت معنی

. درصد کـاهش پیـدا کـرد   18در شرایط تنش به میزان 
ارزیابی شده هاي میانگین تعداد قوزه در بوته در ژنوتیپ

و 23در شرایط عدم تنش و تـنش خشـکی بـه ترتیـب     
دامنه تغییـرات ایـن صـفت بـراي     . قوزه در بوته بود35

قـوزه در بوتـه متعلـق بـه     9/7شرایط عدم تـنش بـین   
قـوزه در بوتـه   7/45از قبـرس تـا   PI 532619ژنوتیـپ  

دامنــه . از فرانســه بــودPI198844متعلــق بــه ژنوتیــپ 
تـا  5/6فت در شـرایط تـنش بـین    براي این صتغییرات

PIعدد که کمترین تعداد قوزه متعلق به ژنوتیپ 3/46
از ازبکستان و بیشترین تعداد قوزه متعلـق بـه   369854
ــودPI 532619ژنوتیــپ  ــین اجــزاء . از لهســتان ب در ب

عملکــرد فقــط تعــداد قــوزه در بوتــه در شــرایط تــنش 
دهـد داري پیدا کرد که نشـان مـی  خشکی کاهش معنی

این صفت بیشترین تاثیر را بر افزایش و یا کاهش میزان 
تواند به این کاهش تعداد قوزه در بوته می. عملکرد دارد

علت کاهش تعـداد انشـعاب در بوتـه در شـرایط تـنش      
باتوجه به اینکه این صفت از تنوع بـاالیی  . باشدخشکی 

هـاي بـا   تـوان ژنوتیـپ  در این پژوهش برخوردار بود می
ه بیشتر را براي انتخاب غیر مستقیم عملکـرد  تعداد قوز

با مطالعـه  )15(و هاشمی دزفولی )1(ابل . انتخاب کرد
تنش خشکی روي گلرنگ، کاهش تعـداد قـوزه در بوتـه    
در مقایسه با شرایط عدم تنش رامشاهده کردند کـه بـا   

.نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد
تـاثیر  تحتداريتعداد انشعاب در بوته به طور معنی

میـانگین تعـداد   ). 2جـدول  (تنش خشکی قرار گرفـت  
و دامنـه  6/9انشعاب در بوته در شرایط عدم تنش برابر 

بود که کمترین تعداد انشعاب 22تا 5تغییرات آن بین 
از لیبــی و و بیشــترین آن را  CART 70را ژنوتیــپ 

میانگین تعـداد  . از بنگالدش داشتPI 401470ژنوتیپ 
و دامنــه 1/9بوتــه در شــرایط تــنش برابــر انشــعاب در 

PIشاخه در بوته متعلق به ژنوتیـپ  5تغییرات آن بین 
شـاخه در بوتـه متعلـق بـه     25از افغانستان تا 426188
دهـد  نتایج نشان مـی . از تایلند بودPI 387820ژنوتیپ 

تعداد انشعاب در بوته در شرایط تنش نسبت به شـرایط  
. کـاهش یافتـه اسـت   درصـد 9/4عدم تنش بـه میـزان   
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5............... .............................................................................................1394بهار و تابستان / 15شماره / مهفتسال / پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

صفت تعداد شاخه اصلی در بوته از نظر تشـکیل تعـداد   
قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه و عملکـرد دانـه نقـش    

صـفت تعـداد انشـعاب در بوتـه در شـرایط      . مهمی دارد
محیطی مساعد براي افزایش تولید یک صـفت مطلـوب   

رود اما در شرایط تنش خشـکی ارقـامی بـا    به شمار می
صلی کمتر، تحت این شرایط عملکـرد بیشـتري   شاخه ا

خواهند داشت زیرا ارقام با شـاخه اصـلی بیشـتر تعـداد     
هاي شـاخه فرعـی خـود را در اثـر تـنش      زیادي از قوزه

هـاي  دهنـد و قـوزه  خشکی، قبل از گلدهی از دست می
امـا  . مانده، داراي تعداد دانـه کمتـري خواهـد بـود    باقی

شد اتفاق بیفتد ارقام موقعی که خشکی در اواخر دوره ر
با شاخه اصلی بیشتر به طـور معمـول عملکـرد بهتـري     

هـاي کـه   در این مطالعـه ژنوتیـپ  . )10(کنند تولید می
داراي تعداد انشعاب کمتري بودند میزان عملکـرد آنهـا   

هاي کـه داراي تعـداد   در شرایط تنش نسبت به ژنوتیپ
.ب بیشتري بودند کاهش کمتري داشتانشعا

خشکی روي صفت تعداد دانـه در قـوزه تـاثیر    تنش 
تواند به دلیل خاصیت جبرانی داري نداشت که میمعنی

بین اجزاء عملکرد باشد کـه بـا نتـایج پاسـبان اسـالم و      
مطابقـت  ) 21(زاده و مـیالدي و احسـان  ) 26(همکاران 

21میانگین این صفت بـراي شـرایط عـدم تـنش     . دارد
از مکزیک PI 537652يهادانه در قوزه بود که ژنوتیپ

عدد 50و 1از شیراز به ترتیب با میانگین CTNIR 8و 
. داراي کمترین و بیشترین تعـداد دانـه در قـوزه بودنـد    

دانـه در قـوزه   21میانگین این صفت براي شرایط تنش 
دانه در قوزه به دست 48تا 3بود که دامنه تغییرات آن 

از کنیـا و  PI 209299ي هـا آمد که به ترتیب به ژنوتیپ
CART 131تعلق داشتنداز پاراگوئه.
ر تـنش  ـتاثیـ داري تحـت ور معنیـوته به طـارتفاع ب

میانگین ارتفاع بوته براي ). 2جدول(خشکی قرار گرفت 
متر و دامنه سانتی3/99ها در شرایط عدم تنش ژنوتیپ

متر متغیـر بـود کـه    سانتی132تا52تغییرات آن بین 
متر را بین حـداقل و حـداکثر   سانتی70از بیش تفاوت

بـراي  ارتفـاع بوتـه   میـانگین  ). 3جـدول  (دهد نشان می
متـر بـود کـه    سـانتی 1/97ها در شـرایط تـنش   ژنوتیپ

دار درصـد کـاهش معنـی   2نسبت به شرایط عدم تنش 
هـاي هاشـمی   نتایج مطالعـه حاضـر بـا گـزارش    . داشت

ــولی  ــدي  ) 15(دزف ــریف مقدســی و امی ــه)31(و ش ک
کاهش ارتفاع گیاه گلرنگ را در شـرایط تـنش خشـکی    

.مشاهده کردند، هماهنگی دارد
دار درصد کـاهش معنـی  88/1تنش خشکی موجب 
میـانگین درصـد روغـن دانـه     . در درصد روغن دانه شـد 

3/28ها در شرایط عدم تنش برابر بـا  براي کلیه ژنوتیپ
غیـر  درصد مت3/35درصد تا 4/16درصد و دامنه آن از 

از مکزیـک داراي  PI 657790ژنوتیـپ  ). 3جـدول (بود 
از PI 253544بیشترین درصد روغن و ژنوتیپ خـارجی  

کامـاس و  . لهستان داراي کمترین درصـد روغـن بودنـد   
درصـد و  25اي میانگینی برابر با در مطالعه) 8(اسندال 

درصد را بـراي روغـن دانـه    36تا 14دامنه تغییراتی از 
میانگین درصد روغن دانـه بـراي   . ردندگلرنگ گزارش ک

درصد 8/27هاي گلرنگ در شرایط تنش برابر با ژنوتیپ
درصـد متغیـر بـود    8/33درصد تـا  1/22و دامنه آن از 

از مصر داراي بیشترین PI 657801ژنوتیپ ). 3جدول(
درصد روغن و ژنوتیپ کوسه از اصفهان داراي کمتـرین  

ـ . درصد روغن بودند نـگ از خصوصـیات   ه گلرـروغن دان
مهم اقتصادي است که نقش مهمـی در توسـعه کشـت    

گزارش کردند که ) 13(همکاران گورانکا و. گلرنگ دارد
موجب کاهش محتوي روغن بذر سه گیاه تنش رطوبتی

اشـرفی و  . دانه روغنی بزرك، خردل و گلرنگ شده است
ــو  ــپ) 6(رزمج ــی ژنوتی ــت  در بررس ــگ تح ــاي گلرن ه

رش دادند کـه کـل روغـن دانـه در     هاي آبیاري گزارژیم
همچنـین هـامرونی و   . یابـد شرایط خشکی کـاهش مـی  

با مطالعه روي گلرنگ بیان نمودنـد کـه   ) 14(همکاران 
تنش شدید خشکی موجب کـاهش محتـوي روغـن در    
گلرنگ شده و میزان اسیدهاي چرب غیـر اشـباع نظیـر    

به نظر . لینولئیک و اسید لینولنیک را کاهش داده است
د که تنش کمبود آب با کـاهش نسـبت مغـز بـه     رسمی

نه گلرنگ سبب کاهش روغن در مطالعه حاضر پوسته دا
.شده است

پذیريضریب تنوع فنوتیپی، ژنوتیپی و وراثت
پـذیري  نتایج ضرایب تنوع فوتیپی، ژنتیکی و وراثت

در بـین  . آمـده اسـت  4صفات مورد مطالعه در جـدول  
صفات مورد مطالعه، صفات فنولوژیک در شرایط تنش و 
عدم تنش در مقایسه با سایر صفات داراي ضریب تنـوع  

ژنتیکی کمتري بودند لذا از تنوع کمتـري در  فنوتیپی و 
اختالف کم بـین  . مقایسه با سایر صفات برخوردار بودند

مقــادیر ضــرایب تنــوع فنــوتیپی و ژنتیکــی بــه همــراه  
دهـد کـه اکثـر    پذیري باالي این صفات، نشان میوراثت

تنوع مشاهده شده براي این صفات منشأ ژنتیکی داشته 
. آوردمطلوب را فراهم میهايکه امکان انتخاب ژنوتیپ

العمـل ارقـام را بـه    تفاوت عکس) 24(مندل و همکاران 
در تعـداد روز تـا   آنهـا شرایط اقلیمـی، عامـل اخـتالف    

رسیدگی دانسته و اظهار داشتند که ارقـام از نظـر نیـاز    
حرارتی و تعداد روز براي گذراندن دوره رویشی بـا هـم   

ري این صـفات  پذیآنها همچنین میزان وراثت. متفاوتند
را باال گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقـت  

ــر دو  . دارد ــوتیپی در ه ــرات فن بیشــترین ضــریب تغیی
مربـوط بـه صـفات    ) عدم تنش و تنش(شرایط رطوبتی 

و تعداد دانه در قوزه %) 34و % 30(عملکرد دانه در بوته 
بیشترین ضریب تغییرات ژنتیکی در .بود%) 35و % 31(

عدم تنش مربوط بـه صـفات شـاخص برداشـت     شرایط
.بود%) 15(و تعداد قوزه در بوته %) 17(
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1....................................................................................1394بهار و تابستان / 15شماره / مهفتسال / پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

بلوكطرح در قالب خشکی نش و عدم تنش هاي گلرنگ در تجزیه مرکب دو محیط تزراعی در ژنوتیپصفات مورفولوژیک ونتایج تجزیه -2ل دوجادامه 
کامل تصادفی

میانگین مربعات
شاخصشاخصدرصدوزن هزارتعداددانهتعدادتعداد قوزه

بیولوژیکبرداشت(%)روغندانهدر قوزهانشعابدر بوتهدرجه آزاديمنابع تغییرات
107/1782تنش **17/17 *69/2 ns97/1 ns21/27 **46/104 *74/15082 **

249/10826/334/11138/2003/069/1985/906)تکرار(تنش 
9992/72ژنوتیپ **17/8 **99/185 **01/141 **93/10 **49/70 **16/919 **

9903/30ژنوتیپ×تنش ns42/4 ns92/23 ns91/19 **86/2 ns67/22 ns83/590 ns

19875/2887/347/2789/1172/258/1955/552خطا
20/1642/2155/2430/988/590/2068/31)%(ضریب تغییرات 

ns،*باشددرصد می5و 1داري در سطح داري و معنیبه ترتیب بیانگر عدم معنی: **و.

طرحقالب در خشکی زراعی در ژنوتیپ هاي گلرنگ در تجزیه مرکب دو محیط تنش و عدم تنش صفات مورفولوژیک وواریانسنتایج تجزیه-2جدول
بلوك کامل تصادفی

میانگین مربعات
ارتفاعارتفاععملکرد دانهروز تاروز تاروز تاروز تاروز تا

شاخه دهیبوتهدر بوتهرسیدگیپایان گلدهیگلدهی%50اولین گلدهیتکمه دهیدرجه آزاديمنابع تغییرات
173/82تنش ns12/0 ns00/16 ns09/22 ns70/2213 **02/1299 **00/473 **55/1132 **

206/3039/2293/2971/15451/15382/13258/17143/1006)تکرار(نش ت
9988/29ژنوتیپ **74/43 **73/72 **22/65 **68/67 **30/78 **43/490 **28/591 **

9983/6ژنوتیپ× تنش ns94/2 ns32/4 ns91/734/13 ns64/25 ns78/52 **17/143 *

19878/998/311/546/925/1311/2473/3215/104خطا
98/312/225/266/281/298/3182/581/21)%(ضریب تغییرات 

ns،*باشددرصد می5و 1داري در سطح داري و معنیبه ترتیب بیانگر عدم معنی: **و.

ارزیابی ژرم
پالسم

ش خشکی
گ زراعی در شرایط نرمال و تن

هاي داخلی و خارجی گلرن
...........
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..........

..
..............

..
....

....
6

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
94

.7
.1

5.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1394.7.15.1.1
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-418-en.html


7................................................................................................................1394بهار و تابستان / 15شماره / مهفتسال / پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

خشکیهاي گلرنگ در شرایط عدم تنش و تنشدامنه تغییرات و میانگین صفات مختلف در ژنوتیپ-3جدول 
درصد میانگینتنشعدم تنشتصفا

کاهش تنشعدم تنشبیشینهکمینهبیشینهکمینه
00/7200/9000/7500/9015/78روز تا تکمه دهی-1 a07/79 a17/1- ns

00/7400/10200/7200/10215/94روز تا اولین گلدهی-2 a19/94 a04/0- ns

00/7900/11300/7900/11166/100گلدهی% 50روز تا -3 a26/100 a40/0 ns

00/9200/12400/9000/12470/115روز تا پایان گلدهی-4 a23/115 a41/0 ns

00/11600/13900/11800/13973/131روز تا رسیدگی-5 a02/12757/3 **

g(78/010/4081/081/3616/17(عملکرد دانه در بوته- 6 a55/13 b01/21 **

cm(00/5286/13171/5271/12633/99(ارتفاع بوته-7 a15/97 b19/2 **

cm(56/880/8700/1022/9210/45(دهیارتفاع شاخه-8 b47/48 a46/7- **

83/6714/4550/633/4657/22تعداد قوزه در بوته-9 a35/1870/18 **

33/550/2278/571/2558/9تعداد انشعاب در بوته-10 a11/9 b88/4 *

07/184/4990/202/4843/21تعداد دانه در قوزه-11 a27/21 a77/0 ns

g(45/2540/5525/2565/6715/37(وزن هزار دانه-12 a01/37 a38/0 ns

40/1630/3510/2280/3330/28(%)درصد روغن-13 a78/27 b84/1 **

30/195/4480/738/3666/21شاخص برداشت-14 a64/20 b72/4 **

00/2820/19144/2725/19034/80شاخص بیولوژیک-15 a06/68 b29/15 **

ns،*باشددرصد می5و 1داري در سطح داري و معنیبه ترتیب بیانگر عدم معنی: **و.
.باشندنمیداردرصد معنی5میانگین عدم تنش و تنش با حرف مشترك در سطح 

با توجه به اینکه تعداد قوزه در بوته نیز یکی از اجزاء 
با استفاده از تنوع ژنتیکی ) 5(مهم عملکرد دانه است 

هاي مناسب موجود براي این صفت و انتخاب ژنوتیپ
بیشترین ضریب . توان عملکرد دانه را افزایش دادمی

تنش را صفات تعداد دانه در تغییرات ژنتیکی در حالت 
و عملکرد دانه در %) 25(دهی ، ارتفاع شاخه%)29(قوزه 
و مظفري و ) 33(وفایی و همکاران . داشتند%) 24(بوته 

نیز در مطالعات خود ضرایب تغییرات ) 23(اسدي 
ر فنوتیپی و ژنتیکی باالیی را براي صفت تعداد دانه د

در گلرنگ ) 20(مهسی و همکاران. قوزه گزارش کردند
هاي مورد مطالعه از نظر صفت عملکرد نیز بین ژنوتیپ

ضریب . دانه در بوته تنوع قابل توجهی مشاهده نمودند
تغییرات ژنتیکی براي تمام صفات جز درصد روغن و 
شاخص برداشت در شرایط تنش بیشتر از شرایط عدم 

اگر واریانس ) 29(مبلینالی و هنظر روزطبق. تنش بود
ژنتیکی در محیط داراي تنش بزرگتر از شرایط بدون 

انتخاب در محیط داراي تنش از بازدهی ،تنش باشد
ژنتیکی باالتري نسبت به انتخاب در شرایط بدون تنش 

ضریب .اب در دو محیط برخوردار خواهد بودخو انت
دانه در تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی براي صفت وزن هزار

درصد و 2/6و 2/15یب برابر با به ترتشرایط عدم تنش 
درصد به 6/17و 9/18براي شرایط تنش به ترتیب برابر 

اختالف بسیار اندك بین ضرایب تغییرات . دست آمد
فنوتیپی و ژنتیکی مبین این است که صفت کمتر 

دهنده این نتایج نشان. تأثیر محیط قرار گرفته استتحت
خش قابل توجهی از تنوع براي صفت وزن است که ب

انتخاب توان از طریق هزار دانه منشاء ژنتیکی دارد و می
از این تنوع استفاده نمود و وزن هزار دانه را ايتوده

در مطالعه خود نتیجه گرفت ) 5(ارسالن . بهبود بخشید
براي وزن هزار دانه و تعداد قوزه در بوته براي انتخابکه 

.باشدد گلرنگ موثرترین روش میافزایش عملکر

شکیهاي گلرنگ در شرایط عدم تنش و تنش پذیري صفات مختلف در ژنوتیپضریب تغیرات فنوتیپی، ژنتیکی و وراثت-4جدول 
(%)وراثت پذیري(%)ضریب تغییرات ژنتیکی(%)ضریب تغییرات فنوتیپیصفات

کلتنشعدم تنشتنشعدم تنشتنشعدم تنش
86/384/310/282/250/3983/5314/77روز تا تکمه دهی-1
05/303/353/168/253/7439/7829/93روز تا اولین گلدهی-2
04/461/390/130/394/8144/8306/94گلدهی% 50روز تا -3
90/223/384/151/205/6458/6087/87روز تا پایان گلدهی-4
06/388/368/251/375/4486/8128/80روز تا رسیدگی-5
g(52/3024/3478/1286/2359/5156/4825/67(عملکرد دانه در بوته- 6
cm(58/1150/1058/804/1081/8754/9124/89(ارتفاع بوته-7
cm(78/2722/2945/602/258/6736/7379/75(دهیارتفاع شاخه-8
86/2065/2956/1493/2294/2381/5981/58تعداد قوزه در بوته-9

58/1791/2051/924/1451/2634/4691/45تعداد انشعاب در بوته-10
87/3024/3578/1124/2990/7685/6814/87تعداد دانه در قوزه-11
g(18/1594/1823/686/1734/7999/8888/85(وزن هزار دانه-12
01/706/660/561/459/6093/5780/73(%)درصد روغن-13
06/2347/2088/1630/1644/4739/6384/67شاخص برداشت-14
32/2300/2973/1298/1702/1046/3872/35شاخص بیولوژیک-15
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8..... ..............................................................................................هاي داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکیپالسمارزیابی ژرم

صالحی عالوه بر تنوع موفقیت در یک برنامه ا
. ژنتیکی به مقدار قابلیت توارث صفات نیز بستگی دارد

تاثیر عوامل محیطی قرار صفاتی که زیاد تحت
مقادیر . گیرند، معموالً قابلیت توارث باالیی دارندنمی

نشان داد که در حالت ) 4جدول(پذیري صفات وراثت
پذیري متعلق به صفت شاخص عدم تنش کمترین وراثت

و بیشترین آن به ارتفاع بوته ) h2%=10(یولوژیک ب
)87=%h2 (در حالت تنش خشکی کمترین . تعلق داشت

پذیري متعلق به صفت شاخص بیولوژیک برآورد وراثت
)38=%h2 ( و بیشترین آن متعلق به صفات ارتفاع بوته و

جدول(بود ) درصد89و 92به ترتیب (وزن هزار دانه 
) 10(اران ـال و همکـالف)8(دال ـکاماس و اسن). 4

پذیري باالیی براي صفت ارتفاع بوته برآورد وراثت
در پذیري عمومی صفت وزن هزار دانهوراثت. نمودند
درصد، مظفري و 74) 10(را الفال و همکاران گلرنگ
9/67، )22(درصد و محمدي و پورداد 94، )23(اسدي 

پذیري باالي این وراثتبا توجه به . درصد گزارش کردند
مهمترین اجزاياین صفت یکی از صفت و از آنجایی که

توجه به تجزیه در مجموع و با.باشدمیعملکرد دانه 
نیز ) تنش و عدم تنش(مرکب دو محیط رطوبتی

درصد 50پذیري کل را صفت روز تا بیشترین وراثت
پذیري را صفت و کمترین وراثت) درصد94(گلدهی 

باال .به خود اختصاص داد) درصد36(ولوژیک شاخص بی
نظیر (ی از اجزاي عملکرد دانه ـپذیري برخبودن وراثت

نوید بخش کارایی ) تعداد دانه در قوزه و وزن هزار دانه
باالي انتخاب غیرمستقیم براي بهبود عملکرد دانه 

.باشدمی
میزان بازدهی براي انتخاب یک صفت به تاثیر نسبی 

هاي فنوتیپی نتیکی و غیر ژنتیکی در بروز تفاوتعوامل ژ
گردد پذیري بیان میآن صفت بستگی داردکه با وراثت

پذیري دیدگاه مناسبی براي تعیین میزان وراثت). 12(
هاي روش مطلوب جهت اصالح یک صفت در برنامه

شاخصی از نحوه پذیريهمچنین وراثت. اصالحی است
دهد صفت را نشان میهاي انتخاب براي آنتاثیر روش

پذیري البته باید توجه نمود که برآورد وراثت. )30(
منحصراً در مورد آن جامعه خاص، نحوه نمونه برداري و 

. محیطی که در آن رشد یافته است صادق است
اينتایج تجزیه خوشه
بررسی تنوع ژنتیکی و جهتايتجزیه خوشه

همچنین ). 4(دشوها استفاده میبندي ژنوتیپگروه
گیري و تعیین فواصل ژنتیکی، دوري یا منظور اندازهبه

ها این روش مورد نزدیکی، خویشاوندي بین ژنوتیپ
هدف یک متخصص اصالح نباتات . گیرداستفاده قرار می

هاي مختلف، پی بردن به بندي ارقام و الیناز دسته
جود فاصله ژنتیکی بین آنها و استفاده از تنوع ژنتیکی مو

بنابراین ). 4(باشد هاي اصالحی میدر آنها در برنامه

شباهت بین افراد در یک روش برآورداي تجزیه خوشه
بندي منظور گروهدر این مطالعه به.جمعیت است

اي به وسیله روش وارد ي خوشهها از تجزیهژنوتیپ
ه ازـوشـخداد مناسب ـراي تعیین تعـاستفاده شد و ب

T2و1هوتلینگFبهره برده شد2)بیل(کاذب .
اي در محل فاصله بندي بر اساس تجزیه خوشهگروه

ها را در شرایط عدم تنش توانست ژنوتیپ10اقلیدسی 
44درگروه اول ). 1شکل(در سه گروه مجزا قرار دهد 

هاي اروپایی و سه اکثر ژنوتیپکهژنوتیپ قرار گرفتند
نشاه و ژنوتیپ ي همدان، کرماآنهاژنوتیپ ایرانی از است

CNTIR3تواند نشاندر گروه اول قرار گرفتند که می
هاي خارجی دهنده قرابت این سه ژنوتیپ به ژنوتیپ

هاي که در این گروه قرار گرفتند جز ژنوتیپ. باشد
ها بودند که داراي ترین ژنوتیپترین و پاکوتاهزودرس

صد کمترین تعداد دانه در قوزه، عملکرد دانه در بوته، در
ژنوتیپ 37در گروه دوم . روغن، شاخص بیولوژیک بودند

به غیر از سه (هاي ایرانی قرار گرفت که تمام ژنوتیپ
همگی در این ) ژنوتیپ که در گروه اول قرار گرفتند

هاي این در مجموع اکثریت ژنوتیپ. گروه قرار گرفتند
هاي گروه با منشأ خاورمیانه بودند که شامل ژنوتیپ

ررس با باالترین تعداد دانه در قوزه، ارتفاع پابلند، دی
دهی، درصد روغن و شاخص برداشت و همچنین شاخه

گروه . کمترین تعداد انشعاب در بوته و وزن هزار دانه بود
ها بود ژنوتیپ کوچکترین گروه در بین گروه19با سوم

که داراي باالترین عملکرد، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار 
.دانه بود

هاي گلرنگ در سه در حالت تنش خشکی ژنوتیپ
45در گروه اول که) 2شکل (شدند بندي گروه تقسیم

هاي ایرانی بجزء سه ژنوتیپ قرار گرفت که تمام ژنوتیپ
هاي دیگر که در حالت عدم تنش نیز در گروه(ژنوتیپ 

هاي این ژنوتیپ. در این گروه قرار گرفتند) جاي گرفتند
ترین دوره رسیدگی و باالترین ارتفاع، نیگروه داراي طوال

دهی، تعداد دانه در قوزه و درصد روغن ارتفاع شاخه
ژنوتیپ 27گروه دوم و سوم هر کدام داراي . بودند
ترین طول هاي با کوتاهگروه دوم داراي ژنوتیپ. بودند

گروه . دهی بودنددوره رسیدگی، ارتفاع و ارتفاع شاخه
نی در آن وجود داشت داراي سوم که سه ژنوتیپ ایرا

باالترین تعداد قوزه، تعداد انشعاب و وزن هزار دانه و 
.کمترین درصد روغن و شاخص برداشت بودند

دهد که نحوه ها نشان میبندي ژنوتیپبررسی گروه
بندي تا حدود زیادي با منشاء جغرافیایی تطابق گروه
ق در بین پراکنده بودن بعضی مناطبا این وجود . دارد

دهد که غیر از عوامل اقلیمی مربوط نشان میهاخوشه
به منشأ جغرافیایی، عوامل دیگري مانند تبادل مواد 
اصالحی، وارد کردن مواد ژنتیکی و فرسایش ژنتیکی در 

این نتایج با گزارشات یزدي . باشدتنوع موجود مؤثر می
1- T2 Hotelling 2- F bill
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شاید استفاده .مطابقت دارد) 34(صمدي و عبد میشانی 
ها ز مارکرهاي ملکولی بتواند در تمایز دقیق ژنوتیپا

بندي با گروه.بر اساس منشاء جغرافیایی آنها موثر باشد
نش رطوبتی شناسایی ــرایط تـت شــها تحپــژنوتی

گیرد العمل مشابه بهتر انجام میهاي داراي عکسژنوتیپ
گیرند هایی که در یک گروه قرار میطوري که ژنوتیپبه

براي ). 9(هت ژنتیکی بیشتري به یکدیگر دارند شبا
اي موجود استفاده ي خوشهتوان از نتایج تجزیهتالقی می

هاي داراي حداکثر فاصله تالقی بین ژنوتیپ. کرد

تواند براي بهبود ژنتیکی تحمل ژنتیکی به عنوان والد می
با توجه به اینکه فاصله .به تنش قابل توصیه باشد

کند، ها را مشخص میژنتیکی ژنوتیپاقلیدسی، فاصله 
هاي گروه ژنوتیپداد کهنشان اينمودار خوشهلذا این 

در . هاي گروه سه اختالف زیادي دارندیک با ژنوتیپ
هاي این دو کالستر احتماالً نتیجه تالقی بین ژنوتیپ

تنوع ژنتیکی و میزان هتروزیس باالتري را ایجاد خواهد 
.نمود

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

PI 311737 15 ─┐
CART 132 76 ─┤
CART 103 77 ─┤
CART 32 63 ─┤
PI 387821 45 ─┤
PI 209287 78 ─┤
CART 126 69 ─┤
PI 209300 4 ─┤
PI 253561 18 ─┤
PI 253560 17 ─┼─┐
Hamedan 100 ─┤ │
PI 253516 7 ─┤ │
PI 253544 14 ─┤ │
PI 306684 34 ─┤ ├─────┐
CART 131 68 ─┘ │ │
PI 576991 8 ─┐ │ │
PI 262425 25 ─┤ │ ├─┐
PI 657819 60 ─┤ │ │ │
PI 253519 9 ─┼─┘ │ │
PI 653213 56 ─┘ │ │
PI 537652 71 ─────────┘ │
PI 209286 2 ─┐ │
PI 470942 47 ─┤ ├───────────────────────┐
PI 198844 1 ─┤ │ │
PI 657790 51 ─┼─┐ │ │
PI 253541 13 ─┤ │ │ │
CART 124 66 ─┤ │ │ │
PI 401470 46 ─┘ │ │ │
PI 254976 21 ─┐ │ │ │
CTNIR3 84 ─┤ ├───────┘ │
PI 657801 59 ─┤ │ │
PI 369843 35 ─┤ │ │
PI 369844 36 ─┤ │ │
PI 386174 43 ─┤ │ │
Kermanshah 96 ─┼─┘ │
PI 657800 58 ─┤ │
PI 286385 28 ─┤ │
PI 198843 80 ─┤ │
PI 258420 22 ─┤ │
PI 253521 11 ─┤ │
PI 387820 44 ─┤ │
PI 367833 31 ─┤ │
PI 253548 16 ─┤ │
CART 79 81 ─┘ ├─────────────┐
PI 369848 41 ─┐ │ │
CTNIR6 87 ─┤ │ │
CTNIR1 82 ─┤ │ │
PI 253759 19 ─┤ │ │
Marand 99 ─┤ │ │
Khorasan 98 ─┼───┐ │ │
PI 532619 79 ─┤ │ │ │
M115 92 ─┤ │ │ │
S149 93 ─┤ │ │ │
PI 386173 42 ─┤ │ │ │
Darab 97 ─┤ ├─────────┐ │ │
PI 572425 52 ─┘ │ │ │ │
CTNIR8 89 ─┐ │ │ │ │
M113 91 ─┼─┐ │ │ │ │
CTNIR2 83 ─┤ │ │ │ │ │
CTNIR7 88 ─┤ │ │ │ │ │
C4110 95 ─┘ ├─┘ │ │ │
CTNIR5 86 ─┐ │ │ │ │
CTNIR9 90 ─┤ │ │ │ │
PI 239708 6 ─┼─┘ │ │ │
CART 55 70 ─┘ │ │ │
PI 369853 37 ─┐ ├───────────────────┘ │
CTNIR4 85 ─┤ │ │
PI 279343 26 ─┤ │ │
PI 369854 38 ─┼───┐ │ │
PI 426188 48 ─┤ │ │ │
PI 426189 49 ─┤ │ │ │
PI 286199 27 ─┤ │ │ │
S144 94 ─┤ ├───┐ │ │
PI 239707 5 ─┘ │ │ │ │
PI 657817 57 ─┐ │ │ │ │
CART 70 72 ─┼─┐ │ │ │ │
CART 83 75 ─┘ ├─┘ ├─────┘ │
PI 253522 12 ─┐ │ │ │
CART 49 73 ─┼─┘ │ │
PI 305528 33 ─┘ │ │
CART 70 67 ─────────┘ │
CART 64 62 ─┬─┐ │
CART 87 64 ─┘ │ │
PI 253762 20 ─┐ ├─────┐ │
PI 369845 39 ─┤ │ │ │
PI 305527 32 ─┼─┘ │ │
PI 393988 23 ─┤ │ │
PI 572426 53 ─┤ │ │
PI 369847 40 ─┤ │ │
CART 56 65 ─┘ ├───────────────────────────────────────┘
PI 209299 3 ─┐ │
PI 262424 24 ─┤ │
PI 253520 10 ─┼─┐ │
PI 657789 50 ─┤ │ │
PI 657823 61 ─┤ │ │
PI 286386 29 ─┘ ├─────┘
PI 291600 30 ─┐ │
PI 657820 74 ─┤ │

PI 653202 54 ─┼─┘
PI 657787 55 ─┘

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

هاي گلرنگ در شرایط اي به روش وارد و بر مبناي مربع فاصله اقلیدسی در ژنوتیپنمودار حاصل از تجزیه خوشه- 1شکل
عدم تنش
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C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

CTNIR9 90 ─┐
Khorasan 98 ─┤
PI 369853 37 ─┤
CTNIR5 86 ─┤
S144 94 ─┤
PI 426188 48 ─┤
CTNIR8 89 ─┼───────────┐
CTNIR7 88 ─┤ │
C4110 95 ─┤ │
CART 55 70 ─┤ │
CTNIR4 85 ─┤ │
M113 91 ─┤ │
PI 286199 27 ─┘ │
PI 253521 11 ─┐ │
PI 253522 12 ─┤ │
PI 286385 28 ─┤ │
CART 70 72 ─┤ │
PI 209287 78 ─┤ ├─────────────────────┐
CART 83 75 ─┤ │ │
CART 131 68 ─┼─┐ │ │
PI 239707 5 ─┤ │ │ │
CART 64 62 ─┤ │ │ │
M115 92 ─┤ │ │ │
PI 239708 6 ─┤ ├─┐ │ │
CTNIR6 87 ─┤ │ │ │ │
CTNIR1 82 ─┤ │ │ │ │
Darab 97 ─┘ │ │ │ │
PI 369843 35 ─┐ │ │ │ │
PI 426189 49 ─┼─┘ │ │ │
PI 572425 52 ─┤ ├───────┘ │
CART 70 67 ─┤ │ │
PI 369854 38 ─┘ │ │
PI 258420 22 ─┐ │ │
PI 572426 53 ─┼─┐ │ │
PI 386173 42 ─┤ │ │ │
PI 657800 58 ─┤ │ │ │
PI 657801 59 ─┘ ├─┘ │
PI 253762 20 ─┐ │ │
Marand 99 ─┤ │ │
CTNIR2 83 ─┤ │ │
PI 253759 19 ─┼─┘ ├─────────────┐
PI 369845 39 ─┤ │ │
PI 254976 21 ─┤ │ │
PI 369848 41 ─┤ │ │
PI 305528 33 ─┤ │ │
CTNIR3 84 ─┘ │ │
PI 262424 24 ─┐ │ │
PI 262425 25 ─┤ │ │
CART 126 69 ─┤ │ │
PI 209286 2 ─┼───┐ │ │
PI 209300 4 ─┤ │ │ │
PI 279343 26 ─┤ │ │ │
PI 286386 29 ─┘ │ │ │
PI 657819 60 ─┐ │ │ │
PI 657823 61 ─┤ ├─┐ │ │
CART 49 73 ─┼─┐ │ │ │ │
PI 291600 30 ─┘ │ │ │ │ │
PI 209299 3 ─┐ │ │ │ │ │
CART 79 81 ─┤ │ │ │ │ │
PI 657790 51 ─┤ ├─┘ │ │ │
PI 253519 9 ─┤ │ │ │ │
PI 253544 14 ─┤ │ │ │ │
PI 253548 16 ─┤ │ │ │ │
PI 367833 31 ─┼─┘ ├───────────────────────────┘ │
PI 253561 18 ─┤ │ │
PI 401470 46 ─┤ │ │
PI 470942 47 ─┤ │ │
PI 653213 56 ─┤ │ │
CART 32 63 ─┤ │ │
CART 132 76 ─┤ │ │
PI 198844 1 ─┤ │ │
PI 253516 7 ─┘ │ │
PI 537652 71 ───────┘ │
PI 393988 23 ─┬───────┐ │
CART 124 66 ─┘ │ │
PI 311737 15 ─┐ │ │
Hamedan 100 ─┤ │ │
PI 253560 17 ─┤ │ │
CART 103 77 ─┤ │ │
PI 253541 13 ─┼─┐ │ │
PI 253520 10 ─┤ │ │ │
PI 387821 45 ─┤ │ ├───────────────────────────────────────┘
PI 657789 50 ─┤ │ │
PI 657820 74 ─┘ │ │
PI 657787 55 ─┐ │ │
PI 198843 80 ─┤ │ │
PI 653202 54 ─┤ │ │
PI 369844 36 ─┤ │ │
Kermanshah 96 ─┼─┤ │
PI 386174 43 ─┤ ├─────┘
CART 56 65 ─┤ │
PI 387820 44 ─┤ │
PI 576991 8 ─┤ │
PI 532619 79 ─┘ │
PI 306684 34 ─┐ │
CART 87 64 ─┼─┤
PI 657817 57 ─┘ │
PI 369847 40 ─┐ │
S149 93 ─┼─┘

PI 305527 32 ─┘

هاي گلرنگ در شرایط تنش اي به روش وارد و بر مبناي مربع فاصله اقلیدسی در ژنوتیپتجزیه خوشهنمودار حاصل از- 2شکل
خشکی

تایج این پژوهش نشان داد که در هر دو کلی نبه طور
شرایط رطوبتی از لحاظ کلیه صفات بخصوص عملکرد 

ها داري بین ژنوتیپدانه در بوته تفاوت بسیار معنی
توان در وجود داشت که از این تنوع ژنتیکی می

هاي اصالحی براي تولید ارقام اصالح شده گلرنگ برنامه
و تعداد دانه در قوزه صفات وزن هزار دانه .استفاده نمود

تواند در پذیري باالیی برخوردار بودند که میاز وراثت
در هر دو شرایط انتخاب غیرمستقیم براي بهبود عملکرد 

در .استفاده شوند) عدم تنش و تنش خشکی(محیطی 

عامل اصلی کاهش عملکرد در رسدبه نظر میضمن
بوته در شرایط تنش خشکی کاهش تعداد قوزه در بوته

. که ناشی از کاهش تعداد انشعاب در بوته استباشد
علت کاهش تعداد انشعاب در شرایط تنش باال رفتن 

نتایج این پژوهش منجر به .باشددهی میارتفاع شاخه
از سایر مراکز تنوع (هاي خارجی ژنوتیپشناسایی

که از لحاظ بعضی صفات بهتر از گردید ) گلرنگ
توان از آنها جهت بهبود میهاي ایرانی بودند که ژنوتیپ
عنوان مثال ارتفاع به. هاي ایرانی استفاده کردژنوتیپ

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم
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برداشتوگیاهعملکردبرتأثیرگذارومهمصفاتازبوته 
هاي ایرانی ارتفاع یکی از معایب ژنوتیپ.باشدمیمکانیزه

خارجیهاي پاکوتاهتوان از ژنوتیپباشد که میزیاد می
وجود ارقام بسیار استفاده کردجهت بهبود این صفت 

هاي خارجی امکان استفاده از آنها زودرس در بین نمونه
.سازدنژادي میسر میبههاي را براي برنامه

تشکر و قدردانی
بخشی از هزینه این پژوهش از محل طرح پژوهشی 
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Evaluation of Iranian and Foreign Safflower Germplasms under Normal and
Drought Stress Conditions

Reza Maleki Nejad1 and Mohammad Mahdi Majidi2

Abstract
This study was conducted to evaluate 100 safflower genotypes (Carthamus tinctorius L.)

under two moisture stress environments (non-stress and drought stress) during 2012 using a
simple lattice design. Results showed that drought stress significantly decreased some traits
such as seed yield per plant (21.2%), number of heads per plant (18.7%), oil percent (1.8%) and
biological yield (15.3%). Result also indicated that number of heads per plant is the main factor
decreasing seed yield under drought stress. The highest genetic diversity was observed for seed
yield and its components in both moisture conditions (non-stress and drought stress). The lowest
heritability was belonged to biologic index (35%) and the highest was for plant height (89%).
Between yield components the highest heritability were belonged to number of seed per head
(87%) and 1000-seed weight (85%). According to cluster analysis based on 10 Euclidean
distances all of the genotypes were categorized into three groups. Iranian genotypes were
separated from other genotypes which largely consistent with the geographic origin. Results
indicate some foreign genotypes are suitable for breeding of undesirable traits of Iranian
genotypes such as late-maturity and tallness.
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