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) Carthamus tinctorius(گلرنگ ارزیابی عملکرد و برخی صفات کمی در ژرم پالسم
ایران تحت شرایط دیم

2و لیال فهمیده1یضیفمهدي 

دهکیچ
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی براي عملکرد و اجزاي آن و نیز برخی صفات کمی در ژرم پالسم گلرنگ 

)Carthamus tinctorius( ،تصادفی کامل يهابلوكقالب طرح در1388-89ژنوتیپ در پائیز سال زراعی 89آزمایشی با ایران
صفات تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور اجرا شد. 3با 

در طبق، وزن صد دانه و درصد سبز ارزیابی شدند. تجزیه تعداد طبق در بوته، ارتفاع بوته، وزن طبق، عملکرد دانه، تعداد دانه 
% بود. صفات تعداد شاخه فرعی و تعداد شاخه 1بین تیمارها در سطح احتمال داریمعنحاکی از وجود اختالف هادادهواریانس 

، صفات يریپذوراثتان اصلی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی را نشان دادند. از نظر میز
% 55)، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و ارتفاع بوته با مقدار %73) و تعداد طبق در بوته (%70تعداد شاخه اصلی (

برخوردار بودند. ضریب هاکوتاهپا بلند از عملکرد دانه بهتري در مقایسه با پا يهاپیژنوترا داشت. يریپذوراثتکمترین میزان 
بدست آمد ولی 266/0و 237/0، 849/0بین عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته و وزن طبق به ترتیب برابر يداریمعنستگی همب

و با استفاده از UPGMAبر اساس کلیه صفات به روش ياخوشهتجزیه بود.داریمعنرابطه عملکرد دانه و تعداد دانه در طبق غیر 
موجود در کالستر اول و سوم از نظر صفات عملکرد دانه و يهانیالکرد که يبندگروهخوشه 5ر را دهاپیژنوتفاصله اقلیدسی، 

در يهاتیجمعدر تولید تواندیمبرخوردار بودند. تنوع موجود هاپیژنوتعملکرد روغن، از ارزش باالتري نسبت به میانگین کلیه 
کنترل کننده صفات مزبور يهاژنیابیمکانجدید و نیز در يهانیالید اصالح نبات، توليهاپروژهحال تفکیک براي استفاده در 

مورد استفاده قرار گیرد.
پذیري، همبستگیگلرنگ، وراثتاي، ژرم پالسم، تجزیه خوشهکلیدي:هايواژه

مقدمه
يشاورزکاز محصوالت با ارزش بخش یروغنيهادانه

و یشکع روغنیه صنایه به عنوان ماده اولکروند یبه شمار م
ات ین در حیتامین و وی، پروتئیچربيازهایننده نکنیمأت

جهت تولید ارقام نند.کیفا میرا ایموجودات زنده نقش اساس
مطلوب، سازگار و مقاوم به شرایط نامساعد، بررسی تنوع 

هاتیاولوژنتیکی و شناخت دقیق ژرم پالسم از اولین 
تیکی موجود در ژرم پالسم از . براي شناسایی تنوع ژنباشدیم

مختلفی از جمله توزیع جغرافیایی مورفولوژیکی، يهاروش
و ياشجرهسیتولوژیکی، اطالعات يهایبررس، هامیزوزایآ

).26(شودیماستفاده DNAنشانگرهاي 
شور بوده و کی، گلرنگ بومیاهان متداول روغنین گیدر ب

ناخته شده است. ز تنوع آن شکاز مرایکیران به عنوان یا
ییط مختلف آب و هوایبه شراین دانه روغنیع ایوسيسازگار

شور کآن در سراسر یوحشيهاگونهده و یبه اثبات رس
.)21(شوندیممشاهده 
ران وجود یثر مناطق اکدر ایگلرنگ زراعیبوميهاتوده

کیرنگ خورابراي تهیهاه ین گیايهادارد. در گذشته از گلچه
ان کیز به مصرف مایو دانه آن نشدیمستفاده ایو صنعت

مت به یارزان قییایمیشيها، اما با وارد شدن رنگدیرسیم
یاه روغنیگیکشت آن محدود شد و تنها به عنوان کبازار، 

يهارنگر مضرات یاخيهاسالمورد توجه قرار گرفت. در 
ش به سمت استفاده از یار شده و گراکآشییایمیشکیخورا
).22شتر شده است (یبیعیطبيهارنگ

ییت باالیفکی، روغن گلرنگ یروغنيهادانهن یدر ب
د یاز اسییشونده با درصد باالکخشيهاروغنداشته و از 

به شمار ینباتيهاروغننیترسالماز یکیه کاست یکنولئیل
).20(رودیم

اه یاز مراحل رشد و نمو گیکاز زمان وقوع هر یآگاه
یابیاز هر مرحله را ارزیط مورد نیشود تا بتوان شرایباعث م

ت ین امر در نهایه اکنمود یکاه نزدیط گیرده و آن را به شراک
ن لحاظ یرد محصول خواهد شد. به همکش عملیموجب افزا

و یشیاه شامل مراحل رشد رویگیاتیرات حییتغیبررس
). 28برخوردار است (ياژهیت وینسبت به زمان از اهمیشیزا

رد دانه در واحد که عملکمختلف نشان داده است يهایبررس
اه، تعداد بذر در طبق، یبوته در گلرنگ توسط مقدار طبق در گ

و یپیق عوامل مختلف ژنوتیقطر طبق و وزن بذر از طر
).24رند (یگیر قرار میتحت تأثیطیمح

يهامانند تعداد شاخهیرد، صفاتکعملیاصليبه جز اجزا
ن یتربوته از مهمییرتفاع بوته، قطر طبق و حجم نها، ایفرع

رد کن عملییم در تعیرمستقیه به طور غکهستند ییهایژگیو
ها اعالم از گزارشیه بعضکنی). با وجود ا19دانه نقش دارند (

است ین صفاتیتراز مهمیکیه تعداد دانه در طبق کاند ردهک
يش اشریدر آزمایول)، 20گذارد (یر میرد دانه تأثکه بر عملک

ن جزء یایمورد بررسيهانیدر غالب ال) 5اران (کو هم
. نشان نداديادیت زیاهمییرد نهاکن عملییرد در تعکعمل

رد دانه کزان عملین میین صفات را در تعیت ایاهمآنها اگرچه 
).5(گزارش کردند ترران مهمیايهانیال

زابلدانشگاه، دکتريدانشجوي-1
)l.fahmideh@uoz.ac.ir(نویسنده مسوول: ، دانشگاه زابل، اریستادا-2

23/3/94تاریخ پذیرش:11/12/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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ه کدار دانست یپاتوانیرا میپی، ژنوتينژادقات بهیدر تحق
يداریرد و هم زمان پاکعمليدارایطیط مختلف محیدر شرا

ط یمح× پ ین نظر برآورد اثر متقابل ژنوتیباشد. از ایباالئ
و يو سازگاريداریپاين پارامترهاییاست و تعيضرور
رد محصول به انتخاب ارقام برتر و سازگار کت عملیوضع

يداریمطالعه پايبرایمختلفيهاروشند. از کیمکمک
ون یه روش رگرسکرد دانه و روغن استفاده شده است کعمل
يداریق پایه تلفکاربرد را داشته است هرچند کن یشتریبیخط

تر دار محصول مناسبیپايهاپینش ژنوتیگزيرد براکبا عمل
.)14است (

مختلفی در خصوص ارزیابی ژرم يهایبررستاکنون 
نگ صورت گرفته است. پورداد مختلف گلريهاپیژنوتپالسم 

گلرنگ پاییزه در شرایط دیم يهاپالسم) با ارزیابی ژرم 23(
گزارش کرد که باالبودن عملکرد دانه در ارقام پرمحصول به 
علت یکی از اجزاء عملکرد نبوده و در این مورد حاصل ضرب 
سه جزء اصلی عملکرد دانه، یعنی تعداد طبق در بوته، تعداد 

و وزن هزار دانه داراي اهمیت است.دانه در طبق 
) بین تعداد دانه، وزن صد دانه 15کامبل و همکاران (

همبستگی قوي مشاهده کردند. همچنین بین عملکرد و تعداد 
دانه در طبق و عملکرد و تعداد طبق همبستگی مثبت مشاهده 
نمودند و این به این معنی است که سلکسیون در جهت 

داراي تعداد طبق بیشتر يهابوتهنتخاب افزایش عملکرد را با ا
پالسمژرمپیش برد. بررسی توانیمتردرشتيهادانهو نیز 

نمونه 2784در چین که IBPGRگلرنگ موجود در مجموعه 
منابع زودرسی را مشخص نموده است این گرددیمرا شامل 

دو يهابرنامهمستقیماً کشت شده و یا در توانندیممنابع 
جهت ایجاد تنوع ژنتیکی و انجام سلکسیون يریگرگ

برگشتی مورد استفاده قرار گیرند.، تک بذر، تالقی ياشجره

هاروشمواد و 
در ایستگاه تحقیقات 1388- 89آزمایش در سال زراعی 

کشاورزي موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور با ارتفاع 
46آزاد و طول جغرافیایی يهاآبمتر باالتر از سطح 1730

12درجه و 37دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 25درجه و 
دقیقه شمالی اجرا شد.

89مواد گیاهی مورد ارزیابی در این آزمایش شامل 
که از بخش باشدیمژنوتیپ داخلی و خارجی گلرنگ 

روغنی موسسه تحقیقات دیم کشور تهیه يهادانهتحقیقات 
فاصله ردیف متري به2ردیف 2شد. هرکرت آزمایشی شامل 

تکرار کشت 3متر در سانتی10سانتی متر و فاصله بوته 30
درون هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب يهانمونهگردید. 

شده و از میانگین صفات در بررسی ارتباط آنها و نیز 
استفاده شد در مورد چهار صفت تکرار دار هاپیژنوتيبندگروه

عی، ارتفاع بوته، تعداد طبق تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فر
به صورت تصادفی از درون هر کرت انتخاب هانمونهدر بوته 

وزن طبق، شد و همچنین صفاتی نظیر درصد سبز شدن،
تعداد دانه در طبق، وزن صد دانه و عملکرد دانه مورد تجزیه و 

. براي بررسی ارتباط بین صفات، ضرایب ندتحلیل قرار گرفت
يبندگروهسبه گردید. به منظور همبستگی پیرسون محا

از يریگبهرهبا ياخوشهمورد مطالعه، تجزیه يهاپیژنوت
استاندارد شده براي همه متغیرها يهادادهماتریس میانگین 

). 16(شد و ضرایب فاصله اقلیدسی انجام UPGMAبه روش 
و GenStatافزار از نرميمحاسبات آماربه منظور انجام 

SPSS ها با استفاده نیانگیسه میتفاده شد و مقااس16نسخه
انجام گرفت.درصد 5در سطح ن کدانيااز آزمون چند دامنه

ج و بحثینتا
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفاتی که بر پایه طرح 

) آورده 1در جدول شماره (اندشدهتصادفی بررسی بلوك کامل 
ز نظر این مورد مطالعه ايهاپیژنوتشده است. اختالف بین 

بود که نشان دهنده داریمعن% 1صفات، در سطح احتمال 
از لحاظ صفات مورد هاپیژنوتتنوع ژنتیکی باال در بین 
در يهاتیجمعدر تولید تواندیمبررسی است. تنوع موجود 

اصالح نباتات، تولید يهاپروژهحال تفکیک براي استفاده در 
کنترل کننده يهاژنیابیمکانجدید و نیز در يهانیال

صفات مزبور مورد استفاده قرار گیرد.
)، مقادیر ضریب تغییرات ژنتیکی، ضریب 2جدول شماره (

صفات مورد ارزیابی را يریپذوراثتتغییرات فنوتیپی و میزان 
. صفت تعداد شاخه فرعی بیشترین میزان ضریب دهدیمنشان 

به تواندیمتغییرات ژنتیکی و فنوتیپی را داشت. این امر 
این صفت مرتبط باشد. همچنین اختالف يریرپذییتغماهیت 

ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی در صفت مذکور، کمترین 
نیز، صفات تعداد شاخه اصلی و يریپذوراثتبود. از نظر میزان 

تعداد طبق در بوته، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و 
را يریپذوراثتن میزان % کمتری55ارتفاع بوته با مقدار 

داشت.
از نظر صفت تعداد طبق در هانیالدر این بررسی بین 

مشاهده گردید. با توجه به اینکه يداریمعنبوته، اختالف 
جزء تعیین کننده عملکرد دانه و نیترمهمتعداد طبق در بوته، 

و با عنایت به وجود تنوع ژنتیکی باشدیمروغن در گلرنگ 
زیاد براي این صفت، امکان اصالح آن نسبتاً ياتودهدرون 

) در بررسی روي 19(و همکاران پالیوال ). 21،5،4وجود دارد (
یازده جزء عملکرد در شش والد متنوع گلرنگ اعالم کردند که 

عمومی و پیشرفت ژنتیکی يریپذوراثتاز تعداد طبق در بوته
جه باالیی برخوردار است. تعدادي از محققان به این نتی

چندانی تأثیر باال پذیريرسیدند که ارتفاع گیاه به سبب وراثت
).11،10،9،7، 13(ردیپذینماز محیط 

بومی يهاتیجمعدر مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در 
ژنوتیپ در قالب طرح التیس مربع ساده 121گلرنگ که با 
) انجام گرفت، بیشترین ضریب تنوع ژنتیکی 22توسط پورداد (

تک طبق دربوته يهادانهداد دانه در طبق و وزن براي تع
بدست آمد وجود ضرایب تنوع ژنتیکی باال در این صفات نشان 

براي کارهاي اصالحی بوده و نشان داد دهنده بستر مناسب 
.باشدیمکه ایران یکی از مراکز تنوع گلرنگ در جهان 

مختلف عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، ارتفاع يهایبررسدر 
درصد تنوع موجود را توجیه 80لین شاخه و وزن هزار دانه،او

باالترین ضریب تنوع را براي )28ویس (). 17، 25کردند (
و بعد از آن براي صفات وزن صفت تعداد دانه در طبق
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طبق و تعداد طبق در بوته ذکر کرد. در حالیکه تکيهادانه
بود.کمترین ضریب تنوع مربوط به صفت درصد پروتئین دانه

بدلیل وجود اثر متقابل محیط و ژنوتیپ ممکن است در 
صفتی بیش از حد يریپذوراثتبین صفات مورد ارزیابی، 

واقعی برآورد شود. صفت تعداد طبق در بوته بدلیل داشتن 
هاي مورد نسبتاً باال در ژنوتیپيریپذوراثتتنوع ژنتیکی و 

جام کارهاي ارزیابی، به عنوان یکی از صفات مناسب براي ان

بطور کلی وجود تنوع ژنتیکی بین و اصالحی شناخته شد.
دهدیمو کیفیت دانه نشان براي صفات زراعی ياتودهداخل 

مطلوب از لحاظ صفات زراعی و يهانیالکه انتخاب و تهیه 
و بسیار امید ریپذامکانت دانه از ژرم پالسم موجود کیفی

اصالح شده يهاتهیوارمنجر به تولیدتواندیمو بخش بوده 
).26،19گردد (

ژنوتیپ گلرنگ89در دار تکرارتجزیه واریانس صفات نتایج -1جدول
Table 1. The results of analysis of variance for repeated traits in 89 Safflower genotypes

میانگین مربعات
بوتهارتفاعتعداد طبق دربوتهفرعیشاخهتعداد تعداد شاخه اصلیدرجه آزاديمنابع تغییر

بلوك
تیمار

2
88

**19/45
**27

**75/96
**89/57

**16/114
**56

**19/88
**57/41

17614/2141/3211/3124/15خطاي آزمایشی
CV(5/712/914/1219/6(ضریب تغییرات

%1احتمال در سطحداریمعن: به مفهوم **

ژنوتیپ 89در دار صفات تکراري عمومی ریپذوراثتاریانس ژنتیکی، واریانس فنوتیپی، ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی و مقادیر و-2جدول 
گلرنگ

Table 2. The values of genetic variance, phenotypic variance, coefficient of variation of genetic and phenotypic and
heritability for repeated traits in 89 Safflower genotypes

درصد ضریب تغییرات واریانس ژنتیکیصفت
ژنتیکی

درصد ضریب تغییرات واریانس فنوتیپی
فنوتیپی

عمومیيریپذوراثت

136/072/15195/082/187/0تعداد شاخه اصلی
028/078/36045/062/4662/0فرعیتعداد شاخه

231/095/29317/008/3573/0تعداد طبق دربوته
47/002/1886/038/2455/0بوتهارتفاع

ی با اسـتفاده از آزمـون   مورد بررسیانگین صفات مقایسه م
% انجـام گرفـت.   1دانکـن و در سـطح احتمـال    يادامنهچند 

ـ هاپیژنوتمقایسه میانگین  راي صـفت تعـداد شـاخه اصـلی     ب
تر از میـانگین  بـاال هـا پیـ ژنوت%50کـه حـدود   دهدیمنشان 

ـ   تند. بیشترین تعداد شاخه اصلی مرجامعه هس پ بـوط بـه ژنوتی
بـا  61و ژنوتیـپ شـماره   بـود  667/14با میـانگین  14شماره 

ــانگین  ــود  333/0می ــه خ ــداد شــاخه اصــلی را ب ــرین تع کمت
فرعی بیشـتر و  اصلی و يهاشاخهاختصاص داد. داشتن تعداد 

در نهایـت عملکـرد   دتوانـ یمـ بیشتر يهاطبقدر نتیجه تعداد 
بیشـترین تعـداد شـاخه    .دانه بیشتري را براي گیاه تولیـد کنـد  

شاخه و کمترین333/11با 89فرعی متعلق به ژنوتیپ شماره 
.تکه شاخه فرعـی نداشـ  بود 30آن مربوط به ژنوتیپ شماره 

بـر  توانـد یمـ اصـلی  يهاشاخهصفت شاخه فرعی نیز همانند 
) نیـز تعـداد   4و همکـاران ( رياشـ عملکرد دانـه مـوثر باشـد.    

مـوثر  فرعـی را در تعیـین عملکـرد دانـه گلرنـگ      يهـا شاخه
.انددانسته

ر تعـداد طبـق دربوتـه،    از نظـ هـا پیژنوتمقایسه میانگین 
ـ  يامالحظـه قابل داریمعناختالف  طوریکـه  ه را نشـان داد. ب

61بوته بیشـترین و ژنوتیـپ   طبق در19با 89ژنوتیپ شماره 
کمترین تعداد طبـق را بـه خـود اختصـاص دادنـد.     طبق،1با 

66مـورد مطالعـه در حـدود    يهـا پیژنوتمیانگین ارتفاع بوته 
متریسانت88تا متریسانت51و دامنه تغییرات آن از متریسانت

بـه ترتیـب   61و 10. از نظر این صفت ژنوتیپ شماره باشدیم
ـ  بیشترین و کمترین مقدار را به عمومـاً  د. خود اختصـاص دادن

بـا پـا   پا بلند از عملکرد دانـه بهتـري در مقایسـه    يهاپیژنوت
ــاه ــاکوت ــده ــزاده و .برخــوردار بودن ) رابطــه 3(همکــارانعلی

مستقیمی بـین ارتفـاع بوتـه و عملکـرد دانـه در شـرایط دیـم        
) گزارش نمود کـه ارتفـاع   6گزارش نمودند. همچنین برادران (

قیم مثبتی بر عملکرد دانـه  گیاه گلرنگ، اثر مستقیم و غیر مست
ـ  يهـا بـرگ دلیـل تشـکیل   ه دارد. افزایش ارتفاع در گیاهان ب

و از شـود یمـ ، باعث افزایش جذب نور خورشید کارآتربیشتر و 
یدهـ محصـول تولید مواد فتوسـنتزي، موجـب   طریق افزایش 

).1(گرددیمبهتر 
همبستگی فنوتیپی بین صفات

در جدول لعهمطامورد ضرایب همبستگی ساده بین صفات
به صفات همبستگی عملکرد دانه با کلیه.استشدهآورده)3(

نه در طبـق و وزن  داتعداد شاخه فرعی، تعدادجزء ارتفاع بوته، 
رد دانه با تعداد طبـق و  . همبستگی عملکبودداریمعنصد دانه 

وبـوده 688/0و 833/0و به ترتیب برابـر  داریمعنسبز درصد
) شـد. 266/0یش عملکـرد دانـه (  باعث افزاطبق افزایش وزن

و اصلی و فرعـی يهاشاخه، تعدادطبق در بوته با ارتفاعتعداد
داشـت کـه نشـان    يداریمعنه همبستگی مثبت و عملکرد دان

اصلی و فرعی، تعداد طبـق  يهاشاخهبا افزایش تعداد دهدیم
عملکـرد  موجـب افـزایش   در بوته افزایش یافته که در نهایـت 
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موضـوع ) نیز بـه ایـن  12(گردیده است. دکار و همکاراندانه 
فقـط  صـد دانـه   وزنهمبستگی در این تحقیق اند. کردهاشاره 
ــراي ــداد شــاخه اصــلی ب ــدادو صــفات تع ــقتع ــه در طب ، دان

ي افـزایش میـزان عملکـرد دانـه، افـزایش      برا.بوديداریمعن
اهمیـت  تعداد طبق در بوته، عملکـرد بیولوژیـک و وزن طبـق   

و تعددي وجود همبستگی مثبتميهاپژوهشدریی دارد.باال
عملکرد دانه با صفات تعداد طبق، تعداد دانه در طبق، داریمعن

داد شاخه فرعـی بـه  و تعبیولوژیک، عملکرددر بوتهتعداد دانه
و ) و کاسـاتو 24. رائـو و رامـا چانـدرام (   )7(استگزارش شده

وزن هـزار  تعداد طبـق و گزارش نمودند که بین)8(همکاران
د و مثبـت وجـود دار  دانه با عملکرد دانـه همبسـتگی مسـتقیم   

صفات تعداد طبق، وزن طبق و نازکی پوست بیشترین اهمیـت  
را در اصالح عملکرد دانه و روغن دارند. به جز اجـزاي اصـلی   

فرعی، ارتفاع بوتـه،  يهاشاخهعملکرد، صفاتی همچون تعداد 
هسـتند  ییهایژگیوته از مهمترینقطر طبق و حجم نهایی بو

).29نقش دارند (دانهدر تعیین عملکردمستقیمکه به طور غیر
اد شـاخه فرعـی بـا تعـداد طبـق، مثبـت و       همبستگی تعد

ـ ) و با تعداد دانه در طبق منفی و غیر 477/0(داریمعن داریمعن
ــد. برخــی از  -03/0( ــ) بدســت آم ــایبررس ــه داد نشــان ه ک

نه در طبق، منفی و بـا  دااخه فرعی با تعدادشهمبستگی تعداد
).7(استبوده تعداد طبق، مثبت 

به طور منفی و معنـی دار بـا   اصلی وزن صد دانه در طبق
نیز )7بروکار (. ) همبستگی داشت-258/0در طبق (تعداد دانه

گزارش نمودند که وزن هـزار دانـه بـا تعـداد دانـه در طبـق و       
در مجمـوع  دارد. يداریمعنـ و منفـی  همبسـتگی  بوتـه ارتفاع

کـه عملکـرد دانـه بـا     اکثر محققین نشان داده استيهاافتهی
طبق، وزن طبق، تعداد شاخه فرعی، تعداداکثر صفات از جمله

ـ بیولوژیک و غیره همبستگی مثبت و عملکرد داشـته  داریمعن
حد روي صـفات  وايهاژنمجموعه تأثیر به علت تواندیمکه 

عوامـل  هماهنـگ تـأثیر  وسـتگی ژنـی و یـا    مورد بررسـی، پی 
ـ باشد. وجود همبسـتگی مثبـت و   هاآنمحیطی روي  داریمعن

در انتخــاب تــک توانــدیمــبــین وزن طبــق و عملکــرد دانــه 
بق باال، جهت افزایش عملکرد دانه، موثر و طبا وزنییهابوته

بـراي وزن طبـق،   که با اصـالح نوید دهنده این موضوع باشد
فراهم نمـود مگـر اینکـه   توانیمدانه را نیز پیشرفت عملکرد

يادارنـده سایر صفات یا عوامل محیطی در این میان نقش باز 
داشته باشند.

گلرنگپیژنوت89در مطالعهصفات موردنیبیپیفتوتیهمبستگبیضرنتایج -3جدول
Table 3. The results of correlation coefficient between studied traits in 89 Safflower genotypes

123456789صفتردیف
1بوتهارتفاع1
162/01اصلیيهاشاخهتعداد 2
402/01*051/0فرعیتعداد شاخه3
1-026/0-097/0-004/0درصد سبز4
051/01-021/0037/003/0طبقتعداد دانه5
861/01**053/0187/0069/0047/0بقوزن ط6
006/0115/01-477/0003/0**584/0**278/0**تعداد طبق در بوته7
101/0155/01- 258/0*218/0022/0022/0*202/0دانهوزن صد8
237/0182/01*266/0*688/0135/0**228/0133/0*22/0عملکرد دانه9

درصد1و 5احتمال در سطحداریمعنب : به ترتی**و*

مـورد  بـر اسـاس صـفات   هـا پیژنوتياخوشهتجزیه 
ارزیابی

مورد ارزیابی صفاتبر اساس ژنوتیپ89ياخوشهتجزیه 
و بر مبنـاي فاصـله اقلیدسـی    UPGMAاز روش و با استفاده

ياخوشـه که نتایج حاصل از تجزیه قابل ذکر استشد. انجام
مشابه بود. بر اسـاس تجزیـه  WARDو UPGMAبه روش 

تمـایز بـین   بـرش، بیشـترین  تابع تشخیص در نقـاط مختلـف  
، )1(شـکل ).4جـدول  بـا پـنج خوشـه حاصـل شـد (     هـا گروه

را بـر اسـاس میـانگین کلیـه     هـا پیژنوتيبندگروهدندروگرام 
ـ   .دهـد یمـ نشان،مورد بررسیصفات دروگرام در بـا بـرش دن
اول شـامل  خوشـه س حاصل شد. واحد، پنج کال7/12فاصله 

، خوشه 9، خوشه سوم شامل 28ژنوتیپ، خوشه دوم شامل 35
ژنوتیپ بود. بنابراین 2شامل ، و خوشه پنجم15چهارم شامل 

رابطه منطقی بین تنوع ژنتیکـی  تقریباًاظهار نمود که توانیم
اشت و در برخی موارد، مناطقی کـه و تنوع جغرافیایی وجود ند

اقلیدسـی قـرار   فیـایی دور بودنـد، در یـک فاصـله    نظر جغرااز
گرفتند. بدیهی است بـراي ایجـاد خزانـه ژنـی داراي حـداکثر      

،مختلفيهاطیمحارقام با واریانس ژنتیکی از حیث سازگاري 
مختلـف  يهـا خوشـه واقـع در  يهـا نمونـه از تالقی توانیم

استفاده نمود.
، دانهاول از نظر تعداد طبق در بوته، عملکرد هگرو

زشی باالتر از درصدسبز، عملکرد بیولوژیک، وزن صد دانه، ار
ه بدلیل برخورداري از گرواین.داشتهاپیژنوتمیانگین کل 

از نظر نحراف از میانگین کل در جهت مثبتدرصد ابیشترین
ز نظر تعداد دانه در عملکرد دانه و درصد سبز در جهت منفی ا

.شناخته شددانهخوشه از نظر عملکرد طبق، بهترین
تعداد شاخه اصلی و گروه دوم از لحاظ صفاتيهاپیژنوت

باالتر از ی، ارزشدانه در طبقتعداد و فرعی، ارتفاع بوته
ژنوتیپ را داشتند. بیشترین درصد انحراف از 89کل متوسط 

در جهت مثبت مربوط به صفت تعداد میانگین کل جمعیت
دانه و درصد سبز بود، ر طبق و در جهت منفی عملکرد ددانه

موجود در این يهاپیژنوتاظهار نمود که توانیمبنابراین 
صفات مرتبط با عملکرد دانه خوشه، از نظر عملکرد دانه و نیز 

ل دیررس درصد سبز، تعداد طبق و همچنین بدلیهمچون
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اصالحی عملکرد يهاپروژهمناسب جهتيهانیالبودن،
دانه، وزن عملکردهمچون. ارزش صفاتی باشندینمدانه

خوشه سوم، باالتر از طبق، تعداد دانه در طبق، درصد سبز، در
بیشترین مقدار انحراف از میانگین کل در . میانگین کل بود

طبق درتعداد دانهاین خوشه در جهت مثبت مربوط به صفت
از نظر اکثر صفات، موجود در گروه چهارميهاپیژنوتبود. 

طبق، تعداد با عملکرد دانه همچون وزنبویژه صفات مرتبط
از ترنییپاه در طبق، وزن صد دانه و نیز خود عملکرد دانه، دان

گرفت که نتیجهتوانیممیانگین کل بودند. بنابراین 
ضعیفی از نظر يهانیالگروه، موجود در اینيهاپیژنوت

اصالحی يهاپروژهدرهاآنو نبایستی از کلیه صفات بوده
، به خوشه پنجمنوتیپ، بهره جست. در دو ژیش عملکردافزا

مثبت برخی صفات در طبق، انحرافد دانهغیر از صفت تعدا
کل جامعه، بت به میانگینطبق، نس، وزنهمچون تعداد طبق

عمکرد دانه،از نظر صفاتهاپیژنوتاندك بود. در این خوشه
ژنوتیپ 89کل از میانگین ترنییپادرصد سبز و وزن صد دانه، 

يهاپیژنوتاظهار نمود که توانیمقرار داشتند. بنابراین 
در ر این کالس نیز، فاقد ارزش الزم جهت استفادهموجود د

.باشندیماصالحی بهبود عملکرد يهاپروژه
روي ضمن مطالعه هفت صفت) 2احمدي و همکاران (

ها به آنياخوشهوتیپ ایرانی و آمریکایی و تجزیه ژن1618
مطالعه در پنج گروه جاي هاي ژنوتیپرسیدند کهین نتیجها
د ج) مرن،ب) ایرانشهر،الف) آمریکاکه عبارتند از:رندیگیم

ود) اصفهان،محلی ایرانيهاتهیوارارومیه، مغان، فارس و 
تیجه گرفتند که تطابقی بین تنوع جغرافیایی نهاآن) جیرفت. ه

هش دیگري که به پژووجود ندارد. يبندخوشهو الگوي 
ولوژیکی و کاربرد زراعی و مورفوفیزیمنظور بررسی صفات

انجام ژنوتیپ270اصالحی گلرنگ بايهابرنامهدر هاآن
پالسم در ژرميامالحظهاکی از تنوع ژنتیکی قابل گرفت، ح

که از لحاظ کلیه نشان دادبوده است. نتایجمورد مطالعه
بندي نمود. گروه تقسیم5ر دراهاپیژنوتتوانیمصفات 
از نظر درصد روغن دانه، عملکرد روغن، وهاپیژنوتبهترین 

در گروههاپیژنوتنیترزودرساجزاي عملکرد در گروه اول و 
.)22گرفتند (قرار پنجم
صفات يبرایکین مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیج اینتا

از گلرنگ وجود داشت و يهاپیژنوتنیمورد مطالعه در ب
اًنسبتیکیژنتيریپذوراثتاز که صفت تعداد طبق در بوته، 

مطلوب یاهیمواد گنشیدر گزتوانیم،برخوردار بودیخوب
.نموداصالحی استفادهيهامهبرنادر 

وزن طبق نیبداریمعنو مثبتیهمبستگوجودهمچنین 
طبق با وزنییهابوتهدر انتخاب تکتواندیمو عملکرد دانه

نیادهندهدی، موثر و نوعملکرد دانهشیباال، جهت افزا
عملکرد شرفتی، پوزن طبقيبراموضوع باشد که با اصالح

ایصفات ریسانکهیمگر ا،نمودفراهمتوانیمزیندانه را
داشته باشند.يادارندهنقش باز انیمنیدر ایطیعوامل مح

ي از نظر صفات مورد مطالعهاخوشهي گلرنگ به روش تجزیه هاپیژنوتي بندکالس- 4جدول 
Table 4. Safflower genotypes classified using cluster analysis for studied traits

ژنوتیپگروه
13-42-64 -27-30-2-6-87-88 -11-60-47-16-66-17 -18

4-5-26 -73-37-55-20-13-70 -67-8-59-36-10-7 -45-84-78-62

2
25-74-19 -65-24-57-76-15-32 -72-79-71-83-69 -35

12-21-48 -40-49-81-82-51-14 -50-43-58-77
323-44-29 -86-1-33-75-52-63
4
5

46-53-28 -31-41-38-39-80-68 -9-61-85-89-56 -22
34-54

گلرنگپیژنوت89اي بر اساس صفات مورد مطالعه در دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-1شکل 
Figure 1. The dandrogram of cluster analysis for studied traits in 89 Safflower genotypes
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Evaluation of Yield and Some of Quantitative Traits in Safflower
(Carthamus tinctorius) Germplasm under Rain Fed Conditions

Mehdi Feizi1 and Leila Fahmideh2

Abstract
In order to investigate the genetic variation for yield and its components, as well as some quantitative

traits in safflower (Carthamus tinctorius) germplasm of Iran, an experiment with 89 genotypes was
performed in the fall season 2009-2010 using a completely randomized design with 3 replications in
Agricultural Research Institute Dry land. Number of primary branches, number of branches, number of
heads per plant, plant height, weight, grain yield, number of seeds per head, seed weight, percentage of
green and flowering were measured and/or recorded. Analysis of variance showed significant differences
among treatments in 1% level. Number of branches and main branches showed the highest and the lowest
coefficients of genetic and phenotypic changes. Of heritability, Traits number of primary branches (%70)
and number of heads per plant (%73) and plant height (55%) allocated the highest and the lowest
heritability, respectively. Tall genotypes had greater grain yield than the short genotypes. Significant
correlation between grain yield, number of heads per plant and weight of head were 0.849, 0.237 and
0.266, respectively. However, correlation between grain yield and number of seeds per head was non-
significant. Cluster Classification using UPGMA method and Euclidean distance for all traits classified
genotypes in 5 clusters so that lines in first and third clusters had higher seed yield and oil yield than the
average of all the other genotypes. Consequently, the existing variation can be used for producing
segregating populations in crop improvement programs, production of new lines and also, for locus
identification of genes controlling the studied traits.
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