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3/3/96تاریخ پذیرش: 8/10/95تاریخ دریافت:

چکیده
عنوان یکی از مراکز تنوع آن و کشور ما بهبودهن بومی ایرادانه روغنی است که تنها گیاه )L.)Carthamus tinctoriusگلرنگ

پالسم در اختیار باره نگهداري و استفاده از ژرماطالعات با ارزشی را درهاي مختلف،ژنوتیپتنوع ژنتیکی مطالعهشود. شناخته می
64گلرنگ، ور ارزیابی تنوع ژنتیکیمنظاستفاده کنند. بههاي اصالحیبرنامهافزایش کارآیی برايآندهد تا از گران قرار میاصالح

تعداد دانه چروکیده طبق فرعی داراي بیشترین مورد بررسی قرار گرفت.صفت زراعی و موفولوژیکی20ژنوتیپ گلرنگ توسط 
ضریب تغییرات بود. همچنین صفات وزن دانه طبق فرعی، تعداد شاخه فرعی، کمترینضریب تغییرات و قطر طبق فرعی داراي 

ق شاخه فرعی، قطر طبق اصلی، عملکرد تک بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه نیز داراي ضریب تغییرات نسبتاً باالیی تعداد طب
انجام گرفت واردبا استفاده از صفات مورفولوژیکی و بر اساس فاصله اقلیدسی و به روشايخوشهنتایج حاصل از تجزیه بودند.

هاي خوشه سوم از نظر صفات مهمی همچون وزن هزاردانه، عملکرد دانه و ژنوتیپ.خوشه مختلف وجود داشت5نشان داد 
برايخوشههاي دیگر از نظر تعداد طبق و شاخص برداشت حایز اهمیت بودند. تجزیهکه خوشهمحتواي روغن برتر بودند در حالی

ي ایرانی در هاجغرافیایی تفکیک نماید و ژنوتیپي گلرنگ را از لحاظ منشا هاژنوتیپزراعی نتوانستومورفولوژیکصفاتاساس
بر اساس عدم تطابق تنوع ژنتیکی لذا ي ایرانی است.هاژنوتیپدهنده تنوع باالي ها حضور داشتند که این امر نشانخوشهبیشتر 

الحی در گلرنگ بهتر ها جهت اجراي برنامه هاي اصرسد که انتخاب ژنوتیپبه نظر میمطالعهو جغرافیایی بدست آمده در این 
هاي هاي بومی گلرنگ زراعی ایران بعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامهاز تودهو 		گرفتهاست با استفاده از تنوع ژنتیکی صورت 

.نژادي گلرنگ استفاده شودبه

مورفولوژیکیصفاتگلرنگ،ژنتیکی،تنوع،واریانس چندمتغیرهتجزیه کلیدي:هايواژه

قدمهم
خانوادهاز)L.tinctoriusCarthamus(یزراعـرنــگگل

خوراکیروغـناسـتخراجودانهتولیدبرايکهاستکاسنیان
تغذیهدرگیاهاینازهمچنینگیرد.میقرارکاروکشتمورد

سنتیطبوهاگلازاستفادهباغذابهدادنرنگ،پرندگان
35دارايمتوسطرطوهبگلرنـگدانه).16(گرددمیاستفاده
آنروغنکیفیتوبودهپروتئیندرصد20وروغـندرصـد

اسید(ضـروريوغیراشـباعچرباسیدوجودعلتبه
ازیکیگیاهاین).15،1(استزیتونروغنمشابه)لینولئیـک

درگستردهطوربهکهاستانسانقدیمیشدهشناختهگیاهان
ازیکیعنوانبهایرانوگرفتهقرارکشتموردمیانهخاو

گلرنگاگرچه).9،6(استشدهذکرآنپیدایشاولیهمراکز
دردورسالیانازکـهاستسازگارایـراناقلیمـیشرایطبا

عدمعلتبهولـیاسـت،گرفتهقرارکاروکشتموردایران
نبودهتوجهقابلآنکشترزیسطحپرمحصول،ارقاموجود
کهداردمهمگونه25حدود،ـگگلرنـجنس).18(است

موطنوحشی،مختلفهايگونهمیانموجودرابطهبراساس
وشرقیمدیترانهمیانمحصورمناطقاهلیگلرنگاحتمالی

وخشکیهايتنشبرابردراین گیاه لذااستفارسخلیج
سازگاردیممناطقشرایط اقلیمیباوبودهمتحملشوري
هايفعالیتنیازمندمطلوبکیفیتابتولیدافزایش).2(است

کهاستگیاهیموادگستردهتنوعپایهبرنژاديبهمستمر
ایجادپذیريتالقیژنتیکیموانعیاجغرافیاییموانعبخاطر

مشاهدهقابلهايتفاوتژنتیکی،تغییرپذیريدرشوند.می
تنوعمفهومدرالزاماًاستممکنولیدارندوجودفنوتیپی

ازآگاهی).3(دباشنداشتهمشاهدهقابلفنوتیپیبروزاینبوده
استفادهباعثگیاهیژنتیکیذخایرحفظضمن،ژنتیکیتنوع

چنیندر.شودمینژاديبهمختلفهايبرنامهدرآنهاازبهتر
ابتدا،مطلوبهايژنوتیپصحیحتشخیصبراي،هاییبرنامه
ارقامیابومیايهتودهقبیلازمختلفگیاهیموادتنوع

گزینش،پیشرفتصورتدروگرفتهقراربررسیموردموجود
اثربرگیاهیهايجمعیتدرژنتیکیتنوع).24(یابدمیادامه

ومهاجرتنوترکیبی،جهش،قبیلازفرآیندهاازايمجموعه
ازموثراستفاده.)8(گرددمیایجادمصنوعییاطبیعیگزینش

ازیکیعنوانبهتنوع،ازاطالعنیازمندزراعیگیاهانذخایر
هايبرنامهاجرايوژنتیکیموادحفاظتدراساسیهايگام
زراعیگیاهاندرژنتیکیتنوعارزیابیلذا).2(استنژاديبه

اهمیتازیتوارثذخایرازحفاظتومذکوراهايبرنامهبراي
برنامههیچ،ژنتیکیتنوعوجودبدونوبودهبرخوردارزیادي

ژنوتیپ200ازبیشارزیابیدرنیست.اجراقابلنژاديبه
صفاتنظرازآنهابینزیاديتنوعگردیدمشخصگلرنگ
دارايآسیاغربیجنوبهايژنوتیپوداشتهوجودزراعی
ووردادپ).12(بودندمناطقسایرهايژنوتیپبازیاديفاصله

هايهتودوهاالینم،ارقاازتعداديیبررسبا)21(گسین
تعدادباعملکردکهدادندنشاندیمشرایطدرگلرنگبومی
باوداشتارتباطبوتهدرطبقتعدادوطبقدردانهزیاد

توانمی،صفاتایندرکافیژنتیکیتنوعوجودبهعنایت
بررسیدرداد.انجامگزینشباال،عملکرداصالحبراي

برخیومنشاءاساسبرراآنها،نگگلرهايژنوتیپازتعدادي
درصددهحدودوکردهبنديگروهراآنها،مورفولوژیکصفات
قابلتنوعکهدادندنشانوکردهانتخابراهابرترین
کهداردوجودمورفولوژیکصفتبیشتربرايياهمالحظ

نظرازگلرنگاصالحبرايمناسبیژنتیکیمنبعتواندمی
زندهغیروزندههايتنشبهمقاومتویکیفصفاتعملکرد،

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هايژنوتیپدرزراعیمهمصفاتژنتیکیتنوع.)7(دباش
داريمعنیبسیارهايتفاوتوشدهبررسیگلرنگمختلف

).18(گردیدمشاهدهصفاتتمامینظرازهاژنوتیپبین
وایرانیژنوتیپچندینارزیابیبا)24(ناهمکاروصفوي
تنوعکهنمودنداظهارمورفولوژیکصفتینچندباخارجی

تنوعمنشاءکهداردوجودهاژنوتیپبیندرتوجهیقابل
با)3(همکارانوباقرينماید.میتائیدراایراندرگلرنگ
14توسطگلرنگبومیهايجمعیتژنتیکیتنوعبررسی
ژنتیکیتنوعکهدادندنشانکیفیصفت6وکمیصفت
تنوعاینبینارتباطیولیداردوجودآنهابینايمالحظهقابل

تعیین،مطالعهاینازهدفداشت.وجودجغرافیاییتنوعبا
ازتعداديدرمورفولوژیکصفاتژنتیکیتنوعمیزان

برنامهدرمناسب از آنها برداريبهرهجهتگلرنگهايژنوتیپ
مورفولوژیکصفاتبینروابطشناساییوگلرنگنژاديبه
.دبو

هاروشومواد
موسسهژنبانکازگلرنگژنوتیپ64تحقیقایندر

بسیارآنهامنشاکهندشدتهیهکشورکشاورزيتحقیقات
است.شدهآورده1جدولدرآنهامنشاوناموبودهمتفاوت

دوبا8×8سادهالتیسآزمایشیکقالبدرهاژنوتیپاین
آزمایش.گرفتندقراررزیابیاموردآبیوبهارهبصورتتکرار

بامراغه،دانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر
طولوشمالیدقیقه23ودرجه37جغرافیاییعرض

300بارشمیانگینباشرقیدقیقه14ودرجه46جغرافیایی
نیمهاقلیمبادریاسطحازمتري1485ارتفاعومترمیلی

سازيآمادهعملیاتازپس.دگردیاجرامرتفعسردوخشک
ومتر2طولبهردیفچهاردربذور30/1/94درزمین،
مترسانتی10ردیفرويفاصلهومتر5/0هاردیففاصله

آبپاشباهاکرتبذور،استقرارجهتبعدروزیک.شدندکشت
بصورتیکبارروز10هربعديهايآبیاريوشدآبیاري
برعالوهنموورشددورهطولدر.گرفتمیانجامغرقابی
هرزهايعلفوجینآبیاري،نظیرزراعیمعمولهايمراقبت

مورفولوژیکیوفنولوژیکیصفاتبرخیآفاتبامبارزهو
شاخهاولینارتفاع،)cm(بوتهارتفاعصفات.شدگیرياندازه
تعداد،)mm(ساقهقطر،)cm(طبقاولینارتفاع،)cm(فرعی
اصلی،شاخهطبقتعدادفرعی،شاخهطبقتعداد،فرعیشاخه
طبقدانهوزناصلی،طبقدانهتعدادفرعی،طبقدانهتعداد
،)mm(فرعیطبققطر،)g(اصلیطبقدانهوزن،)g(فرعی
دانهتعداد،)g(بوتهتکعملکرد،)mm(اصلیطبققطر

بااصلیطبقچروکیدهدانهتعدادفرعی،طبقچروکیده
شدند.گیرياندازهکرتهرازتصادفیبوتهدهازهاستفاد

کیلوگرمحسببرکرتهردانهعملکردوبیولوژیکعملکرد
هاردیفانتهايدوازمترسانتی25حذفباوسطردیفدواز
تاندگردیدگیرياندازهمترمربع)5/1برداشتمساحت(با

روغنمحتوايودانههزاروزن.گرددحذفايحاشیهاثرات
شدهبرداشتمحصولازتصادفیهاينمونهاخذبانیز

استفادهبامختلفهايژنوتیپروغنمحتوايشد.گیرياندازه
بودننرمالاحرازازپسشد.گیرياندازهNIRدستگاهاز

دارلینگ-اندرسونآزمونازاستفادهباحاصلهايداده
تجزیه،واریانستجزیهتوصیفی،هايآماره،Minitabافزارنرم

تجزیهبابرشنقطهتعیینو)کالسترتجزیه(ايخوشه
وStatisticaهايافزارنرمازاستفادهبامتغیرهچندواریانس
SPSSیکپایهبرواریانستجزیهنتایجگردیدند.محاسبه
بهبهنستتجزیهاینکاراییدادنشانسادهالتیسآزمایش

105ازکمترصفاتبیشترردتصادفیکاملهايبلوكطرح
تصادفیکاملهايبلوكطرحبصورتهادادهلذابوددرصد
گردید.تحلیلوتجزیه

مورد مطالعهگلرنگایرانی و خارجی هاينام و منشا ژنوتیپ- 1جدول 
Table 1. Name and origin of the studied Iranian and foreign safflower genotypes

منشا نام رهشما منشا نام شماره منشا نام شماره
ایران 3-کردستان 45 قبرس Bregon 23 ناشناخته بی نام 1
ترکیه 301055 46 ایران LRV-51-51 24 ناشناخته بی نام 2

ناشناخته 38 47 مکزیک Kimo-76 25 ایران زرقان 3
ایران IL 48 آمریکا Gila 26 ناشناخته 12-2-14-32 4
چین PI-506426 49 پاکستان PI-250190 27 ترکیه Dincer 5

ناشناخته 44 50 --- 47 28 ناشناخته بی نام 6
ناشناخته 62 51 فرانسه PI-9884 29 ایران c111 7
ناشناخته 17 52 ایران مرند 30 ناشناخته بی نام 8

مصر PI-250537 53 آمریکا PI-537636-S 31 ناشناخته 27/N 9
ایران 7-کردستان 54 آمریکا PI-537636-S 32 ایران C444 10
آمریکا CW-4440 55 ایران 4- اصفهان 33 ایران PI-405985 11

ناشناخته 168-S6-5841 56 ایران 1- اصفهان 34 ناشناخته 46 12
ایران 1-کردستان 57 ایران 6-کردستان 35 پرتغال PI-258417 13
آمریکا Hartman 58 ایران C115 36 ایران 9-کردستان 14

ناشناخته 59 ناشناخته 21 37 ناشناخته 220 15
ایران 8-کردستان 60 ناشناخته 324-S6-697 38 ایران 5-کردستان 16
ایران سینا 61 ایران C441 39 ناشناخته 376 17

ناشناخته IRV-55-295 62 ناشناخته 60 40 ایران C4130 18
ایران اراك 63 ایران 7-کردستان 41 ترکیه Yimice 19

ناشناخته 307-S6-697 64 آمریکا S-541 42 سوریه Syrian 20
ناشناخته 40 43 ایران 4-کردستان 21
فلسطین PI-253384 44 ناشناخته 508 22
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بحثونتایج
دادهنشان2جدولدربررسیموردصفاتتوصیفیآمار

دارايفرعیطبقچروکیدهدانهتعدادصفتاست.دهش
ضریبکمترینکهحالیدربودتغییراتضریببیشترین
ضریبهمچنینبود.فرعیطبققطربهمربوطتغییرات
چروکیدهدانهتعدادوفرعیطبقدانهوزنصفاتتغییرات

تعدادصفاتبودند.برخوردارباالییمقادیرازنیزاصلیطبق
اصلی،طبققطرفرعی،شاخهطبقتعدادرعی،فشاخه

داراينیزدانهعملکردودانههزاروزنبوته،تکعملکرد
گلرنگهايژنوتیپدرلذابودندباالیینسبتاًتغییراتضریب

درتواندمیکهداشتوجودتوجهیقابلتنوعبررسی،مورد
ومجیديبگیرد.قراراستفادهموردگلرنگنژاديبهبرنامه

تعدادصفاتدرراتغییراتضریببیشتریننیز)16(همکاران
عملکردودانههزاروزنطبق،دردانهتعدادبوته،درطبق
تحقیقاینهايیافتهباحدوديتاکهنمودندگزارشدانه

میانگیندارايمکزیکمنشابا25ژنوتیپدارد.مطابقت
با33ژنوتیپوبوتهارتفاعکمترینواجدمترسانتی11/51
اختصاصخودبهرابوتهارتفاعبیشترینمترسانتی10/85

بوتهارتفاعتغییراتدامنه)،10(افضلونقابقربانزادهدادند.
گزارشمترسانتی20حدوددرراگلرنگژنوتیپ24در

34حدوددامنهاینتحقیقایندرکهحالیدرنمودند
استفادهموردهايژنوتیپتعدادنکهایبهتوجهبابود.مترسانتی

طبیعیبیشترتنوعوجودلذااستبودهبیشترمطالعهایندر
ژنوتیپصدبررسیدر)16(همکارانومجیديرشد.میبنظر

تا37ازبوتهارتفاعتغییراتدامنهگلرنگ،خارجیوداخلی
اینمشاهداتازبیشترکهاستشدهگزارشمترسانتی129

4/24(فرعیشاخهاولینارتفاعکمترین.باشدمیمطالعه
فرعیشاخهاولینارتفاعبیشترینو27ژنوتیپدرمتر)سانتی

مشابهیبطورگردید.مشاهده33ژنوتیپدرمتر)سانتی0/63(
و27ژنوتیپدرمتر)سانتی9/42(طبقاولینارتفاعکمترین
33ژنوتیپدرمتر)سانتی7/76(طبقاولینارتفاعبیشترین
دارايآمریکامنشابا58ژنوتیپ).2(جدولگردیدمشاهده
33ژنوتیپوساقهقطرکمترینواجدمترمیلی73/5میانگین

اختصاصخودبهراساقهقطربیشترینمترمیلی23/9با
4/8با26ژنوتیپوفرعیشاخه4/3با63ژنوتیپدادند.
شاخهتعدادبیشترینورینکمتدارايترتیببهفرعی،شاخه
ژنوتیپ100ژنتیکیتنوعمطالعهدر.)2(جدولبودندفرعی

فرعیشاخهتعدادبیشترینوکمتریندیم،شرایطدرگلرنگ
ازحاصلنتایجبامقایسهدرکهبود3/7و7/5برابرترتیببه

تعدادصفتمشابه).20(بودبرخوردارکمتريتغییراتدامنه
هايژنوتیپنیزفرعیشاخهطبقتعدادصفتدرفرعی،شاخه

فرعی،هايشاخهدرطبق1/11و4/3بودندارابا26و63
بودند.فرعیشاخهتعدادبیشترینوکمترینواجدترتیببه

واجداصلیشاخهدرطبق1میانگینبا60و54هايژنوتیپ
ینبیشتردارايطبق9/1با16ژنوتیپوطبقتعدادکمترین

دردانهتعداد).2(جدولبودنداصلیشاخهطبقتعداد
ژنوتیپدر(3/43تا)39ژنوتیپدر(6/19ازفرعیهايطبق

3/23ازاصلیهايطبقدردانهتعدادکهحالیدربودمتغیر)3
).2(جدولبودمتغیر)33ژنوتیپ(در2/48تا)59ژنوتیپ(در

طبقدردانهتعدادتغییراتنهدام)،10(افضلونقابقربانزاده
ترتیببه9/42و7/24(18حدوددرراگلرنگژنوتیپ24در

ایننیزتحقیقایندرونمودندگزارشحداکثر)وحداقل
واجدگرم92/0میانگینبا22ژنوتیپبود.15حدوددامنه

گرم97/1با3ژنوتیپوفرعیطبقدردانهوزنکمترین
.دادنداختصاصخودبهرافرعیطبقدرنهداوزنبیشترین
دردانهوزنکمترینواجدگرم05/1میانگینبا59ژنوتیپ

دردانهوزنبیشترینگرم19/2با3ژنوتیپواصلیطبق
(رقم58ژنوتیپدادند.اختصاصخودبهرااصلیطبق

و21/19میانگینبودنداراباترتیببهآمریکا)ازهارتمن
اصلیوفرعیطبققطرمقدارکمترینواجدمتریلیم15/21
میانگینبودندارابا)ایراناززرقان(رقم3ژنوتیپولیبود
اختصاصخودبهرافرعیطبققطربیشترینمترمیلی08/27
میانگینبودنداراباایران)از111c(الین7ژنوتیپوداد
).2(جدولشتدارااصلیطبققطربیشترینمترمیلی99/75
ازبزرگمجموعهیکموفولوژیکصفاتتنوعبررسیدر

8/2الی8/1ازطبققطرهند،درگلرنگهايژنوتیپ
گرم91/7بوتهتکعملکردمیانگین).7(بودمتغیرمترسانتی

وگرم11/5حدوددر59ژنوتیپدرآنمقدارکمترینکهبود
درآمریکا)ازilaG(رقم26ژنوتیپدرآنمقداربیشترین

تنوعبررسیدر.)2(جدولگردیدمشاهدهگرم19/16حدود
عملکردمیانگیناسپانیا،جنوبدرگلرنگژنوتیپ23ژنتیکی

بیشینهوکمینهبطوریکهگردیدگزارشگرم3/31بوتهتک
کمترین).19(بودگرم5/103و5/2ترتیببهصفتاین

و11ژنوتیپدرعدد)1/0(فرعیطبقچروکیدهدانهتعداد
کمترینگردیدمشاهد36ژنوتیپدر)6(آنتعدادبیشترین

و2ژنوتیپدرعدد)2/0(فرعیطبقچروکیدهدانهتعداد
واضحگردید.مشاهد51ژنوتیپدر)4/3(آنتعدادبیشترین

اصلیطبقازبیشترفرعیطبقچروکیدهدانهتعدادکهاست
بهاصلیطبقنزدیکیتواندمیآندالیلازیکیکهاست
هزاروزنمیانگین.)4(باشدگیاهیکنندهفتوسنتزاصلیمنابع
وزنبیشترینکهبودگرم02/27گلرنگهايژنوتیپدردانه
درآنمقدارکمترینوگرم)88/48(2ژنوتیپدردانههزار

تنوعمطالعهدر.)2(جدولبودگرم)43/10(57ژنوتیپ
اینبیشنهوکمینهمیانگین،گلرنگ،ژنوتیپ32ژنتیکی
استشدهگزارشگرم8/27و1/20،3/12ترتیببهصفت

دراست.کمترحاضرمطالعهشدهمشاهدهمقادیرازکه)1(
اسپانیا،جنوبدرگلرنگژنوتیپ23ژنتیکیتنوعبررسی

بهآنبیشینهوکمینهوگرم3/38دانههزاروزنمیانگین
شدهمشاهدهمقادیرازکه)19(بودگرم4/83و4/20ترتیب
برداشتشاخصکمترین2ژنوتیپاست.بیشترحاضرتحقیق

بیشترینواجد20ژنوتیپکهحالیدرداشترا)12/0(
صفتمیانگین.)2(جدولبود)45/0(برداشتشاخص
محتوايکمترین33ژنوتیپبود.درصد26برداشتشاخص

بیشترینواجد57ژنوتیپکهحالیدرداشترا)63/19(روغن
16ژنتیکیتنوعبررسیدربود.)11/36(روغنمحتواي
درصد34تا21حدودازروغنمحتوايایران،درژنوتیپ

در.داردمطابقتمطالعهایننتایجباکه،)11(بودمتغیر
میانگیناسپانیا،درگلرنگهايژنوتیپژنتیکیتنوعبررسی
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ترتیببهآنبیشینهوکمینهودرصد3/28روغنايمحتو
شدهمشاهدهمقادیرازکه)19(بوددرصد1/44و0/14

دردانهعملکردمیانگیناست.بیشترحاضرتحقیق
بودهکتاردرکیلوگرم2/2852بررسیموردهايژنوتیپ
کیلوگرم8/1100(دانهعملکردکمترین57ژنوتیپکهبطوري

بیشترینواجد2ژنوتیپکهحالیدرداشترا)هکتاردر
تنوعمطالعهدر.بود)هکتاردرکیلوگرم0/5160(دانهعملکرد
اینبیشنهوکمینهمیانگین،گلرنگ،ژنوتیپتعداديژنتیکی
هکتاردرکیلوگرم2168و1628،1088ترتیببهصفت

مطالعهشدهمشاهدهمقادیرازکه)1(استشدهگزارش
گیرياندازهموردصفاتواریانستجزیهاست.کمترحاضر
قطرصفاتبجزگلرنگصفاتتمامیدرژنوتیپاثردادنشان

برداشتشاخصودانهعملکرددانه،هزاروزناصلی،طبق
صفاتدرتنهابلوكیاتکراراثر).3(جدولبوددارمعنی
تعدادطبق،اولینارتفاعفرعی،شاخهاولینارتفاعبوته،ارتفاع
محتوايواصلیطبقچروکیدهدانهتعداداصلی،شاخهطبق

بیشترداريمعنیبهتوجهبا).3(جدولبوددارمعنیروغن
تنوعوجودگلرنگ،هايژنوتیپدرشدهگیرياندازهصفات

تواندمیکهاستمحرزمجموعهایندرمالحظهقابلژنتیکی
تجزیهگیرد.قراراستفادهموردگلرنگاصالحیهايبرنامهدر

گلرنگهايژنوتیپدرشدهگیرياندازهصفاتايخوشه
وشدهانجامواردادغامروشواقلیدوسیفاصلهاساسبر

آمارهوچندمتغیرهواریانستجزیهاساسبربرشنقطه
).1(شکلگردیدتعیینویلکالنداي

براي صفات مورد مطالعه گلرنگخارجی ایرانی وهايژنوتیپهاي توصیفیآماره- 2جدول 
Table 2. Descriptive statistics of Iranian and foreign safflower genotypes for studied traits

ضریب تغییرات بیشینه کمینه میانگین صفات اندازه گیري شده
10/8 10/85 11/51 71/62 )cmارتفاع بوته (
34/13 00/63 40/24 54/41 )cmارتفاع اولین شاخه فرعی (
62/9 70/76 90/42 17/55 )cmارتفاع اولین طبق (
15/9 23/9 73/5 12/7 )mmقطر ساقه (
41/19 44/8 40/3 91/4 تعداد شاخه فرعی
11/24 11/11 40/3 44/5 تعداد طبق شاخه فرعی
96/16 90/1 00/1 38/1 تعداد طبق شاخه اصلی
50/16 30/43 60/19 55/28 تعداد دانه طبق فرعی
58/14 20/48 30/23 85/33 تعداد دانه طبق اصلی
22/83 27/1 92/0 37/1 )gوزن دانه طبق فرعی (
07/15 19/2 05/1 50/1 )gوزن دانه طبق اصلی (
42/6 08/27 21/19 48/23 )mmقطر طبق فرعی (
40/18 99/75 15/21 85/25 )mmقطر طبق اصلی (
84/23 19/16 11/5 91/7 )gعملکرد تک بوته (
85/98 00/6 10/0 65/0 تعداد دانه چروکیده طبق فرعی
59/65 40/3 20/0 03/1 تعداد دانه چروکیده طبق اصلی
20/24 88/48 43/10 02/27 )gوزن هزار دانه (
29/17 45/0 12/0 26/0 شاخص برداشت (%)
09/11 11/36 63/19 11/27 محتواي روغن (%)
20/24 00/5160 80/1100 24/2852 )kgعملکرد دانه (

گلرنگهايژنوتیپگیري شدهاندازهصفات تجزیه واریانس - 3جدول 
Table 3. Analysis of variance of measured traits safflower genotypes

ضریب تغییرات خطا ژنوتیپ تکرار منابع تغییرات
 -- 63 63 1 درجه آزادي

2/1 60/0 **17/51 **85/12 )cmارتفاع بوته (
9/2 472/1 **298/60 **612/10 )cmارتفاع اولین شاخه فرعی (
9/1 047/1 **666/55 *380/6 )cmارتفاع اولین طبق (
6/1 0137/0 **8417/0 ns0005/0 )mmقطر ساقه (
2/3 0250/0 **8055/1 ns0076/0 تعداد شاخه فرعی
0/4 0482/0 **4232/3 ns1430/0 طبق شاخه فرعیتعداد
0/3 00176/0 **10791/0 *01167/0 تعداد طبق شاخه اصلی
2/3 816/0 **887/43 ns074/1 تعداد دانه طبق فرعی
8/3 660/1 **451/47 ns206/0 تعداد دانه طبق اصلی
8/2 00152/0 **60726/2 ns00001/0 )gوزن دانه طبق فرعی (
4/4 0044/0 **0990/0 ns0052/0 )gطبق اصلی (وزن دانه
2/1 0807/0 **4961/4 ns0607/0 )mmقطر طبق فرعی (
9/16 11/19 ns20/26 ns62/18 )mmقطر طبق اصلی (
3/4 1152923/0 **0526547/7 ns0000004/0 )gعملکرد تک بوته (
9/57 1413/0 **6842/0 ns3840/0 تعداد دانه چروکیده طبق فرعی
7/18 0368/0 **8719/0 *2113/0 عداد دانه چروکیده طبق اصلیت
8/21 72/34 ns21/50 ns08/79 )gوزن هزار دانه (
4/16 00179/0 ns00221/0 ns00201/0 شاخص برداشت (%)
3/5 06/2 **00/16 *18/9 محتواي روغن (%)
8/21 7/386837 ns6/559401 ns9/8827219 )kgعملکرد دانه (
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صفات مورد مطالعهبراساسگلرنگایرانی و خارجی هايژنوتیپ64بندي ي گروهاي برانمودار تجزیه خوشه-1شکل 
Figure 1. Denderogram of cluster analysis for grouping of 64 Iranian and foreign genotypes based on measured traits

مجزاخوشه5درگلرنگژنوتیپ64حاصل،نتایجاساسبر
ایندرگلرنگشدهگیرياندازهصفاتمیانگینگرفتند.قرار

اساس،اینبرکهاستشدهداده4جدولدرهاخوشه
گیرياندازهصفاتبیشتردردومواولخوشههايژنوتیپ

خوشهدربطوریکهبودندمتوسطیاکمحددرگلرنگشده
اصلی،شاخهطبقتعدادفرعی،شاخهتعدادصفاتتنهااول،
ازبرداشتشاخصوفرعیطبققطرفرعی،قطبدانهوزن

نیزدومخوشهدر).4(جدولبودندبرخورداربااليمقادیر
طبقچروکیدهدانهتعداداصلی،شاخهطبقتعدادصفاتتنها،

ازبرداشتشاخصواصلیطبقچروکیدهدانهتعدادفرعی،
دانهتعداددارايخوشهاینبودند.برخورداربااليمقادیر

لذابود.فرعیواصلیهايطبقدرزیاديکیدهچرو
اصالحبرايمناسبیپتانسلدارايخوشهاینهايژنوتیپ
برداشتشاخصصفتجملهازومذکورصفاتبرخی

)40و2،10هاي(ژنوتیپسومخوشههايژنوتیپباشند.می
جملهازومهمصفاتبیشتربرايباالهايمیانگینداراي
خوشهاینبودند.روغنمحتوايودانهعملکرد،دانههزاروزن

واصلیهايطبقدرمتوسطیاکمچروکیدهدانهتعدادداراي
تعدادوفرعیواصلیهايشاخهدرطبقتعدادبود.فرعی

گردیدمشاهدهباالییحددرنیزفرعیواصلیهايطبقدانه
نظرببعیدچنداندانهعملکردنظرازخوشهاینبرتريلذا

دارايعملکرداجزايصفاتبیشتردرزیرارسدنمی
وفرعیشاخهاولینارتفاع).4(جدولبودباالییهايمیانگین

لذابودباالهاژنوتیپایندرنیززمینازطبقاولینارتفاع
میانگیناست.آسانترهاژنوتیپاینمکانیزهکاروکشت
مترسانتی47دودحدر3خوشهدرفرعیشاخهاولینارتفاع

بینکه)7(و همکارانديوویدشدهگزارشدامنهازکهبود
پتانسیلنشانگرکهاستبیشتربودمترسانتی40تا37

خوشهاست.صفتایناصالحبرايخوشهایناصالحی

ارتفاعفرعی،شاخهاولینارتفاعبوته،ارتفاعصفاتدرچهارم
اصلی،طبقدانهتعداداصلی،شاخهطبقتعدادطبق،اولین
نشانباالییتظاهربرداشتشاخصواصلیطبقدانهوزن
گردیدظاهرضعیفیامتوسطحددرصفاتسایردرولیداد

دانه،هزاروزنمهمصفاتدرخوشهاینالبته).4(جدول
نظراینوازبودمتوسطحددردانهعملکردوروغنمحتواي

برايهمزمانتوانمیکهدشوواقعتوجهموردتواندمی
داد.انجامگزینشباال،برداشتشاخصوعملکرد
طبقتعدادساقه،قطرصفاتنظرازپنجمخوشههايژنوتیپ

قطرفرعی،طبققطراصلی،شاخهطبقتعدادفرعی،شاخه
دارايبرداشتشاخصوبوتهتکعملکرداصلی،طبق

دردانهوزنممهصفاتنظرازولیبودندباالییمیانگین
تظاهردانهعملکردودانههزاروزنفرعی،واصلیهايطبق

هايژنوتیپرسدمیبنظربطورکلی).4(جدولداشتندضعیفی
صفاتبهبودبرايتوجهقابلپتانسیلداشتنباسومخوشه
روغن،محتوايودانهعملکردقبیلازاقتصاديمهم

گلرنگاصالحیبرنامهدرگرفتنقراربرايمناسبیکاندیداي
عملکرداجزايدرخوشهاینهايژنوتیپکهبویژهباشند
داراينیزدانه)هزاروزنوطبقتعدادطبق،دردانه(تعداد

)10زاده نقاب و افضل (قربانبر اساس بودند.باالمیانگین
دتوانمیبوتهدرطبقتعدادصفتافزایشبرايگزینش

که بنا به گزارش در حالیدهدفزایشاعملکرد دانه گلرنگ را
تعدادافزایش چندین صفت از قبیل)،4(بالجانی و همکاران

شاخهتعدادودانهصدوزنطبق،درتعداد دانهبوته،درطبق
بهتواند باعث بهبود عملکرد دانه شده و بایستیمیفرعی
گلرنگعملکرد دانهافزایشبرايگزینشهايشاخصعنوان

دادگیرد. در هر حال نتایج پژوهش حاضر نشانقرارنظرمد
ژرم پالسمدرمورفولوژیکصفاتبرايباالییتنوعکه

بستردهندهنشانباالاین تنوعداشته که وجودوجودگلرنگ
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کهشودپیشنهاد میواستاصالحیکارهايبرايمناسب
اینازگلرنگعملکرد دانهاجزاءودانهعملکردافزایشجهت
درایرانیهايژنوتیپبرداري گردد.بهرهمناسبینحوبهتنوع

ضمنشودمیتوصیهلذاداشتندها حضورخوشهتمامداخل
ازاستفادهگلرنگ،پالسمژرمدرموجودهاياز ژنوتیپاستفاده

قرار نظرمدنژاديبههايبرنامهدرنیزکشوربومیهايتوده
مورفولوژیک و صفاتاسبراسهاژنوتیپبنديگروهگیرد

هاي ژنوتیپتفکیکبهقادرصفاتکه ایندادزراعی نشان
کهکردند) نیز گزارش17(تبریزي امیديمختلف بودند. 

پذیرامکانزراعی و مورفولوژیکتوسط صفاتارقامشناسایی
معالی) و 25و همکاران (دورباششهبازياست، در حالیکه

ارقامشناساییکهکردند) گزارش13و همکاران (امیري
با نتایجنیست. اینپذیرامکانمورفولوژیکتوسط صفات

حاصلنتایج.دارد) مطابقت14،22محققان (سایرگزارشات

محتوايودانهعملکردبرايگزینشکهاستآنازحاکی
ژنتیکیتنوعوجود. استموثرحاضرپالسمژرمدرباالروغن
ودانهعملکرداي عملکرد، صفات زراعی، اجزبرايوسیع

شدهگزارشزیاديمحققانتوسطگلرنگروغنمحتواي 
).5،23(است

موردگلرنگهايژنوتیپکهدادنشانتحقیقایننتایج
مورفولوژیکزراعی و صفاتدرباالییتنوعدارايبررسی
ودانهعملکرداصالحبرايپتانسیلاینازمیتوانکهبودند

5گلرنگ به ژنوتیپ64.نموداستفادهرنگگلمحتواي روغن
هاي خوشه سوم از بندي شدند که ژنوتیپخوشه مختلف طبقه

نظر صفات مهمی همچون وزن هزاردانه، عملکرد دانه و 
هاي دیگر از نظر محتواي روغن برتر بودند در حالیکه خوشه

باشند.تعداد طبق و شاخص برداشت حایز اهمیت می

هاي مختلفگلرنگ در خوشههايژنوتیپگیري شدهاندازهصفات میانگین- 4جدول 
Table 4. Mean of measured traits for safflower genotypes in different clusters

5خوشه  4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه  صفات اندازه گیري شده
96/62 73/65 12/69 63/61 86/58 )cmارتفاع بوته (
50/41 58/44 00/47 24/40 51/38 )cmارتفاع اولین شاخه فرعی (
74/55 78/58 53/61 67/52 49/51 )cmارتفاع اولین طبق (

361/7 225/7 283/7 925/6 770/6 )mmقطر ساقه (
088/5 771/4 433/5 583/4 948/4 تعداد شاخه فرعی
867/5 207/5 033/6 075/5 235/5 تعداد طبق شاخه فرعی
385/1 393/1 119/1 388/1 392/1 تعداد طبق شاخه اصلی
81/28 88/29 52/32 47/26 78/27 تعداد دانه طبق فرعی
54/33 25/36 52/36 38/33 74/31 تعداد دانه طبق اصلی

243/1 250/1 308/1 157/1 863/1 )gوزن دانه طبق فرعی (
495/1 550/1 479/1 480/1 497/1 )gوزن دانه طبق اصلی (
61/23 40/23 81/22 98/22 94/23 )mmقطر طبق فرعی (
71/26 44/25 89/24 01/25 88/25 )mmقطر طبق اصلی (

377/8 549/7 588/7 595/7 903/7 )gعملکرد تک بوته (
5862/0 7321/0 6667/0 7917/0 5373/0 تعداد دانه چروکیده طبق فرعی
3005/1 9179/0 4167/0 0542/1 8266/0 اصلیتعداد دانه چروکیده طبق

59/27 04/31 12/41 08/24 65/21 )gوزن هزار دانه (
2572/0 2543/0 1994/0 2690/0 2687/0 شاخص برداشت (%)

63/27 74/28 21/32 60/25 89/24 محتواي روغن (%)
5/2912 6/3276 1/4340 3/2541 1/2285 )kgعملکرد دانه (
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Abstract
Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an only oilseed crop which, is native to Iran where, is

known as its diversity center. The genetic variation study provides valuable information about
maintenance and their usage of germplasm for breeders to increase efficiency of breeding
programs. In the current study, sixty-four genotypes were assessed for 20 agronomic nag
morphological traits for genetic variation evaluation of in safflower. The number of wizened
seeds per lateral capitulum trait had the greatest CV (coefficient of variation) while the diameter
of lateral capitulum trait indicated the lowest CV. Also, some traits including seed weight of
lateral capitulum, number of lateral branches, number of capitula per lateral branches, diameter
of main capitulum, yield of single plant, thousand seed weight and seed yield showed relatively
high CV amounts. Results of cluster analysis through morphological traits and based on
Euclidean distance and Ward method showed that there were five different clusters. The
genotypes of the third cluster had high values in some important traits such as thousand seed
weight, seed yield and oil content while the genotypes of the other clusters were high in number
of capitulum and harvest index traits. Cluster analysis according to agronomic and
morphological traits could not separate safflower genotypes based on their geographical origins
whereas Iranian genotypes were located in different clusters which shows Iranian genotypes had
high genetic variation. Therefore, regarding this mismatch of genetic variation and geographical
origin, it is better to select safflower genotypes for breeding programs using genetic variation.
Also, local Iranian landraces can be used as a rich genetic source for safflower for breeding
programs.

Keywords: Multivariate analysis of variance, Genetic variation, Safflower, Morphologic traits
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