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مطالعه تنوع ژنتیکی از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی در ژنوتیپهای گلرنگ ( Carthamus
)tinctorius L.
Genetic variation study for agro-morphological traits in safflower genotypes (Carthamus
)tinctorius L.
علی صارمیراد* ،1محمد هادی طالب ،2سعید عمرانی ،2خداداد مصطفوی 3و سید محمدصادق
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پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط میان عملکرد بوته ،اجزاء عملکرد و صفات مورفولوژیک و نیز شناخت دقیق صفات مؤثر بر عملکرد در 32
ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج اجرا شد .بین ژنوتیپ
های مورد بررسی اختالف بسیار معنیداری برای صفات مورد مطالعـه شامل عملکرد بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد غوزه در بوته،
وزن غوزه ،زمان گلدهی ،زمان رسیدگی ،ارتفاع بوته و زمان گلدهی تا رسیدگی وجود داشت که حاکی از تنوع باال در ژرمپالسم مورد مطالعه
میباشد .در بین اجزای عملکرد بیشترین وراثتپذیری متعلق به صفت وزن هزار دانه ( )66/37و تعداد شاخه فرعی ( )65/18بود و کمترین
وراثتپذیری نیز به عملکرد بوته ( )27/91اختصاص داشت که نشان میدهد اصالح غیرمستقیم عملکرد سودمندتر خواهد بود .صفات ارتفاع بوته
و تعداد شاخه فرعی میتوانند بهعنوان شاخص انتخاب در برنامههای بهنژادی مورد استفاده قرار گیرند .تجزیه کالستر بر اساس صفات مورفولوژیک
ژنوتیپها را در پنج کالستر گروهبندی کرد .بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتوان اظهار نمود که با اصالح صفات وزن غوزه و تعداد
غوزه در بوته امکان دستیابی به عملکرد دانه مطلوب در ژنوتیپهای گلرنگ میسر خواهد شد.
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( .)Dwivedi et al., 2005تفاوتهای مورفولوژیکی را میتوان

مقدمه
گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.یک محصول چند

بیشتر در شاخه (ارتفاع و تراکم) ،برگها (حضور یا عدم حضور

منظوره به شمار میرود که برای قرنها مورد کشت قرار گرفته است

برگ) ،تعداد و اندازه گلآذین ،رنگ گل (قرمز ،نارنجی ،زرد و

( .)Dwivedi et al., 2005آستراسه بهعنوان بزرگترین خانواده

سفید) و زمان رسیدگی (زودرس ،متوسط رس و دیررس) مشاهده

گیاهان گلدار شناخته شده است و شامل بیش از  1500جنس و

نمود (.)Arsalan, 2007

 22000گونه میباشد .گونه  C. tinctoriusتنها گونهای از این جنس

اساس علم اصالح نباتات بر وجود تنوع ژنتیکی در میان جوامـع

است که توسط انسان مورد کشت قرار میگیرد (.)Griffee, 2000

گیاهی استوار است و بـدون وجـود تنـوع ،بـهنـژادی و انتخـاب

گلرنگ از گیاهان دنیای قدیم با قدمت کشت حدود  4000سال در

مفهـومی نخواهـد داشـت ( .)Patil et al., 1984اطالعات مربوط

جهان و نیز گیاهی با سازگاری وسیع در مناطق مختلف است

به ماهیت و بزرگی تنوع و وراثتپذیری در جمعیت یکی از پیش

( .)Weiss, 2000, Zhang, 2001سازمان خواروبار کشاورزی

شرطهای الزم برای موفقیت برنامههای اصالحی در انتخاب ژنوتیپ

جهانی ( )FAOمقدار سطح زیر کشت ،عملکرد و مقدار برداشت

های با صفات مطلوب است (.)Dudley and Moll, 1969

گلرنگ را به ترتیب  114002هکتار 832 ،کیلوگرم در هکتار و

بهبود ژنتیکی گیاهان بر قدرت تنوع ژنتیکی در میان گونههای

 948516تن گزارش نموده است ( .)FAO, 2016کشورهای هند،

آن گیاه متمرکز میباشد .تنوع موجب انتخاب برای بهبود و

ایاالتمتحده آمریکا ،مکزیک ،استرالیا و اتیوپی مجموعاً  85درصد

هیبریداسیون میگردد (.)Ogunniyan and Olakojo, 2014

سطح زیر کشت این گیاه را به خود اختصاص دادهاند

صفت عملکرد یکی از مهمترین صفات کمی است که توسط تعداد

( .)Damodaram and Hegde, 2002این گیاه در صنعت نفت،

زیادی ژن کنترل میگردد و تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارد؛

دارو و مواد غذایی از منطقه دریای مدیترانه تا اقیانوس آرام در

بنابراین دارای وراثتپذیری پایینی میباشد بهنحویکه تاکنون ژنی

عرضهای بین  45درجه شمالی تا  45درجه جنوبی رشد میکند

که بهصورت مستقیم بر عملکرد مؤثر باشد یافت نشده است ،لذا

( .)Talebi and Abhari, 2016گلرنگ گیاهی یکساله

گزینش و انتخاب بر اساس عملکرد دانه چندان مؤثر نیست

( )2n=2x=24است که ارتفاع آن بین  20تا  120سانتیمتر است

( .)Richards, 1996در این حالت بهبود عملکرد با استفاده از

( .)Tahmasbpour et al., 2017محتوای روغن دانه آن حدود

گزینش یک یا چند صفت که بر صفت عملکرد مؤثر است ،صورت

 27 -40درصد و محتوای پروتئین  15تا  19درصد میباشد و دانههای

میگیرد ،در نتیجه همبستگی بین اجزاء عملکرد ساده نبوده و حاصل

آن مانند دانههای آفتابگردان کوچک است (.)Emongor, 2010

برهمکنش تعدادی صفت مختلف است ()Marinkovic, 1992؛

گلرنگ با داشتن اسیدهای چرب مفید و ضروری و کیفیت باال از

بنابراین برای بهنژادگران گیاهی شناخت دقیق روابط بین صفات

لحاظ تغذیهای حائز اهمیت ویژهای میباشد ( Talebi and

اجزای عملکرد و اثرات متقابل آنها از لحاظ جنبههای اصالح و

 .)Abhari, 2016این گیاه دارای برگهای پهن ،بدون دمبرگ و

بهبود عملکرد بهصورت غیرمستقیم و شناسایی صفاتی که بهطور

دندانهدار است و گلهای آن بهصورت منفرد ،لولهای و به رنگ زرد

خود به خودی در نتیجه اصالح یک صفت تغییر خواهند کرد،

مایل به قرمز است که در انتهای ساقه ظاهر میگردد ( Bradley et

حائز اهمیت ویژهای میباشد ( .)Holtom et al., 1995اصوالً

 .)al., 1999برگها ،گلبرگها و دانهها دارای خاصیت درمانی

الزمه پاسخ به گزینش مطلوب در هر برنامه به نژادی ،وجود سه عامل

هستند .از گلبرگها برای استخراج رنگ در صنعت پارچه و مواد

مهم تنوع ژنتیکی کافی ،شدت گزینش زیاد و قابلیت توارثپذیری

غذایی استفاده میشود (.)Zhaomu and Lijie, 2001

باال برای صفت مورد نظر است ( .)Falconer, 1989برآورد تنوع

ازآنجاییکه گلرنگ در منطقه وسیعی (دریای خزر تا دریای آرال)

ژنتیکی در گیاهان ،نقش به سزایی در پیشبرد برنامههای اصالحی و

از زمانهای قدیم مورد کشت قرار گرفته و به دلیل دارا بودن

حفاظت از منابع ژنتیکی ایفا میکند ( .)Pearce et al., 2000از

دگرگردهافشانی ،تنوع در گلرنگ در اکثر صفات بسیار زیاد است
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مواد و روشها

جمله مهمترین روشهای آماری جهت برآورد تنوع ژنتیکی روش
آماری چندمتغیره است که همزمان از اطالعات چندین صفت استفاده

مواد گیاهی مورد بررسی در این آزمایش شامل  32ژنوتیپ

نموده و کاربردهای گستردهای در تجزیهوتحلیل تنوع ژنتیکی بر

گلرنگ بومی کشور بود که در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی

اساس دادههای مورفولوژیک ،بیوشیمیایی و مولکولی دارد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج واقع در ماهدشت بهصورت طرح

( .)Nawaz et al., 2018در مطالعهای روی  171رقم ،الین و توده

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد کشت و ارزیابی قرار

گلرنگ از دو گونه  Carthmus oxycanthaو Carthamus

گرفت .ارتفاع این منطقه از سطح دریا  1321متر میباشد .از نظر

 tinctoriusگزارش گردید که عملکرد باال در ژنوتیپهای گلرنگ

مختصات جغرافیایی در  50درجه و  81دقیقه طول شرقی و 35

بیشتر به علت باال بودن تعداد دانه در غوزه و تعداد غوزه در بوته است.

درجه و  72دقیقه عرض شمالی واقع شده است .کرج دارای

لذا وجود تنوع ژنتیکی کافی در این صفات میتواند امکان انتخاب

آبوهوای استوایی سرد با میانگین درجه حرارت سالیانه 12/4

بهتر و عملکرد باالتر توسط اصالحکنندگان را فراهم میسازد

درجه سانتیگراد بوده و مجموع بارندگی سالیانه  256.7میلیمتر

( .)Pourdad and Singh, 2002در گزارشی اعالم گردید که بین

میباشد .بر اساس اقلیم بندی ،منطقه کرج دارای حدود  203روز

ژنوتیپهای گلرنگ از لحاظ صفات فنوتیپی تنوع معنیداری وجود

خشکی از سال میباشد .در نتیجه دارای اقلیمی حد واسط نیمه

دارد ( .)Elfal et al,. 2010در مطالعهای دیگر روی  207ژنوتیپ

بیابانی خفیف تا مدیترانهای گرم و خنک میباشد .از نظر اقلیم بندی

گیاه گلرنگ ،گزارش گردید که تنوع بسیاری در بین ژنوتیپها از

در اقلیم نیمهخشک سرد قرار دارد .از نظر خاکشناسی نیز

نظر صفات زراعی وجود دارد ( .)Johnson et al., 1997در مطالعه

بهطورکلی اراضی منطقه در یک واحد فیزیوگرافی قرار میگیرند

ای دیگر که برای تعیین همبستگی میان عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد

که عبارتاند از :رسوبات بادبزنی رودخانه کرج میباشد .بافت

و صفات زراعی انجام گردید چهار صفت تعداد دانه در غوزه ،تعداد

خاکهای کرج از نوع لومی رسی میباشند و از نظر مواد آلی

غوزه در بوته ،عملکرد بیولوژیک و تعداد شاخه فرعی وارد مدل

نسبتاً غنی است.

رگرسیونی شدند و تأثیرات بسزایی بر تغییرات عملکرد دانه داشتند

در این آزمایش هر کرت شامل پنج ردیف کشت  4متری به

( .)Omidi et al., 2009در این مطالعه ضریب تغییرات ژنتیکی

فاصله  40سانتیمتر و با فاصله بوته روی هر ردیف  10سانتیمتری

دامنهای بین  3/65تا  35/7درصد به ترتیب برای صفات تعداد روز

در نظر گرفته شد .عملیات آمادهسازی زمین کشت متشکل از

تا سبز شدن و عملکرد روغن داشت .در پژوهشی روی تعدادی از

شخم ،دیسک و ایجاد ردیف کاشت (فاروکشی) بود و مقدار 100

ژنوتیپهای گلرنگ مشخص شد که تعداد دانه در غوزه اولین متغیر

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه به زمین داده شد .در طول فصل

واردشده به مدل رگرسیونی بود ( .)Tavakoli et al., 2012آگاهی

رشد وجین و مبارزه با علفهای هرز بهصورت دستی اجرا شد.

از تنوع ژنتیکی موجود بین ژنوتیپهای گلرنگ امکان استفاده از آن

آبیاری و برداشت محصول مطابق نیاز گیاه و روش معمول منطقه

ها را در برنامههای بهنژادی بهمنظور تولید هیبریدهای با عملکرد

بهصورت دستی انجام داده شد .جهت حذف اثرات حاشیهای،

کمی و کیفی مطلوب را فراهم میآورد .لذا مطالعه حاضر جهت

یادداشتبرداری با حذف یک خط از ابتدا ،یک خط از انتها و

ارزیـابی تنـوع ژنتیکـی در این ژرم پالسم و تعیین اهمیت نسبی هر

یک متر از ابتدا و انتهای هر خط از بوتههای در حال رقابت صورت

یک از صفات مورد مطالعه در ارتباط با عملکرد بهعنوان شـاخص

پذیرفت .صفات عملکرد بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد شاخه فرعی،

انتخـاب در برنامههای بهنژادی و گـروهبنـدی ژنوتیـپهـا بـر اسـاس

تعداد غوزه در بوته ،وزن غوزه ،زمان گلدهی ،زمان رسیدگی،

تنـوع ژنتیکی در خصوصیات مورفولوژیک و تعیین ژنوتیپهای

ارتفاع بوته و زمان گلدهی تا رسیدگی اندازهگیری و

برتـر از لحاظ عملکرد دانه و در آخر شناسایی بهترین ژنوتیپ از

یادداشتبرداری شدند.
بهمنظور محاسبه پارامترهای ژنتیکی تجزیه واریانس برای همه

لحاظ عملکرد و صفات مرتبط با آن انجام گرفت.

صفات مورد مطالعه انجام شد .واریانسهای ژنتیکی ،محیطی و
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فنوتیپی بر اساس روش کامستوک و رابینسون ( Comstock and

(واریانس ژنتیکی ،درصد ضریب تغییرات ژنتیکی ،واریانس فنوتیپی،

= ،𝜎𝑔2

درصد ضریب تنوع فنوتیپی ،واریانس محیطی ،درصد وراثتپذیری

𝑒𝑆𝑀 =  𝜎𝑒2و 𝑒𝑆𝑀  𝜎𝑝2 = 𝜎𝑔2 +محاسبه شد .در این روابط

و راندمان ژنتیکی) برای کلیه صفات در جدول  2نشان داده شده

𝑔𝑆𝑀 میانگین مربعات ژنوتیپ 𝑀𝑆𝑒 ،میانگین مربعات خطا و  rتعداد

است .بر اساس جدول  2بیشترین و کمترین مقدار واریانس ژنتیکی

بلوکهای آزمایشی است .وراثتپذیری بر اساس روش فالکونر

( 426/64و  )3/8و ضریب تغییرات ژنتیکی ( 28/12و  )2/24در بین

( )Falconer, 1989از طریق رابطه  h2 = σ2برآورد شد که در

کلیه صفات مربوط به صفات وزن غوزه و زمان گلدهی بود .زمان

 )Robinson, 1952به ترتیب با استفاده از روابط

𝑒𝑆𝑀𝑀𝑆𝑔 −
𝑟

σ2g

p

گلدهی در گیاه گلرنگ یکی از صفات مهم در هنگام برداشت این

آن  𝜎𝑔2واریانس ژنتیکی و  𝜎𝑝2واریانس فنوتیپی بهدستآمده از

محصول میباشد .این نتایج بیانگر آن بود که در بین ژنوتیپهای

جدول تجزیه واریانس بر طبق روش کومستاک و رابینسون

مورد مطالعه این صفت دارای تنوع کمتری میباشد و این یک مزیت

( )Comstock and Robinson, 1952میباشد .جهت برآورد

در هنگام برداشت میباشد ،به این دلیل که میتوان از ادوات

ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی از روش سینگ و چودوری

مکانیزاسیون در زمان کمتر در هنگام برداشت بهره برد .برای صفت

( )Singh and Chaudhary, 1979با استفاده از روابط
√σ2g

= ) PCV (%استفاده شد که در آن

ضریب تغییرات ژنتیکی نیز برابر با  14/56درصد بود .مجیدی و

 𝜎𝑝2 ،𝜎𝑔2و  Xبه ترتیب واریانس ژنتیکی ،واریانس فنوتیپی و میانگین

همکاران ( )Majidi et al., 2012در مطالعهای بر روی  100ژنوتیپ

صفت میباشند .جهت برآورد پیشرفت ژنتیکی از رابطه × 𝑘 = 𝐴𝐺

گلرنگ نیز اختالف بسیار معنیداری روی صفات مورفولوژیکی و

)Allard, 1960; Singh and Chaudhary, 1979( 𝜎𝑝 × ℎ2

مخصوصاً صفت وزن هزار دانه گزارش نمودند .نتایج جدول  2نشان

استفاده شد که در آن  kشدت گزینش  10درصد برابر 𝜎𝑝 ،1/755

میدهد عوامل محیطی تأثیر عمدهای بر صفات وزن غوزه و تعداد

انحراف معیار فنوتیپی و  h2وراثتپذیری میباشد.

غوزه در بوته دارند و در نتیجه بایستی از سایر صفات که وراثت

X

= ) GCV (%و

√σ2p

وزن هزار دانه مقدار واریانس ژنتیکی برابر  23/86درصد و مقدار

X

پذیری بیشتری دارند جهت انتخاب و بهبود آن بهره برد.

گروهبندی ژنوتیپهای آفتابگردان بر اساس روشهای مختلف
تجزیه خوشهای با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد اما به دلیل

ژنوتیپها از لحاظ ارتفاع بوته دارای اختالف معنیداری بودند

اینکه روش  Wardدر تمایز ژنوتیپها در مقایسه با سایر روشها

(جدول  )1و مقدار واریانس فنوتیپی و ژنوتیپی آنها نیز برابر با 29/87

موفقتر عمل نمود ،جهت گروهبندی ژنوتیپها و تفسیر نتایج استفاده

و  48/17بود .وراثتپذیری کل برای ارتفاع  62/01درصد برآورد

شد.

گردید (جدول  .)2برای صفت ارتفاع بوته وراثتپذیری باالیی در
تجزیه واریانس ساده دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از

گزارشها وجود داشت (Amini et al., Camas et al., 2006

نرمافزار  SASنسخه  9/1و محاسبه پارامترهای ژنتیکی ،میانگین

; .)Majidi et al., 2012; 2008به دلیل معنیدار بودن تفاوت

خوشهها و درصد انحراف از میانگین گروهها در روش تجزیه

ژنوتیپها از لحاظ ارتفاع بوته ،وجود تنوع ژنتیکی و وراثتپذیری

خوشهای با استفاده از محیط  Excelانجام شد.

باالی برآورد شده برای این صفت و با توجه به اینکه بوتههای پا بلند
برای برداشت مکانیزه مناسب نیستند و خوابیدگی محصول و در نتیجه

نتایج و بحث

کاهش محصول را به دنبال خواهند داشت ،امکان انتخاب ژنوتیپ

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ژنوتیپهای گلرنگ

های مناسب جهت مقاومت به ورس و برداشت مکانیزه وجود دارد.

در جدول  1ارائه شده است .بر اساس این نتایج ،بین کلیه صفات

مقدار وراثتپذیری برای صفت وزن هزار دانه نسبت به سایر صفات

مورد اندازهگیری اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد

بیشترین مقدار ( )66/37بود که میتوان نتیجه گرفت برای انتخاب،

وجود دارد .این موضوع نشاندهنده وجود تنوع ژنتیکی میان

شاخص مناسبی میباشد .بر اساس نتایج جدول  2صفت وزن غوزه

ژنوتیپهای مورد مطالعه گلرنگ میباشد .نتایج پارامترهای ژنتیکی
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دارای بیشترین راندمان ژنتیکی میباشد .میتوان از این صفت برای
شاخص انتخاب در مطالعات بعدی استفاده نمود.
جدول  -1نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی در ژنوتیپهای گلرنگ
Table 1-Analysis of variance results for safflower agronomic traits
زمان

زمان گلدهی تا

زمان گلدهی

وزن غوزه

تعداد غوزه در بوته

وزن هزار دانه

تعداد شاخه فرعی

ارتفاع بوته

عملکرد بوته

Flowerin
g time

Boll
weight

No. of bolls
per plant

1000 seeds
weight

No. of
branches

Plant
height

Plant
yield

df

157.26ns

40.83ns

3.37ns

*9.94

*72.9

33.01ns

2

**417.42

**83.69

**19.45

**107.9

**167.08

31

12.09

2.94

18.3

77.3

62

10.36

13.05

5.53

32.33

رسیدگی

رسیدگی

Flowering
to Ripening

Ripening
time

6.29ns

2.32ns

6.21ns

**18.3

**32.78

**16.34

**1633.8

5.74

7.9

4.92

353.92

133.95

7.44

2.35

2.55

26.15

26.56

درجه آزادی

منابع تغییر
S.O.V

بلوک
Block
ژنوتیپ
Genotype
خطای آزمایشی
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1 ،5درصد و غیر معنیدار.
ns,*,**: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively
جدول  -2پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی ژنوتیپهای آفتابگردان برای صفات مورفوفیزیولوژی
Table 2- Genotypic and phenotypic parameters of sunflower genotypes for agro-morphological traits
زمان گلدهی تا

زمان

رسیدگی

رسیدگی

Flowering to
Ripening

Ripening
time

زمان گلدهی

وزن غوزه

تعداد غوزه در بوته

Flowerig
time

Boll
weight

No. of bolls
perbush

وزن هزار دانه

تعداد شاخه فرعی

1000
seeds
Weigh

No. of
branches

ارتفاع
بوته
Plant
height

عملکرد بوته
Plant
yield

4.18

8.29

3.8

426.64

94.49

23.86

5.50

29.87

29.92

6.35

2.41

2.24

28.12

22.32

14.56

17.84

7.07

20.12

9.92

16.19

8.72

780.56

228.44

35.95

8.44

48.17

107.22

9.79

3.37

3.40

38.03

34.70

17.87

22.10

8.98

38.08

5.74

7.90

4.92

353.92

133.95

12.09

2.94

18.30

77.30

42.17

51.21

43.62

54.65

41.36

66.37

65.18

62.01

27.91

7.25

3.03

2.60

36.49

25.20

20.83

25.28

9.78

18.66

پارامترهای ژنتیکی
Genetic parameters

Genetic
variance
Coefficient of
genetic
)variation (%
Phenotypic
variance
Coefficient of
phenotypic
)variation (%
Environmental
variance
Heritability
percentage
Genetic
(efficiency)%

در جدول  3نتایج میانگین گروهبندی بر مبنای تابع تشخیص و

بوته دارای کمترین مقدار ( 11/41و  )26/54بودند .بیشترین و

درصد انحراف از میانگین کل در تمامی ژنوتیپهای گلرنگ نشان

کمترین درصد انحراف در میانگین گروه اول (عملکرد بوته  0/92و

داده شده است .این نتایج صفات مورد مطالعه را در  5گروه کلی قرار

تعداد شاخه فرعی  ،)-4/15گروه دوم (زمان گلدهی تا رسیدگی

داد .صفات زمان رسیدگی و ارتفاع بوته در اولین گروه دارای

 0/46و وزن غوزه  ،)-9/54گروه سوم (وزن غوزه  3/7و وزن هزار

بیشترین مقدار ( 119و  )79/83و صفات تعداد شاخه فرعی و عملکرد

دانه  ،)-0/91گروه چهارم (وزن غوزه  5/4و ارتفاع بوته  )-0/5و
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گروه پنجم (تعداد غوزه در بوته  3/52و ارتفاع بوته  )-0/15بود.

تنوع ژنتیکی و میزان هتروزیس باالتری را ایجاد خواهد نمود .نتایج

صفت زمان رسیدگی و تعداد شاخه فرعی در تمامی گروهها بیشترین

این پژوهش با نتایج مجیدی و همکاران ( )2012و امینی و همکاران

و کمترین مقدار را دارا بودند (جدول  .)3همچنین این نتایج نشان داد

( )2011مطابقت داشت.

که صفات ارتفاع و عملکرد بوته در تمام گروهها دارای میانگین بیشتر

نتیجهگیری کلی

و کمتر نسبت به سایر صفات و کمتر و بیشتر از صفت زمان رسیدگی

در مجموع نتایج این مطالعه تنوع ژنتیکی قابل مالحظهای بین

و تعداد شاخه فرعی میباشد.

تمامی ژنوتیپها از نظر تمامی صفات مورد بررسی را نشان داد.

در این مطالعه بهمنظور گروهبندی ژنوتیپها از تجزیه خوشهای

شناخت دقیق نحوه روابط میان صفات (عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد

به روش وارد و بر مبنای تابع تشخیص بهعنوان معیار تشابه استفاده

و صفات زراعی) این امکان را برای بهنژادگران گیاهی فراهم می-

شد .شکل  1نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای و  5گروه

آورد تا با گزینش ژنوتیپهای مناسب و مورد استفاده قرار دادن

ژنوتیپی را در فاصله حدود  3نشان میدهد .خوشههای  1تا  5هر

در برنامههای اصالحی به نتیجه مدنظر و مطلوب نزدیک شوند.

کدام به ترتیب دارای  4 ،8 ،9 ،10و  1ژنوتیپ بودند .بررسی

نتایج نشان داد که صفت تعداد غوزه در بوته و وزن غوزه مهمترین

ژنوتیپهای موجود در چهار گروه نشان میدهد که ژنوتیپهای

صفات در ژنوتیپهای مورد مطالعه است لیکن به دلیل اینکه

مناطق مشابه و یکسان بهطورکلی و تا حدودی در یک کالستر قرار

وراثتپذیری پایینتری نسبت به وزن هزار دانه دارد ،هر سه جزء

گرفتهاند .این دندروگرام نشان داد که ژنوتیپهای گروه یک با

میتوانند در برنامههای اصالحی برای گزینش ژنوتیپهای با

ژنوتیپهای گروههای  1و  2با ژنوتیپهای گروه  4 ،3و  5اختالف

عملکرد باالتر مورد توجه قرار گیرند.

زیادی دارند و در نتیجه تالقی بین ژنوتیپهای این دو کالستر احتماالً

جدول  -3نتایج گروهبندی بر مبنای تابع تشخیص در ژنوتیپهای گلرنگ
Table 3- Results of classification based on the discriminating function of Safflower Genotypes
زمان گلدهی تا

زمان رسیدگی

زمان گلدهی

وزن غوزه

Flowering to
Ripening
31.3

Ripening
time

Flowerig
time

Boll
weight

119

87.17

65.69

رسیدگی

تعداد غوزه در
بوته

وزن هزار دانه

تعداد شاخه

Weigh
1000
seeds

فرعی

ارتفاع بوته
Plant
height

عملکرد
بوته

No.
bollsperbush
40.08

32.47

-0.46

-0.11

-0.03

-0.94

-0.81

0.16

-4.15

32.7

119.59

87

47.52

34.47

34.14

13.36

76.43

0.46

0.06

0.05

-9.54

-5.87

0.5

0.45

-0.3

-7.95

32.25

119.38

86.38

82.58

48.06

32.31

14.86

76.94

29.71

0.06

0.01

-0.13

3.7

2.58

-0.91

3.26

-0.1

2.32

32.25

118.08

85.83

102.99

51.45

37.67

12.88

74.19

37.85

0.03

-0.13

-0.15

5.4

2.26

1.54

-0.26

-0.5

4.9

35.33

124.67

90

144.5

92.67

32.14

16

73.67

40

0.31

0.14

0.11

3.15

3.52

-0.13

0.68

-0.15

1.47

32.17

119.32

86.84

71.92

43.56

33.54

13.14

77.25

27.18

28

Plant
yield
26.54

No.
branches
11.41

79.83
0.92

1.05
19.51

گروه
Groups
First group mean
Percentage
deviation from total
mean
Second group mean
Percentage
deviation from total
mean
Third group mean
Percentage
deviation from total
mean
Fourth group mean
Percentage
deviation from total
mean
Fifth group mean
Percentage
deviation from total
mean
Total mean
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شکل  -1دندروگرام ژنوتیپهای گلرنگ بر اساس صفات مورد مطالعه ،با استفاده از روش  Wardو برش با استفاده از تابع تشخیص
Figure 1- Dendrogram of safflower genotypes basis of studied traits using Ward method and cutting by discriminate
function
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Abstract
Safflower cultivation is widespread throughout the world from India and China to Africa and Europe.
The aim of this study was to determine the relationship between plant yield, yield components and
morphological traits, as well as accurate recognition of traits affecting the yield on 32 safflower
genotypes in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Islamic
Azad University, Karaj Branch. Among the studied genotypes, there was a significant difference in all
studied traits such as plant yield, 1000-seed weight, number of branches, number of bolls per plant, boll
weight, flowering time, flowering time, plant height and flowering time until there was an examination
that indicated a high diversity in the germplasm studied. Among the yield components, the most
heritability was attributed to 1000 seed weight (66.37) and number of branches (65.18), and the lowest
heritability (27.91) was attributed to plant yield, which indicates that indirect modification of yield would
be more beneficial. Plant height and number of branches can be used as an index of selection in breeding
programs. Cluster analysis based on morphological traits categorized genotypes into five clusters. Based
on the results of this study, it can be stated that by improving the traits of boll weights and number of
bolls per plant, it is possible to achieve the desired grain yield in safflower genotypes.
Keywords: Genetic Parameters, Cluster, Heritability, Safflower.
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