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  يرانير اي موسيها پي ژنوتيکي تنوع ژنتيبررس
)Allium hirtifolium Boiss (کيبا استفاده از صفات مورفولوژ  
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  چکيده
  

ان، اراک، ي آشتيها پي شامل ژنوتيرانير ايپ موسي ژنوت١٧ک ين پژوهش صفات مورفولوژيدر ا

دارنگون، صحنه، کنگاور،  اخيدان، سين، خوانسار، سپيواندره، خمي، دياريز ارژن، دشمن بروجرد، دشت

 شده يآور  جمعيها سوخ.  قرار گرفتيابياسوج مورد ارزين و ي، نهاوند، هرسيسرخ کوهرنگ، کوهمره

 يفي و کي در مزرعه کشت و صفات کمي کامل تصادفيها صورت طرح بلوک از مناطق ذکر شده به

دهنده، ضخامت طبق  لها از جمله صفات طول، عرض، ضخامت و تعداد برگ، طول و قطر ساقه گ آن

ن، طول دمگلچه، قطر متوسط سوخ، وزن متوسط سوخ، تعداد سوخک، يآذ ن، تعداد گل در گليآذ گل

ها نشان  انس دادهيه واريتجز.  شديريگ اندازه ، درصد ماده خشک و درصد خاکستريا درصد سوخ خوشه

جز عرض برگ و طول دمگلچه،   به،يريگ ه صفات مورد اندازهي از نظر کلي مورد بررسيها  پيداد که ژنوت

 يلي م٠٥/٦٢(ن قطر متوسط سوخ يشتري بيپ خوانسار دارايژنوت.  با هم داشتنديدار يار معنيتفاوت بس

 يا ه خوشهيتجز. بود) مربع  گرم در متر٤٥/١٤٠٠(و عملکرد )  گرم٤٥/١٤٠(، وزن متوسط سوخ )متر

، ياريز  اراک، دشمنيها پير گروه اول ژنوت گروه قرار داد که د٣ مورد مطالعه را در يها پيژنوت

واندره ياسوج، بروجرد، دين، ي خميها پين و نهاوند، در گروه دوم ژنوتي، خوانسار، هرسيسرخ کوهمره

دارنگون، صحنه و کنگاور  اخيان، سيارژن، کوهرنگ، آشت  دشتيها پيدان و در گروه سوم ژنوتيو سپ

  يک گونه کامال متفاوت با شالوت معمولي يرانيار يج نشان داد که موسينتا. قرار گرفتند

)Allium ascalonicum (قات ي تحقي براي با ارزشيکياد بوده و منبع ژنتيار زي تنوع بسيبوده و دارا

  . استينژاد به

  

  .ينژاد ، بهي، توده بوم)Allium hirtifolium Boiss (يرانير ايموس: يدي کليهاهواژ

  
  مقدمه

 قابل يها ک که حاصل جهشي مورفولوژينشانگرها
 ين نشانگرها براي هستند از نخستيت در مورفولوژيرو

ار ي بسيها ند و از زمانيآ يشمار م  بهيص و جداسازيتشخ
گران نبات قرار  ن بهنژاديدور مورد استفاده بشر و همچن

ک ژن کنترل ي که توسط يکيصفات مرفولوژ. اند گرفته
 از يعي در بخش وس که دامنه ظهورشانيشوند، در صورت يم

ک نشانگر يعنوان  تواند به يدار باشد، مي پايطيط محيشرا
اما اغلب ). ١٦(رد ي مناسب مورد استفاده قرار گيکيژنت

 بوده و ي توارث چند ژني داراي و اقتصاديصفات مهم زراع
ق يص دقيجه امکان تشخيباشند، درنت يط مير محيتحت تاث

ن سهم هر ژن در ييتعپ مشکل بوده و ي فنوتيپ از رويژنوت
 ينژاد ک بهي کالسيها ک صفت با استفاده از روشيتظاهر 

ن بوده و يين صفات پاي ايريپذ وراثت. باشد ير نميامکان پذ
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ل ين دليبه هم.  آنها مشکل استيابي ارزيها ز روشين
 جهت ي با توارث ساده و قابل بررسييها يژگياستفاده از و
م ير مستقي غيارهايان مععنو ن صفات بهيرات اييمطالعه تغ

ن ينش مورد توجه بهنژادگران قرار گرفت و در اي گزيبرا
  ). ١(افتند ي فراوان ي کاربردهايات ملکوليراستا خصوص

 از ي در مورد تعداديکي تنوع ژنتيابيتاکنون ارز
 انجام شده يرانيا ر و ترهياز، سي از جمله پيازي پيها يسبز

 يها پيست که ژنوتعنوان مثال مشخص شده ا است و به
 تفاوت ي در اکثر صفات مورد بررسيرانياز اي پيبوم
  ). ٦، ٣، ٢( دارند يدار يمعن

صفات رنگ برگ، طول برگ، قطر چتر ) ١٣٦٨(عرب 
گل، عرض سوخ، ضخامت پوست سوخ، ضخامت طوقه، 

 پوست، رنگ سوخ، رنگ گوشت، تعداد بذر در يها هيتعداد ال
 را يرانياز ايپ پينج ژنوتچتر، وزن صد دانه و شکل سوخ پ

 يها پين ژنوتي را بيدار يار معني کرد و تفاوت بسيبررس
  . مورد مطالعه گزارش کرد

 انجام شد، يرانياز ايپ پي ژنوت١٩ ي که بر رويا مطالعه
ک و ي مورفولوژيها يژگي وي از نظر تمامياديار زيتنوع بس

 به درصد يکيب تنوع ژنتين ضريشتري نشان داد و بيزراع
ن آن به تعداد روز تا سبز شدن بذر يوزن خشک بوته و کمتر

  ).٦(تعلق داشت 
ک تره يدر مطالعه صفات مورفولوژ) ١٣٧٣ (يموسو

ها   چون رنگ برگ، طرز قرار گرفتن برگي صفاتيرانيا
نسبت به ساقه، تعداد برگ، طول و عرض برگ، تعداد، طول 

تعداد ، ل، طول دم گييازچه هواي، وجود پ نيآذ و قطر گل
جه ي کرد و نتيابيگلچه در هر چتر و قطر چتر گل را ارز

 از صفات يمي مورد مطالعه در مورد نيها پيگرفت که ژنوت
  .  داشتنديدار يتفاوت معن
 از يکي) .Allium hirtifolium Boiss (يرانير ايموس

ر يموس). ١٢، ١٠، ٧(ران است يک اي و اندمياهان بوميگ
ق شالوت ين تحقي که در ايرجر خاي با انواع موسيرانيا
)Allium ascalonicum (ده شد، کامال متفاوت استينام .

گر يکدي با يعيشگاه طبياه از نظر منشا و روين دو گيالبته ا
 از مناطق يرانير اي که موسيطور  بارز دارند، بهيها تفاوت

 که شالوت که ير منشا گرفته، در حالي و سردسيکوهستان
 است، عمدتا در ي شرقياي آسيري گرمسيمنشا آن نواح
). ١٤، ١٣، ٥ ،٤(شود  ي اروپا کشت ميريمناطق گرمس

ا کالستر است و يصورت خوشه  ن سوخ شالوت بهيهمچن
 يراني ايرهاي موسياند، ول دهيهم چسب چند سوخ از ته به

ها حالت   آن  ازيصورت منفرد هستند و درصد کم شتر بهيب
  . دارنديا خوشه

ها و  نيتامي، وي از امالح معدني غنيرانير ايموس
 از مناطق کشور ياري است و در بسي چرب ضروريدهاياس
اه از ين گيا. رديگ يشده مورد استفاده قرار م صورت خشک به

 کاهش فشار ي مهم بوده و برايياهان داروي جزو گينظر طب
 ي خوراکيها قسمت). ٩(رد يگ يخون مورد استفاده قرار م

پودر خشک . باشند ي م  توپر آنياازهيها و پ ر برگيموس
ن هر ساله يهمچن.  رسدي مياه به مصرف داخلين گيشده ا
 ي از پودر خشک شده به خارج از کشور صادر ميريمقاد
  .شود

 يها پيک ژنوتي صفات مرفولوژيابيتاکنون در مورد ارز
 صورت يا  آنها مطالعهيکين شناسنامه مورفولوژييآن و تع

 يرانير ايپ موسي ژنوت١٧ن پژوهش يلذا، در ا. نگرفته است
 و صفات يآور  آنها جمعيعي طبيشگاهياز مناطق مختلف رو

  . قرار گرفتيابيک آنها مورد ارزيمورفولوژ
  

  ها مواد و روش
  ياهي گيها  نمونهيآور جمع

ران يک اي و اندمياهان بومي از گيکير به عنوان يموس
د، يرو يها م  و خودرو در مراتع و کوهستانيصورت وحش به

ران مشخص ي فلور اين ابتدا مراکز پراکنش آن از رويبنابرا
جز مناطق پراکنش ذکر شده  ن بهيهمچن). ١٢، ١٠، ٧(شد 

 يعي و ادارات منابع طبيدر منابع از اطالعات افراد محل
اه ين گيبودن ا يبا توجه به وحش. ها استفاده شد استان
ل بود که ن مشکي بزرگترياهي گيها  سوخ نمونهيآور جمع

ه مناطق پراکنش و يخوشبختانه با انجام مسافرت به کل
 و ي و افراد خبره محليعيگرفتن از اداره منابع طب کمک

 يزمان جمع آور. اه انجام شدين گي ايشگاه اصليرفتن به رو
 يها پي که ژنوتيسوخها بسته به منطقه متفاوت بود به طور

 يها  سوخل اسفند ماه ويمربوط به استان فارس در اوا
 ير مناطق از خرداد تا مرداد ماه جمع آوريمربوط به سا

  .ه شدي سوخ ته٥٠پ يضمنا از هر ژنوت. شدند
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   شدهيآور  جمعيرهايکاشت موس
ن شامل شخم، يه زميات تهي عمل١٣٨٥در آذرماه 

 گروه يقاتيسک و نرم نمودن بستر کاشت در مزرعه تحقيد
صورت  ن بهيسپس زم.  دانشگاه تهران انجام شديعلوم باغبان

 يها متر آماده شد و سوخ ي سانت٥٠ پشته به عرض يجو
صورت  ش بهيآزما. انتخاب شده در وسط پشته کاشته شدند

پ در سه تکرار ي ژنوت١٧ شامل يطرح بلوک کامل تصادف
 يشيطول هر واحد آزما. اده شدي پيشي واحد آزما٥١جمعا 

 خط کيهر کرت شامل .  متر بود٥/٠ متر و عرض آن ٢
 ٢٠ سوخ به فاصله ١٠ هر خط يکاشت بود که در رو

 يريگ  جهت اندازهيانيمتر کاشته شد که هشت بوته م يسانت
 ياريبالفاصله بعد از کاشت آب. صفات در نظر گرفته شد

علت   به١٣٨٦بهشت ماه يانجام شد و پس از آن تا ارد
بهشت تا ياز ارد.  صورت نگرفتياري، آبي فصليها يبارندگ
ک بار ي هر هفته ياريز برداشت در اواخر خرداد ماه آبقبل ا

 هرز بود که يها ات داشت شامل دفع علفيعمل. انجام شد
ها،  يماريدر مورد آفات و ب. دوبار با دست صورت گرفت

اهان مشاهده ي گي رويماريم آفت و بيچ عاليخوشبختانه ه
  .نشد
   صفاتيابيارز

 در کشور اهين گيبا توجه به محدود بودن پراکنش ا
اه تاکنون ين گي اي براي اختصاصياهينامه گ فيران، توصيا
اسه يره آلياهان تير گين براساس سايبنابرا. ه نشده استيارا
ن و صفات ي تدويرانير ايف نامه موسين بار توصي اوليبرا

طول، عرض، ضخامت و تعداد برگ، طول و قطر ساقه 
ن، يآذ لن، تعداد گل در گيآذ دهنده، ضخامت طبق گل گل

طول دمگلچه، قطر متوسط سوخ، وزن متوسط سوخ، تعداد 
سوخک، درصد کالستر سوخ، درصد ماده خشک، درصد 

ها مورد  ن آنيانگي و ميريگ خاکستر و وزن هزار دانه اندازه
  . قرار گرفتنديل آماريه و تحليتجز

 صفات مورد مطالعه بجز دو بوته ابتدا يريگ جهت اندازه
ه صفات هشت يه، کلياهان حاشيعنوان گ هها ب  کرتيو انتها
 قطر از يريگ  اندازهيبرا.  شديريگ مانده اندازهيبوته باق

. کار رفت ن آنها در محاسبات بهيانگيس استفاده شد و ميکول
 يها صورت ورقه ها به  ماده خشک، سوخيريگ جهت اندازه

 ساعت در آون ٤٨مدت  ن بهينازک برش خورده و پس از توز

گراد قرار داده شدند و  ي درجه سانت٦٠ يبا دما يکيالکتر
ن جهت يهمچن.  شدنديريگ ق اندازهي دقيسپس با ترازو

 ٨شده به مدت  هاي خشک تعيين درصد خاکستر، نمونه
گراد   درجه سانتي٦٠٠ساعت در کوره الکتريکي با دماي 

  ).٨(قرار گرفتند 
  ها ه دادهيتجز

 يها يژگيه صفات و وي کليانس برايه واريتجز
ها از  ه عاملي و تجزيه همبستگي شده، تجزيريگ اندازه
ها   و با استفاده از چرخش عاملver. 11.5 (SPSS(افزار  نرم

(Factor Rotation)ماکس ي و از روش ور(Varimax) 
 ٥/٠ يب عاملي و مستقل ضرايدر هر عامل اصل. استفاده شد
 يا شهه خوين تجزيهمچن. دار در نظر گرفته شد يبه باال معن

 و محاسبه فواصل بعد از (Ward Method)با روش وارد 
  .ها انجام گرفت کردن داده استاندارد

 
  ج و بحثينتا

  ها نيانگيسه ميانس و مقايه واريتجز
پ ي شود ژنوتي مشاهده م١طور که در جدول  همان

از نظر عرض برگ . ن طول برگ بوديشتري بياسوج داراي
ک گروه يشتند و همه در  ندايدار يها تفاوت معن پيژنوت
اسوج ي يها پياز نظر ضخامت برگ ژنوت . قرار گرفتنديآمار
ن ضخامت ين و کمتريشتري بيب دارايترت دارنگون به اخيو س
 برگ در بوته ٦٢/٥ن يانگيان با داشتن ميپ آشتيژنوت. بودند

پ يژنوت. خود اختصاص داد ن تعداد برگ در بوته را بهيشتريب
 ٧٨طول حدود   بهيا دهنده گل هاسوج با داشتن ساقي

 ٤٤پ اراک با طول ين و ژنوتيشتري بيمتر دارا يسانت
. بودند دهنده  ن طول ساقه گلي کمتريمتر دارا يسانت
خود  دهنده را به ن ضخامت ساقه گليشترياسوج بيپ يژنوت

واندره، صحنه، کوهرنگ، ي ديها پياختصاص داد و ژنوت
ک گروه قرار ي در يت آماران بدون تفاوينهاوند، اراک و آشت

شتر از همه ياسوج بيپ ين ژنوتيآذ ن قطر گليهمچن. گرفتند
ن يذآ ها بود و هماهنگ با آن تعداد گل موجود در گل پيژنوت
ن ين کمتريپ هرسيژنوت. ها بود پير ژنوتيشتر از سايز بيآن ن

از نظر طول دمگلچه . ن را داشتيآذ تعداد گل در گل
  . نشان ندادنديدار يها تفاوت معن پيژنوت
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 سوخ تفاوت يها يژگي مورد مطالعه از نظر ويها پيژنوت
 سوخ يها يژگين ويمهمتر.  با هم داشتنديدار يار معنيبس

عبارتند از قطر متوسط سوخ، وزن متوسط سوخ، تعداد 
 ي اصليها درصد سوخ( کالستر يها سوخک و درصد سوخ

). دهم هستن  متصل بهيک سوخ اصليش از ي بيکه دارا
 يپ خوانسار از منطقه گلستان کوه استان اصفهان دارايژنوت
ز از نظر يپ کوهرنگ نيژنوت. ن قطر متوسط سوخ بوديشتريب
ک يپ خوانسار در يدار با ژنوت ين صفت بدون تفاوت معنيا

  .گروه قرار گرفت
 گرم و ٤٥/١٤٠ن وزن سوخ يانگيپ خوانسار با ميژنوت

ن وزن يشتري بيارامربع د  گرم در متر٤٥/١٤٠٠د يتول
ن عملکرد يانگيم. متوسط سوخ و عملکرد در مترمربع بود

 برابر مقدار ٧/١ش از يپ خوانسار در مترمربع بير ژنوتيموس
مله و يالشتر، ر( استان لرستان يها پيگزارش شده در ژنوت

 کنگاور، کوهرنگ، نهاوند و يها پيژنوت). ١٥(بود ) نخودر
دار در گروه  ي تفاوت معنن دو صفت بدونياسوج از نظر اي

با توجه به وزن متوسط سوخ و عملکرد در . دوم قرار گرفتند
پ شامل خوانسار، کنگاور، کوهرنگ، يمربع، پنج ژنوت متر

منظور اهداف  ر بهيد موسياسوج جهت کشت و تولينهاوند و 
شوند و در  يه مي خشک توصيها  و فرآوردهيخور تازه
ات يشوند و از نظر عمل که با تراکم مناسب کشت يصورت

توانند  يت شوند، ميري هرز مديها  از جمله دفع علفيزراع
 ي داشته باشند و ضمن سودمنديعملکرد قابل قبول

ب مراتع و ي از تخريري در جلوگي، کمک موثرياقتصاد
ران يک اي و اندمياه با ارزش بومين گي ايکيش ژنتيفرسا
  . کنند
 شمارش شد و پ صحنهين تعداد سوخک در ژنوتيشتريب
دار با  ين بدون تفاوت معني بروجرد و هرسيها پيژنوت
ها   سوخک. پ صحنه در گروه برتر قرار گرفتنديژنوت
رند، اگرچه ير مورد استفاده قرار گياد موسيتوانند در ازد يم
.  استي اصليها ار کمتر از سوخيها بس  آنيت انباريقابل

تان کردستان واندره اسيپ دين تعداد سوخک در ژنوتيکمتر
ها کمتر   ن که هرچه تعداد سوخکيبا توجه به ا. مشاهده شد

تر و اندازه بزرگتر   شکل مناسبي دارايباشد، سوخ اصل
ر يواندره بر سايپ دين صفت ژنوتيباشد، از نظر ا يم

  . دارديها برتر پيژنوت
پ يدر ژنوت)  درصد٣٤/٣٢(ن درصد ماده خشک يشتريب

ان يپ آشتيدر ژنوت)  درصد٢٢/٢٦(ن آن يبروجرد و کمتر
 کمتر از ير تنها کميمقدار ماده خشک موس.  شديريگ اندازه

ن درصد ماده يشترياست که ب) ٪٣٦(ر يمقدار ماده خشک س
 يها ير سبزي از سايها دارا است، ول ين سبزيخشک را در ب

  ).١٧، ١٣(شتر است ي بيازيپ
  

  يرانير اي موسياه پيک ژنوتين صفات مورفولوژيانگيسه مي مقا‐١جدول 

اره
شم
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  طول برگ
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  برگ

آذين  طول گل
)cm(  
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 دهنده گل
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قطر طبق 
 آذين گل
)cm(  

تعداد گل در 
  اذين گل
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دمگلچه 

)cm(  

قطرمتوسط 
 )mm(سوخ 

وزن 
متوسط 

  )g(سوخ 

عملکرد در 
 )g(مترمربع 

تعداد 
  سوخک

درصد 
  سترکال

درصد ماده 
 خشک سوخ

درصد 
خاکستر 
  سوخ

٣٣/٣٥  کنگاور  ١  ab٦٨/٤ a ٤٥/١ bcd ٨٧/٤ c ٥٣/٤٩ fgh ٩٣/٧  abc ٤١/١١  bc ٤٢/١٢٣  abc٤٤/٥  a٨٨/٥٢ bcd ١٣/١٠٠ bc ١٣/١٠٠٠ bc٩٩/٠  bcd ٣٣/٣٧  abc ٩٢/٢٨  b.f ٧٥/٠  bc 
٢٥/٣٣  صحنه  ٢  bcd٩٩/٣ a ٤٨/١ bc ٧٩/٣ f ٣٣/٤٩  fgh٣٨/٨  a ٣٣/١١  bc ٥٥/١٠٤  bcd٧٠/٤  a٣٣/٤٨  ef ٦٤/٧٧  e ٦٤/٧٧٠  e ٧٥/١  a ٠٠/١٢  bc ٦٢/٢٩  a.d ١٢/١  abc 
١٢/٢٨  دارنگون سياخ  ٣  f ٠٨/٣ a ١١/١ e ٠٠/٤ ef ٣٣/٦٨  bc ٩٢/٦  cdef٦٧/٩  d ٧٨/٧٢  d ٠٠/٤  a٥٠/٣٣ hi ٨٢/١٩ gh ٨٢/١٩٠  gh٩٥/٠  b.e ٠٠/١٢  bc ٣١/٢٩  a.f ٠٥/١  abc 
٦٢/٣١  آشتيان  ٤  cde٩٥/٣ a ٤١/١ bcd ٦٢/٥ a ٠٤/٥٤  defg٦٢/٧  abcd٢٥/١١  bc ٢٣/١١٢ bcd٢٦/٥ a ٦٨/٤٤  fg ٣٢/٥٨  f ٣٢/٥٨٠  f ٤٦/٠  d.g ٣٣/٥٤  a ٢٢/٢٦  f ٩٢/٠  abc 
٥٤/٣٤  کوهرنگ  ٥  abc٨٩/٤ a ٤٨/١ bc ٣٣/٥ ab ٥١/٧٠ bc ٩٨/٧  abc ٩٦/١١  ab ٣٨/١٦٦  a ٢٩/٥  a٩٨/٦٠  a ٣٩/٩٩ bc ٣٩/٩٩٠  bc٦٣/٠  c.g ٠٠/٤٦  a.b ٤٣/٢٨  c.f ٧٣/٠  c 
٦٦/٢٩  ارژن دشت  ٦  ef ٢١/٣ a ١٢/١ ab ٠٠/٤ ef ٠٠/٦٣  cde٠٨/٧  bcdef٥٨/١٠  cd ٠٠/١٠١ bcd٣٣/٤  a٨٦/٣٤  h ٦٤/٣٠  g ٦٤/٣٠٠  g ٧٥/٠  b.f ٦٧/٣٧  abc ٩٤/٣١  ab ٢١/١  ab 
١٧/٢٨  سپيدان  ٧  f ٠٦/٣ a ٢٧/١ de ٩٦/٣ f ٣٣/٧٣  ab ٦٧/٥  gh ٥٠/١٠  cd ٦٧/٩٧  bcd٥٠/٦  ٢٢/٣٦  h ٠٦/٣٤  g ٠٦/٣٤٠  g ٧١/٠ b.g ٣٠/٨  c ٤٤/٢٩  a.f ٨٠/٠  bc 
٩٢/٢٧  بروجرد  ٨  f ٤١/٣ a ٣٠/١ ab ٠٤/٤ ef ٨٣/٤٤  gh ٧٤/٥  gh ٠٨/١٠  cd ٣٣/١٣١  ab٥٧/٦  a٦٢/٤٣  g ٣٢/٥٦  f ٣٢/٥٦٠  f ١٦/١  abc ٠٠/٢٥  abc ٦٤/٣٢  a ٠٦/١  abc 
٨٣/٣٣  ديواندره  ٩  bc٣٣/٥ a ٥٢/١ b ٣٣/٤ de ٣١/٥٧  def٢٧/٨  a ٢٣/١١  bc ٨٤/١٦٢  a ٩٦/٤  a٩١/٤٩ cde ٤٥/٨٧ c.e ٤٥/٨٧٠ c.e٢٥/٠  fg ٦٧/٣٧  abc ٨١/٣٠  abc ٠٤/١  abc 
١٠/٣٧  ياسوج  ١٠ a ٥٢/٤ a ٧٦/١ a ٧٥/٤ c ١٧/٧٨  a ٤٨/٨  a ٧١/١٢  a ١٨/١٥٥  a ٤٢/٥  a٧٠/٥٤ b ٣١/٩٨ b.d ٣١/٩٨٠ b.d٤/٠  g ٠٠/٥٠  a ٩٩/٢٩  abc ٦٨/٠  c 
٦٢/٣٠  خمين  ١١  def٢٣/٤ a ٤٤/١ bcd ٩٦/٣ f ٤٢/٥٣  fgh٢٦/٦  fg ٥٠/١٠  cd ٧٥/٩٩  bcd٠٠/٥ a٧٠/٤٨ def ٩٣/٧٠  ef ٩٣/٧٠٠  ef٢٩/٠  efg ٠٠/٤٢  abc ٩٩/٢٩  abc ٨٦/٠  bc 
٢٥/٣٦  نهاوند  ١٢  ab٢٣/٥ a ٥٩/١ ab ٠٤/٥ bc ٥٧/٥٨  def٨٨/٧  abc ٣٤/١١  bc ٢٢/١٣٣  ab٩٢/٤  a٣٠/٥٣  bc ٩١/١١٢ b ٩١/١١٢٠  b٢٥/٠  fg ٣٣/٤١ abc ٥٠/٢٦  def ٠٨/١  abc 
٢١/٣٣  هرسين  ١٣  bcd٦٢/٤ a ٥١/١ b ٧٥/٣ f ٧١/٥٣ efg ٥٤/٦  efg ٢٠/١٠  cd ٨٣/٨٣  cd ٨٢/٤  a٣١/٤٧ efg ٠٢/٧٢  ef ٠٢/٧٢٠  ef٢٩/١  ab ٠٠/٤٦  ab. ٤٩/٢٩  a.e ٨١/٠  bc 
٠٨/٣٤  خوانسار  ١٤  abc٣٧/٥ a ٤٦/١ bcd ٣٧/٥ a ٧١/٥٨  def٢٠/٨  ab ٨٥/١٠  bcd ٩٨/١٤٠  ab٦٢/٤  a٠٥/٦٢  a ٤٥/١٤٠  a ٤٥/١٤٠٠  a٣٣/٠  d.g ٣٣/٣٣  abc ٣١/٢٦  ef ٨٩/٠  bc 
٣٧/٢٨ سرخي کوهمره  ١٥  f ٣٩/٣ a ١٧/١ e ٩٥/٣ f ٨٣/٤٥  gh ٠٨/٥  h ١٧/١٠  cd ٦٧/٩٨  bcd٩٢/٤  a٤٩/٣٣  hi ٣٨/٢٣ gh ٣٨/٢٣٠  gh٦٢/٠  c.g ٣٠/٤٥  ab ٦٩/٣٠  abc ١٥/١  abc 
٣٧/٢٩  زياري دشمن  ١٦  ef ٥٢/٤ a ١٨/١ e ٩٦/٣ f ٣٣/٦٣  cd ٤٢/٦  efg ٩٢/١٠  bcd ١٧/٨٥  cd ٨٣/٤  a٠١/٣٠  i ٠٥/١٣  h ٠٥/١٣٠  h ٥٤/٠  c.g ٠٠/٤٦ ab ٦٣/٣٠  abc ٣٨/١  a 
٩٩/٣٣  اراک  ١٧  bc٥٤/٤ a ٦٠/١ ab ٤٢/٤ d ١٢/٤٤  h ٤٤/٧  abcde٢٨/١١  bc ٤٩/١٢٤ abc٩٦/٤  a٥١/٥٠  bcde ٧٠/٨٢ de ٧٠/٨٢٠  de٧١/٠  b.g ٠٠/٥٤  a ٠٣/٣١  abc ٧٠/٠  c 
٠٨/٣٢  ميانگين    ٧١/٤  ٤٠/١  ٤٢/٤  ٠١/٥٨  ١٧/٧  ٩٤/١٠  ٢٦/١١٧  ٩١/٥  ١٨/٤٦  ٢١/٦٩  ٧٠/٦٨٨  ٦٩/٠  ٩٦/٣٦  ٠٦/٣٢  ٨٣/٠  



 ۱۵۱  ...هاي موسير ايراني بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ: ابراهيمي و همکاران  

  .اند ٪ مقايسه گرديده٥ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  ميانگين
 درصد ماده ٣٠ن يانگير با داشتن مين سوخ موسيبنابرا
 يها د فرآوردهيار با ارزش جهت تولي بسيک سبزيخشک 

باشد و در صورتي که هدف  ير ميخشک از جمله پودر موس
پ بروجرد بر ير توليد ماده خشک باشد، ژنوتيکشت موساز 

ن ي توسعه کشت ايالبته برا. ها برتري دارد پيساير ژنوت
شود تا  يه ميپ در مناطق مختلف کشور توصيژنوت
 منطقه يپ بومي صورت گرفته و با ژنوتي سازگاريها يبررس

  . رديسه قرار گي مورد مقايط مساويمورد نظر در شرا
پ ي گرم خاکستر و ژنوت٣٨/١ با ياريز پ دشمنيژنوت

ترتيب  تر به  گرم ماده ١٠٠ گرم خاکستر در ٦٨/٠اسوج با ي
ن خاکستر يانگيم. بيشترين و کمترين مقدار را داشتند

 گرم ١٠٠ گرم در ٤/٠ (ياز خوراکيش از دو برابر پير بيموس
 ٨/٠ (يير اروپايا موسي برابر شالوت ٢/١ش از ي، ب)ماده تر

ر يو کمتر از مقدار خاکستر س) گرم ماده تر ١٠٠گرم در 
  ).١٧ ،١٤(است )  گرم ماده تر١٠٠ گرم در ٣/١(

 از يسرخ پ کوهمرهياز نظر تعداد سوخ در خوشه، ژنوت
ن يپ بروجرد کمترين تعداد و ژنوتيشترياستان فارس ب

ر از ته ي موسي که تعدادييها پيدر ژنوت. تعداد را دارا بودند
ها  ت خوشه داشتند، وزن متوسط سوخ و حال دهيهم چسب به

 کاهش ي متوسط سوخ اصلين قطرهايکمتر بوده و همچن
ورقه کردن، کمتر   آن از نظر ورقهيافته و ارزش اقتصادي
سوخ  ا کالستر و تکين نداشتن حالت خوشه يبنابرا. شود يم

 که اکثر ييها پيک صفت مثبت بوده و ژنوتير، يبودن موس
  . دارنديها برتر پير ژنوتيبر سا باشند، ي آن تکيها سوخ
  ها ه به عامليتجز

ها با استفاده از  ه صفات به عاملي تجزين بررسيدر ا
ج آن در يماکس انجام شد که نتاي به روش ورSPSSافزار  نرم

 هر يانس نسبيزان واريم.  نشان داده شده است٣ و ٢جدول 
انس کل يت آن عامل در واريدهنده اهم عامل که نشان

. ان شده استيصورت درصد ب  است، بهيورد بررسصفات م
ژه ير وي و مستقل که مقاديه پنج عامل اصلين تجزيدر ا
 درصد ٧٠ک بودند توانستند مجموعا يشتر از يها ب آن
در عامل اول صفات طول، . ه کننديانس کل را توجيوار

دهنده، قطر طبق  ضخامت و تعداد برگ، ضخامت ساقه گل

 با  ن و وزن متوسط سوخيآذ  گلن، تعداد گل دريآذ گل
انس کل را ي درصد از وار١٥/٣٢ب باالتر توانستند يضرا
ن و درصد ماده يآذ در عامل دوم طول گل. نديه نمايتوج

 درصد ١٨/١١ب باال يخشک سوخ قرار گرفت که با ضر
 درصد ٧١/٩عامل سوم . ه نمودنديانس کل را توجيوار
ت قطر متوسط و ه نمود و شامل صفايانس کل را توجيوار

عامل چهارم که شامل طول . درصد خاکستر سوخ بود
انس ي درصد وار٨٤/٨دمگلچه و درصد کالستر بود، توانست 

د و عامل پنجم تنها شامل عرض برگ با يه نمايکل را توج
انس کل را ي درصد وار٢٧/٨دار توانست  يب مثبت معنيضر

ن يشتري بها، ه به عامليج تجزيبا توجه به نتا. ديتوجه نما
ن و وزن يآذ ات برگ، گليها از لحاظ خصوص پيتفاوت ژنوت

ن يرا ب) ١٥/٣٢(انس ين واريشتريمتوسط سوخ بود که ب
 صفت ١٤ه فاکتور توانست يتجز. جاد کرده استيها ا پيژنوت

ن ي کاهش دهد که در بيمورد مطالعه را به پنج عامل اصل
ه يوجن سهم را در تيشتري اول و دوم بيها ها عامل آن
  . انس داشتنديوار

  
 يها برا انسي واريانس و درصد تجمعيژه وارير وي مقاد‐٢جدول 

  ريات موسي خصوصي عامل اصل٥
  درصد تجمعي واريانس  درصد واريانس  مقادير ويژه واريانس  ها عامل
١٥/٣٢  ١٥/٣٢  ٥٠/٤  ١  
٣٣/٤٣  ١٨/١١  ٥٧/١  ٢  
٠٥/٥٣  ٧١/٩  ٣٦/١  ٣  
٨٩/٦١  ٨٤/٨  ٢٤/١  ٤  
١٦/٧٠  ٢٧/٨  ١٦/١  ٥  

  

  يا ه خوشهيتجز

 ي که داراي بر اساس پنج عامل اصليا ه خوشهيتجز
صورت گرفت ) ١٦/٧٠(ن صفات بودند يانس بين واريشتريب

 م شدندي تقسيا گروه اصليها به سه خوشه  پيو ژنوت
  ).١شکل(

ان، صحنه، يارژن، آشت در گروه اول کوهرنگ، دشت
 يها پيه دوم ژنوتدر گرو.و کنگاور قرار گرفتند دارنگون اخيس
دان و در گروه سوم يواندره و سپين، بروجرد، دياسوج، خمي
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  .خوانسار و نهاوند قرار گرفتندن، ي، اراک، هرسياريز ، دشمنيسرخ  کوهمرهيها پيژنوت
  ري شده موسيريگ ات اندازهيها در مورد خصوص ه به عاملي تجز‐٣جدول 

  يب عامليضرا
  نيانگيم  صفت فيرد

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
٠٨/٣٢  طول برگ  ١  ٨٧/٠  ** ٠٩/٠  ١٤/٠‐  ١٤/٠  ١٠/٠  
٧١/٤  عرض برگ  ٢  ٠٤/٠  ١٨/٠‐  ١٠/٠  ٥٠/٠  ٧٨/٠  ** 
٤٠/١  ضخامت برگ  ٣  ٧٨/٠  ** ١٠/٠‐  ٣٦/٠‐  ١٠/٠‐  ٠٦/٠  
٤٢/٤  تعداد برگ  ٤  ٧٠/٠  ** ٠٦/٠  ٣٩/٠  ٢١/٠  ١٥/٠‐  
٠١/٥٨  نيآذ طول گل  ٥  ١٧/٠  ٦٦/٠  ** ٣٠/٠  ٢٥/٠‐  ١٠/٠  
١٧/٧  ندهده ضخامت ساقه گل  ٦  ٨١/٠  ** ٢٣/٠  ٠٨/٠‐  ١٥/٠  ٠٨/٠  
٩٤/١٠  نيآذ قطر طبق گل  ٧  ٧١/٠  ** ٣٩/٠  ٠٨/٠‐  ١٠/٠‐  ٢٧/٠  
٢٦/١١٧  نيآذ تعداد گل در گل  ٨  ٦٩/٠  ** ٢٠/٠‐  ٠٤/٠  ٢٧/٠‐  ١١/٠‐  
٩١/٥  طول دمگلچه  ٩  ١٦/٠‐  ٣٣/٠  ٣٢/٠  ٥٧/٠‐  ** ٢٢/٠  
٥٢/٦٨  قطر متوسط سوخ  ١٠  ٥١/٠  ١١/٠‐  ٥٦/٠  ** ٠٨/٠‐  ٣٢/٠‐  
٩٦/٣٦  درصد کالستر  ١١  ١٣/٠‐  ٢٤/٠  ٣٨/٠  ٧١/٠  ** ٢٠/٠  
٢١/٦٩  وزن متوسط سوخ  ١٢  ٩٠/٠  ** ١٤/٠‐  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ١٢/٠‐  
٠٦/٣٢  درصد ماده خشک  ١٣  ٢٩/٠‐  ٦٣/٠  ** ٠١/٠‐  ١٠/٠  ٣٠/٠‐  
٨٣/٠  درصد خاکستر  ١٤  ١٢/٠  ٥٠/٠  ٦٠/٠‐  ** ١١/٠  ٠٩/٠‐  
  

  
  کي بر اساس صفات مورفولوژيرانير اي موسياه پي ژنوتيا ه خوشهي دندروگرام تجز‐١شکل 

  
 نشان داده شده است ٤همان طور که در جدول 

 صفات مشابه و از نظر ي مورد مطالعه از نظر برخيها پيژنوت
 يها دارا پي ژنوتيهمگ. گر متفاوت بودندي صفات ديبرخ

پ اراک يستاده بودند و تنها فرم بوته ژنوتيفرم بوته ا
ها  پيرنگ برگ در همه ژنوت. دده بويصورت خواب به

 ياستثنا ها، به پيرنگ بود و برگ همه ژنوت سبزکم
ن يشتريب.  کرک بودي صحنه و کوهرنگ، دارايها پيژنوت

ن ين و کمترين و خمي هرسيها پيمقدار کرک در ژنوت

پ صحنه يژنوت. ده شدياسوج ديپ يمقدار کرک در ژنوت
  ها پير ژنوتيا ساه برگ بود، امين در محل پاياني آنتوسيدارا

ها متفاوت بود و  پيکردن در ژنوت  گلييتوانا. فاقد آن بودند
ساقه . گر متوسط تا کم بودي دياد و در برخي زيدر برخ
ها ابتدا توپر و در زمان خشک  پيدهنده در همه ژنوت گل

.  بوديز ارغوانيها ن  شد، رنگ گل آنيشدن بوته کامال توخال
 يدهنده مشاهده شد، ول گلک ساقه يها  پيدر همه ژنوت

 دو يان داراياسوج و آشتي يها پي ژنوتيها  از بوتهيتعداد
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ها قبل از باز شدن  اسپات گل. دهنده در بوته بودند ساقه گل
ها در  ا اصطالحا شاخک بود که اندازه آني يدگي خميدارا

  . مختلف متفاوت بوديها پيژنوت

   مورد مطالعهينراير اي موسيها پي ژنوت* صفاتي برخ‐٤جدول 

  فرم بوته  ژنوتيپ شماره
وجود کرک 
  در برگ

آنتوسيانين در 
  پايه برگ

قابليت 
  کردن گل

 دهي زمان گل
وضعيت ساقه 

  دهنده گل
فرم انتهاي 
  اسپات

آنتوسيانين در 
  آذين پايه گل

آنتوسيانين در 
  پايه دمگلچه

١٠٠٠وزن 
  دانه

  ٤/٥ دارد دارد  ندبل  توپر  گل ميان  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  کنگاور  ١
  ٨/٥ دارد دارد  کوتاه  توپر ديرگل خيلي  کم  دارد  دارد  ايستاده  صحنه  ٢
  ٣/٥ دارد دارد  متوسط  توپر  ديرگل  کم  ندارد  دارد  ايستاده  سياخ دارنگون  ٣
  ٦/٥ دارد  دارد  کوتاه  توپر   گل زود  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  آشتيان  ٤

                        
  ٧ دارد دارد  کوتاه  توپر  گل ميان  زياد  رددا  دارد  ايستاده  کوهرنگ  ٥
  ٥/٤ دارد دارد  متوسط  توپر  ديرگل  کم  ندارد  دارد  ايستاده  دشت ارژن  ٦
  ٦/٥ دارد دارد  کوتاه  توپر  ديرگل  کم  ندارد  دارد  ايستاده  سپيدان  ٧
  ٤/٤ دارد  دارد  بلند  توپر زودگل خيلي  کم  ندارد  دارد  ايستاده  بروجرد  ٨

                        
  ٧ دارد دارد  بلند  توپر  زودگل  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  رهديواند  ٩
  ٢/٥ دارد دارد  متوسط  توپر  زودگل  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  ياسوج  ١٠
  ٤/٤ دارد دارد  کوتاه  توپر  گل ميان  متوسط  ندارد  دارد  ايستاده  خمين  ١١
  ٤/٥ دارد دارد  کوتاه  توپر  ديرگل  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  نهاوند  ١٢
                        
  ٦ دارد دارد  بلند  توپر  گل ميان  زياد  ندارد  دارد  ايستاده  هرسين  ١٣
  ٦ دارد دارد  بلند  توپر  ديرگل  متوسط  ندارد  دارد  ايستاده  خوانسار  ١٤
  ٩/٥ دارد دارد  متوسط  توپر  گل دير  کم  ندارد  دارد  ايستاده  سرخي کوهمره  ١٥
  ٥/٥ دارد دارد  متوسط  توپر  ديرگل  کم  ندارد  دارد  ايستاده  دشمن زياري  ١٦
  ٦/٤ دارد  دارد  بلند خيلي  توپر  گل ميان  زياد  ندارد  دارد  خوابيده  اراک  ١٧

  .باشد در موسير ايراني رنگ برگ سبز تيره، رنگ سوخ زرد و رنگ گل ارغواني مي*
  

 ظهور سبز و در زمان باز شدن به يرنگ اسپات در ابتدا
ها در  پيژنوت يبرخ. ل شديد تبديل به سفيسبز کم رنگ ما

ها را   از گلي بودند که تعدادي انشعاباتين دارايآذ داخل گل
 يها دارا پيهمه ژنوت. داد ي چتر قرار ميها ه گليباالتر از بق

از نظر . ه دمگلچه بودندين و پايآذ ه گلين در پايانيآنتوس
ها مشاهده شد و بر  پين ژنوتي بييها ز تفاوتي نيزمان گلده

رگل ي ديلي زودگل تا خيليها به انواع خ  پين اساس ژنوتيا
ر بود و ي گرم متغ٧ تا ٤/٤وزن هزار دانه از . م شدنديتقس
واندره و ي ديها پين وزن هزار دانه متعلق به ژنوتيشتريب

از نظر . پ بروجرد بودين آن مربوط به ژنوتيکوهرنگ و کمتر
  .رنگ بودند  رنگ زرد کميها دارا پيرنگ سوخ تمام ژنوت

  يريگ جهينت

 که يرانير اي موسيعيبا توجه به مناطق پراکنش طب
باشد،  ير مي و سردسي کوهستانيعمدتا ارتفاعات و نواح

 ي با آب و هواي است که در اثر کشت آن در مناطقيعيطب
  ريسا و  رشد   نحوه  در  يراتييتغ اه، يگ  منشا   با  متفاوت

شان مشاهدات ن. جاد شودي آن ايشي و زايشي رويها يژگيو
ار متفاوت ي و کرج بسياه در منطقه اصليداد که نحوه رشد گ

توان به تعداد برگ، طول برگ،  يها م ن تفاوتياز جمله ا. بود
که در منطقه  يطور دهنده اشاره کرد، به تعداد ساقه گل

 ) عدد٢٠ تا يگاه(شتر ي تعداد برگ بياهان داراي گياصل
. ل شدي تشک که در کرج حداکثر هفت برگيبودند، در حال

شتر از کرج و تعداد ي بين طول برگ در منطقه اصليهمچن
ن ياحتماال ا. ها دو عدد بود ز در اکثر بوتهيدهنده ن ساقه گل
 از جمله دما، نور ييط آب و هواير شرايي از تغيها ناش تفاوت
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از طرف . باشد ي و کرج مي در منطقه اصليو رطوبت نسب
ر ي سردسياه را نواحيگن يگر چون اکثر مناطق پراکنش ايد

تواند عامل  يز مي نيياز سرماين نيدهد، تام يل ميتشک
حات فوق يبا توجه به توض .باشد ها  ن تفاوتي در بروز ايمهم

 ييها سته است تالشي شايرانير ايالعاده موس ت فوقيو اهم
ران يک اياندم  وياه بومين گيشتر اي بيدر جهت معرف

نه انجام ين زمي در ايتر قات گستردهيصورت گرفته و تحق
.شود
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