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دهیچک

 شده یآور جمع ۀتود 21 ران،یا زیگشن یبوم یها توده یبرخ یکیژنت تنوع یابیزار منظور به پژوهش نیا در

 آگمنت طرح قالب در 1331 -   1331یزراع سال در اهواز چمران دیشه دانشگاه در رانیا مختلف مناطق از

 و تر وزن ارتفاع،  شدن، سبز زمان) یکیمورفولوژ صفات یبرخ .شدند کاشته ( عملکرد یمقدمات یابیارز)

 نتایج .ندشد یابیارز (دازیپراکس و کاتاالز ، C نیتامیو د،یکاروتنوئ) یدانیاکس یآنت  و (دانه هزار وزن ، خشک

 دانه هزار وزن و خشک ،رت وزن صفات نظر از شده بررسی های جمعیت که داد نشان واریانس ۀتجزی

 واریانس کل از درصد  31/44 توانست اصلی عامل سه داد، نشان ها عامل به تجزیه .نددار داری امعن تفاوت

 تیجمع 21 ،آ ام جی پی وی روش به یا خوشه ۀیتجز از حاصل نتایج اساس بر .ندکن توجیه را صفات

 زمان  نیتر کوتاه با ، (2) خوزستان و (1) شهربو : شامل اول گروه .گرفتند قرار گروه چهار در زیگشن

 زانیم  نیرشتیب و دانه هزار وزن بذر، تعداد  بوته، ساقه، برگ، خشک و تر وزن نیانگیم نیرشتیب  شدن، سبز

 یمعرف اهواز طیشرا در ها توده  نیسازگارتر منزلۀ به ها گروه ریسا با سهیمقا در دازیپراکس و C نیتامیو

 یکیژنت منبع کی منزلۀ به  زیگشن یبوم یها توده انیم در موجود تنوع نیا از توان یم وعمجم در .شوند یم

 .دکر استفاده یاصالح یکارها یبرا ارزشمند،

 

 .  C نیتامیو ، کاتاالز ،یکیمورفولوژ صفات ،یا خوشه ۀیتجز داز،یپراکس  :کلیديهايواژه

 

 مقدمه
 يعلم نام و Coriander انگليسي نام با گشنيز

Coriandrum sativum L. ةخانواد از ساله يك است گياهي 

 ترانهيمد يشرق ينواح آن منشأ و Apiaceae چتريان

 و رانيا نقاط از یاريبس در اهيگ نيا .است شده گزارش

 یسازگار از يناش آن گسترش .شود يم کار و کشت جهان

 بر عالوه زيگشن .است مختلف مناطق طيشرا با اهيگ نيا

 در آن خشك و تازه یها برگ از استفاده) يکخورا مصرف

 و نمسکّ آور، خواب تشنج، ضد تيخاص ، ( خورش ۀيته

 يدانياکس يآنت تيخاص و يکروبيضدم ابت،يضدد بخش، آرام

  .(Diederichsen, 1996) دارد زين ييباال

 مقدار نيرشتيب ز،يگشن یتجار یها تهيوار در

 و بالغ برگ و شاخ در يدانياکس يآنت  تيفعال و دهايکاروتنوئ

 ,Pietta) است شده مشاهده يده گل ۀمرحل از قبل

 يدانياکس يآنت خواص یرو بر هايي پژوهش يط .(2012

 نيب يمثبت يهمبستگ که شد مشخص زيگشن ةعصار

  تيفعال و اسانس در كيفنول باتيترک کل مقدار

 در يدانياکس يآنت تيفعال و دارد وجود يدانياکس يآنت

 افزودن جهينت در .است رشتيب بذر به نسبت ها برگ

 ها دانياکس يآنت مقدار شيافزا سبب غذا به زيگشن

 دانياکس يآنت كي منزلۀ به است ممکن و شود يم

 مهار را ( شدن دياکس) ونيداسياکس یندهايافر ،يعيطب
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 دگرگشن ياهيگ زيگشن .(Wangensteen, 2004)  کند

  ۀگون دو و دارد یتجار ارقام  در یاديز تنوع و است

 Coriandrum biflora و    Coriandrum sativum يزراع

(22n=) يوحش ۀگون كي و Coriandrum tordylium 

(22=n2) دارد (  Pareek et al., 2011; Kansal, 2012; 

Hedge & Lamond, 1996)). صحيح و دقيق شناسايي 

 در هنکاي بر عالوه زيگشن ارقام و ها الين ها، ژنوتيپ

 در است، برخوردار خاصي اهميت از نژادی به های مهبرنا

 فکری مالکيت از حمايت منظور به تجاری ارقام تمايز

 نيز ها آن مالکين به نژادگر به حقوق اعطای و گياهي ارقام

 گياهي، جديد ارقام از حمايت نظام در .است مؤثر بسيار

 تمايز، ويژگي سه فني نظر از که است ثبت قابل رقمي

 صفات بودن محدود .باشد شتهدا را پايداری و ييکنواخت

 به وابسته غير کننده متمايز فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي

 از بسياری تظاهر حاالت کم تغييرات و محيطي عوامل

 مواجه مشکالتي با را افزايش به رو ارقام تفکيك ها، آن

 منزلۀ به یا خوشه  زيآنال از استفاده ،بنابراين است، دهکر

 بسيار ةآيند در گياهي ارقام ثبت نظام در تکميلي ابزار

 Jamali )  است ناپذير اجتناب ها آن  مزايای دليل به نزديك

et al., 2011).  

 ینشانگرها از استفاده با یمتعدد مطالعات

 که است شده انجام مختلف اهانيگ یرو يکيمورفولوژ

 Beemnet .دکر اشاره ريز موارد به توان يم  ها آن ۀجمل از

et al.    (2011) مختلف یها توده ژنتيکي تنوع يبررس در 

 اه،يگ ارتفاع برگ، تعداد صفات نظر از ،يوپيات در زيگشن

 یاديز تفاوت ،اهيگ در چتر تعداد و چتر هر در بذر تعداد

 مختلف کالس 4 در ها توده و کردند مشاهده ها توده نيب

 در نيز (Dyulgerov et al., 2013)  دش تهگرف قرار

 صفات اساس بر گشنيز ژنوتيپ 43  ژنتيکي تنوع بررسي

 جانبي، ۀشاخ تعداد گياه، ارتفاع ) مانند مورفولوژيکي

 دانه( هزار وزن و چتر در ميوه تعداد بوته، در چتر تعداد

 و اند گرفته قرار گروه پنج در ها ژنوتيپ که دادند نشان

 عدادت ، ارتفاع رينشتبي چهارم گروه گروه، پنج بين در

 .ستدارا را چتر در ميوه تعداد رينشتبي و گياه در چتر

 ژنتيکي تنوع ارزيابي در نيز Singh et al. (2005)

 صفات از استفاده با گشنيز مختلف های ژنوتيپ

 تعداد گياه، ارتفاع  دهي، گل )زمان مانند مورفولوژيکي

 و چتر در ميوه تعداد بوته، در چتر تعداد جانبي، ۀشاخ

 کردند. تقسيم گروه هشت به را ها ژنوتيپ (دانه ارهز وزن

 برخي در اسانس بازده و مورفولوژيکي تنوع ارزيابي 

 ، (Babalar et al., 2013) کوهي آويشن های جمعيت

 زنيان مختلف های جمعيت در ژنتيکي تنوع بررسي

(Salamati et al., 2011) ، ژنتيکي تنوع يبررس 

 مورفولوژيك صفات ساسا بر ايراني کاهوی های ژنوتيپ

(Musavi et al., 2012)، از برخي ژنتيکي تنوع بررسي 

 صفات تعدادی از استفاده با آلماني ۀبابون های توده

 بررسي ، (Pirkhezri et al., 2009) زراعي و مورفولوژيکي

 از استفاده با سبز ةزير مختلف یها جمعيت ژنتيکي تنوع

 يبررس ،( Salamati et al., 2013) مورفولوژيکي صفات

 رانيا يبوم حانير جنس یها توده  كيمورفولوژ تنوع

(Moghadam, 2012) اسفناج يبوم یها توده يابيارز و 

 از استفاده موارد گريد از زين (Asadi et al., 2003) يرانيا

 از يبرخ به البته .است يکيمورفولوژ ینشانگرها

 است ممکن يکيمورفولوژ صفات بر عالوه که پژوهشگران

 زيگشن در مولکولي نشانگرهای مثل یگريد یمارکرها از

 .Pareek et al .کرد اشاره توان يم زين باشند  گرفته کمك

 زيگشن مختلف یها توده ژنتيکي تنوع يبررس در  (2011)

 ،یا خوشه زيآنال روش به و DNA یمارکرها اساس بر

 که دکردن ميتقس يکل گروه دو به را زيگشن یها پيژنوت

 Ghanbari et .بود ميتقس قابل گروه ريز پنج به دوم وهگر

al.يمولکول نشانگر کاربرد يابيارز در (2011) SRAP در 

 قابل شکل چند يرانيا زيگشن يبوم های ه تود از يبرخ

 چند از شده آوری جمع زيگشن های توده نيب در قبول

 شناخت ما کشور در هنکيا با .دادند نشان را رانيا ۀمنطق

 تنوع يبررس دارد، وجود زيگشن يکيژنت ليپتانس از يکاف

 ديتول ليپتانس اساس بر خصوص به زيگشن های  توده در

  نظر به یضرور هم هنوز مختلف یها نيچ  در محصول

 ايران، متنوع محيطي زيست شرايط به توجه با .رسد يم 

 مختلف مناطق زيگشن های  توده بين رسد مي نظر به

 پژوهش اين در  .باشد داشته وجود زيادی تنوع ايران،

 به توجه با ها  توده بين تنوع تا بود آن بر سعي

 يدانياکس يآنت و يکيولوژيزيف ،يمورفولوژيک های ويژگي

  نظر از که يهاي  توده و شود بررسي زيگشن یها برگ در

 ریشتبي   اهميت از و ندارزشمند تجاری های ويژگي 

 يمعرف نژادی به های نامهبر یبرا و شناسايي برخوردارند،

  .ندشو
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هاروشومواد

 از  يبرخ يکيزنت تنوع ارزيابي و آوری جمع منظور به

 صفات از استفاده با رانيا زيگشن يبوم یها توده 
 اگمنت طرح در يآزمايش يدانياکس يآنت و كيمورفولوژ

 3133ـ 3131 يزراع سال در ( عملکرد يمقدمات يابيارز)

 یکشاورز ةدانشکد يباغبان   گروه تحقيقاتي ۀمزرع در

 21 آزمايش اين رد .دش اجرا اهواز چمران ديشه دانشگاه

 بانك از بذر( گرم يك ميزان به توده هر )از گشنيز ةتود

 ۀتهي و اصالح تحقيقاتي ۀمؤسس در واقع ايران گياهي ژن

 ةتود و  ،دش تهيه کرج کشاورزی جهاد وزارت بذر و نهال

 اسامي  شد. انتخاب منطقه شاهد منزلۀ به اهواز گشنيز

 .است آمده 3 جدول در ها توده

 
 ها آن آوری جمع محل اساس بر ها توده اسامي .3  جدول

 استان استان

 2 خوزستان 3 مرکزی

 تهران 2 مرکزی

 3 اصفهان خراسان

 2 اصفهان 3 شرقي بايجان آذر

 1 اصفهان 2 شرقي بايجان آذر

 5 اصفهان زنجان

 3 تانلرس 3 بوشهر

 2 لرستان 2 بوشهر

 1 لرستان هرمزگان

 کردستان 3 خوزستان

 

 ۀمزرع  در شاسي سه در 3131 ماه آبان 4 در بذور

 شهيد دانشگاه کشاورزی ةدانشکد باغباني گروه آزمايشي

 کشت خطي روش به و مستقيم صورت  به اهواز چمران

 بين ۀفاصل ،متر سانتي 41 کشت خط هر طول  دند.ش

 متر سانتي 1 کاشت عمق و متر سانتي 11 کشت خطوط

 بعد و شد کشت خط، سه توده هر از شد. گرفته نظر در

 شاهد منزلۀ به اهواز گشنيز رقم ، توده چند کاشت از

 PH با شني لومي شاسي، سه هر خاک بافت .شد کشت

 شد.   بررسي مدت اين در رطوبت و دما تغييرات بود. 4/4

 شد.  انجام مرتب طور  به هرز های علف وجين و آبياری

 يك در نياز مورد ۀازت کود ميزان اوليه، رشد از پس

 به توجه با و محاسبه (Akbarinia et al., 2006) هکتار

 کود گرم 4/1 حدود شاسي، در کشت خط هر مساحت

 شد. انجام کوددهي شياری صورت  به ، خط هر برای ازته

 سه و ود ترتيب به متوالي، چين دو طي گشنيز برداشت

 چهار توده هر از و  شد انجام کاشت، تاريخ از بعد ماه

 شده برداشت های بوته   شد. انتخاب آزمايش برای نمونه

 به بالفاصله تر وزن تعيين منظور  به توده هر برای

 محاسبه تر وزن ترازو از استفاده با و منتقل آزمايشگاه

 در جداگانه ها نمونه خشك، وزن تعيين برای شد.

 41 دمای با آون به و شده داده قرار مناسب های تپاک

 خشك وزن ساعت 25 از بعد شدند. منتقل درجه

 در گياه ارتفاع بذور، شدن سبز زمان د.ش قرائت ها نمونه

 و ساقه برگ، خشك و تر وزن برگ، اولين ظهور زمان

 وزن دوم، و اول نيچ در اهيگ در بوته خشك و تر وزن

 ييايميش ويب  و يدانياکس ينتآ خواص يبرخ و دانه هزار

 و کل ليکلروف ،a، b یها ليکلروف یمحتو : شامل زيگشن

 كياسکورب زانيم دوم، و اول برداشت در ديکاروتنوئ

 کاتاالز و دازيپراکس یها ميآنز تيفعال و د،ياس

  41 استون توسط ليکلروف استخراج .شد یريگ اندازه

 در .دش یريگ اندازه (Arnon, 1994) روش به درصد

 توسط ديکاروتنوئ استخراج  ها، دانياکس يآنت بخش

 (2:3:3) نسبت به اتانول و استون هگزان، نرمال مخلوط

 ید با ونيتراسيت روش از و Lee (2001)  روش به

 دياس كياسکورب یريگ اندازه یبرا زين ندوفنليکلروا

 ميآنز تيفعال نييتع یبرا نينمچه .شد استفاده

 و  (1995) Chance & Maehly روش از دازيپراکس

 ها برگ در Aebi (1984) روش از کاتاالز ميآنز تيفعال

  .دش استفاده

 از ها آن راتييتغ و ها توده عملکرد ۀمحاسب یبرا

 ۀيکل و شد استفاده اگومنت طرح از منطقه شاهد

 با سپس .رفتيپذ صورت  Excel  طيمح در آن محاسبات

 برای منطقه، هدشا با شده حيتصح اعداد از استفاده

3 روش به یا خوشه ۀيتجز از ها توده یبند گروه
UPGMA 

 ,.Mohammadi et al) يدسياقل ۀفاصل از استفاده با

 و تشابه سيماتر از استفاده با سپس .دش انجام ،(2001

 بيضر ۀمحاسب .دش نييتع برش محل ،یريگ انيم

 به یا خوشه ۀيتجز از وگرامردند ميترس از پس كيکوفنت

 رسون،يپ يهمبستگ سپس و ليتبد مربوطه لفواص

 .دش محاسبه هياول ۀفاصل سيماتر با مذکور فواصل

                                                                                  
1. Unweighted Paired Group Method using Arithmetic 

Averages 
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 افزار نرم از استفاده با ها گروه نيب و يگروه درون انسيوار

SPSS روش به Anova برای خاتمه در .گرفت صورت 

 افزار نرم از استفاده با ياصل یها عامل ۀيتجز نييتع

SPSS  رظن از ها گروه تفاوت اختشن یبرا  .شد انجام 

 دانکن روش از استفاده با ها گروه نيانگيم ۀسيمقا ، صفات

  .شد انجام درصد 4 سطح در

 

بحثوجينتا

 1 و 2 انسيوار ۀيتجز جدول از حاصل جينتا به توجه با

 و ييايميش ويب  صفات نظر از زيگشن مختلف یها گروه

 صفات نظر از اما .ندارند دار امعن تفاوت يدانياکس يآنت 

 زانيم برداشت، زمان در اهيگ ارتفاع مانند يکيمورفولوژ

 و اول برداشت در بوته وزن ساقه، برگ، خشك و تر وزن

 گروه سه نيب دانه هزار وزن و بوته در بذر تعداد دوم،

  .دشو يم مشاهده یدار امعن تفاوت

 

 زیگشن یها توده یا خوشه لیتحل

UPGMA روش به یا خوشه ۀتجزي از حاصل دندروگرام

 اساس  بر زيگشن يبوم یها توده از مختلف ةتود  23 در

 يدانياکس يآنت و ييايميوشيب ،يکيمورفولوژ اتيخصوص

 تعلق مجزا گروه چهار به ها توده که داد نشان 3شکل در

 برآورد 22/43 مذکور، دندروگرام كيکوفنت بيضر .دارند

  .است دار امعن اريبس یآمار نظر از که دش

 خوزستان و (3) بوشهر یها توده شامل :اول روهگ

 جدول اساس بر گروه نيا بارز مشخصات از .است (2)

 نيا یبرتر (4) و (5) اريمع انحراف و نيانگيم ۀسيمقا

 روز، هشت با شدن سبز زمان رينمتک نظر از ها توده

 متر، يسانت 53 با برداشت زمان در ارتفاع نيرشتيب  

 برداشت در بوته و ساقه برگ، خشك و تر وزن بودن باال  

 ،بذر عدد 434 با بوته در بذر تعداد نيرشتيب دوم، و اول

 و c نيتاميو ميزان باالترين و دانه ارزه وزن گرم 35

 و c نيتاميو نظر از که است دازيپراکس ميآنز تيفعال

 سهيمقا در 5جدول به توجه با دازيپراکس ميآنز تيفعال

 گروه، نيا در .نيست دار امعن تفاوت گريد یها گروه با

 اهيگ خشك و تر وزن نيانگيم نيرشتيب (3) بوشهر ةتود

 :دوم گروه .است داده اختصاص خود به را دانه هزار وزن و

 اصفهان، هرمزگان، ، يشرق جانيآذربا یها توده شامل

 نيرمتک از گروه اين .است (3) لرستان و یمرکز

 نيب در .بود اربرخورد اهيگ در خشك و تر وزن نيانگيم

 گروه .شتدا را عملکرد نيرمتک زنجان توده گروه نيا

 بوشهر ،(3) خوزستان یها توده  شامل گروه نيا :سوم

 گروه، نيا بارز اتيخصوص از .است تهران و خراسان ،(2)

 نيرمتک برداشت، زمان در ارتفاع نيرمتک شتندا

 .است ليکلروف زانيم نيرمتک  و هزاردانه وزن نيانگيم

 قرار قبل گروه دو نيب صفات بيشتر در گروه نيا

 زنجان، یها توده شامل گروه نيا :چهارم گروه .رديگ يم

 يبوم اي منطقه شاهد و کردستان ،(1) و (2) لرستان

 و نيانگيم ۀسيمقا جدول جينتا به توجه با  و است اهواز

 ،روز 31 با چهارم گروه ،(4) و (5) اريمع انحراف

 بذر، تعداد 224 با و شدن سبز زمان نيتر يطوالن

 در .است شتهدا را بوته در بذر تعداد نيانگيم نيرمتک

 تعداد ،یا خوشه زيآنال جينتا اساس بر ها توده یبند گروه

 که گرفتند قرار گروه كي در (دوم گروه) ها توده از یاديز

 .باشد ها آن ۀياول منشأ بودن کساني ةدهند نشان تواند يم

 چهار نيب در دشو يم مشاهده 5جدول در که گونه همان

 نيرمتک یدارا ،روز هشت نيانگيم با اول گروه گروه،

 روز 31 با چهارم گروه و بوده بذر شدن سبز زمان

 نيب و است داده اختصاص خود به را زمان نيرشتيب

 شدن سبز .نيست دار امعن تفاوت، صفت نيا نظر از ها توده

 آن نمو و رشد حساس مراحل از يکي زيگشن بذور

 به منجر مرحله نيا در يتنش گونه هر .دشو يم محسوب

 يلماعو د،شو  يم  شدن سبز  ريد و آن نمو و رشد کاهش

 یها يگيژو دـمانن يـخلدا ملاعو ک،خا م،قليا چون

 اليلد جمله از دـناتو مي هگيا يکيژفيزيولو و يـنتيکژ

 تخصوصيا و مياقل با اهانيگ یسازگار نشد ودمحد

 .(Biswas et al., 1997) باشد  نگياها ينا يزن جوانه

 و محصول زانيم آن، نمو و رشد  نده،يآ در اهيگ تراکم

 در يکنواختي به برداشت زمان در محصول يکنواختي

 ,.Pahlavani et al) دارد يبستگ آن سرعت و شدن سبز

 Safai et) شوند يم سبز تر عيسر سازگار، ارقام و (2009

al., 2006) مشاهده اول گروه در رشتيب ت،يخصوص نيا 

  آن یسازگار که اول گروه صفات از گريد يکي .دشو يم

 ارتفاع نيرشتيب شتندا دهد يم نشان منطقه با را گروه

 و تر وزن نيانگيم نيباالتر و برداشت زمان در اهيگ

 با صفات نيا نظر از و بوده بوته و ساقه برگ، خشك

 دوم نيچ در روند نيا .دارد دارامعن تفاوت ها گروه ريسا
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 که دوم نيچ از پس .کرد دايپ ادامه هم شيب و کم

 دش مشاهده بودند شده ینگهدار بذر ديتول یبرا اهانيگ

 زمان مدت در ها گروه ريسا با سهيمقا در اول گروه که

 در بذر تعداد نيانگيم ز ا و شد يشيزا فاز وارد یرمتک

 خصوص هب .بود برخوردار یباالتر ۀدان هزار وزن و بوته

 نيرشتيب و يده  گل زمان نيرمتک با (3) بوشهر ةتود

 .شود يم  يمعرف  توده نيتر زودرس منزلۀ به دانه هزار وزن

 متفاوت کشور مختلف یها استان در زيگشن کاشت زمان

 .دارد اهيگ شيرو محل يمياقل طيشرا به يبستگ و است

 شود يم کشت زهييپا و بهاره صورت به معموالً زيگشن

(Hejazi, 1984). زيگشن که نکته نيا گرفتن نظر در با 

 ابدي يم پرورش خنك فصل در عمدتاً که است ياهيگ

 و يشمال مناطق بيشتر در نکهاي به توجه با ،نيبنابرا

 و بوده بهاره صورت به کشت ،رانيا کشور يکوهستان

 و يجنوب مناطق در تنها زهييپا صورت به اهيگ نيا کشت

 یها توده ،رسد يم نظر به رد،يگ يم صورت کشور مسطح

 ييسرما ازين ،بهاره کشت نشتدا با ،يشمال مناطق

 ند،دار کشور يجنوب مناطق یها توده  به نسبت یرشتيب

 فاز وارد يخوزستان یها توده با زمان هم اي رتريد نيبنابرا

 بوشهر ۀمنطق در زيگشن کشت اما اند شده يشيزا

 بوشهر ۀمنطق یدما هک ييانجآ از است زهييپا صورت به

 نيبنابرا بوده، اهواز از رشتيب نسبتاً زمستان و زييپا فصل در

 ازين شدن بهاره یبرا ،منطقه نيا ةتود که رسد يم نظربه

 ريسا به نسبت است توانسته  و داشته یرمتک ييسرما

 طيشرا به توجه با و ودش يده گل  فاز وارد تر عيسر ها توده

 ديتول یاديز بذر زانيم ،يده گل زمان در منطقه مساعد

 شدن برطرف از پس ساله دو و ساله كي اهانيگ بيشتر .کند

 ها آن در بذر ديتول و شوند مي يشيزا فاز وارد سرمايي نياز

 گروه چهار هر شيآزما نيا در .(Wein, 1997) شود يم زآغا

 ل،يکلروف یمحتو مانند ييايميش مواد ۀيتجز نظر از

 یدار امعن تفاوت ديکاروتنوئ و کاتاالز ،دازيپراکس ،C نيتاميو

 بوده کساني باًيتقر ها گروه تمام در آن مقدار و شتندندا

 يدانياکس يآنت و ييايميوشيب یفاکتورها هنکيا رغم  به .است

 حاصل جينتا به توجه با اما ،دارند ما ۀيتغذ در يمهم نقش

 صفات بخش در تنها که شد، مشاهده پژوهش نيا از

 مختلف یها توده نيب برداشت دو هر در يکيمورفولوژ

 يدانياکس يآنت تيخاص نظر از و بوده دار امعن تفاوت زيگشن

 .است نبوده دار امعن ها توده نيب تفاوت

 

 
 رانيا يبوم زيگشن یها توده یا خوشه نمودار .3  شکل

 :است مربوط ريز یها توده به بيترت به نمودار در R21 تا R1 حروف :حيتوض

R1: 3 بوشهر، R2: ،هرمزگان R3: 3 خوزستان، R4: 2 خوزستان، R5: ،تهران R6: :،3 اصفهانR73 مرکزی، :R8 2مرکزی، R9: 

 :R16 ،1 اصفهان :R15 ،2 اصفهان :R14 ،2 بوشهر R13: ،زنجانR12:،2 شرقي آذربايجان :R11 ،3 شرقي آذربايجان :R10 ،خراسان

 اهواز. ميبو R21: کردستان، :R20 ،1 لرستان :R19 ،2 انلرست :R18 ،3 لرستان :R17 ،5 اصفهان
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 اول برداشت در زيگشن مختلف یها توده اتيخصوص از يبرخ مربعات نيانگيم انسيوار ۀيتجز .2  جدول
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13/1 44/1* 24/1* 32/1* 31/34* ns 45/1 ns 34/4 *32/31 ns32/5 *42/34 *45/14 1 ها توده بين  ns 12/1  ns 12/1  ns 25/1  ns 11/1  ns 13/1  ns 15/1  ns 

 12/1 1 15/1 53/1 11/1 12/1 12/1 21/1 12/1 12/1 53/34 25/5 42/5 42/1 32/23 43/31 21/5 34 ها توده درون

ns درصد  34 احتمال سطح در یدار امعن و یدار امعن ريغ :* و. 

 

 دوم برداشت در زيگشن مختلف یها توده اتيخصوص از يبرخ مربعات نيانگيم انسيوار ۀيتجز .1  جدول
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ns 11/1 13/1 14/1ns 14/1ns 42/44* 14/22* 44/32* ns21/3 34/311* 2 ها توده بين  ns ns 1 12/1  ns 42/1  ns 
*12/34143 *21/21 

 43/4 45/1221 22/1 11/1 1 12/1 31/1 11/1 11/1 42/35 34/1 22/1 41/2 23/21 34 ها توده درون

ns درصد  34 احتمال سطح در یدار امعن و یدار امعن ريغ بيترت به :* و. 

 

 3133 ـ 3131 سال اول برداشت طي گشنيز ةشد گيری اندازه صفات عيارم انحراف و ميانگين .5  جدول

 کل ميانگين 5 گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه صفت

 22/3 ±a 11/3 51/1± a23/31 11/2 ±a 11/3 1 ±a  11 /4 1±53/3 )روز( شدن  سبز زمان

 14/34 ±a 41/32 31/3±a14/32 22/1 ±a 34 23/4 ± a 41/31 1 ±32/2 ( روز ) برگ اولين ظهور زمان

 a 32/53 25/4 ± b 12/24 22/2±b54/24 42/1±b33/24 34/2 ± 24/24 ± 44/5 متر( )سانتي برداشت زمان ارتفاع

 34/32 ±a 14/33 14/3± a  24/33  22/1±a  43/33   43/2±a23/31 33/3 ±1 /41 جانبي ۀشاخ تعداد

 12/5 ±b 44/5 45/2±a 53/4  21/1± b 31/2 42 /2±b 41/5 22/2 ±13/5 )گرم( برگ تر وزن

 53/4 ±b44/4 15/1a 44/33 24/3±b 43/1 41/2±b 44/4  44/2± ±44/3 )گرم( ساقه تر وزن

 41/3 ±b 12/4 24/4±b 11/31 44/4± b 32/3 54/4a 24/21 53/3± ±43/4 )گرم( بوته تر وزن

 b13/1   13/1±ab41/1 15/1 ±ab 21/1 24/1± 44/1a 41/1 12/1±±35/1 )گرم( برگ خشك وزن

 b  22/1 12/1± b 44/1 23/ 1± 44/1b  55/1 13/1±±a 33/3 14/1  ±35/1 )گرم( ساقه خشك وزن

 a 35/3 41/1 ±b 14 /3 43/1±a b  12/3   25/1±ab  22/3 42/1± 35/3 ± 1 )گرم( بوته خشك وزن

 1/ 45± a 54/1 35/1± a 45/1 35/1a 42/1 22/1±a 43/1   32/1± ±32/1 گرم( بر گرم )ميلي a کلروفيل

 34/1±  a 33/1 11/1±a 33/1 14/1a 33/1 14/1±a 32/1  14/1±± 12/1 گرم( بر گرم )ميلي b کلروفيل

 42/1 ±a 42/1 34/1±a41/1 34/1a 44/1   24/1±± a 44/1 34/1 ± 34/1  گرم( بر گرم )ميلي کل کلروفيل

 a 42/4 22/2± a  35/4 44/3± a25/4 41/3±43/4±a  21/4 21/3 ±44/2 گرم( بر گرم )ميلي يدکاروتنوئ

 a 42/1 31/1± a  22/1 25/1±   a 44/1 21/1±a43/1 21/1±24/1±53/1 تر( وزن گرم 311 در گرم )ميلي   C ويتامين

 شده تجزيه هيدروژن پراکسيد )ميکرومول کاتاالز

 روتئين(پ گرم ميلي در دقيقه در

12/1± a 11/1 12/1± a 12/1 11/1± a 11/1 13/1± a13/1 12/1±12/1 

 هيدروژن پراکسيد )ميکرومول پراکسيداز

 پروتئين( گرم ميلي در دقيقه در شده تجزيه

45/1± a  43/1 22/1± a 24/1 24/1±a  24/1 33/1± a45/1 25/1± 24/1 

 .ندندار دار امعن فاوتت درصد 4 سطح در نددار مشترک حروف که ييها فيرد
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 3133ـ  3131 سال دوم برداشتي ط زيگشن ةشد یريگ اندازه صفات اريمع انحراف و نيانگيم  .4  جدول

 ميانگين کل 5گروه  1گروه  2گروه  3گروه  صفت

 ±24/25 b 21 45/1±b34/23 31/4 ±b 34/21 42/3±a 22 /14 34/4±54/4 متر( )سانتي ارتفاع زمان برداشت

 21/3 ±a 41/3  43/3±a 23/31 13/3±a 34/3 12/1 ±a 24/31 53/3 ±34/1 جانبي ۀعداد شاخت

 15/5 ±b 12/5 12/2 ±b 14/5  44/2 ±a 23/4 42/1± b 43/2 23/2±31/1 وزن تر برگ )گرم(

 44/5 ±b 54/5 44/2 ±b43 /5 42/2±b 12/1 43/2 ±a 41/3 31/1   ±33/3 )گرم( وزن تر ساقه

 44/4 ±b 41/4 42/5 ±b 21/3  22/4 ±b 31/2 45/5 ±31/3 41/34 a ±5/ 34 وزن تر بوته )گرم(

 a 51/1 23/1 ± 14/1±a 52/1  24/1  ±a22/1  21/1±a44 /1  14/1±32/1 وزن خشك برگ )گرم(

  13/1 ±a b 53/1  21/1±b 13/1 22/1 ±ab 52 /1 24/1a 23/1 14/1± ±12/1 وزن خشك ساقه )گرم(

  b 42/1 54/1 ±ab 33/1 43/1±ab 31/1  51/1± 44/1 ±a 21/3 34/1±24/1 وزن خشك بوته )گرم(

 b  15/534±a 41/434 34/14±24/14 تعداد بذر در بوته
±32/21 

 c 45/241 45±
 c  32/224 42/31121/153 ±  

  ±44/4c 34 /5 44/1 ±c 44/5 23/3±b 44 /4 44/3 ±a 44/35 22/2 ±25/4 وزن هزاردانه )گرم(

 42/1 ±a 45 /1 31/1±a 55 /1 35/1±a 41/1 23/1±a 43/1 31/1 ±35/1 گرم بر گرم( )ميلي aکلروفيل 

 34/1 ±a 34/1 14/1 ±a 31/1 15/1 ±a 33/1 12/1  ±a 32/1  14/1 ±11/1 گرم بر گرم( )ميلي bکلروفيل 

 41/1 ±a 42/1 34/1  ±a 44 /1 33/1±a 42/1 22/1 ±a 44/1 32/1 ±34/1 گرم بر گرم( )ميليکلروفيل کل 

 42/4 ±a 43/4 23/3 ±a 31/2 44/3 ±a 54/4 24/2 ±a 24/4  14/3 ±32/2 گرم بر گرم( کاروتنوئيد )ميلي

 .ندندار دار امعن تفاوت درصد 4 سطح در نددار مشترک حروف کهيي ها فيرد
 

 
 

 نشان را ها عامل به تجزيه نتايج 4 و 2 های جدول

 ةدهند نشان عامل هر توسط شده توجيه انسيوار  .دهد  مي

 صفات کل واريانس تبيين در عامل آن اهميت

 اصلي عامل  شش يه،زتج اين در  .است شده بررسي 

 نتايج .ندکن توجيه را صفات بين واريانس کل  توانستند

 ها توده تفاوت رينشتبي که ادد نشان ها عامل  ۀتجزي

 ساقه برگ، تر وزن) يشيرو بخش خصوصيات به  مربوط

 در ارتفاع بوته، و ساقه برگ، خشك وزن بوته، و

 واريانس رينشتبي کهاست  بوده c نيتاميو و (برداشت

 ادامه  در و دندکر توجيه ها توده بين را  (درصد  42/55)

 ،a فيلکلرو  ) ييايميوشيب اتيخصوص صفات، اين

 که بودند مؤثر  (کاروتنوئيد و کل کلروفيل  و b کلروفيل

 واريانس از درصد   41/34  و  گرفتند قرار دوم عامل در

 زمان در ارتفاع ،سوم عامل در  .دندکر توجيه را کل

 آنزيم و دانه هزار وزن بوته، در بذر تعداد برداشت،

 و کرد توجيه را کل  واريانس از  درصد  34/31 پراکسيداز

 ميزان برگ، اولين ظهور زمان چهارم عامل در

 از  درصد  c 44/2 نيتاميو و پراکسيداز آنزيم ،کاروتنوئيد

 زمان پنجم عامل در  .کرد توجيه را کل واريانس

 عامل در و درصد  43/4 با جانبي ۀشاخ تعداد شدن، سبز

  44/1 کاتاالز، ميآنز و جانبي ۀشاخ تعداد زين ششم

 گفت توان مي .کردند توجيه را کل انسيوار از درصد

 صورت به را شده ارزيابي صفت 13 توانست فاکتور ۀتجزي

 های فاکتور ها آن بين در که کند بيان اصلي عامل  شش

   در و دادند اختصاص خود به را سهم رينشتبي دوم  و اول

 .ندکرد توجيه را کل واريانس از درصد   14/21 مجموع

 های توده بين گذار فرق عوامل تواند مي تجزيه اين 

  .سازد روشن را شده بررسي

 
 اصلي های عامل تجمعي واريانس درصد و واريانس ويژه، مقادير .2   جدول

 (درصد ) شده توجيه تجمعي واريانس (درصد ) شده توجيه واريانس ويژه مقادير عامل

3 41/31 42/55 42/55 

2 41/4 41/34 14/21 

1 13/1 34/31 13/45 

5 15/2 44/2 43/41 

4 41/3 43/4 53/42 

2 33/3 44/1 14/31 
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 شده مطالعه صفات برای ها عامل بار مقادير .4  جدول

 2 4 5 1 2 3 صفت

 14/1 41/1 22/1 -25/1 -34/1 -12/1  شدن سبز زمان

 11/1 -41/1 45/1 -11/1 -31/1 14/1  برگ اولين ظهور زمان

 1 34/1 -12/1 54/1 -23/1 24/1  (3) برداشت زمان ارتفاع

 -42/1 -12/1 -12/1 -52/1 54/1 23/1 (3) جانبي ۀشاخ تعداد

 -24/1 32/1 -13/1 44/1 -34/1 43/1 (2) برداشت زمان ارتفاع

 55/1 54/1 -34/1 -32/1 24/1 54/1 (2) جانبي ۀشاخ تعداد

 -11/1 14/1 33/1 -14/1 -34/1 35/1 (3) برگ تر وزن

 -1 -14/1 -13/1 -12/1 -15/1 31/1 (3) ساقه تر نوز

 -13/1 -11/1 -1 1 -23/1 34/1 (3) بوته تر وزن

 12/1 12/1 14/1 -14/1 -35/1 31/1 (3) برگ خشك وزن

 15/1 -13/1 -34/1 -35/1 -21/1 33/1 (3) ساقه خشك وزن

 11/1 15/1 -14/1 -22/1 -34/1 31/1 (3) بوته خشك وزن

 -1 1 -12/1 -12/1 -21/1 44/1 (2) برگ خشك وزن

 -12/1 31/1 15/1 -23/1 -34/1 32/1 (2) بوته خشك وزن

 -14/1 1 -31/1 -35/1 -32/1 35/1 (2) ساقه خشك وزن

 -13/1 11/1 14/1 -14/1 -25/1 35/1 (2) برگ تر وزن

 -11/1 -15/1 -11/1 11/1 -23/1 32/1 (2) ساقه تر وزن

 -11/1 -13/1 -1 -13/1 -22/1 32/1 (2) بوته تر وزن

 11/1 -21/1 -53/1 44/1 -34/1 22/1 بوته در بذر تعداد

 -21/1 -25/1 -14/1 41/1 -32/1 21/1  هزاردانه وزن

 a (3) 43/1 43/1 34/1 15/1 31/1- 13/1 کلروفيل

 -b (3) 25/1 45/1 34/1 11/1- 24/1 31/1 کلروفيل

 12/1 1 12/1 34/1 44/1 55/1 (3) کل کلروفيل

 a (2) 42/1 41/1 12/1 34/1 23/1- 13/1 کلروفيل

 b (2) 24/1 42/1 22/1 35/1- 24/1 1 کلروفيل

 14/1 -31/1 12/1 31/1 41/1 41/1 (2) کل کلروفيل

 -24/1 15/1 43/1 23/1 14/1 1 (3) کاروتنوئيد

 22/1 -13/1 35/1 -13/1 24/1 44/1 (2) کاروتنوئيد

 -14/1 34/1 41/1 44/1 -23/1 23/1 پراکسيداز

 42/1 -13/1 22/1 55/1 -54/1 -13/1 کاتاالز

 c 24/1 12/1- 24/1 43/1 31/1 14/1 ويتامين

 .دارند عامل هر در داری امعن عاملي ضريب اند شده داده نشان بيضي با که اعدادی

 .است دوم و اول برداشت ةدهند نشان 2 و 3 اعداد

 
 یهمبستگ جدول

 صفات ۀيکل که داد نشان (4) يهمبستگ جدول جيانت
 و بوته در بذر تعداد و بوته ساقه، برگ، خشك و تر وزن
 برداشت زمان در اهيگ ارتفاع با و  گريکدي با دانه هزار وزن

 و  b ليکلروف .دارد درصد  كي سطح در مثبت يهمبستگ
 يهمبستگ يجانب ۀشاخ تعداد با ليکلروف کل یمحتو

 ليکلروف کل یمحتو و دارد درصد  پنج سطح در مثبت

  كي سطح در مثبت يهمبستگ b ،a یها ليکلروف با
 ميآنز زين ها دانياکس يآنت بخش در .دارد درصد
 مثبت يهمبستگ ديکاروتنوئ و دانه هزار وزن با دازيپراکس

 ۀشاخ تعداد با کاتاالز ميآنز و ،درصد  پنج سطح در
 .نددار صددر  كي سطح در مثبت يهمبستگ يجانب
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 ، ساقه تر وزن برداشت، زمان در ارتفاع با زين C نيتاميو
  پنج سطح در مثبت يهمبستگ بوته و ساقه خشك وزن

 ميآنز و برگ خشك وزن بوته، و برگ تر وزن با و درصد
 .دارد درصد  كي سطح در مثبت يهمبستگ  دازيپراکس

 و اهيگ خشك و تر وزن نيب مثبت يهمبستگ وجود
 که اول گروه در برداشت زمان در ارتفاع با نههزاردا وزن

 هزاردانه وزن و خشك و تر وزن نيانگيم نيرشتيب از
 چه هر گريد عبارت به .است مشهود يخوب به برخوردارند

 .ابدي يم شيافزا بذر ديتول امکان ،ابدي شيافزا ساقه رشد
 با اهيگ خشك و تر وزن نيب مثبت يهمبستگ وجود
 عناصر اثر که ) (Rahimi et al. 2009  جينتا با اهيگ ارتفاع
 اجزای و بذر عملکرد بر را ساليسيليك اسيد و غذايي

 يهمبستگ .دارد مطابقت دندکر يبررس گشنيز عملکرد
 اول گروه در دازيپراکس ميآنز و C نيتاميو نيب زين يمثبت
 را دازيپراکس ميآنز تيفعال و C نيتاميو زانيم نيرشتيب که

 نيتاميو نيب مثبت يهمبستگ وجود .شود يم  دهيد داشتند،
C یها دانياکس يآنت  از بيترت به که دازيپراکس ميآنز و 

 (2011)  جينتا با شوند، يم  محسوب يميآنز ريغ و يميآنز

Wanga اخته غالز ی وارهايکولت ۀهم نيب در داد نشان که 
 زانيم و يميآنز ريغ و آنزيمي یها دانياکس يآنت   انيم ۀرابط
 .کند يم مطابقت ،است مثبت يدانياکس يآنت تيلفعا

 یکل یریگ جهینت

 و يکيولوژيزيف ، مورفولوژيکي مختلف های جنبه از آگاهي
 برداری، بهره های راهبرد تعيين در را ما يدانياکس يآنت

 پژوهشي مطالعه اين .کند مي ياری سازی اهلي و اصالح
 ورمنظ به گزينش در تسهيل برای کاربردی و مقدماتي
 .است رحگاصال هدف مطابق و مطلوب ةتود انتخاب

 ياصالح یها برنامه ياساس یها هيپا يتوارث ريذخا
 یها يژگيو با ارقام اصالح یبرا يژن مخزن و بوده اهانيگ

 ها، توده یبند گروه به توجه با .کنند يم فراهم را مطلوب
 خوزستان و (3) بوشهر یها توده که داد احتمال توان يم 

 تر، وزن نيانگيم نيباالتر نشتدا با اول، گروه رد (2)
 نيرشتيب و دوم و اول نيچ در بوته و ساقه برگ، خشك
 زانيم نيباالتر دانه، هزار وزن و بوته در بذر تعداد

 زمان نيرمتک  و دازيپراکس ميآنز تيفعال و c نيتاميو
 برداشت، زمان در اهيگ ارتفاع نيرشتيب و شدن سبز

 اهواز ۀمنطق در کاشت یبرا ها هتود ريسا به نسبت
 ييهوا و آب طيشرا با یرشتيب یسازگار و بوده تر مناسب

 که دهد يم نشان پژوهش نيا جينتا .باشند داشته اهواز
 وجود رانيا زيگشن يبوم یها توده انيم در ييباال تنوع
 ارزشمند، يکيژنت منبع كي منزلۀ به توان يم  که دارد

  .دکر استفاده ها آن از ياصالح یکارها یبرا

 
 شده مطالعه صفات بين همبستگي .4  جدول

 

ان
زم

 
بز

س
 

دن
ش

 
ذر

ب
 

ان
زم

 
ور

ظه
 

ن
ولي

ا
 

گ
بر

 

اع
رتف

ا
 

ياه
گ

 
 در

ت
اش

رد
ب

 

داد
تع

 
خۀ

شا
 

ي
انب

ج
 

زن
و

 تر 
گ

بر
 

زن
و

 تر 
قه

سا
 

زن
و

 تر 
ته

بو
 

زن
و

 
ك

خش
 

گ
بر

 

زن
و

 
ك

خش
 

قه
سا

 

زن
و

 
ك

خش
 

ته
بو

 

داد
تع

 
ذر

ب
 

 در
 هر

ته
بو

 

زن
و

 
انه

رد
هزا

 

ل
وفي

لر
ک

 a
 

روف
کل

ل
ي

 
b

 

ل
وفي

لر
ک

 
کل

 

يد
نوئ

روت
کا

 

داز
سي

راک
پ

 

الز
اتا

ک
 

ن
مي

يتا
و

 c
 

 3 بذر شدن سبز زمان
                  

 3 -14/1 برگ اولين ظهور زمان
                 

 3 -13/1 -12/1 برداشت در گياه ارتفاع
                

 3 -13/1 -15/1 -12/1 جانبي شاخۀ تعداد
               

 3 33/1 21/1** 33/1 -31/1 برگ تر وزن
              

 3 33/1** 14/1 41/1** 34/1 -23/1 ساقه تر وزن
             

 3 32/1** 32/1** 34/1 42/1** 31/1 -23/1 بوته تر وزن
            

 3 31/1** 44/1** 33/1** 11/1 52/1* 34/1 -34/1 برگ خشك وزن
           

 3 31/1** 32/1** 33/1** 45/1** 23/1 24/1** 15/1 -12/1 ساقه خشك وزن
          

 3 34/1** 34/1** 31/1** 33/1** 31/1** 22/1 42/1** 31/1 -24/1 بوته خشك وزن
         

 3 14/1 22/1 -112/1 24/1 24/1 35/1 -15/1 44/1** -23/1 -15/1 بوته هر در بذر تعداد
        

 3 42/1** 12/1 33/1 -14/1 11/1 11/1 21/1 -25/1 41/1* -12/1 -25/1 دانه هزار وزن
       

 a 14/1- 15/1- 35/1 13/1 11/1 34/1 12/1 24/1 24/1 22/1 13/1 33/1 3 کلروفيل
      

 b 14/1- 13/1- 14/1 *51/1 13/1 14/1- 14/1 15/1 11/1 15/1 13/1- 13/1 **42/1 3 کلروفيل
     

 3 44/1** 34/1** 14/1 12/1 23/1 21/1 22/1 24/1 31/1 22/1 51/1* 33/1 -31/1 -23/1 کلروفيل کل
    

 3 33/1 23/1 15/1 14/1 -21/1 -14/1 -34/1 -1 -12/1 -15/1 14/1 13/1 -31/1 33/1 21/1 کاروتنوئيد
   

 3 53/1* 12/1 13/1 11/1 54/1* 24/1 31/1 14/1 13/1 24/1 21/1 22/1 -24/1 12/1 11/1 13/1 پراکسيداز
  

 3 53/1 31/1 -11/1 -12/1 -23/1 21/1 24/1 -14/1 -13/1 -14/1 14/1 13/1 -13/1 -43/1** 13/1 12/1 -33/1 کاتاالز
 

 c 11/1- 14/1 *54/1 14/1 **22/1 *42/1 **21/1 **44/1 *54/1 *41/1 12/1 23/1 13/1 31/1 12/1 112/1 **44/1 24/1 3 ويتامين

 است. درصد 3 و 4 سطح در مبستگيه ةدهند نشان ترتيب به ** و *
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