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 چکیده
صفت  چهلپنج منطقه از استان لرستان از  در (.Fritillaria imperialis Lواژگون ) ۀالل های جمعیت ژنتیكی تنوع بررسی منظور به

، الیگودرز و آباد خرماز پنج منطقه از سه شهر  جور )اکوتیپ( یا بوم نمونه 113 ،. در کلشداستفاده  (ژیكیمورفولوشناختی ) ریخت

ها نشان  واریانس داده ۀتجزی نمونه تهیه شد. سیند. از هر منطقه شدآوری و بررسی  گرد( 1331و  1333در طی دو سال )بهار  دورود

های  ای داده خوشه ۀدر این بررسی تجزی داری وجود دارد. شده اختالف معنی گیری ندازهصفات ا بیشترها از نظر  داد که بین جمعیت

در تجزیه  .کردبندی  وهگر خوشهسه  را در یبررس موردجمعیت پنج  اقلیدسی، ۀو توان دو فاصل Ward روش بهصفات،  ۀاستانداردشد

اول، صفات طول  ۀدر مؤلف کنند. ز تنوع صفات را توجیه میدرصد ا 31/85که در مجموع  مؤلفه معرفی شدند دههای اصلی  مؤلفه به

های اصلی تأیید  ای با نتایج تجزیه به مؤلفه خوشه ۀاز تجزی ناشی بندی . گروهداشتضریب باال و مثبت  یانیطول برگ مو  باالییبرگ 

 واژگون نشان دهند. ۀهای الل در بین جمعیتتوانند تنوع را  می شناختی ریختاز این پژوهش نشان داد که صفات  آمده دست بهنتایج  شد.

 

 .های اصلی مؤلفه ای، صفات کمی، خوشه ۀتجزی :كلیدی یها واژه
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ABSTRACT 
In order to study of genetic diversity of Fritillaria populations (Fritillaria imperialis L.), in the five regions of 

Lorestan Province, used 40 morphological characteristics. Generally, 140 samples from five regions of the three cities 

including: Khorramabad, Aligudarz and Dorud were collected and analyzed in spring 2014 and 2015 for two years. 

From each area 30 samples were studied. These results showed that there is significant difference between 

populations of morphological characteristics. The results of cluster analysis using Ward method and Euclidean 

distance grouped the samples to five populations. Based on Principal Component Analysis (PCA) results, there were 

10 factors that explained 85.34 % of their biological variations. In the first component, threre was positive and high 

coefficient in length of upper and middle leaf. The classification of cluster analysis was confirmed by principal 

component analysis. According to this study morphological traits can apply to assess variation among populations of 

Fritillaria. 
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 مقدمه

 Fritillaria) واژگون گیاهی با نام علمی ۀالل

imperialis L.،) از جنس Fritillaria ةو تیر 

 توانمندیاین گیاه  است.   (Liliaceae) سانان سوسن

گیاه زینتی و دارویی را  عنوان بهاستفاده  برایباالیی 

از  ای گستردههای  این گیاه قسمت نکهیباوجودادارد. 

 آغازبا  هرسالهو مرکز ایران را های غرب  کوهستان

آن تحقیقات  ةبخشد، اما دربار فصل بهار زینت می

علمی زیادی صورت نگرفته است. همچنین تاکنون از 

یک گیاه زینتی و یا یک گیاه دارویی  عنوان بهآن 

 Nadeem et al., 2002; Rahman) استفاده نشده است

et al., 2002 در معرض هجوم تشد به(. این گیاه 

و تنوع ژنتیکی آن به خطر  گرفته  انسان قرار ۀناآگاهان

های  یکی از گونه عنوان به امروزهکه  تا جایی افتاده

گیاهی ارزشمند در حال انقراض در ایران معرفی شده 

 ;Mohammadi Dehcheshmeh et al., 2007)است 

Meamar-moshrefi, M. 1997.)  آگاهی از تنوع

یکی ضمن حفاظت ذخایر ژنتیکی و مدیرت منابع ژنت

های  ها را در برنامه آن ةژنتیکی گیاهی، قابلیت استفاد

بنابراین آگاهی از تنوع  ؛دهد اصالحی افزایش می

یکی از  عنوان بهژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی 

 شود های اصالح نباتات تلقی می اجزای مهم برنامه

(Lombard et al., 2000). ن مثبت بی ۀبا توجه به رابط

 پذیریتغییر رخداد میزانمیزان تنوع ژنتیکی و 

 های تکاملی، با افزایش تنوع ژنتیکی دستیابی به صفت

 Abdmyshany & Shah) استتر  آسان عالقه مورد

Nejat Bushehri, 1998.) روی  های ژنتیکی بررسی

تر  شناسایی هر چه بیشتر و دقیق منظور بهواژگون  ۀالل

ای  و ایجاد زمینه گونه نیا (پالسم ژرمذخائر توارثی )

های  برداری از این تنوع ژنتیکی در برنامه بهره برای

اصالح نباتات، صنایع داروسازی و گردشگری ضروری 

 ژهیو بهشناسی و  گیاه های ویژگی ۀ. در زمیناست

ژنتیک این گیاه اطالعات بسیار اندکی در دست است؛ 

ی ژنتیکی و بررس های بررسی گسترشبنابراین لزوم 

 این . ضروری استاین گیاه  ذخائر توارثیتر  دقیق

های  شناخت سطح تنوع ژنتیکی الله منظور به بررسی

واژگون در استان لرستان با استفاده از نشانگرهای 

 برایای  و نیز زمینه (مورفولوژیکیشناختی ) ریخت

گسترش دامنۀ شناساندن اهمیت این گیاه، حفظ و 

. برای استمحدود آن  تنوع ژنتیکی و ذخائر توارثی

 شودنشانگر ژنتیکی استفاده  عنوان بهاینکه یک صفت 

در بین دو فرد  -1واجد دو ویژگی باشد:  کم دستباید 

پذیری داشته باشد  قابلیت وراثت -2 و متفاوت باشد

(Qreh Yazy, 1996) به  شناختی ریخت. نشانگرهای

ها و  بندی گونه دلیل کارایی باال در تشخیص و طبقه

 ;Roldan Ruiz et al., 2001) نددارها، اهمیت  زیرگونه

Celebi et al., 2006).  این نشانگرها این  های عیباز

 ۀمرحل ریتأثمحدودند، تحت  شماراست که از نظر 

 ارزیابی فرآیندهایگیرند و  رشد و نمو موجود قرار می

 Naghvi et) استنسبت پرهزینه به گیر و  وقت ها آن

al. 2009). ۀهای اخیر در زمین پیشرفت جودباو 

به  شناختی ریختنشانگرهای مولکولی، نشانگرهای 

دلیل عینیت بخشیدن به نتایج نشانگرهای مولکولی 

مکمل نشانگرهای  عنوان بههمچنان جایگاه خود را 

 Celebi et al., 2006; Fares) اند هکردمولکولی حفظ 

et al., 2009).  

 

 ها مواد و روش

گیاه  جور )اکوتیپ( یا بوم نمونه 181 شماردر مجموع 

استان لرستان طی دو سال  ۀواژگون از سه ناحی ۀالل

تصادفی بررسی  طور به( 1938و  1939)اردیبهشت 

پنج منطقه )ریمله،  ،شد. با توجه به توزیع جغرافیایی

کار و دشت داالنی(  خرم، گردنه پنبه نوژیان، چشمه

 بیستنوژیان که  ۀمنطق رازیغ به(. 1انتخاب شد )جدول

ۀ پای سیها  رویشگاه دیگر، در شدنمونه در آن ارزیابی 

همدیگر  از متر 111 تا  01 تقریبی ۀفاصل با گیاه،  سالم

 Miles et) رویشی احتمالی های همانندیاز  پرهیز برای

al., 1995) ،گذاری  نشانهو  انتخاب تصادفی طور به

 41تا  01 ی دو منطقهها بین جمعیت ۀشدند و فاصل

ها  کار، نمونه آسانی و سادگیکیلومتر بود. سپس برای 

حرف  که یصورتشدند، به  یگذار نام سیاز یک تا 

آوری نمونه بود. در جدول  گردمحل  ةدهند نشانالتین 

های مورد ارزیابی،  موقعیت جغرافیایی جمعیت 1

 مشخص شده است.

گل، ارتفاع کل، ارتفاع و قطر  شمارهای  گیری اندازه

اقه بدون برگ و نیز ارتفاع و قطر دمگل در محلِ س
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همچنین  .(Persson, 1992)گیری انجام شد  نمونه

 ۀقطر میلو طول ، قطر بساکو ول ط مانند صفاتی

طول و  قطر خامهو طول ، قطر تخمدانو طول پرچم، 

گیری شدند. از  برداری، اندازه در محلِ نمونه مادگی

و  شدرباریومی تهیه های ه ، نمونهشده انتخابگیاهان 

استفاده از گیری صفات کمی با  پس از اسکن، اندازه

 Licow (111/1مدل  برگ سنج مساحت دستگاه

گرفت. این متغیرها شامل طول،  انجاممترمربع(  سانتی

ها، طول، عرض و مساحت برگوارک  عرض و مساحت برگ

ها و طول،  ها، طول، عرض و مساحت کاسبرگ )براکته(

 (.Persson, 1992)ها بودند  گلبرگ عرض و مساحت

ی آماری افزارها نرمها با استفاده از  داده لیوتحل هیتجز

SPSS 19  وMinitab 16 .لیوتحل هیتجز برای انجام گرفت 

و برای  ANOVAآزمون  از های چندگانه و مقایسه ها داده

 .شد استفاده ها از آزمون دانکن مقایسۀ زوجی میانگین

های ژنتیکی با تجزیۀ  ندروگرام( رابطهای )د نمودار شجره

 اقلیدسی ۀان دو فاصلتو و Ward ای به روش خوشه

اصلی  های مؤلفه به تجزیه از دست آمد. همچنین به

 Naruyirod et) شد استفاده ها داده ابعاد کاهش منظور به

al., 2006). 

 
 ر استان لرستانهای گونۀ اللۀ واژگون د جور آوری بوم های مناطق گرد . ویژگی1جدول 

Table 1. The specificity of the gathering areas of regions of Fritillaria imperialis in Lorestan province 
Number Zone Population Number of samples Sample code Longitude Latitude Height (m)  

1 Khorramabad Nojian 20 N1-N20 48° 28′ 27.6′′ 33° 17′ 43.4′′ 1956 
2  Rimmelleh 30 R1-R30 48° 27′ 26.6′′ 33° 38′ 59.5′′ 2425 

3 Dorud Panbeh kar 30 GP1-GP30 49° 13′ 10.6′′ 33° 21′ 09.0′′ 2535 

4  Chashmeh khorram 30 CH1-CH30 49° 12′ 13.0′′ 33° 22′ 35.5′′ 2546 

5 Aligudarz Dalani 30 DD1-DD30 49° 29′ 13.7′′ 33° 10′ 18.9′′ 2470 

 

 نتایج و بحث

صفات کمی در  همۀ، میانگین بیشینه، کمینهمقادیر 

بیشترین میزان آن  پایۀبیان شده است که بر  2جدول 

بدون برگ،  ۀارتفاع ساق متر(، میلی 1100کل ) ارتفاع

عرض و  ،دار برگارتفاع و قطر دمگل، قطر ساقه 

ربوط به م عرض و مساحت گلبرگو  مساحت کاسبرگ

قطر و ول ط ینبیشترهای دشت داالنی بود.  نمونه

مربوط به  و عرض و مساحت برگ قطر خامه، بساک

های میله، خامه،  ریمله و بیشترین میزان طول  جور بوم

های  جور بومبرگ، مادگی، کاسبرگ و گلبرگ در 

 080نوژیان مشاهده شد. کمترین میزان ارتفاع کل )

 ۀبدون برگ، طول میل ۀساق متر(، ارتفاع و قطر میلی

عرض و مساحت کاسبرگ و ، شمار گلپرچم و خامه، 

 جور بوممربوط به طول، عرض و مساحت گلبرگ 

 ۀو کمترین میزان ارتفاع دمگل، قطر میل کار پنبه

، طول، عرض و مساحت قطر تخمدانو طول پرچم، 

  جور بوممربوط به  برگوارکبرگ و طول و مساحت 

 از ضریب آمده دست بهه به نتایج با توجریمله بود. 

توان صفات مساحت  می 2جدول صفات کمی  اتیریتغ

ن شتها را با توجه به دا برگوارکها و مساحت  برگ

 یزکنندهمتماصفات  عنوان به ییراتتغبیشترین ضریب 

 انتخاب کرد.

شناختی با  های ریخت میانگین ویژگی ۀمقایس

 ها را نشان جور ماستفاده از آزمون دانکن، تفاوت میان بو

میانگین نشان داد که  ۀنتایج مقایس (.9دهد )جدول  می

 413 تا 021مورد بررسی بین  یها توده کل ارتفاع ۀدامن

میانگین  اب داالنی جور های بوم گلمتفاوت بود.  متر میلی

میزان ارتفاع را داشتند، باالترین  متر یلیم 99/413 ارتفاع

تفاع ساقۀ بدون برگ و جور همچنین از نظر ار این بوم

ارتفاع دمگل بیشترین میزان را داشت که از این نظر با 

 که یدرصورتداری داشت.  ها اختالف معنی جور دیگر بوم

هدف از کاشت اللۀ واژگون، گل بریده باشد این صفات 

 بسیار با ارزش هستند.

ریمله اگرچه از نظر طول منطقۀ های  جور بوم

متر( بساک  میلی 11/9متر( و قطر ) یلیم 40/19)

 بررسی موردهای  جور بوم دیگردر بین  میزانبیشترین 

ند ولی کمترین ارتفاع دمگل را به خود اختصاص را دار

کار به خاطر  پنبه ۀ گردنمنطقۀ های  جور بومدادند. از 

بدون  ۀارتفاع کل و ارتفاع ساق میزانداشتن کمترین 

کرد، این  گیاهان گلدانی استفاده های برگ برای هدف
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 خرم بیشترین چشمهمنطقۀ  جور بومبه همراه  جور بوم

را  شده یبررسهای  جور طول و قطر تخمدان در بین بوم

 جور بوم و بدون برگ دار برگ ۀند. از نظر قطر ساقدار

داری نسبت به  خرم با اختالف معنی چشمهمنطقۀ 

 جور بوم، از این نظر را داشتین قطر دیگران بیشتر

 .را داشت میزانکمترین  یاننوژمنطقۀ 

 
جور اللۀ واژگون استان لرستان )طول، ارتفاع، قطر و عرض برحسب  بوم 181شده از  گیری شناختی اندازه . صفات ریخت2جدول 

 متر مربع( ها بر پایۀ میلی متر و گستره میلی
Table 2. The measured morphological qualities from 140 regions of Fritillaria in Lorestan Province 

(Length, height, diameter, width according (mm), spread according (m2) 
Co. variation Average Maximum Minimum Index Number Co. variation Average Maximum Minimum Index Number 

15.87 50.28 70.74 26.685 Middle leaf width 21 10.54 783 1055 545 Total height 1 
28.34 5194.5 9010.95 1656.6 The middle leaf area 22 11.72 349 470 265 Stems without leaves height 2 
13.94 166.89 247.5 103.5 Underside leaf length 23 17.2 44 76.5 26 Peduncle height 3 
16.41 74.5 108.59 43.515 Underside leaf width 24 12 13.88 20.91 8.41 Leafy stem diameter 4 
30.43 7643.24 13304.9 2262.15 Underside leaf area 25 12.63 10.27 15.41 6.70 Stems without leaves diameter 5 
16.99 71.67 107.5 39.5 Bracteole length Inner 26 9.81 3.48 4.55 2.62 Diameter of pedicle 6 
23.72 9.78 15.55 3.7 Inner bracteole width 27 14 12 19.95 7.61 Anther length 7 
33.81 430.72 1022.25 95.2 Inner bracteole area 28 13.73 2.62 3.97 1.715 Anther diameter 8 
14.02 97.11 142 65.5 Middle bracteole length 29 8.47 36.51 47.24 27.72 Filament length 9 
21.07 12.5 22.04 6.375 Middle bracteole width 30 16.41 2.09 2.94 1.36 Filament diameter 10 
27.84 772.75 1412.45 255.75 Middle bracteole area 31 11.81 17.31 22.89 9.81 Ovary length 11 
13.65 111.3 152 61.6 Bracteole length 32 15.38 5.11 7.90 2.85 Ovary diameter 12 
20.54 21.8 36.065 13.7 Outer bracteole width 33 10.61 32.88 49.36 17.84 Style length 13 
31.84 1448.64 3639.15 625.8 Outer bracteole area 34 11.5 2.05 2.66 17899 Style diameter 14 
6.62 59.25 69.5 48.5 Sepal length 35 8.49 54.2 67.87 31.07 Pistil length 15 
9.74 20.54 28.32 14.71 Sepal width 36 17.88 5.08 8.5 3 Flower number 16 

14.15 693.88 1091.5 413.65 Sepal area 37 14.33 155.13 222.5 101.5 Upper leaf length  17 
6.73 57.27 67.75 45.5 Petal length 38 17.76 34.85 54 21.65 Upper leaf width 18 

10.27 25.06 34.59 17.37 Petal width 39 35.78 3285.43 7194.3 1325.8 The upper leaf area  19 
16.52 806.54 1227 572.6 Petal area 40 13.47 168.64 233 107.5 Middle leaf length  20 

 
 های مختلف اللۀ واژگون در استان لرستان جور شناختی بوم . مقایسۀ میانگین صفات ریخت9جدول 

Table 3. The average comparison of morphological qualities of regions of Fritillaria in Lorestan Province 
Rimmelleh Panbeh kar Chashmeh khorram Dalani   Nojian  Index      Number 

763bc 726c 807b 869a 731c Total height 1 
341b 331b 365a 375a 325b Stems without leaves height 2 
39d 41cd 45bc 51a 45b Peduncle height  3 

13.5c 13.74bc 15.43a 14.46b 11.45d Leafy stem diameter 4 
10.17b 10b 11.64a 10.47b 8.45c Stems without leaves diameter 5 
3.23b 3.56a 3.59a 3.65a 3.28b Diameter of pedicle 6 
13.58a 12.13b 12.94b 9.5c 9c Anther length 7 
3.11a 2.78b 2.78b 2.09c 2.14c Anther diameter 8 

34.54b 35.28b 36.37b 35.52b 42.98a Filament length 9 
2.14a 2.08a 2.08a 2.02a 2.1a Filament diameter 10 

14.67c 18.81a 18.56a 17.3b 17.13b Ovary length 11 
4.01d 5.97a 5.9a 4.5c 5.15b Ovary diameter 12 
31.09b 31.7b 32.23b 31.99b 39.62a Style length 13 
2.12a 2.07ab 2.12a 1.96bc 1.89c Style diameter 14 
50.9c 54.82b 53.78b 53.7b 59.53a Pistil length 15 
5.08bc 4.63c 5.88a 5.38b 4.05d Flower number 16 

160.37ab 140.1c 170.1a 157.46b 143.82c Upper leaf length  17 
35.16a 30.47b 36.48a 37.65a 34.3a Upper leaf width 18 

4050.36a 2386.85b 3687.24a 3538.03a 2504.3b The upper leaf area  19 
173.79a 153.9b 184a 171.95a 154.96b Middle leaf length  20 
53.34a 44.66c 52.48ab 51.43ab 48.58bc Middle leaf width 21 

5620.48a 4141.23b 6047.38a 5522.64a 4363.87b The middle leaf area 22 
171.34b 155.14c 186.12a 167.89b 147.45c Underside leaf length 23 
76.79ab 71.07b 79.16a 72.98ab 71.49b Underside leaf width 24 

6343.06c 6981.04bc 9906.42a 7893b 6817.37bc Underside leaf area  25 
69.77ab 67.5b 71.44ab 76.07a 74.47ab Bracteole length 26 
9.26a 9.99a 10.26a 9.68a 9.63a Inner bracteole width 27 

367.6b 375.68b 507.2a 523.94a 353.39b Inner bracteole area  28 
96.98ab 90.93b 100.63a 100.71a 95.86ab  Middle Bracteole length 29 
11.44b 11.92b 13.84a 13.41a 11.53b Middle bracteole width 30 
650.7b 663.06b 944.68a 942.97a 607.09b Middle bracteole area 31 

110.79ab 103.77b 116.77a 117.87a 105.3b Outer bracteole length 32 
20.27b 20.85b 24.05a 21.99ab 21.78ab Outer bracteole width 33 

1279.51b 1196.78b 1764.85a 1682.6a 1254.86b Outer bracteole area  34 
60.65b 57.53cd 56.84d 59.3bc 63.27a Sepal length 35 
20.01bc 18.59d 19.4cd 23.78a 21.03b Sepal width 36 

668.28bc 615.17c 649.22c 823.31a 723.17b Sepal area 37 
58.96b 55.07c 54.94c 57.23b 61.59a Petal length 38 
25.2b 22.39c 23.39c 29.05a 25.31b Petal width 39 

785.25bc 720.48c 773.47bc 929.48a 832.73b Petal area 40 

 نیستند. دار معنی درصد1 سطح در دارند یکسانی های حرف که هایی میانگین ستون هر * در
* In each column means with same letters are not significant at probability level of 1%. 
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 ای هخوش ۀتجزی

های چند متغیره  روشای به گروهی از  خوشه ۀتجزی

 که یطور به، استبندی افراد  هآن گرو ۀکه هدف اولی

در یک  یبررس مورد های ویژگیاز نظر  همسانافراد 

شود. در  اطالق می ،گیرند خوشه کنار هم قرار می

بندی کردن افرادی که در یک خوشه قرار  نتیجه دسته

های زیاد و افرادی که در  همانندیگیرند، دارای  می

یا تر  گیرند ناهمگن های جداگانه قرار میخوشه

دارند هم تفاوت زیادی  افراد با گرید عبارت به

(Farshadfar, 1998.) 

میانگین  پایۀمختلف بر  های جور بومبندی  هگرو

 جور بوم پنجدر بین  مورد ارزیابیصفت کمی  چهل

به  جور بوم پنجپنج اقلدیسی،  ۀصورت گرفت. در فاصل

 سه جور بومسه گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل دو 

ارتفاع کل، ارتفاع و قطر  که از نظر صفات بود رو چها

بدون برگ، ارتفاع و قطر دمگل، قطر ساقه  ۀساق

، باالییگل، طول، عرض و مساحت برگ  شمار، دار برگ

طول، عرض و مساحت برگ میانی، طول و مساحت 

میانی،  برگوارک، طول، عرض و مساحت زیرینبرگ 

 ، مساحتبیرونی برگوارکطول، عرض و مساحت 

بیشتر از میانگین  و طول تخمدان درونی برگوارک

خرم در  ۀچشم جور بومبودند. همچنین در این گروه 

صفات طول و قطر بساک، قطر خامه، قطر تخمدان، 

داالنی  جور بومو  درونی برگوارکو  زیرینعرض برگ 

، عرض و مساحت درونی برگوارکدر صفات طول 

بیشتر از  ییتنها بهکاسبرگ و عرض و مساحت گلبرگ 

 میانگین بودند.

تشکیل شده، شامل  جور بوم دوگروه دوم که از 

بود. ویژگی مشترک در این  پنجو  دوهای  جور بوم

از  هرچند؛ ندها صفات کمتر از میانگین بود جور بوم

 جور بومدر هر دو  طول مادگی مانندبعضی صفات 

 بیشتر از میانگین بودند.

 دیگرو از ه است ریمل جور بومگروه سوم که شامل 

بدون  ۀقطر ساق ها جدا افتاده بود، در صفات جور بوم

گل،  شمارپرچم و خامه،  ۀبرگ، طول بساک، قطر میل

، طول، عرض و باالییطول، عرض و مساحت برگ 

، طول و زیرینمساحت میانی، طول و عرض برگ 

 بیشتر از میانگین بود.عرض گلبرگ و طول کاسبرگ 

 که است این ،ای نمودار شجره این در توجه قابل نکات از

 هم از یخوب به جمعیت پنج متعلق به واژگون ۀالل 181

 معیتیج  -خاص و جداگانههای  گروه در و اند شده جدا

وجود تمایز ژنتیکی باال  ةدهند نشان که اند، گرفته قرار

 .Yamagishi et al. است ی استانها بین جمعیت

نیز  F. Camschatcensis روی  بررسی در (2010)

 جمعیت سه بین باالیی ژنتیکی تمایز نشان دادند که

 در جمعیت هر به متعلق افراد و وجود دارد بررسی مورد

 .گرفتند قرار معیتیج  -خاص و جداگانه های گروه

Momeni et al. (2013) جور اللۀ  روی هشت بوم

در منطقۀ زاگرس  (.Fritillaria imperialis L)واژگون 

این  از آمده دست به اند که نتایج ام دادهپژوهشی انج

تنوع زیادی بین و درون هر جمعیت با استفاده از  بررسی

در  سوی دیگر نشان داد، از ISSR یمولکول نشانگر

 تنوع شناسایی به شناختی قادر ریخت ن صفاتآناپژوهش 

 شناختی از صفات ریخت آمده دست به نتایج و نبوده موجود

این نتایج با  ؛ که، منطبق نبودISSRمولکولی  نشانگر و

 در پژوهشی که توسط نتایج این پژوهش همخوانی ندارد.
Koohgard et al. (2012)  اللۀ واژگون )رویFritillaria 

imperialis L.،میانگین درصد همردیف ( انجام شد 

های اللۀ واژگون  شکل بین جمعیت های ژنی چند )آلل(

ة تنوع ژنتیکی هندد نشانکه  برآورد شد 10/40حدود 

. در بررسی تجزیۀ استهای اللۀ واژگون  باال بین جمعیت

 جور بومبه هشت  واژگون متعلق ۀالل 111 ی،ا خوشه

جداگانه قرار  های از هم جدا شدند و در گروه یخوب به

در  این پژوهش همخوانی دارد. که با نتایج  اند گرفته

 ۀجور پون بوم 90تنوع بین که  (Azarkish, 2014)  بررسی

نعناعیان در  ةاز تیر( .Mentha longifolia Lوحشی )

ای درون هر  ؛ تنوع گستردهبررسی شد غربی ایران جنوب

 .شدجور گزارش  بوم

 

 ها تجزیه به عامل

ها برای  های اصلی یک روش کاهش داده تجزیه به مؤلفه 

جور در محیط با چند متغیر  توضیح اثر متقابل بوم

(. با کنار گذاشتن Farshadfar, 1998محدودتر است )

ین و توجه به متغیرهایی با یمتغیرهایی با واریانس پا

مسئله را در زیر فضایی با  سادگی توان به واریانس باال، می

 (.Naruyirod et al., 2006د )کربُعد کمتر  بررسی 
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 Wardروش  پایۀ بر استان لرستان واژگون اللۀ جور جمعیت بوم پنج بندی گروه از آمده دست به ای . نمودار شجره1شکل 

Figure1. Pedigree histogarms of cluster from of five population regions of Fritillaria in Lorestan Province base on 

Wards method 

    

ها کاربرد زیادی در بررسی تنوع  تجزیه به عامل

های  داده ردةگستد. با توجه به حجم دارژنتیکی 

 شناختی ریختاز ارزیابی صفات مختلف  آمده دست به

 امکان یبررسد مورهای  جور بومو  ها گونه ةدر محدود

های  و آسان با استفاده از تجزیه روشنگیری  نتیجه

 معمولطور بهواریانس و یا یک متغیره وجود ندارد. 

 عنوان بهند دارباالتر از یک  ةها که مقادیر ویژ عامل

صفات  همۀشوند. هر عامل  های اصلی انتخاب می لعام

 ونصفاتی که در تنهاگیرد و  را در بر می یبررسد مور

ند )بیشتر از دارداری  عامل معنی های هر عامل ضریب

گیرند.  نظر قرار می       صفات آن عامل مد عنوان به(، 10/1

اهمیت آن  ةدهند نشانمیزان واریانس نسبی هر عامل 

است و  یبررسد موریانس کل صفات عامل در وار

در  .(Azarkish, 2014)شده است درصد بیان  صورت به

 این بررسی، ده عامل اصلی توانستند در مجموع

 (.8درصد از تنوع صفات را توجیه کنند )جدول 98/40

ها  عامل اول با بیشترین سهم در توجیه تغییرات داده

گ طول بر درصد(، صفات طول برگ باالیی، 01/98)

مساحت برگ میانی، طول برگ زیرین با ضرایب  میانی،

را شامل شد. در عامل دوم که  10/1مثبت بیشتر از 

ها را توجیه کرد، صفات  درصد از تغییر داده 02/11

، قطر ساقۀ دار برگمساحت برگوارک بیرونی، قطر ساقۀ 

بدون برگ و عرض برگوارک بیرونی قرار گرفتند. صفات 

و طول، عرض و مساحت برگوارک  طول برگوارک میانی

درصد واریانس  10/4درونی با قرار گرفتن در عامل سوم 

کل را توجیه کردند. در عامل چهارم صفات طول گلبرگ، 

 40/1مادگی، خامه، تخمدان و میلۀ پرچم قرار گرفتند و 

درصد تغییر را توجیه کردند. صفات عرض و مساحت 

گرفتن در  کاسبرگ و عرض و مساحت گلبرگ با قرار

درصد از کل واریانس را  02/0ۀ پنجم توانستند مؤلف

توجیه کنند. عامل ششم با صفات ارتفاع کل بوته و ارتفاع 

ساقۀ بدون برگ عامل هفتم با دو صفت قطر تخمدان و 

قطر خامه و عامل هشتم همانند دو عامل پیش با دو 

صفت عرض و مساحت برگ زیرین توانستند به ترتیب 

 درصد از واریانس کل را در برگیرند 24/9و  01/8، 18/8

به ترتیب با  هرکدامدر نهایت دو عامل نهم و دهم  و

داشتن هر یک از صفات قطر میلۀ پرچم و طول بساک 

درصد از کل واریانس را  40/2و  12/9جداگانه  طور به

ها توانست چهل صفت کمی  توجیه کردند. تجزیه به عامل

ده عامل اصلی تقسیم کند که  صورت بهمورد ارزیابی را 
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های اول، دوم و سوم بیشترین سهم را  ها عامل در بین آن

ة اهمیت دهند نشاندر توجیه واریانس نشان دادند که 

در جداسازی  مؤلفهصفات قرار گرفته در این سه 

های  عادت Azarkish (2014). استها  جور بوم

 Mentha)جور پونۀ وحشی  بوم 90شناختی  ریخت

longifolia)  ی ها مؤلفهرا بررسی کرد که در

هایی گزارش شد. همچنین نتایج  شناختی اختالف ریخت

جور پونۀ  بوم 90در بررسی تنوع این  ها مؤلفهتجزیه به 

 29/08ۀ اصلی، مؤلفوحشی بومی ایران نشان داد پنج 

چنین نتایج هم .ها را توجیه کردند درصد از تغییر کل داده

های وحشی سیر خراسان نیز نشان  ۀ گونهمؤلفتجزیه به 

درصد واریانس کل را توجیه  12/31داد پنج عامل اصلی 

دهنده، قطر  و برخی صفات مانند قطر ساقۀ گل کنند می

ین، طول دمگل، شکل گل، طول میلۀ پرچم، قطر و آذ گل

 طول تخمدان و طول خامه در عامل اول قرار گرفتند

(Hoseini, 2014.)  

 

 جورهای اللۀ واژگون در استان لرستان شناختی بوم . تجزیه به مؤلفۀ اصلی صفات ریخت8جدول 
Table 4. The analysis of the main compilation of morphological qualities of regions of Fritillaria in Lorestan Province 

Parameter weight Indexes Cumulative variance %  Relative variance Eigenvalues Factor 
0.87 Upper leaf length  56.34 56.34 82.13 First 
0.88 Middle leaf length      

0.74 The middle leaf area     
0.88 Underside leaf length     

0.75 Outer bracteole area 28.46 72.11 68.4 Second 
0.84 Outer bracteole width     
0.68 Stems without leaves diameter     

0.77 Leafy stem diameter     

0.86 Bracteole length Inner 35.54 07.8 22.3 Third 
0.81 Inner bracteole width     

0.88 Inner bracteole area     

0.68 Middle bracteole length     
0.69 Petal length 21.61 85.6 74.2 Fourth 
0.9 Pistil length     

0.8 Style length     
0.63 Ovary length     

0.65 Filament length     

0.69 Petal area 93.66 72.5 29.2 Fifth 
0.81 Petal width     

0.66 Sepal area     
0.85 Sepal width     
0.8 Total height 58.71 64.4 85.1 Sixth 

0.85 Stems without leaves height     

0.82 Ovary diameter 08.76 50.4 80.1 Seventh 
0.68 Style diameter     

0.76 Underside leaf area 37.79 28.3 31.1 Eighth 
0.76 Underside leaf width     
0.7 Filament diameter 49.82 12.3 25.1 Ninth 

0.79 Anther length 34.85 85.2 14.1 Tenth 
 

 گیری کلی نتیجه

های مختلف گیاه اللۀ واژگون از  جور ، بومبررسی در این 

شناختی مختلف با یکدیگر تفاوت  نظر صفات ریخت

گل،  شمارمانند ارتفاع،  ها آنبرخی از  ؛ کهبارزی داشتند

ی رکا گلمساحت گلبرگ و کاسبرگ از نظر صنعت 

منزلۀ بخشی  توانند به بنابراین گیاهان یادشده می؛ اند مهم

از ذخائر توارثی گیاه اللۀ واژگون در نظر گرفته شوند. 

های  جور ی از بومخوب بههای دشت داالنی الیگودرز  جور بوم

مناطق جدا شدند که این زمینه با توجه به شرایط  دیگر

بارندگی  تر و اقلیمی متفاوت این منطقه )دمای مناسب

د موردر صفات  شده مشاهدههای  بیشتر( و اختالف

ترتیب تفاوت بین  ینا بهی دور از انتظار نبود. بررس

های مناطقی که فاصلۀ جغرافیایی  جور ها در بوم جور بوم

نیز  Kiani et al. (2010) بیشتری داشتند، آشکارتر بود.

های  جور شناختی بوم که روی صفات ریخت  بررسی در

های بارزی را بین  حمدی انجام دادند، تفاوتم گل

ها با  استان دیگرهای آذربایجان در مقایسه با  جور بوم

توجه به شرایط متمایز آب و هوایی این منطقه گزارش 

افشانی و  های گیاهی مانند نوع سامانۀ گرده کردند. ویژگی

افزایش، شکل زندگی، اندازة جمعیت، جهش، جریان ژنی 

های مؤثر بر انتقال مادة  عامل عنوان به و شرایط محیطی

های  ژنتیکی گونهها و تنوع و ساختار  وراثتی میان نسل
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 Chang et al., 2007; Gong et)اند  گیاهی شناخته شده

al., 2010.) 

بدین ترتیب، آمیزش با خویشاوندان نزدیک و 

های غیرجنسی نقش مهمی در از  به روش افزایش

ها از  ها و کاهش آن عیتدست رفتن تنوع ژنتیکی جم

آمیزی خواهد داشت  روی خویش فرآیند پس راه

(Chang et al., 2003; Gong et al., 2010) .ازآنجاکه 

تنوع ژنتیکی اندک با کاهش قابلیت سازگاری 

، دهد یمها را افزایش  ها سرعت انقراض آن جمعیت

یند نیاز است آجلوگیری از این فر منظور بهراهکارهایی 

توان به حفظ زیستگاه و تقویت  مله میکه از ج

های با  جور بومواردسازی  راههای موجود از  جمعیت

 ازآنجاکه، هرحال بهژنتیکی بیشتر اشاره داشت.  ۀفاصل

شناختی محدودند و تنها بخش  نشانگرهای ریخت

دهند و نیز با توجه  کوچکی از ژنگان )ژنوم( را تشکیل می

گرها از شرایط محیطی، یرپذیری این دسته از نشانتأثبه 

زیست فناوری  یها روش و استفاده از نشانگرهای مولکولی

 برای آینده های بررسی در مختلف )بیوتکنولوژی(

آمده از  دست شناسایی ذخائر توارثی و تکمیل اطالعات به

شود. در این زمینه، باور بر این  این  بررسی توصیه می

فاده از های ژنتیکی با است است که برآورد فاصله

شناختی  های ریخت نشانگرهای مولکولی همگام با ارزیابی

های  را در برای تعیین رابطه اعتماد قابلتواند ابزاری  می

 (.Singh et al., 2011)ژنتیکی فراهم کند 
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