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پالسم تعيين تنوع گياهي با استفاده از ويژگيهاي مرفولوژيكي و تجزيه خوشه اي در ژر

  هاي گياه شويد
2احمدي، داريوش نباتي 1زهره فتحعلي پور

  5دهكردي صديقي فريدهو  4اميرسياهپوش، 3حميد رجبي معماري ،*
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  چمران شهيد دانشكده كشاورزي دانشگاهگروه زراعت و باغباني  اناستاديار -5و3

  شگاه جندي شاپوردكتراي فارماكوگنوزي و استاديار دانشكده داروسازي دان - 4

  3/7/92 تاريخ پذيرش:  25/6/91تاريخ دريافت:

  

 چكيده

از مهمترين خصوصيات ويژه يك برنامه اصالح نبات در دورن جامعه گياهي،  فراهم  بودن نوع و ميزان تنوع 

ژنتيكي است. عاله بر ديد عيني و ابزار ژنتيكي كه جهت شناخت تنوع گياهي استفاده ميشوند، از روش هاي 

 گياه شويد ( تيكينتنوع ژآماري ميتوان جهت غربال گري و دسته بندي تنوع ژنتيكي بهره گرفت. جهت ارزيابي 

Anethum graveolens،(  مورد بررسي طرح بلوك هاي  كامل تصادفي ده ژرم پالسم در طي آزمايشي بصورت

صفات مورفولوژي بجز وزن هزار دانه  ) را براي  كليهα ≥01/0قرار گرفتند. تجزيه واريانس تفاوت معني داري ( 

نشان داد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين ژرم پالسم هاي شويد از نظر صفات مورفولوژيكي تنوع بااليي 

كه تجزيه خوشه اي ژرم پالسم هاي مذكور را بر اساس نحوه ي رشد صفات در چهار گروه  طوريه وجود دارد، ب

گر چه ژرم پالسم ها از نظر جغرافيايي، مناطق رشد متفاوتي دارند ولي از نظر رفتار متفاوت قرار داد. و نشان داد ا

رشد، بعضي از آنها در يك گروه مشترك قرار ميگيرند. و با توجه به اين شيوه تجزيه وتحليل مشخص شد كه ژرم 

در  خود، بويژه بذور پالسم هايي نظير ورامين، همدان و دزفول با بيشترين توزيع ميزان كاروون در بافت هاي

  گيرند. يك گروه مجزا قرار مي

  

  ها: شويد، تنوع ژنتيكي، صفات مورفولوژيكي، كاروون، تجزيه خوشه اي واژهكليد 

  

 مقدمه

در استفاده از راهكارهاي صحيح جهت موفقيت 

نبات، نيازمند به دسترسي و شناخت  هاي اصالح برنامه

صفات و والدين تنوع ژنتيكي است تا اصالح نبات بتواند 

 .را با آگاهي همراه با اطالعات بيشتري انتخاب نمايد

وجود تنوع ژنتيكي در جوامع گياهي اساس كار برنامه 

سوريا و باشد ( اصالح نبات در توليد رقم جديد مي

 L. Anethumشويد يا شبت ( ).1992، 1ماهانتي

                                                           

1- Suriava & Mohanty 

graveolensديپلوئيد، يكساله و دارويي  است ) گياهي

و منشأ آن در  )Apiaceaeبه خانواده چتريان (كه متعلق 

اي است، كه مصارف مختلفي  نواحي شرقي مديترانه

درصنايع دارويي و غذايي دارد(جهان آرا و حائري زاده، 

ميوه شويد اثر درماني مشابه با رازيانه و زيره سياه ). 1389

دارد و اثر نيرو دهنده، مقوي معده، هضم كننده غذا، رفع 

آرام كننده و زياد كننده ترشحات شير مادر را استفراغ، 

باشد. همچنين شويد ضد باكتري، حفاظت كننده  دارا مي

در برابر راديكالهاي آزاد و مواد سرطان زاست و براي 
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رود و كاهش  جلوگيري از پوكي استخوان به كار مي

  ). 1379و چربي خون است(اميدبيگي،   دهنده كلسترول

رقم  4رقم شويد را با  26 )2001(1بيلر و همكاران

رقم زيره دوساله از نظر برداشت دانه،  7زيره يكساله و 

محتوا و تركيبات اسانس مورد مقايسه قرار دادند. نتايج 

نشان داد كه ميزان كاروون در اسانس زيره و شويد مشابه 

است درحاليكه عملكرد بذري شويد نسبت به زيره 

طوري كه عملكرد باشد، ب يكساله و دوساله پايين مي

و براي زيره  400-600كيلوگرم بر هكتار بذري در شويد 

كيلوگرم و زيره يكساله  900كيلوگرم بر هكتار دوساله 

گزارش كردند. همچنين ميزان اسانس در  1250بر هكتار 

درصد و  8/2-3/3درصد، در زيره يكساله  4/3-4شويد 

 ) به2004(2درصد بود. ديوي 9/3- 5در زيره دوساله 

هاي مختلف زيره پارسي با كمك  بررسي ژرم پالسم

صفات مورفولوژي در هندوستان پرداخت. نتايج حاكي 

هاي مورد  از ميزان بااليي از تنوع در بين ژرم پالسم

اي براي  ) مطالعه2007(3همكاران مطالعه بود. كالن و

هاي رسيده شويد روي رشد  تعيين تاثير تراكم و دانه

قدار اسانس گياه انجام دادند. نتايج گياهان و كيفيت و م

نشان داد كه زمان برداشت و تراكم گياهي روي 

تركيبات اسانس در چگونگي كامل شدن تركيبات 

اسانس تاثيردارد، به اين ترتيب كه اگرخصوصيات 

اسانس مورد درخواست باشد برداشت زود هنگام يا 

الي تراكم باالي گياه بهتر است و زمانيكه بذر و ميزان با

كاروون مورد نظر باشد برداشت دير هنگام و تراكم پايين 

با توجه به بومي بودن گياه شويد و  مناسب است.

دسترسي آسان و ارزان و با توجه به مصارف غذايي و 

دارويي اين گياه از زمانهاي دور در كشور، اين تحقيق 

هاي شويد  با هدف ارزيابي و مقايسه مورفولوژي توده

ست تا با فراهم آوردن اطالعات انجام شده ا

اي جهت استفاده در  مورفولوژيكي بتواند مقدمه

                                                           

1- Bailer et al. 
2- Deivi 
3- Callan et al. 

هاي اصالحي به سمت توليد با عملكرد بيشتر و  برنامه

  كيفيت باالي اسانس اين گياه قرار گيرد.

  

  ها مواد و روش
در مزرعه تحقيقاتي  1389اين آزمايش درسال 

رقالب دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز د

در  هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. طرح بلوك

ژرم پالسم  1ژرم پالسم داخل كشور و  9اين مطالعه از 

هاي داخل كشور  شويد خارجي استفاده شد. ژرم پالسم

بهبهان، دزفول، شوشتر، هاي اصفهان، اروميه،  از شهرستان

تهيه گرديد. ژرم  شيراز، مباركه، همدان و ورامين

هاي اصفهان، مباركه و ورامين ازشركت پاكان  مپالس

ها  بذر، رقم مجارستان از شركت زردبند و بقيه ژرم پالسم

ي كاشت بصورت  از مناطق مذكور تهيه شدند. نحوه

 2×5/1هر كرت به ابعاد دستي انجام گرفت بطوري كه 

ها از  سانتيمتر و فاصله بوته 24ها  فاصله بين رديف متر،

در نظر گرفته شد. عمليات آماده سازي سانتيمتر  10هم 

شد. كود فسفر  هاي هرز انجام زمين و مبارزه با علف

كيلوگرم در هكتار و كود  75بصورت پايه به ميزان 

كيلوگرم در هكتار به  70نيتروژن(اوره) نيز به ميزان 

ارزيابي صفات روي پنج  صورت سرك بكاربرده شد،

نجام شد. صفات بوته از هر كرت با انتخاب تصادفي، ا

مورد بررسي شامل تعيين ارتفاع بوته بر حسب سانتيمتر، 

تعداد برگ، قطر ساقه بر حسب ميليمتر با استفاده از 

كوليس ديجيتال، وزن تر بوته و وزن خشك بوته بر 

) با استفاده از LAI( حسب گرم، شاخص سطح برگ

بر حسب سانتيمتر مربع،  4دستگاه تعيين سطح برگ

بوته، تعداد چترك در چتر اصلي، تعداد  تعدادچتر در

دانه در چتر اصلي، تعداد دانه در چترك، قطر چتر اصلي 

بر حسب ميليمتر با استفاده از كوليس ديجيتالي، وزن دانه 

در چتر اصلي و وزن هزاردانه بر حسب گرم و ميزان 

كمك محلول هيدروكسيد پتاسيم و به   به كاروون در دانه 

                                                           

4  - Leaf area meter 
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 100جام شد. براي اين منظور مقدار روش تيتراسيون ان

گرم بذر شويد را آسياب كرده، پودر حاصل را همراه با 

ميلي ليتري قرار داده  1000ميلي ليتر آب داخل بالن  500

و بالن مزبور به دستگاه اسانس گيري متصل گرديد و به 

ساعت پس از شروع به جوشيدن، حرارت داده 2مدت 

پس از  آوري و عاسانس حاصل جم ) و1BPروش( شد

استخراج اسانس به روش تقطير با آب وبخار، مقدار 

كاروون موجود در آن به روش اسيديمتري تعيين 

تجزيه وتحليل  .)1380گرديد(قاسمي دهكردي و طالب، 

ها شامل تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها با  داده

و تجزيه  SASآزمون دانكن به كمك نرم افزار 

اي با  هاي اصلي و تجزيه خوشه به مؤلفههمبستگي، تجزيه 

  انجام شد. SPSSنرم افزار 

 

  نتايج و بحث

  ها: تجزيه واريانس ومقايسه ميانگين 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه ژرم 

ها در همه صفات مورد مطالعه بجز وزن هزار دانه،  پالسم

 داري دارند درصد تفاوت معني 1در سطح احتمال 

ها مشخص نمود كه ژرم  ). مقايسه ميانگين1 (جدول

 12/35پالسم شوشتر داراي بيشترين ميانگين وزن تر(

گرم)  152/16باشد و كمترين ميانگين وزن تر ( گرم) مي

مربوط به ژرم پالسم اصفهان بود. همچنين بيشترين وزن 

گرم) و  21/4خشك بوته نيز در ژرم پالسم شوشتر(

هاي اصفهان  پالسمكمترين وزن خشك بوته در ژرم 

گرم) وجود داشت.  743/1گرم) و بهبهان ( 745/1(

بيشترين ميانگين ارتفاع مربوط به ژرم پالسم 

سانتيمتر) و كمترين ميانگين ارتفاع مربوط  15/68شيراز(

سانتيمتر) و اروميه  56/45هاي اصفهان ( به ژرم پالسم

). در تحقيقي كه توسط 1سانتيمتر) بود (جداول 81/48(

) بر روي تنوع مرفولوژيكي در 1390ائي و همكاران (صف

ژنوتيپ رازيانه صورت گرفت، نيز نشان داد شده كه  12

                                                           

1- British Pharmacopea 

باشد.  ژنوتيپ اروميه داراي كمترين ارتفاع بوته مي

توان اذعان نمود كه در صورت ايجاد ارقام  بنابراين مي

توان از آن به عنوان يك والد جهت تالقي با  پاكوتاه مي

رد دلخواه استفاده نمود. ژرم پالسم شيراز گياهان مو

برگ) بود در حالي كه 1/14داراي بيشترين تعداد برگ (

ها، از نظر تعداد برگ اختالف  ساير ژرم پالسم

داري با همديگر نداشتند. ژرم پالسم اروميه  معني

 21/253سانتيمترمربع) و ژرم پالسم مجارستان ( 13/272(

سطح برگ بودند. ژرم  سانتيمترمربع) داراي بيشترين

سانتيمتر مربع) و ورامين  99/109هاي اصفهان ( پالسم

سانتيمتر مربع) نيز كمترين سطح برگ را از 73/120(

هاي اروميه، شوشتر،  خود نشان دادند. ژرم پالسم

 11/8، 41/8،  63/8مجارستان و بهبهان به ترتيب با 

 ميليمتر داراي بيشترين قطر ساقه اصلي و ژرم 06/8و

ميليمتر داراي كمترين قطر ساقه  71/6پالسم  شيراز با 

اصلي بودند. ساير ژرم پالسم ها از نظر قطر ساقه اصلي با 

ها  داري نداشتند. هچنين مقايسه ميانگين هم اختالف معني

) كه ژرم پالسم دزفول از تعداد چتر 2نشان داد (جدول 

 ريچتر) و رقم مجارستان از تعداد چتر كمت 24( بيشتري

چتر) در بوته برخورداراست. از نظر تعداد چترك  4/5(

ها در دو گروه آماري قرار  در چتر اصلي، ژرم پالسم

هاي اصفهان، اروميه،  گرفتند بطوري كه ژرم پالسم

دزفول، شوشتر، مباركه، همدان و ورامين داراي تعداد 

هاي  چترك در چتر اصلي بيشتري نسبت به ژرم پالسم

مجارستان بودند. بيشترين تعداد دانه در بهبهان، شيراز و

) و كمترين تعداد 55/60چترك در ژرم پالسم اصفهان (

) ديده شد. 2/33دانه در چترت در رقم مجارستان (

ه رقم مجارستان داراي كها نشان داد  مقايسه ميانگين

ميليمتر) و ژرم پالسم  103/114بيشترين قطر چتر اصلي (

ميليمتر)  95/75ر اصلي (شيراز داراي كمترين قطر چت

هاي شوشتر و اروميه   بودند. قطر چتر اصلي ژرم پالسم

هاي بهبهان، دزفول، مباركه،  بسيار بيشتر از ژرم پالسم

همدان و ورامين بود. بيشترين وزن دانه در چتر اصلي 

گرم) بود و كمترين  33/1مربوط به ژرم پالسم شوشتر(
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پالسم همدان وزن دانه در چتر اصلي مربوط به ژرم 

گرم) بود. بر اساس تجزيه و تحليل آماري براي  46/0(

هاي  داري بين ژرم پالسم وزن هزار دانه، اختالف معني

درصد وجود نداشت.  1مورد مطالعه در سطح خطاي 

ها از نظر  پالسم ها نشان داد كه تمامي ژرم مقايسه ميانگين

 ).3و  2هاي  گيرند (جدول آماري در يك گروه قرار مي

) درتحقيقي كه به منظور بررسي 1385( رسام و همكاران

اثر تاريخ كاشت و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد 

دانه شويد انجام داد، نشان داد كه تاريخ كاشت، سطوح 

نيتروژن و اثرمتقابل آنها بر وزن هزار دانه، تأثير 

داري نداشت در حالي كه تأخير در كاشت سبب  معني

دار تعداد چتر در گياه، تعداد چترك در هر  كاهش معني

چتر، عملكرد دانه، ارتفاع گياه، عملكرد بيولوژيك و 

شاخص برداشت گرديد ولي تعداد دانه در هر چترك با 

. داري پيدا نمود تأخير در كاشت روند افزايشي معني

هاي همدان،  ه ژرم پالسمكمقايسه ميانگين ها نشان داد 

بيشترين ميزان كاروون به ترتيب دزفول و ورامين داراي 

هاي  پالسم ميلي ليتر و ژرم 61/7و  51/8، 27/9با 

) ميلي ليتر داراي كمترين ميزان كاروون در 87/0بهبهان(

  گرم بذر خشك بودند. 100

  

 

 

  

  

 تجزيه واريانس صفات مورد ارزيابي ژرم پالسم هاي شويد -1جدول 

 

درجه  منابع تغيير

 آزادي

 ميانگين مربعات

 قطر ساقه تعداد برگ سطح برگ ارتفاع بوته وزن خشك وزن تر

 591/0 487/0 93/324 532/26 054/0 7/3 2 بلوك

 948/0** 584/7** 79/9011** 959/132** 134/2** 404/94** 9 پالسم ژرم

 26/0 28/0 51/526 46/6 043/0 69/11 18 خطا

ضريب تغييرات 

 (درصد)

- 99/13 48/7 93/4 88/13 46/5 54/6 

  % را نشان مي دهد1: اختالف در سطح احتمال  **

  تجزيه واريانس صفات مورد ارزيابي ژرم پالسم هاي شويد -1ادامه جدول

درجه  منابع تغيير

 آزادي

 ميانگين مربعات

تعداد چتر در 

 بوته

تعداد چترك 

 در چتراصلي

تعداد دانه در 

 چترك

وزن دانه در  قطر چتر اصلي

 چتر اصلي

هزار وزن 

 دانه

ميزان كاروون 

 در دانه

022/0 0025/0    12/25 32/0        61/2 98/1 2 بلوك  581/0  

ns084/0 **286/30 214/0**       68/435** 96/185** 42/537** 901/76** 9 پالسم ژرم  

45/0 059/0 011/0 135/35 07/23 922/19 199/3 18 خطا  

ضريب 

تغييرات 

 (درصد)

- 49/14 41/11 75/9 48/6 036/13 82/17  04/16  

ns
  % را نشان مي دهد1: اختالف در سطح احتمال **غير معني دار بودن و : 
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  هاي شويد مورد مطالعه از نظرصفات مورفولوژيكي بر اساس آزمون دانكن مقايسه ميانگين ژرم پالسم -2جدول

 % اختالف معني دار دارند.1هاي داراي حروف غير مشترك در هر ستون در سطح احتمال  *: ميانگين

 
 
  

  هاي شويد مورد مطالعه از نظرصفات مورفولوژيكي وكاروون بر اساس آزمون دانكن پالسم مقايسه ميانگين ژرم -3جدول

  % اختالف معني دار دارند.1هاي داراي حروف غير مشترك در هر ستون در سطح احتمال  ميانگين 

 

 

    

 قطر ساقه

 )ميلي متر(

 سطح برگ

)        سانتي متر مربع(

 رگتعداد ب

 (عدد)

 ارتفاع گياه

 )سانتي متر(

 وزن خشك

 )گرم(

 وزن تر

 )گرم(

 پالسم نام ژرم

ab41/7 c99/109                 b09/9 d 56/45 e745/1  d152/16 اصفهان 

 a63/8 a13/272                  b77/9                       d 15/45 c  81/2 bcd22/24 اروميه 

a 06/8 b   5/177                  b05/9                        cd81/48 e 743/1 cd  66/18 بهبهان 

ab63/7 bc72/145               b92/8                           bcd75/50 d  25/2 cd38/20 دزفول 

 a41/8 bc38/146                b28/9 bc 47/52 a  21/4 a  12/35 شوشتر 

b71/6 bc23/135                 a1/14   a  15/68  b62/3 bc31/25 شيراز 

   ab8 bc15/162                    b29/9 cd65/47 cd54/2 bcd72/22 مباركه 

a11/8 a21/253                   b68/9                           bcd11/49   c85/2   ab 07/31 مجارستان 

ab9/7   bc99/132                  b78/8 b 46/55 ab73/3 bcd47/24 همدان 

     ab35/7 c73/120                 b79/8                      bc   52   d29/2 bc   14/26 ورامين 

  در دانه ميزان كاروون

 )گرم وزن خشك 100ميلي ليتر بر (

وزن دانه در             

 چتر اصلي

 )گرم(

 قطر

  چتر اصلي

 )ميلي متر(

 تعداد دانه 

 در چترك

 تعداد چترك

 در چتر اصلي

 عدادچترت

 در بوته

نام 

 پالسم ژرم

de99/0 b02/1 bcd39/92         a55/60 a53/49  bc2/12 اصفهان 

       bcd 57/2 de49/0 abc86/101                       abc17/56 a06/45    b3/15 اروميه 

              e87/0 bc904/0     cde308/91                        bc9/45 b95/25          cd8/8 بهبهان 

            a51/8 bc92/0        de12/80   cd7/43       a23/52    a24 دزفول 

             b96/3 a33/1 ab81/103          abc33/51 a2/44    bc63/12 شوشتر 

         cde61/1 bc93/0 e95/75   bc6/47 b7/22        c2/10 شيراز 

                bc3 cd75/0      de78/85 bc67/45 a33/42     cd33/9 مباركه 

            b39/3      cde69/0       a103/114                                 d2/33 b45/16        d4/5 مجارستان 

             a27/9         e46/0     cde36/88                abc46/51 a06/42        c4/10 همدان 

            a61/7          de6/0         de4/80                      ab86/56 a5/53     b13/15 ورامين 
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 تجزيه همبستگي بين صفات مختلف

 داد چتر در بوته با ساير صفات:روابط بين تع
تعداد چتر در بوته با صفات تعداد چترك در چتراصلي و 

ميزان كاروون در دانه همبستگي مثبت و معني داري در 

 سطح احتمال يك درصد نشان داد. رسام و همكاران

) در تحقيق خود بر روي گياه شويد نيز نشان دادند 1385(

كه بين تعداد چتر در بوته با تعداد چترك در چتر اصلي 

داري  در سطح احتمال يك درصد رابطه مثبت و معني

توان نتيجه گرفت كه ژرم  وجود دارد. بنابراين مي

هاي داراي تعداد چتر بيشتر، از تعداد چترك در  پالسم

يزان كاروون بيشتري برخوردارند و اين چتر اصلي و م

دهد كه تعداد چتر و تعداد چترك در چتر،  نشان مي

تواند نشان دهنده ميزان باالي كاروون باشد.  كه  مي

 گزينش هاي اصالح جهت برنامهنژادگر در  تواند به به مي

 و بهبود منظور مورفولوژيكي به صفات براي غيرمستقيم

 شويد كمك نمايد دارويي و كيفي صفات اصالح

  ).4(جدول

روابط بين تعداد چترك در چتر اصلي با ساير 

تعداد چترك در چتر اصلي با صفات تعداد چتر  صفات:

در بوته و ميزان كاروون در دانه همبستگي مثبت و 

دار در سطح احتمال يك درصد نشان داد. در  معني

دار در  صورتيكه با ارتفاع بوته همبستگي منفي و معني

احتمال يك درصد نشان داد همچنين همبستگي  سطح

دار در سطح احتمال پنج درصد با تعداد  منفي و معني

). و مشخص شد ژرم 4(جدول  برگ در بوته داشت

ها با ارتفاع كمتر كه داراي تعداد چتر و تعداد  پالسم

چترك در چتر اصلي از ميزان باالي كاروون برخوردارند 

كه داراي ارتفاع بيشتر  هايي در صورتي كه ژرم پالسم

ولي از تعداد چتر و چترك كمتري برخوردارند، داراي 

ميزان كاروون كمتري هستند اين مورد در ژرم پالسم 

) و 2(جدول خورد شيراز به وضوح به چشم مي

  ).3(جدول

   روابط بين تعداد دانه در چترك با ساير صفات
تعداد دانه در چترك با صفات تعداد چترك در 

لي و ميزان كاروون در دانه همبستگي مثبت و چتراص

دار در سطح احتمال يك درصد نشان داد. بنابراين  معني

هايي كه حاوي تعداد چترك بيشتري هستند  ژرم پالسم

توانند  داراي تعداد دانه بشتري در چترك هستند و مي

). اين 4(جدول بااليي در دانه ذخيره كنند مقدار كاروون

) در بررسي گياه 1382( تاب و همكاراننتيجه با نتايج زه

باشد، مطابقت  انيسون كه گياهي هم خانواده شويد مي

هايي كه تعداد بيشتري  داشت كه بيان نمودند واريته

كنندحاوي تعداد دانه بيشتري  چترك در بوته توليد مي

 در هرچترك هستند. همچنين ارزشيابي كه صفايي و

ه گزارش كردند ) برروي گياه رازيان1390( همكاران

داري  نشان دادند كه عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني

با صفت تعداد چترك در گياه دارد. از نتايج فوق 

توان چنين استنباط كرد كه بهبود عملكرد دانه تابعي  مي

از بهبود صفاتي نظير تعداد چتردر بوته، تعداد چترك در 

  باشد.  چتر اصلي مي

قطر چتر  باساير صفات:روابط بين قطر چتر اصلي 

اصلي با صفات تعداد برگ و سطح برگ همبستگي 

دار در سطح احتمال يك درصد نشان داد و  مثبت و معني

دار در سطح  با صفت قطر ساقه همبستگي مثبت و معني

كه با وزن تر  احتمال پنج درصد داشت. در صورتي

دار در سطح احتمال پنج درصد  همبستگي منفي و معني

توان نتيجه گرفت كه ژرم  د. بنابراين مينشان دا

هاي داراي قطر چتر اصلي بزرگتر از تعداد برگ  پالسم

  ).4(جدول  بيشتر و قطر ساقه بيشتري برخوردار هستند

روابط وزن دانه در چتر اصلي و وزن هزار دانه 

نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه وزن  با ساير صفات:

ر صفات غير همبسته هستند. و دانه و وزن هزار دانه با ساي

هايي كه حاوي وزن دانه بيشتري  نشان داد ژرم پالسم

هستند تأثيري در افزايش ميزان كاروون ندارند اين 

هاي همدان و ورامين ديده  موضوع در مورد ژرم پالسم

هاي مذكور حاوي وزن دانه كمتر  شده است، ژرم پالسم

ن رو توانايي باشند و از اي ولي تعداد دانه بيشتري مي

). نتايج 3ذخيره مقدار كاروون بيشتري داشتند (جدول
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دهد كه ميزان كاروون به تعداد دانه بستگي  فوق نشان مي

دارد نه به وزن دانه. صفات وزن دانه در چتر اصلي و وزن 

). اين 4(جدول هزار دانه با ساير صفات غير همبسته بود

ر روي گياه ) ب1389( نتايج با نتايج رشيدي و همكاران

 ) و مالفيابي و همكاران1971( زيره سبز، نيازي و راجا

) بر روي گياه زيره مطابقت نداشت آنها در تحقيق 1377(

خود به طور جداگانه همبستگي بااليي بين وزن هزاردانه 

با عملكرد دانه و ارتفاع گياه را گزارش كردند ولي در 

همبسته بود. اين تحقيق وزن هزار دانه با ساير صفات غير 

دليل اين امر ممكن است مربوط به سيستم متابوليك و 

جذب كاروون در دانه باشد، بدين صورت كه هر چه 

وزن دانه افزايش مي يابد تجمع ساير تركيبات شيميايي 

ديگر بيشتر ميشود و باعث كاهش قدرت رقابت و ذخيره 

  گردد.  كاروون در دانه مي

  ساير صفات روابط ميزان كاروون در دانه با

ميزان كاروون در دانه باصفات تعداد چتر در بوته و 

دار  تعداد چترك در چتر اصلي همبستگي مثبت و معني

در سطح احتمال يك درصد نشان داد. از طرفي ژرم 

هايي كه تعداد دانه بيشتر دارند از تعداد چترك در  پالسم

)، 4(جدول چتر اصلي بيشتري هم برخوردار باشند

ذهان نمود كه تعداد چتر وتعداد چترك بيشتر توان ا مي

ي  تواند عملكرد پايين دانه را جبران نمايد و اين نحوه مي

تواند ميزان كاروون را در گياه افزايش دهد. اين  رشد مي

روند رشد در مورد ژرم پالسم دزفول به وضوح ديده 

 دار معني ارتباط كلي، طور به .)3(جدول شده است

تعداد چتر در بوته،  فولوژيكي مانندمور از صفات برخي

 تعداد چترك در چتر اصلي و تعداد دانه در چترك با

هاي برنامه در توان مي كه آنست از حاكي ميزان كاروون

 مورفولوژيكي به صفات غيرمستقيم گزينش از اصالح

شويد  دارويي و كيفي صفات اصالح و بهبود منظور

   .جست بهره

  هاي اصلي تجزيه به مولفه

هاي مورد بررسي،  با توجه به وجود تنوع ميان ژنوتيپ

براي تعيين نقش هر يك از صفات در تنوع موجود 

هاي اصلي انجام شد. براساس نتايج  تجزيه به مولفه

% از تنوع 73حاصل، چهار مؤلفه اصلي اول بيش از 

ها را در برداشتند كه ضرايب  موجود در بين ژرم پالسم

آمده است. در اين  6در جدول ها  مربوط به اين مؤلفه

ها  درصد از تغييرات كل داده 28/22بررسي اولين مولفه 

را بيان كرد. ضرايب عاملي در اين مولفه نشان داد كه

 

  ضرايب همبستگي صفات مورد مطالعه -4 جدول

  

 )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3(   )2( )1( صفات

)1وزن تر(     1             

)2وزن خشك(   
**654/0    1            

)3ارتفاع گياه(  137/0 **367/0   1           

)4تعداد برگ(  208/0 13/0- 16/0-   1          

)5سطح برگ(    304/0 129/0 294/0- *432/0    1         

)6قطرساقه(   208/0 **514/0 **717/0 335/0- *395/0-   1        

)7ر بوته(تعداد چتر د   175/0- 167/0- 210/0- 197/0- 083/0- 099/0-   1       

)8تعداد چترك درچتراصلي(  181/0- 145/0- **508/0- *369/0- 034/0- 327/0- **707/0   1      

)9تعداد دانه درچترك(  268/0- 128/0- 133/0- 319/0- 133/0- 092/0- 234/0 **606/0   1     

)10قطرچتراصلي(  
*410/0- 157/0 253/0- **592/0 **475/0 *411/0 355/0- 287/0- 223/0-   1    

) 11وزن دانه درچتراصلي(  191/0 110/0 128/0 350/0- 108/0- 083/0 079/0 007/0 051/0 06/0   1   

)12وزن هزار دانه(  073/0 227/0 258/0- 248/0- 342/0 068/0- 159/0 152/0 019/0 121/0 307/0   1  

)13ان كارون در دانه(ميز  166/0 212/0 377/0- 262/0- 008/0- 113/0 **501/0 **474/0 028/0- 277/0- 35/0- 173/0   1 
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صفات تعداد چترك در چتر اصلي، ميزان كاروون در 

دانه و تعداد چتر در بوته عمده ترين نقش را در تشكيل 

). از اين رو مؤلفه اول 5(جدول  اند اين مولفه داشته

تواند به عنوان مؤلفه اجزاي عملكرد شويد نام گذاري  مي

شود. از آن جا كه اين مولفه بيشترين درصد واريانس را 

توان نتيجه گرفت، بسياري از  به خود اختصاص داده، مي

ها ناشي از صفات  هاي موجود بين ژرم پالسم تفاوت

درصد  68/20مربوط به اجزاي عملكرد است. مولفه دوم 

). در اين 6(جدول ت كل متغيرها را تبيين كرداز تغييرا

مولفه صفات سطح برگ و قطر چتر اصلي، قطرساقه و 

ارتفاع گياه داراي ضرايب عاملي بيشتري بودند. در نتيجه 

توان مولفه دوم را به عنوان مولفه ويژگي هاي فنوتيپي  مي

درصد از تغييرات كل را  04/18گياه ناميد. سومين مولفه 

در اين مولفه صفات وزن تر و وزن خشك بيان كرد. 

گياه اهميت بيشتري را در تبيين اين مولفه دارا بودند 

توان به عنوان مولفه وزن گياه  بنابراين مولفه سوم را مي

درصد از تغييرات  44/12نامگذاري كرد. مولفه چهارم با 

كل بيشترين ضرايب عاملي را با صفات وزن دانه در چتر 

توان  دانه نشان داد. اين مولفه را مي اصلي و وزن هزار

هايي كه از طريق صفات  پالسم مولفه وزن دانه ناميد. ژرم

تعداد چترك در چتر اصلي، ميزان كاروون در دانه و 

هاي برتر شناسايي  تعداد چتر در بوته به عنوان جمعيت

هاي مطلوب قرار  شدند، از نظر مؤلفه اول جزء ژرم پالسم

ير مؤلفه اول ژرم پالسم دزفول گيرند. در مقاد مي

بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است، بنابراين 

نژادگر در كارهاي اصالحي هدفش تكيه بر  اگر به

ي اول بيشترين ضريب را دارا  صفاتي باشد كه در مؤلفه

 والد يك عنوان به دزفول پالسم ژرم تواند از باشد، مي

  نمايد. استفاده مناسب

  

  برآورد شده مختلف در پنج مولفه اصلي رايب عاملي صفاتض -5جدول 

  

  

  

  

  

 مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول صفات اندازه گيري شده

 016/0 817/0 216/0 -103/0 وزن تر

 149/0 882/0 -117/0 -04/0 وزن خشك

 014/0 282/0 -651/0 -533/0 ارتفاع گياه

 -489/0 067/0 574/0 -422/0 تعداد برگ

 021/0 509/0 -78/0 -149/0 قطرساقه

 022/0 269/0 758/0 -004/0 سطح برگ

 054/0 -111/0 -083/0 759/0 تعداد چتر در بوته

 159/0 -244/0 -06/0 871/0 تعداد چترك درچتراصلي

 299/0 -382/0 -133/0 388/0 تعداد دانه درچترك

 059/0 209/0 767/0 -388/0 قطرچتراصلي

 87/0 008/0 -088/0 -158/0 چتراصليوزن دانه در 

 615/0 283/0 297/0 295/0 وزن هزار دانه            

 -313/0 379/0 -057/0 0/ 808 ميزان كاروون در دانه          
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  مقادير مولفه هاي اصلي -6 جدول

 واريانس تجمعي واريانس توجيه شده  مقاديرويژه   مؤلفه هاي اصلي

1 89/2 28/22 28/22 

2 71/2 686/20 15/43 

3 34/2 04/18 18/61 

4 61/1 44/12 62/73 

  

   اي خوشه تجزيه

اي به روش  ها، تجزيه خوشه براي گروهبندي ژنوتيپ

ward  بر روي صفات مورد مطالعه انجام شد و با برش

ها در چهار  ، ژنوتيپ15دندروگرام در فاصله ژنتيكي 

گروه بندي ). بر اساس 1(شكل گروه قرار گرفتند

بهبهان، مباركه، اصفهان، همدان،  هاي پالسم حاصل، ژرم

در اروميه، دزفول و ورامين در خوشه اول قرار گرفتند، 

هاي مباركه، اصفهان و ورامين  پالسم اين گروه ژرم

مربوط به يك اقليم و متعلق به مناطق معتدل و خشك 

 مربوط به مناطقهاي بهبهان و دزفول  پالسم ژرم هستند.

باشند. در اين گروه  گرم و خشك جنوب غربي مي

اند كه  هاي ورامين، همدان و دزفول قرار گرفته پالسم ژرم

باالترين ميزان كاروون را به خود اختصاص دادند. 

پالسم شوشتر به تنهايي در خوشه دوم قرار گرفته  ژرم

پالسم داراي بيشترين وزن تر و خشك  است، اين ژرم

ن دانه در چترك نسبت به ساير بوته و باالترين وز

ها بود و از لحاظ ميزان كاروون در گروه دوم  پالسم ژرم

گيرد. رقم مجارستان نيز به تنهايي در  آماري قرار مي

از بزرگترين قطر پالسم  ژرم، اين خوشه سوم قرار گرفته

چتر اصلي برخوردار بود ولي تعداد دانه در چترك 

ا داشت همچنين رقم ه پالسم ژرمكمتري نسبت به ساير 

پالسم  ژرممجارستان از لحاظ ميزان كاروون همانند 

شوشتر در گروه دوم آماري قرار داشت. در رابطه با 

وجود ميزان يكسان كاروون در اين دو گياه كه از نظر 

پراكندگي جغرافيايي از دو منطقه مختلف ميباشند با 

هم  توجه به سنتز كاروون شايد از نظر ساختار ژنومي با

شيراز در خوشه چهارم قرار  پالسم  ژرممشابه هستند. 

داراي بيشترين ارتفاع و كمترين ژرم پالسم گرفت اين 

  باشد. قطر چتر اصلي وميزان پايين كاروون مي

  

  
  

براساس صفات مورفولوژيكي و  wardدندوگرام حاصل از تجزيه خوشه اي ژرم پالسم هاي شويد به روش  -1شكل 

  فيتوشيميايي
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  سپاسگزاري

نويسندگان مقاله، از دانشكده داروسازي دانشگاه 

جندي شاپور اهواز جهت همكاري و در اختيار گذاشتن 

امكاناتي براي استخراج ماده موثر كاروون صميمانه 

 نمايند. تشكر مي
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