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ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بومی جعفری ایران با استفاده از صفات
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
4

ناصر عالمزاده انصاری* ،1نرجس صفاییان ،2موسی موسوی ،3زیبا بیرانوند
 .1دانشیار گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2کارشناسی ارشد گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استادیار گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4کارشناسی ارشد گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ وصول مقاله1392/12/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/11/01 :

چكيده
بهمنظور ارتيابی تنوع ژنتيکی برشی تودههای بومی جعفری ايران ،آتمايکی با  21تودۀ جمعآوریشده ات مناطق مختلف ايران در قالنب
طرح آگمنت (ارتيابی مقدماتی عملکرد) در دانکگاه شن يد چمنران اهنوات در سنال تراعنی 1390ن  1391انجنام شند .برشنی صنفات
موریولوژيکی ،بيوشيميايی و کيفی (تمان جوانهتنی ،ارتفناع ،وتن تنر و شکنک ،محتنوای کلرویينل و رنن

بنرگ) و آنتنیاکسنيدانی

(کاروتنوئيد ،ويتامين  ،Cکاتاالت و پراکسيدات) ارتيابی شدند .جمعيتهای بررسیشده ات نظر صفات موریولوژيکی و ميزان کاروتنوئيند،
تفاوت معناداری دارند .تجزيه به عاملها نکان داد 4 ،عامل اصلی توانستند  68/35درصد ات کل واريانس صفات را توجيه کنند .براساس
نتايج حاصل ات تجزي شوشهای به روش يوپیجیامآ 21 ،جمعيت جعفری در  3گروه قنرار گریتنند ،گنروه اول بنا کوتناهتنرين تمنان
جوانهتنی ،بيکترين ميانگين وتن تر و شکک بوته و بيکترين ميزان ويتامين  Cو یعاليت آنزيم پراکسيدات در مقايسه بنا سناير گنروههنا
ساتگارترين تودهها در شرايط اهوات معریی میشوند .درن ايت ،میتوان ات اين تنوع موجود در ميان تودههای بومی جعفنری بنه عننوان
يک مناع ژنتيکی ارتشمند ،برای کارهای اصیحی استفاده کرد.
كلیدواژهها :پراکسیداز ،تجزیۀ خوشهای ،تنوع ژنتیکی ،جعفری ،کاتاالز.

* نويسنده مسئول

Email: alemzadehansari@yahoo.com
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مقدمه

است ( .)14روشهای متفاوتی برای تخمنين تننوع ژنتينک

جعفری (بنا ننام علمنی  )Petroselinum crispumگيناهی

مانند نکانگرهای مولکولی ،موریولنوژيکی و یيزيولنوژيکی

است دوساله ات شانوادۀ چتريان  Apiaceaeکنه گوننههنای

به کار میرود که اتجمله مطالعات متعددی که با استفاده ات

ات  2هنزار

نکانگرهای موریولوژيکی و مولکولی روی جعفری انجنام

سال است ککت و کار میشود و در ساشت غذاها ،داروها

شده است میتوان به موارد تير اشناره کنرد :مطالعن تننوع

و صنايع آرايکی به کار میرود ( .)24اين گياه در بسنياری

ژنتيکننی جعفننری آلمننانی بننا اسننتفاده ات نکننانگرهای

ات نقاط ايران و ج ان ککت میشود .گسترش آن ناشنی ات

موریولوژيکی و مولکولی 220 ،گونن جعفنری را ات باننک

ساتگاری اين گياه با شنرايط منناطق مختلنف و بناالبنودن

ژن جمعآوری و در  2منطق متفاوت ککنت کردنند (.)19

ارتش غذايی آن است.

براسنناس نتننايج ،واريتننههننای جعفننری ات نظننر صننفات

یراوانی دارد .اين گياه بنومی اروپاسنت و بني

گياه جعفری حاوی ويتامينها ،آنتیاکسيدانهنا و منواد

موریولوژيکی (وتن هزاردانه و تمنان گنلدهنی) و ات نظنر

معندنی تينادی اسنت ( .)21اتجملنه م نمتنرين ترکيانات

نکانگرهای مولکولی (نوع برگ ،ريکنه ،ننوع اسنانس) ،بنا

آنتیاکسيدانی موجود در اين گيناه منیتنوان ییونوئيندها،

يکديگر تفاوت بسياری داشتند .همچننين بنهمنظنور تمييند

کاروتنوئيدها ،اسيد آسکوربيک ،توکنویرول ،کومنارينهنا،

طاقننهبننندی موجننود در  220گونن جعفننری و  300گونن

یتاليدها ،سسکوئیترپنها را نام برد (.)22

شکخاش ات طاقهبندی منابع ژنتيکی گياهان با نکنانگرهای

انعطافپذيری ژنتيکی جمعيتهای گياهی ،بنروت تننوع

موریولوژيکی ،مولکولی و یيتوشيميايی استفاده کردند و در

در آنها را امکانپذير ساشته است بهطوریکنه تحنتتنمثير

مورد جعفری ،استفاده ات اين  3نکانگر ،گروهبندی جعفری

نيروی تکامل ،در مناطق جغرایيايی مختلف جمعيتهايی ات

ريکهای و برگی در  2طاق متفاوت را تمييد کرد .همچننين

يک گونه بهوجود میآيند که ات نظنر یعالينتهنای نمنوی،

ات نکانگرهای  RAPDو  ISSRبرای کیسهبندی و مطالعن

یيزيولوژيکی ،شيميايی ،گيناهشناسنی و درن اينت ژنتيکنی

تنوع ژنتيکنی در  32نموننه جعفنری و ات روش UPGMA

متمايزند .بنابراين ،در صورت واردکردن يک گون دارويی به

برای رسم نمودار دندروگرام استفاده شد (.)20

صنعت ،هنر سناتوکاری کنه در نظنر گریتنه شنود اعنم ات

با اينکه جعفری يکی ات گياهان دارويی پرمصنرف بناتار

ب رهبرداری ات رويکگاههای طايعی ،اهلنیکنردن (در منورد

ج انی در درمان بيماریها و صنايع غذايی محسوب میشود،

جمعيتهای وحکی) و يا اصیح (انواع ککتشده) نياتمند

هنوت در ککور ما اطیعات کایی در تمينن تنودههنای بنومی

بررسی ژنتيکی و شناسايی هويت و ويژگیهنای شنيميايی

شالصشدۀ موجود در ککور وجود ندارد .بنابراين ،ضنروری

توليدی ژرمپیسم گون دارويی مورد نظر است تا مواد اوليه

به نظر میرسد که بررسی دقيق تودههنای بنومی موجنود در

با امنيت ،پايداری و کارايی مناسب تممين شود .بنابراين ،بنا

ککور و ت ي شناسنامه بنرای آنهنا بنهمنظنور برنامنهرينزی

بررسیهای دقيق ساشتاری ،یننوتيپی ،شنيميايی و ژنتيکنی

پژوه های بهنژادی و بهتراعی بعدی انجام شود.

جمعيتهای طايعی يک گياه میتوان نسات به انتخاب آنها

هدف ات پژوه

حاضنر ،شناسنايی تنودههنای بنومی

و يا نمونههايی ات درون آنها به عنوان گامی م م در ج نت

جعفری و تعيين ميزان قرابت آنهنا بنا اسنتفاده ات صنفات

یرايند اهلیکردن گياه دارويی مورد نظر اقدام کرد (.)2

موریولوژيکی و یيزيولوژيکی است تا بهنژادگنران ات آنهنا

تنوع ژنتيک ،کليدی برای برنامههای بنهننژادی گياهنان

برای اهداف بعدی اصیحی استفاده کنند.
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مواد و روشها

کلرویيلهای  ،b ،aکلرویيل کل و کاروتنوئيند در برداشنت

بهمنظور جمعآوری و ارتيابی تنوع ژنتيکی برشی تودههنای

اول و دوم ،ميننزان اسننکوربيک اسننيد و یعاليننت  2آنننزيم

بومی جعفری ايران با اسنتفاده ات صنفات موریولنوژيکی و

پراکسيدات و کاتاالت انداتهگينری شند .اسنتخراج کلرویينل

یيزيولوژيکی ،آتمايکی در قالنب طنرح آگمننت (ارتينابی

توسط استون  80درصد انداتهگينری شند ( .)10در بخن

مقنندماتی عملکننرد) ،در مزرعن تحقيقنناتی گننروه باغاننانی

آنتیاکسيدانها ،استخراج کاروتنوئيد توسط مخلوط نرمنال

دانککدۀ ککاورتی دانکگاه ش يد چمنران اهنوات در سنال

هگزان ،اسنتون و اتنانول بنه نسنات ( )2:1:1روش (لنی،1

تراعی 1390ن  1391اجرا شد .در اينن آتمناي  20 ،تنودۀ

 )2001و ات روش تيتراسيون با دیکلرو ايندوینل نيز بنرای

جعفری (ات هر توده به ميزان يک گنرم بنذر) ات باننک ژن

انداتهگيری اسکوربيک اسيد اسنتفاده شند ( .)18همچننين

گياهی ايران واقع در مؤسس تحقيقاتی اصیح و ت ي ن نال

برای تعينين یعالينت آننزيم پراکسنيدات ات روش (چننس و

و بذر واقع در ش ر کرج ت ينه و تنودۀ جعفنری اهنوات بنه

ماهلی )1995 ،2و یعالينت آننزيم کاتناالت ات روش (ايانی،3

عنوان شاهد منطقه انتخاب شد (جدول.)1

 )1984در برگها استفاده شد ( 9و .)12

بذور در هکتم آبانماه  1390در مزرعن آتمايکنی گنروه

برای محاسا عملکرد تودهها و تغييرات آنها ات شناهد

باغاانی دانککدۀ ککاورتی دانکگاه شن يد چمنران اهنوات در

منطقه ات طرح آگمنت استفاده شد و کلي محاسناات آن بنا

استان شوتستان بهصورت مستقيم و بنه روش شطنی ککنت

اسننتفاده ات نننرمایننزار  Excelصننورت پننذيریت .سننپس بننا

شدند .طول هر شط ککت  70و یاصل بين شطوط ککت 30

اسننتفاده ات اعننداد تصننحيحشننده بننا شنناهد منطقننه ،بننرای

سانتیمتر درنظر گریته شد .ات هر توده  3شط ،ککنت شند و

4

گروهبندی تودهها ات تجزي شوشهای بنه روش UPGMA

بعد ات کاشت هر  3توده ،جعفری اهوات به عنوان شاهد ککت

با استفاده ات ضريب یاصل اقليدسی انجام شد ( .)7سپس با

شد .بایت شاک هر  3شاسی ،لومی شنی با اسيديت  7/8بنود.

استفاده ات ماتريس تکابه و ميانگيری ،محنل بنرش تعينين

آبياری و وجين علفهای هرت بهطور مرتب انجام شد.

شد .محاسا ضريب کوینتيک پس ات ترسيم دنندروگرام ات

پس ات رشد اوليه ،ميزان کود اتت (اوره) منورد نينات در

تجزينن شوشننهای بننه یواصننل مربوطننه تاننديل و سننپس

يک هکتار محاساه و با توجه به مساحت هنر شنط ککنت

هماستگی پيرسون ،یواصل يادشده با ماتريس یاصل اولينه

(طول هر شط  70سانتیمتر) در شاسنی ،حندود  0/5گنرم

محاساه شد .واريانس درونگروهی و بين گروهها با استفاده

کود اتته برای هر شط ،به صورت شنياری کنوددهی انجنام

ات نرمایزار آماری  SPSSبه روش  Anovaصورت گرینت.

انتخناب شند و

در شاتمه برای تعيين تجزي عاملهای اصلی بنا اسنتفاده ات

بوتههای برداشت شده برای هر توده به منظور تعيين وتن تر

نرمایزار آماری  SPSSانجنام شند .بنرای شنناشت تفناوت

بییاصله به آتمايکگاه منتقل و با استفاده ات تنراتو وتن تنر

گروهها ات نطر صفات متفاوت ،مقايس ميانگين گروههنا بنا

محاسنناه شنند .بننرای تعيننين وتن شکننک ،جداگانننه در

استفاده ات روش دانکن در سطح  5درصد انجام شد.

شد ( .)1ات هر توده  4نمونه برای آتماي

پاکتهای مناسب قرار داده و بنه آون بنا دمنای  70درجنه
منتقل شدند .بعد ات  24ساعت وتن شکک نمونهها قرائنت

1. Lee
2. Chance & Maehly
3. Aebi
4. Unweighted Paired Group Method using Arithmetic
Averages

شد .تمان سازشدن بذور ،ارتفناع گيناه ،وتن تنر و شکنک
بوتننه در گينناه در چننين اول و دوم و برشننی ات شننواص
آنتننیاکسننيدانی و بيننوشننيميايی جعفننری شننامل محتننوای
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جدول .1اسامی و كد تودهها براساس محل جمعآوری آنها
استان

کد محل

استان

کد محل

لرستان 1

65

همدان 1

49

لرستان 2

69

همدان 2

54

لرستان 3

132

بوش ر

149

لرستان 4

153

کرمان

138

لرستان 5

154

آذربايجان غربی

51

لرستان 6

157

شراسان

48

لرستان 7

159

هرمزگان

151

مرکزی 1

45

آذربايجان شرقی 1

58

مرکزی 2

46

آذربايجان شرقی 2

59

مرکزی 3

68

آذربايجان شرقی 3

62

نتایج و بحث

کمترين تمان جوانهتنی با ميانگين  19روت ،کمترين ارتفناع

نتایج جدول تجزیۀ واریانس

در تمان برداشت بنا  39سنانتیمتنر ،بناال بنودن وتن تنر و

با توجه به نتايج حاصل ات جندول تجزين وارينانس ( )2و

شکننک بوتننه در برداشننت اول و دوم ،بيکننترين ميننزان

( )3گننروههننای مختلننف جعفننری ات نظننر برشننی صننفات

کلرویيل  ،bبيکترين شدت رن

و داشتن بيکنترين مينزان

بيوشيميايی و یيزيولوژيکی تفناوت معننادار ندارنند .امنا ات

ويتامين  cاست .همچنين اين گروه در مقايسنه بنا  2گنروه

نظننر صننفات موریولننوژيکی مانننند ارتفنناع گينناه در تمننان

ديگر ات بيکترين یعاليت آنزيم پراکسيدات برشوردار بود.

برداشت ،ميزان وتن تر و شکنک بوتنه در برداشنت اول و

گرروه دوم :شننامل تننودههنای همنندان  1و  ،2کرمننان،

بنين  3گنروه

هرمزگننان ،آذربايجننان شننرقی  ،3 ،2 ،1آذربايجننان غربننی،

دوم ،ميزان کاروتنوئيد ،شدت و تاوي رنن

مرکزی  2 ،1و  ،3بوش ر ،لرستان  7 ،5 ،3 ،1و تودۀ بنومی

تفاوت معناداری مکاهده میشود.

اهوات است .ات شصوصيات اين گروه منیتنوان بنه داشنتن
تحليل خوشهای تودههای جعفری

بيکترين تمان جوانهتنی با ميانگين  59روت ،بيکترين ارتفاع

دندروگرام حاصل ات تجزي شوشنهای بنه روش UPGMA

در تمان برداشت با  64سانتیمتر اشاره کرد.

در  21تودۀ مختلف ات تودههنای بنومی جعفنری براسناس

گروه سوم :اين گنروه شنامل تنودۀ لرسنتان  2اسنت .ات

شصوصيات موریولوژيکی ،بيوشيميايی و یيزيولنوژيکی در

شصوصيات بارت اين گروه ،میتنوان داشنتن بيکنترين تعنداد

شکل 1نکان داد که تودهها به  3گروه مجنزا تعلنق دارنند.

شاش جانای با ميانگين  7شاشه در چين اول ،کمترين وتن تر

ضريب کوینتيک دندروگرام مذکور 0/8802 ،برآورد شد که

بوته در هر  2برداشت با مينانگين  5گنرم و بيکنترين مقندار
درشکندگی و تاوي رن

ات نظر آماری بسيار معنادار است.

را نام برد .همچننين اينن گنروه بنا

 0/53ميکرو مولکول پراکسيد هيدروژن در دقيقه در ميلیگرم

گروه اول :شنامل تنودههنای لرسنتان  4و  6اسنت .ات

پروتئين ات باالترين یعاليت آنزيم کاتاالت برشوردار بود.

مکخصات بارت اين گروه براساس جدول مقايس ميانگين و
انحراف معيار ( )4و ( )5برتری اين تودهها ات نظر صنفات،
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بنا اینزاي

یاصنل ژنتيکنی ،احتمنال هتنروتيس در

برنامههای تیقی اینزاي

کاتاالت تفاوت معناداری نداشته و مقدار آن در تمام گروهها

منیيابند ( .)17در اينن بررسنی،

تقريا ناً يکسننان بننوده اسننت .بننهرغننم اينکننه یاکتورهننای

بيکترين یاصل ژنتيکی بين تودههای لرستان  4و  ،6بهدست

بيوشيميايی و آنتیاکسيدانی نق

م می در تغذي ما دارنند

آمد (شکل .)1در گروهبندی تودهها براسناس نتنايج آنناليز

اما با توجه به نتايج حاصل ات اين پژوه

مکاهده شد کنه

صفات موریولوژيکی در هر دو برداشت بين

شوشهای ،تعداد تيادی ات تودهها (گروه دوم) در يک گروه

تن ا در بخ

قرار گریتند که میتواند نکاندهندۀ يکسانبودن منکم اولينه

تودههای مختلف جعفری تفناوت معننادار بنوده و ات نظنر

آنها باشد و همچنين بيانگر آن است که تنوع جغرایيايی ات

شاصيت آنتیاکسيدانی بهجز کاروتنوئيد تفاوت بين تودهها

تنوع ژنتيکی تاعيت نمیکند که میتواند بنهدلينل انتقنال ينا

معنادار ناوده است.

معاوض مواد اصیحی ات يک منطقه به منطق ديگر باشد که

دياگرام پراکن

و موقعيت  21تودۀ جعفنری براسناس

با نتايج پژوه های پژمنانم نر و همکناران ( )1388روی

دو مؤلف اصلی اول و دوم حاصل ات تجزيه بنه مؤلفنههنای

جمعيتهای تيرۀ پارسی و پيرشضری و همکناران ()1387

اصلی در شکل 2نکان داد که مؤلف اول تمثير بنهسنزايی در

در بررسی تنوع ژنتيکی برشی تودههنای بابونن آلمنانی بنا

تمايز گروههای حاصل ات تجزين شوشنهای دارد .در اينن

استفاده ات تعدادی صفات موریولوژيکی و تراعی مطابقنت

دياگرام 3 ،گروه متمايز قابل تکخيص هستند کنه اينن امنر

دارد ( 3و  .)5در اين آتماي  ،هر  3گنروه ات نظنر تجزين

مؤيد نتايج حاصل ات تجزي شوشهای است.

مواد شيميايی نظير محتوی کلرویيل ،ويتامين  ،Cپراکسيدات،

شکل .1نمودار حاصل از تجزیۀ خوشهای  21تودۀ جعفری بومی ایران براساس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
به روش  UPGMAبا استفاده از ضریب فاصلۀ اقلیدسی
توضيح حروف در نمودار بهترتيب مربوط به تودههای تير مربوط است - L :لرستان؛  - Hهمدان؛  - Kکرمان؛  - HOZهرمزگان؛
 - AHZاهوات؛  - AZSآذربايجان شرقی؛  -AZGآذربايجان غربی؛  - Mمرکزی؛  – Bبوش ر و  - KHOشراسان.
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تودهها و تجزي شوشهای نتيجه

اشتییاتی بين نتايج حاصل ات تجزي شوشهای و تجزيه بنه

با مقايس نتايج پراکن

میگيريم که تودههای لرستان  4و  6در هنر دو ،مسنتقل ات

مؤلفههای اول و دوم وجود داشت ،امنا درمجمنوع تطنابق

تودههای ديگر قرار گریتند و با توجه به برتری اين تودههنا

شوبی نيز ديده میشود.

ات نظر داشتن بيکترين مينزان ويتنامين  Cو یعالينت آننزيم

جدولهای  6و  7نتنايج تجزينه بنه عامنلهنا را نکنان

پراکسيدات و بيکترين ميانگين وتن تر و شکک بوته در هر

میدهد .واريانس توجيهشده توسط هر عامنل نکناندهنندۀ

دو برداشت ،پتانسيل ککت و کار و تاديلشندن بنه رقنم و

اهميت آن عامل در تايين واريانس کل صفات بررسیشنده

انتخاب در برنامههای اصیحی را داراست .همچنين بسياری

است .در اين تجزيه 6 ،عامل اصلی توانستند  67/81ات کل

ات تودهها در کنار تودۀ شاهد در يک گروه قرار داشتند کنه

واريانس بين صفات را توجيه نکنند.

اين امر نکناندهنندۀ داشنتن ارتشهنای بنالقوۀ شنوبی در
تودهها بوده است که در کنار شناهد ظناهر شندند .اگرچنه

شکل .2نحوۀ پراكنش تودهها براساس مؤلفههای اصلی  1و 2
توضيح :شمارههای  1تا  21بهترتيب نام تودههاست:
 .1مرکزی 1؛  .2آذربايجان غربی؛  .3همدان 2؛  .4آذربايجان شرقی 2؛  .5آذربايجان شرقی 3؛  .6لرستان 7؛  .7مرکزی 2؛  .8شراسان؛  .9لرستان 1؛ .10
کرمان؛  .11لرستان 5؛  .12لرستان 2؛  .13اهوات؛  .14بوش ر؛  .15آذربايجان شرقی 1؛
 .16مرکزی 3؛  .17لرستان 3؛  .18همدان 1؛  .19هرمزگان؛  .20لرستان  6و  .21لرستان .4
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جدول .4میانگین و انحراف معیار صفات اندازهگیریشده در  21تودۀ جعفری طی برداشت اول سال 1390ر 1391

گروه 1

گروه 2

گروه 3

ميانگين کل

صفت
ارتفاع تمان برداشت ()cm

39/60 ± 9/80

61/83 ± 0

41/83 ± 0

42/11 ± 11/78

تعداد شاش جانای

5/92 ± 1/41

6/04 ± 1/06

7/42 ± 0

6/09 ± 1/07

وتن تر بوته ()g

7/39 ± 5/52

5/92 ± 3/01

5/72 ± 0

6/05 ± 3/07

وتن شکک بوته ()g

1/03 ± 0/65

0/96 ± 0 /35

0/96 ± 0

0/97 ± 0 /36

کلرویيل )mg/g( a

0/46 ± 0/09

0/50 ± 0/15

0/ 66 ± 0

0/50 ± 0/14

کلرویيل )mg/g( b

0/28 ± 0/05

0/18 ± 0/11

0/ 17 ± 0

0/18 ± 0/10

کلرویيل کل ()mg/g

0/65 ± 0/33

0/69 ± 0/21

0/90 ± 0

0/69 ± 0/22

کاروتنوئيد ()mg/g

4/82 ± 1/47

4/82 ± 1/70

5/16 ±0

4/83 ± 1/61

ويتامين )mg/100g( C

0/34 ± 0/06

0/28 ± 0/19

0/ 34 ± 0

0/29 ±0 /18

پراکسيدات (†)

1/09 ± 0/71

0/ 70 ± 0/22

0/23 ± 0

1/11 ± 0/72

کاتاالت (†)

0/13 ± 0/07

0/24 ± 0/16

0/53 ± 0

0/ 24 ± 0/17

درشکندگی برگ

53/67 ± 3/89

51/85 ± 3/10

54/92 ± 0

52/17 ± 3/10

تاوي رن

116/88 ± 2/94

115/10 ± 6/36

142/37 ± 0

116/57 ± 8/37

شدت رن

23/95 ± 3/91

22/44 ± 5/42

21/47 ± 0

22/54 ± 5/09

توضيحات - †:ميکرومول پراکسيد هيدروژن تجزيهشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين ()µmol H202/min/mg protein

جدول .5میانگین و انحراف معیار صفات اندازهگیریشده در  21تودۀ جعفری طی برداشت دوم سال 1390ر 1391
گروه 1

گروه 2

گروه 3

ميانگين کل

صفت

49/ 83 ± 0

50/60 ± 10/15

71/93 ±0

52/58 ± 11/34

7/04 ± 3

6/66 ± 1/17

6/67 ± 0

6/69 ± 1/27

وتن تر بوته ()g

7/34 ± 5/06

6/93 ± 2/60

5/80 ± 0

6/92 ± 2/67

وتن شکک بوته ()g

1/14 ± 0/68

1/12 ± 0/47

1/ 20 ±0

1/13 ± 0/46

کلرویيل )mg/g( a

0/28 ± 0/10

0/17 ± 0/10

0/24 ± 0

0/19 ± 0/10

کلرویيل ) mg/g( b

0/ 46 ±0/10

0/52 ± 0/16

0/68 ± 0

0/52 ± 0/15

کلرویيل کل () mg/g

0/75 ± 0/21

0/79 ± 0/41

0/87 ± 0

0/79 ± 0/38

کاروتنوئيد () mg/g

5/18 ± 1/91

5/13 ± 2/01

6/63 ±0

5/20 ± 1/93

0/ 66 ± 0

0/32 ± 0/17

0/17 ± 0

0/32 ± 0/18

ارتفاع تمان برداشت ()cm
تعداد شاش جانای

ويتامين )mg/100g( C

توضيحات - †:ميکرومول پراکسيد هيدروژن تجزيهشده در دقيقه در ميلیگرم پروتئين ()µmol H202/min/mg protein
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جدول .6مقادیر ویژه ،واریانس و درصد واریانس تجمعی عاملهای اصلی
عامل

مقادير ويژه

1
2
3
4
5
6

5/99
3/80
3/48
3/12
1/75
1/43

واريانس توجيهشده
()%
24/98
15/86
14/49
13/01
7/33
5/99

واريانس تجمعی توجيهشده
()%
24/98
40/84
55/34
68/35
75/68
81/67

جدول .7مقادیر بار عاملها برای صفات مطالعهشده
1

2

3

4

5

6

صفت
تمان جوانهتنی

0/03

-0/01

0/84

0/12

0/20

0/11

ارتفاع تمان برداشت ()1

0/29

-0/12

0/88

-0

0

-0/02

تعداد شاش جانای ()1

-0/40

-0/29

0/25

0/27

-0/04

0/26

وتن تر بوته ()1

-0/73

0/58

0/19

0/40

0/31

-0/08

وتن شکک بوته ()1

-0/21

0/28

0/14

0/30

0/04

-0/55

کلرویيل )1( a

0/72

0/59

-0/11

0/15

-0/14

0/21

کلرویيل )1( b

0/34

0/56

0/09

0/29

0/60

0/10

کلرویيل کل ()1

0/89

-0/44

-0/10

0/27

-0/06

-0/08

کاروتنوئيد ()1

0/77

0/23

-0/07

-0/29

0/17

0/12

ويتامين )1( C

-0/10

0/40

0/03

0/57

-0/10

0/07

پراکسيدات

0/30

0/25

-0/30

0/49

0/60

-0/15

کاتاالت

0/22

-0/34

-0/62

0/20

0/17

0/02

درشکندگی برگ

0/21

-0/21

0/84

-0/18

0/01

0/10

تاوي رن

-0/60

0/45

0/11

0/13

-0/09

0/32

شدت رن

-0/82

0/24

-0/11

0/23

0/26

0/10

ارتفاع تمان برداشت ()2

-0/37

0/60

0/07

0/32

-0/01

-0/44

تعداد شاش جانای ()2

0/58

-0/39

0/37

0/44

0/22

-0/19

وتن تر بوته ()2

0/69

0/61

-0/10

0/17

-0/18

0/16

وتن شکک بوته ()2

0/40

-0

0/21

0/17

-0/39

-0/50

کلرویيل )2( a

0/84

0/42

0/07

-0/03

0/11

0/04

کلرویيل )2( b

0/03

-0/30

-0/48

0/55

-0/39

0/04

کلرویيل کل ()2

-0

0/23

0/28

0/64

-0/23

0/48

کاروتنوئيد ()2

0/17

-0/17

-0/17

0/64

0/11

0/17

ويتامين )2( C

-0

-0/32

0/23

0/53

-0/47

-0/12

توضيح  :1اعدادی که با بيضی نکان داده شدهاند

ضريب عاملی معناداری در هر عامل دارند.

توضيح  :2اعداد  1و  2نکاندهندۀ برداشت اول و دوم است.
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نتايج تجزي عاملها نکان داد که بيکترين تفاوت تودهها

هماستگی مثات بين وتن تنر و تعنداد بنرگ در کناهو پنی

رويکنی (وتن تنر و شکنک

بردند ( .)8اينن نتنايج نکنان منیدهند کنه در محصنوالت

بوتننه ،تعننداد شنناش جننانای) و در ادام ن ايننن صننفات،

مختلف ،تودههايی که پتانسيل ژنتيکنی بناال و سناتگار بنه

شصوصننيات بيوشننيميايی (کلرویيننل  ،aکلرویيننل کننل و

شرايط محيطی منطقه را دارند ،بهواسط جذب نور بيکتر و

کاروتنوئيند) منؤثر بودنند کنه بيکنترين وارينانس (24/98

درنتيجه توان یتوسنتز باالتر ،ات رشد بيکتری برشوردارند که

درصد) را بين تودهها توجيه کردند .وتن تر بوته ،ارتفاع در

در وتن تر و شکک باالتر ،منعکس است .هرچند تودههای

برداشننت و کلرویيننل  aو کلرویيننل  bدر عامننل دوم قننرار

با توان توليد باال در عملکرد ،ات تعداد شناش جنانای کمنی

گریتند و  15/86درصد ات واريانس کل را توجيه کردند .در

برشوردار بودند .کل کلرویيل و کاروتنوئيد نيز بنا وتن تنر

عامل سوم ،تمان جواننهتننی ،ارتفناع در تمنان برداشنت و

بوته هماستگی منفی در سطح  5درصد دارد و کاروتنوئيند

درشکندگی برگ  14/49درصد ات واريانس کنل را توجينه

با محتوی کل کلرویيل و کلرویيل  ،aهماسنتگی مثانت در

کرد و در عامل چ ارم کلرویيل  ،bکلرویيل کل ،کاروتنوئيد

سطح  1درصد دارد .در بخ

آنتیاکسنيدانهنا نينز آننزيم

و ويتامين  13/01 cدرصد ات واريانس کل را توجيه کرد .در

پراکسيدات با محتنوای کنل کلرویينل هماسنتگی مثانت در

عامل پنجم کلرویيل  bو آنزيم پراکسيدات با  7/33درصد ات

سطح  5درصند و ويتنامين  Cبنا کاروتنوئيندها هماسنتگی

واريانس کل را توجيه کنرد .عامنل شکنم  3/58درصند ات

منفی در سطح  5درصد دارد.

مربوط به شصوصيات بخن

رن

برگ نيز تاوي رن

با آننزيم کاتناالت و

واريانس کل را توجيه کرد .بنابراين ،تجزي یاکتور توانسنت

در بخ

 24صفت ارتيابیشده را بهصورت  6عامل اصلی بيان کنند

شدت رنن

کنه در بنين آنهنا یناکتورهنای اول ،دوم ،سنوم و چ نارم

درصد دارند .در بين  3گروه ،گروه اول با مينانگين  19روت

بيکترين سن م را بنه شنود اشتصناص دادنند و درمجمنوع

کمترين تمان جوانه تنی بذر را دارد و گروه دوم با  59روت

 68/35درصد ات واريانس کل را توجيه کردند .اينن تجزينه

بيکترين تمان را به شود اشتصاص داده است و بين تودهها

میتواند عوامل یر گذار بين تودههای بررسیشده را روشن

ات نظر اين صفت تفاوت ،معنادار است (جدول.)4

بنا ويتنامين  Cهماسنتگی مثانت در سنطح 5

ساز شدن بذور جعفری يکی ات مراحل حساس رشند و

ساتد.

نمو آن محسوب میشود .هر گوننه تنکنی در اينن مرحلنه
جدول همبستگی

منجر به کاه

ارتفاع گياه در تمان برداشت با تمان جوانهتننی و وتن تنر

عواملی چون اقليم ،شاک ،عوامل داشلنی نظير ويژگیهنای

بوته با تعداد شناش جنانای هماسنتگی مثانت در سنطح 1

ژنتيکنن نی و یيزيولوژيکی گياه میتواننن ند اتجملنننه داليل

درصد دارد (جدول .)8هماستگی مثات بنين تعنداد شناش

محدودشدن سنناتگاری گياهننان بننا اقلننيم و شصوصيات

جانای و وتن تر را میتوان اين گوننه بينان کنرد کنه اينن

جوانهتنی اين گياهان باشد ( .)11تراکم گياه در آينده ،رشد

صفات ،همگنی ات اجنزای عملکنرد محسنوب منیشنوند،

و نمو آن ،ميزان محصول و يکننواشتی محصنول در تمنان

مؤثر برگهنا بنه عننوان جايگناه

برداشت به يکنواشتی در سنازشندن و سنرعت آن بسنتگی

اصنلی یتوسننتزی اشناره کنرد .همچننين پژوهکنگران در

دارد ( )4و ارقام ساتگار ،سريعتر ساز منیشنوند ( )6اينن

بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای کاهوی ايرانی بنه وجنود

شصوصيت ،بيکتر در گروه اول مکاهده میشود.

همچنين میتوان به نق

دوره   2شماره   2پاییز و زمستان 1393
148

رشد و نمو آن و دير سنازشندن منیشنود،

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره   2شماره   2پاییز و زمستان 1393
149

ناصر عالمزاده و همکاران

يکی ديگر ات صفات گروه اول که سناتگاری آن گنروه

یيزيولوژيک و مولکنولی ،منا را در تعينين اسنتراتژیهنای

را با منطقه نکان میدهد داشتن بيکترين ميانگين وتن تر و

ب رهبرداری ،اصیح و اهلیساتی ياری میکنند ،چننان کنه

شکک بوته و باالترين یعاليت آنزيم پراکسيدات اسنت و ات

برشی پژوهکگران در بررسی تنوع ژنتيکی جعفری و تينرۀ

نظر اين صفات با ساير گروهها تفناوت معننادار دارد .اينن

ساز ،استفاده ات نکانگرهای مولکولی را بنه همنراه صنفات

روند در چين دوم کم و بي

موریولوژيکی ،بسيار مؤثرتر دانستهاند ( 23و  .)25با توجنه

هم ادامه پيدا کرد.

براساس نتايج حاصل ،بين تودههای مختلنف جعفنری

به گروهبندی تودهها ،گروه اول( :لرستان  4و  )6بنا داشنتن

جمعآوریشده ات استانهای مختلف ايران ،ات نظنر یعالينت

کوتاهترين تمان جواننهتننی ،بناالترين مينانگين وتن تنر و

آنتیاکسيدانی تفاوت معنناداری وجنود دارد ( ،)16نينز در

شکک بوته در چين اول و دوم و داشنتن بيکنترين مينزان

بررسی یعاليت آنتیاکسيدانی  23نوع ريحان ايراننی نکنان

ويتامين  cو یعاليت آنزيم پراکسيدات نسات به ساير تودههنا

دادند که یعاليت آنتیاکسيدانی در انواع ريحان ايرانی متغير

بنرای کاشننت در منطقن اهنوات مناسننبترننند و سنناتگاری

بود .گياهان مختلف شاصيت آنتیاکسيدانی متفاوتی دارنند

بيکتری با شرايط آب و هوايی اهوات دارند .تنوع بنااليی در

و بسننته بننه شننرايط آب و هننوايی منطقننه ات یعاليننت

ميان تودههای بومی جعفری ايران وجود دارد که میتوان به

آنتیاکسيدانی متفاوتی برشوردار ند ( .)23بنابراين ،میتنوان

عنوان يک مناع ژنتيکی ارتشمند ،برای کارهای اصیحی ات

تفاوت بنين تنودههنای مختلنف جعفنری ات نظنر یعالينت

آنها استفاده کرد.

آنتیاکسيدانهای آنزيمی و غيرآنزيمی را بنه تنمثير شنرايط
تشكر و قدردانی

آب و هوايی منطقه نسات داد.
وجود هماستگی مثات بين تمان جوانهتنی با ارتفاع در

بدينوسيله ات رياست محترم دانککدۀ ککاورتی و معاونت

تمان برداشت در گروه دوم که ات بيکترين مينانگين ارتفناع

محترم پژوهکنی دانکنگاه شن يد چمنران اهنوات قندردانی

در تمان برداشت برشنوردارنند ،بنهشنوبی مکن ود اسنت.

میشود.

هماستگی مثات بين تاويه رن
رن

با آننزيم کاتناالت و شندت
منابع
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