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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار و مربی ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
(تاریخ دریافت - 1392/9/11 :تاریخ تصویب)1393/3/22 :

چکیده
بهمنظور مطالعۀ تنوع ژنتیکی در  33ژنوتیپ عدس ،از نظر خصوصیات مهم مورفولوژیکی،
فنولوژیکی ،عملکرد و اجزای آن و بررسی روابط بین صفات مختلف از طریق روشهای آماری
چندمتغیره ،آزمایشی در سال  1391در قالب طرح آگمنت در چهار بلوك انجام گرفت .نتایج آمار
توصیفی صفات نشان داد که تنوع زیادی در زمینۀ بیشتر صفات مورد ارزیابی وجود دارد .نتایج
محاسبۀ ضرایب همبستگی سادۀ صفات نشان داد که صفت شاخص برداشت بیشترین تأثیر را بر
عملکرد دانه دارد .تجزیۀ رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که صفاتی مانند شاخص برداشت ،عملکرد
بیولوژیک و وزن خشک برگ و ساقه بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه میکند .نتایج تجزیۀ مسیر
نشان داد که بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه ،مربوط به شاخص برداشت بود .تجزیه به
عاملها با دوران واریماکس شش عامل را استخراج کرد که درحدود  13/9درصد از کل تنوع دادهها
را توجیه میکرد .تجزیۀ خوشهای بهروش  Average linkageهمۀ ژنوتیپها را در سه گروه متفاوت
قرار داد .بیشترین تنوع بین کالسترهای  2و  3مشاهده شد.
واژههای کلیدی :تنوع ژنتیکی ،تجزیۀ کالستر ،تجزیه به عاملها ،عدس.
مقدمه
حبوبات بهعلت داشتن برخی ویژگیهای غذایی و زراعی
چشمگیر ،اهمیت ویژهای در نظامهای کشاورزی
کشورهای در حال توسعه دارند .در بین حبوبات ،عدس
عالوه بر دارا بودن مقدار زیاد پروتئین (حدود  89درصد)
با کیفیت مناسب و مکمل برای پروتئین غالت ،به دلیل
همزیستی با باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن هوا و
حاصلخیز کردن خاکها ،ضمن داشتن تناوب با غالت،
عامل مهمی در ثبات تولید این محصوالت در مناطق
خشک و دیمزارهای کشورهای در حال توسعه است
( .)Saxena, 1993عدس گیاهی خودگردهافشان ،یکساله،
دیپلوئید  2n=2x=14از خانوادة بقوالت است
( .(Majnoon Hosseini, 1993این گیاه در ایران دارای
تنوع بسیار زیادی از نظر صفات کیفی و کمی است .با
* تلفن53316663994 :

توجه به اهمیت مطالعات ژنتیکی در اصالح گیاهان و
گسترش روزافزون کشت و تولید حبوبات ،شناخت
پتانسیل ژنتیکی نهفته در این گیاهان از اهمیت زیادی
برخوردار است .در حقیقت با شناسایی تنوع ارقام
مختلف ،احتمال موفقیت در برنامههای اصالحی افزایش
خواهد یافت و امکان برنامهریزی اصالحی با هدف
انتخاب صفات مؤثر در بهبود عملکرد فراهم خواهد شد
( .)Porasmaeil et al., 2012تنوع ژنتیکی مبنای
گزینش در برنامههای بهنژادی برای بهبود صفات و تولید
ارقام جدید و سازگار است (.)Walton et al., 1971
اطالع از تنوع ژنتیکی موجود در یک کلکسیون از یک
طرف برای انتخاب والدین مناسب در یک برنامۀ اصالحی
مفید است و از طرفی برای مدیریت کارامدتر مؤثر
بانکهای ژن دارای ارزش است .تنوع وسیعتر ،احتمال
E-mail: norimarzyeh@gmail.com
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یافتن ژنها یا ترکیبات ژنتیکی موردنظر اصالحگر را
بیشتر میکند و با افزایش تنوع ژنتیکی در یک جامعه،
حدود انتخاب چه در گزینش طبیعی و چه در گزینش
مصنوعی ،وسیعتر میشود (.)Rezai & Fery, 1990
ازاینرو ارزیابی تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی برای
برنامههای اصالح نباتات و حفاظت از ذخایر توارثی امری
حیاتی است .بدین ترتیب باید ژرمپالسم گیاهی
جمعآوری شود تا بهعنوان جامعۀ پایه ،ارزیابی شود و
نمونههای دارای پتانسیل تولید زیاد و دیگر صفات
مطلوب شناسایی و بهرهبرداری شوند ( & Vogel
 .)Pederson, 1993در این میان مطالعه و شناخت
ویژگیهای مورفولوژیکی و تشخیص آنها اولین مرحله در
طبقهبندی و توصیف ژرمپالسمها بهشمار میرود و در
بین این صفات ،صفات کیفی از اهمیت ویژهای برخوردار
است ( .)Sultana et al., 2005مهمترین هدف اصالحی
در مورد عدس ،افزایش پتانسیل تولید عملکرد در واحد
سطح است ) .)Sabagh pour et al., 2004مطالعات
گوناگونی در خصوص ارزیابی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی بر
روی کلکسیونهای مختلف نمونههای بومی یا منطقهای
و بینالمللی عدس انجام گرفته استStoilova & .
 385 (1999) Pereiraنمونه عدس را در طی دو سال
برای هفده صفت مورفولوژیک ارزیابی کردند که صفات
عملکرد بیولوژیک ،وزن غالفها در هر گیاه ،تعداد غالف
در هر گیاه و تعداد دانه در هر گیاه تنوع زیادی نشان
دادند .آنها توصیه کردند که تعداد غالف در گیاه ،ارتفاع
بوته و تعداد شاخههای بارور که بهراحتی قابل
اندازهگیری است ،معیار مناسبی برای انتخاب مشاهدهای
ژنوتیپهای با عملکرد بیشتر است .مطالعۀ تودههای
عدس در هند نشان داد که تنوع ژنتیکی زیادی در
صفاتی از قبیل تعداد شاخۀ فرعی در گیاه ،تعداد غالف
در بوته ،اندازة دانه و عملکرد دانه وجود داشت و نیز بین
ضریب تنوع ژنتیکی و پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار
همبستگی وجود داشت .بررسیها معلوم کرد که عملکرد
با دو صفت تعداد شاخۀ فرعی و تعداد غالف در بوته
همبستگی شدیدی دارد و ازاینرو آنها را میتوان دو
صفت اصلی کنترلکنندة عملکرد در عدس محسوب
کرد ( 341 .)Singh & Singh, 1969نمونه عدس را در
ایستگاه کشاورزی زهک -زابل بهمنظور بررسی تنوع

ژنتیکی و ارتباط برخی صفات کشت کردند .صفات
ارتفاع ،تعداد دانه در غالف ،وزن صددانه ،طول غالف،
عملکرد دانه و تعداد روز از گلدهی تا برداشت را ارزیابی
کردند .در نهایت تجزیۀ عاملی با دوران وریماکس ،چهار
عامل استخراج کرد که حدود  95درصد تغییرات میان
صفات را توجیه کرد .در نتایج آمار توصیفی ،ارتفاع
بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار را با عملکرد
داشته است ( .)Naruei Rad et al., 2005آنالیز خوشهای
 133رقم عدس از کشور پاکستان نشان داد که در بین
صفات مورد بررسی ،صفات عادت رشد ،کرکی بودن
برگ ،اندازة برگچه و رنگ پوشش بذر دارای تنوع زیاد
بودند (Porasmaeil et al. .)Sultana et al., 2005
) (2012در بررسی تنوع بینگونهای صفات مورفولوژیک
در  36نمونه از عدسهای وحشی گونههای ،L. ervoides
 Lens nigricansو  L. odemensisبه این نتیجه رسیدند
که در بین صفات کمی ،بیشترین ضریب تغییرات
فنوتیپی مربوط به وزن صددانه بود و با آنالیزهای
چندمتغیره با استفاده از صفات کیفی و کمی تا حد
زیادی قادر به جداسازی گونهها از همدیگر شدند و
تجزیۀ خوشهای بهروش  wardبراساس صفات کمی
نمونهها را در سه گروه قرار داد(1992) Bakhsh et al. .
مجموعهای از  339نمونه عدس داخلی و خارجی را در
پاکستان کشت کرده و عملکرد و شش جزء عملکرد را
بررسی کردند .برای همۀ صفات تنوع زیادی در میان
نمونهها مشاهده شد و پیشنهاد شد که تعدادی از
الینهای زودرس در برنامههای افزایش عملکرد استفاده
شود (1996) Gupta et al. .صفاتی که بیشترین تغییرات
را در عدس نشان دادند ،صفاتی چون عملکرد
بیولوژیکی ،وزن غالف ،تعداد غالف و بذر در بوته ،عرض
بوته و عملکرد دانه معرفی کردند .پژوهش حاضر با هدف
بررسی تنوع ژنتیکی صفات مهم مورفولوژیکی و
شناسایی میزان روابط صفات مؤثر در برنامۀ بهنژادی
گیاه عدس در ژنوتیپهای مختلف عدس اجرا شد.
مواد و روشها
جمعیت مورد استفاده شامل  13ژنوتیپ عدس زراعی بود
که بذر آنها از کلکسیون دانشکدة کشاورزی کرج تهیه شد
(جدول .)3بذرها در شرایط مزرعهای در قالب طرح آگمنت

نوری گوغری و همکاران :بررسی تنوع ژنتیکی در خزانۀ ژنی عدس با استفاده از ...

با چهار بلوک و هر بلوک شامل دوازده واحد آزمایشی در
منطقۀ بردسیر واقع در استان کرمان در فروردین 3133
کشت شدند .هر واحد آزمایشی متشکل از دو خط یک
متری با فاصلۀ  55سانتیمتر و فاصلۀ بوتهها روی خطوط 5
سانتیمتر در نظر گرفته شد .در هر بلوک از چهار رقم به
نامهای زیبا ،مردم ،گچساران (تودة بومی گچساران واقع در
استان کهگیلویه و بویراحمد) و محلی بردسیر بهعنوان
شاهد استفاده شد .زیبا و مردم دو رقم اصالحشدهاند که
مبدأ رقم زیبا ،کرج (ایران) با شمارة ویژه -533-35545
 11و رنگ بذر سبز روشن؛ و مبدأ رقم مردم ،ارسباران
(ایران) با شمارة ویژة  11-533-35356با رنگ بذر قهوهای
روشن است .در طول دورة رشد صفاتی مانند ارتفاع
(سانتیمتر) ،وزن صددانه (گرم) ،تعداد غالف خالی در بوته،
تعداد غالف پر در بوته ،تعداد دانه در بوته ،طول غالف
(سانتیمتر) ،تعداد روز از کاشت تا  45درصد گلدهی ،تعداد
روز از کاشت تا رسیدن ،تعداد روز از گلدهی تا رسیدن،
وزن خشک غالف پر (گرم) ،وزن خشک غالف خالی
(گرم) ،تعداد انشعابات فرعی ،شاخص برداشت ،مقدار
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کلروفیل (قبل از مرحلۀ گلدهی با استفاده از دستگاه
کلروفیلمتر مدل  SPADاندازهگیری شد) ،وزن خشک
برگ و ساقه (گرم) ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
اندازهگیری شد .کلیۀ تجزیهوتحلیلها براساس میانگین ده
بوته در پالت محاسبه شد .تجزیۀ آماری یکمتغیره شامل
محاسبۀ میانگینها ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر صفات
و ضریب تغییرات صفات در بین همۀ ژنوتیپها برآورد شد.
بهمنظور برآورد رابطۀ بین صفات ،ضرایب همبستگی
محاسبه شد .از رگرسیون مرحلهای برای تعیین صفاتی که
بیشترین تنوع عملکرد دانه را توجیه میکردند ،استفاده
شد .بدین ترتیب که عملکرد دانه ،متغیر وابسته؛ و صفات
دیگر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد .سپس برای
بررسی ماهیت همبستگیها ،تجزیۀ ضرایب مسیر انجام
گرفت .از روش چندمتغیرة آماری تجزیه به عاملها نیز
برای بررسی و درک روابط پیچیدة صفات و شناسایی
عوامل پنهانی استفاده شد .این تجزیه بهروش مؤلفههای
اصلی و سپس دوران عاملها از طریق روش واریماکس
انجام گرفت.

جدول  .3ژنوتیپهای عدس مطالعهشده در بررسی تنوع براساس صفات مختلف مورفولوژیک
مبدأ

شماره

کد ژنوتیپ

مبدأ شماره

کد ژنوتیپ

.83

یونان

55845-565-11

شیلی3

35853-518-11

.88

اردن

55559-533-11

شیلی8

35848-518-11

. 81

کلمبیا

35333-316-11

شیلی1

35838-518-11

. 85

شیلی36

35334-518-11

الجزایر

55943-555-11

.84

شیلی 33

35835-518-11

شیلی5

35835-518-11

.86

ترکیه3

35561-341-11

شیلی4

35833-518-11

.83

لبنان

35381-594-11

شیلی6

35133-518-11

.89

افغانستان

35596-558-11

شیلی3

35383-518-11

.83

ترکیه8

35548-341-11

شیلی9

35834-518-11

.15

شاهرود

35333-533-11

مجارستان

55353-563-11

.13

شیلی 39

35333-518-11

شیلی3

35186-518-11

.18

گچساران

شیلی35

35839-518-11

.11

محلی بردسیر

شیلی33

35339-518-11

.15

زیبا

شیلی38

35336-518-11

.14

مردم

شیلی31

35855-518-11

قوچان

35353-533-11

سوریه

55515-356-11

قبرس

35385-513-11

شیلی35

35183-518-11

شیلی34

35833-518-11
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شاخص برای صفات مورد بررسی نشان داد که ضرایب
تغییرات فنوتیپی از  5/13درصد برای تعداد روز از
کاشت تا رسیدگی تا  63/45درصد برای عملکرد دانه
متغیر بود (جدول  .)8بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی
مربوط به صفت عملکرد دانه بود که دور از انتظار نبود،
زیرا با توجه به شرایط محیطی میزان تغییرات عملکرد
در این ژنوتیپها بسیار زیاد بود و کمترین ضریب
تغییرات فنوتیپی مربوط به صفات تعداد روز از کاشت تا
رسیدن ( )5/13و تعداد روز از کاشت تا  45درصد
گلدهی ( )5/15بود که با نتایج Narouie Rad et al.
) (2008در زمینۀ بررسی تنوع ژنتیکی عدس مطابقت
داشت (1996) Gupta et al. .در دستهبندی و بررسی
تنوع ژنتیکی ژرمپالسم عدس نیز کمترین تغییرات را
برای تعداد روز از کاشت تا رسیدن ( 5/5درصد) و زمان
کاشت تا گلدهی ( )33/3گزارش کردند .در نتیجه با
توجه به تنوع موجود در عملکرد این صفت میتواند
مورد توجه بهنژادگر قرار گیرد ،ولی احتمال انتخاب دو
صفت اخیر با ضریب تغییرات اندک ،کمتر است .ضرایب
همبستگی سادة عملکرد دانه در بوته با سایر صفات
مورد بررسی در جدول  1نشان داده شده است.

در تجزیههای انجامگرفته با توجه به توجیه منطقی
عاملها و تعداد ریشههای مشخصۀ بزرگتر از  ،3شش
عامل استخراج و تفسیر شد ( Johnson & Wichern,
 .)2007تجزیهوتحلیل خوشهای طبق روش Average
 )Farshadfar, 2000( ،linkageو استفاده از مربع فاصلۀ
اقلیدسی بهعنوان معیار تشابه و با استفاده از متغیرهای
استانداردشده بهمنظور گروهبندی ژنوتیپهای مورد
بررسی براساس صفات زراعی صورت گرفت .تجزیۀ تابع
تشخیص مکمل با روش تجزیۀ خوشهای و همچنین
بهمنظور تأیید نتایج تجزیۀ خوشهای انجام گرفت.کلیۀ
محاسبات با استفاده از نرمافزار ،SPSS 16.0
 EXCEL ،SAS 9.1 ،MINITAM 14.0اجرا شد.
نتایج و بحث
آمار توصیفی مربوط به صفات مورد بررسی در ژنوتیپهای
عدس شامل میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر حداقل و
حداکثر (دامنۀ تغییرات) بههمراه ضرایب تغییرات فنوتیپی
در جدول  8نشان داده شده است .ضریب تغییرات فنوتیپی
از جمله شاخصهایی است که برای مقایسۀ نسبی میزان
تنوع ژنتیکی بین صفات مختلف مناسب است .مقادیر این

جدول  . 8مقادیر میانگین ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار و ضریب تغییرات فنوتیپی صفات مورد بررسی در ژنوتیپهای عدس
میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب تغییرات%

صفت
تعداد روز از کاشت تا  45درصد گلدهی

38/53

63/84

33/84

1/353

5/15

تعداد روز از کاشت تا رسیدگی

353/81

35/45

336/56

5/68

5/13

تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی

15/93

84/51

55/51

1/18

3/41

ارتفاع

81/61

36/93

14/93

5/55

33/38

تعداد دانه در غالف

3/45

3/36

8/56

5/86

33/35

وزن صددانه

8/64

5/55

5/36

5/93

15/48

طول غالف

3

5/46

3/54

5/343

34/98

13/85

6/99

99/39

33/53

56/39

وزن غالف پر

3/69

5/33

1/33

5/355

41/16

تعداد دانه در بوته

53/35

5/31

383/51

84/34

48/56

عملکرد اقتصادی

3/51

5/54

4/56

5/33

63/45

وزن خشک برگ و ساقه

3/48

5/51

1/11

5/99

43/3

عملکرد بیولوژیک

1/64

3/85

3/43

3/49

51/41

تعداد غالف پر

تعداد انشعاب فرعی

33/58

6/16

83/56

8/61

81/54

تعداد غالف خالی

33/11

-4/36

51/55

35/1

41/83

وزن غالف خالی

5/13

5/53

5/95

5/33

63/68

شاخص برداشت

19/63

8

348/15

88/16

43/91

مقدار کلروفیل

51/83

83/59

53/45

5/55

35/83
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با توجه به نتایج حاصل از این جدول ،بین عملکرد دانه
با وزن صددانه رابطۀ مثبت و غیرمعنیداری مشاهده شد
که با نتایج  (2006) Salehi et al.مطابقت دارد .عملکرد دانه
بهطور منفی و معنیداری با تعداد روز از کاشت تا رسیدگی
همبستگی منفی نشان داد ،که با نتایج Narouie Rad et
 (2008) al.مطابقت داشت .شاخص برداشت بیانگر مقدار
مواد آلی ساختهشده از منبع به مخزن است .بدیهی است
هر چه مقدار مواد فتوسنتزی بیشتری از اندامهای سبز گیاه
به دانه منتقل شود ،سبب افزایش عملکرد دانه میشود
) .(Rao et al., 2007مقدار همبستگی عملکرد دانه با ارتفاع
بوته ناچیز بود ( )r=5/54که با نتایج ( Neyestani et al.,
 )2005مطابقت داشت.
در غالت ،اغلب همبستگی عملکرد دانه با ارتفاع
منفی است ،ولی در حبوبات بهخصوص عدس این
همبستگی اغلب مثبت ولی کم است؛ زیرا عدس در زمرة
گیاهان دارای رشد نامحدود است .ازاینرو با افزایش
ارتفاع ،غالفهای بیشتری تولید میشود که بر عملکرد
تأثیر مثبت دارد ( .)Bagheri et al., 1997تعداد دانه در
بوته با عملکرد دانه ،وزن خشک برگ و ساقه ،عملکرد
بیولوژیکی رابطۀ مثبت و معنیداری داشت .در این
آزمایش تعداد غالف پر در بوته و وزن غالف پر با تعداد
دانه در بوته همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد.
این صفات با عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت و
معنیداری نشان داد .این نتیجه نیز با یافتههای Singh
 (1993) & Singhو  (1994) Singh et al.مطابقت دارد.
عملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه رابطۀ مثبت و معنیدار
()r=5/66؛ و عملکرد دانه با شاخص برداشت همبستگی
مثبت و معنیداری نشان داد ( )r=5/33که مبین آن
است که همراه با روند افزایش عملکرد دانه ،نسبت
عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیک افزایش داشته
است .این نتایج با یافتههای (2006) Salehi et al.
مطابقت دارد .همبستگی بین تعداد انشعابات فرعی با
عملکرد دانه مثبت و معنیدار بود .محققانی چون
 (1989) Zaman et al.و  (1995) Kumar et al.نیز رابطۀ
مثبت و معنیداری میان این دو صفت گزارش کردهاند.
نتایج حاصل از رگرسیون مرحلهای بهروش گامبهگام
برای عملکرد دانه بهعنوان متغیر تابع و سایر صفات
اندازهگیریشده بهعنوان متغیرهای مستقل در جدول 5
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نشان داده شده است .رگرسیون گامبهگام پس از سه
مرحله شامل صفات شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژیک
و وزن خشک برگ و ساقه بود .همان گونه که مشاهده
میشود شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک بخش
عمدهای از عملکرد دانه را توجیه کردند و دارای ضریب
تبیین  36/33درصد هستند و بهترتیب در مرحلههای
اول و دوم وارد مدل شدند .در این زمینه شاخص
برداشت که  68/63درصد از تغییرات عملکرد دانه را
توجیه کرده است ،اهمیت بیشتری دارد .بنابراین،
ژنوتیپهایی که دارای قسمتهای سبزینهای بیشتر و در
عین حال ذخیرة بیشتر مواد در دانه باشند عملکرد دانۀ
زیادتری خواهند داشت .این سه متغیر در مجموع
 33/53درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند .با
توجه به ضرایب تبیین ( )R2باال تغییرات متغیر تابع
(عملکرد دانه) توسط متغیرهای مستقل بهخوبی توجیه
میشود ،بنابراین با توجه به رگرسیون گامبهگام
انجامگرفته میتوان استنباط کرد که تعداد متغیرهای
مستقل واردشده در مدل برای پیشبینی متغیر عملکرد
دانه کافی است .ضرایب رگرسیون موجود در واقع
ضرایب رگرسیونی جزء هستند و نقش متغیر را پس از
درنظر گرفتن نقش متغیرهای دیگر نشان میدهند .از
آنجا که ضرایب جزئی رگرسیون مستقل از واحد
کمیتها نیستند ،نمیتوان براساس آنها تعیین کرد که
تغییرات متغیر وابسته (عملکرد) نسبت به تغییرات کدام
متغیر (جزء عملکرد) حساسیت بیشتری دارد ،بنابراین از
ضرایب جزئی استانداردشده ،که به آنها وزنهای بتا
( )Beta weightsنیز گفته میشود ،استفاده میشود .در
جدول  ،4ضرایب جزئی استانداردشدة رگرسیون گامبهگام
(وزنهای بتا) همراه ضرایب استانداردنشده در مرحلۀ نهایی
ارائه و مقایسه شده است .عالئم جبری ضریب خطی
متغیرهای  x2و  X1در مدل نهایی ( )3نشاندهندة آثار
افزایشی این صفات بر عملکرد دانه است.
بر اساس نتایج جدول  ،4نوسانات شاخص برداشت
اثرگذاری بیشتری در تغییرات عملکرد دانه دارد .از این
ضرایب رگرسیون چنین استنباط میشود که انتخاب
برای شاخص برداشت به افزایش بیشتری در عملکرد
دانه میانجامد ،بهطوریکه با فرض ثابت بودن سایر
متغیرها ،افزایش یک واحد در این صفت موجب
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نتایج حاصل از تجزیۀ مسیر برای عملکرد دانه در
جدول  6نشان داد ،که شاخص برداشت بزرگترین اثر
مستقیم و مثبت را بر عملکرد دانه دارد ( )5/313و اثر
غیرمستقیم آن از طریق عملکرد بیولوژیک  5/533و اثر
غیرمستقیم آن از طریق وزن خشک برگ و ساقه 5/535
است که در نهایت موجب همبستگی ( )r=5/33این
صفت با عملکرد میشود.

5/31گرم افزایش در عملکرد میشود .با توجه به اینکه
شاخص برداشت ،اولین متغیری است که وارد مدل شده
است بهنظر میرسد این مدل بهعنوان یک شاخص اولیه
برای بهبود عملکرد دانه مفید باشد .از طرف دیگر در
مورد تأیید این مدل میتوان به ضرایب همبستگی این
صفات با عملکرد توجه کرد که از بیشترین همبستگی با
عملکرد برخوردارند و به اطمینان این نتیجه میافزاید.

جدول  .1ضرایب همبستگی بین صفات مختلف در اندازهگیریهای انجامگرفته در  14ژنوتیپ عدس
3

8

1

5

4

6

3

9

3

35

33

38

31

35

34

36

39 33

تعداد روز از کاشت تا  45درصد گلدهی(3 )3
3
5/3
تعداد روز از کاشت تا رسیدگی()8
**3 5/53* -5/43
تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی()1
3 5/59 -5/36 5/34
ارتفاع()5
3 -5/3 -5/81 -5/36 5/36
تعداد دانه در غالف()4
3 5/36 5/53 -5/81 -5/58* -5/18
وزن صد دانه()6
*3 5/53** 5/16* -5/51**-5/39 -5/19* -5/14
طول غالف()3
**
3 5/53 5/39 5/54 5/13 -5/84 -5/1 5/84
تعداد غالف در بوته()9
3 5/31** 5/13 5/14* 5/45** 5/36 -5/83 -5/13* 5/38
وزن غالف پر()3
3 5/35**5/39** 5/39 5/39 5/45** 5/84 -5/86 -5/15* 5/84
تعداد دانه در بوته()35
3 5/63**5/63**5/63** 5/535 5/85 5/83 5/54 -5/83 -5/16* 5/33
عملکرد دانه()33
3 5/41**5/65**5/69**5/65** 5/563 5/31 5/81 5/14* -5/33-5/43** 5/83
وزن خشک برگ و ساقه()38
3 5/93**5/66**5/93**5/38**5/93** 5/834 5/83 5/55** 5/83 -5/39 -5/13* 5/85
عملکرد بیولوژیک()31
**
**
**
**
**
**
*
3 5/38 5/63 5/54 5/66 5/68 5/69 -5/514 5/555 5/58 5/843 -5/53 -5/33 5/83
تعدادانشعاب فرعی()35
3 5/41** 5/53* 5/43** 5/3 5/34 5/3 5/36 -5/535 -5/3 5/53 5/38 -5/33 -5/551 *5/53
تعداد غالف خالی()34
3 5/33**5/63**5/38**5/34** 5/13 5/54**5/45**5/58** 5/345 5/54 5/16* -5/58 -5/33 -5/89 5/18
وزن غالف خالی()36
**
3 -5/55 -5/8 5/53 5/33 5/53 5/33 5/8 5/33 5/39 -5/849 5/35 -5/54 -5/38 -5/39 -5/84 5/53
شاخص برداشت()33
3 -5/53 5/53 5/51 5/15* 5/83 5/5* 5/36 5/33 5/35 5/38 -5/88 -5/31 5/33 5/33 5/53 -5/53 5/85
مقدار کلروفیل()39
* و ** :معنیدار در سطح احتمال  3و  4درصد.

جدول  .5نتایج رگرسیون مرحلهای عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته و دیگر صفات زراعی بهعنوان متغیرهای مستقل در ژنوتیپهای
عدس زراعی
مرحله

صفات

3
8
1

شاخص برداشت ()X1
عملکرد بیولوژیک ()X2
وزن خشک برگ و ساقه ()X3

ضرایب رگرسیون برای صفات
عرض از مبدأ
X1
5/546
-3/34
-3/33

5/514
5/5183
5/5186

X2

X3

ضریب تبیین تجمعی
**

5/161
5/513

-5/346

68/63
**36/33
*33/53

* و ** :معنیدار در سطح احتمال  3و  4درصد.

جدول  .4مقایسۀ ضرایب رگرسیون جزئی استانداردشده (وزنهای بتا) با ضرایب استانداردنشده در مرحلۀ نهایی رگرسیون گامبهگام
متغیرها
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک
وزن خشک برگ و ساقه
مدل نهایی (:)3

y= 0/731 x1+ 0/700 x2 -0/137 x3

* و ** :معنیدار در سطح احتمال  3و  4درصد.

مقدار غیر استانداردشده

مقدار استانداردشده

**5/5186
**5/513
*-5/346

**5/31353
**5/3553
*-5/31331

453

نوری گوغری و همکاران :بررسی تنوع ژنتیکی در خزانۀ ژنی عدس با استفاده از ...

جدول  .6میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد دانه در ژنوتیپهای عدس
اثر غیرمستقیم
3

8

1

اثر
مستقیم

ضرایب همبستگی
با عملکرد دانه

--5/593
5/546

5/533
--5/638

5/535
-5/385
---

5/313
5/355
-5/313

**5/33
**5/66
**5/41

صفت
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک
وزن خشک برگ و ساقه

بعد از عملکرد بیولوژیک ،وزن خشک برگ و ساقه
بیشترین اثر مستقیم و منفی ( )-5/313را بر عملکرد
دانه داشت .این صفت بهدلیل دارا بودن اثر مستقیم
منفی با عملکرد دانه نمیتواند رابطۀ خوبی با عملکرد
دانه داشته باشد ،این صفت از طریق عملکرد بیولوژیک و
شاخص برداشت ،اثر غیرمستقیم مثبت بر عملکرد دانه
داشت .در مطالعۀ  (1990) Luthra & Sharmaصفاتی
چون عملکرد بیولوژیکی و تعداد غالف در بوته نقش
مهمی در بهبود عملکرد عدس از طریق مستقیم و
غیرمستقیم داشتهاند .نتایج تجزیه به عاملها در جدول
 3ارائه شده است.

در واقع مقدار همبستگی بین شاخص برداشت و
عملکرد دانه رابطۀ واقعی بین این دو صفت را نشان
میدهد .بعد از شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژیک
بیشترین اثر مستقیم مثبت ( )5/38را بر عملکرد دانه
داشت .اثر غیرمستقیم آن از طریق شاخص برداشت
5/593است ،ولی اثر غیرمستقیم آن از طریق وزن
خشک برگ و ساقه  -5/3856است که در نهایت سبب
همبستگی ( )r=5/66این صفت با عملکرد میشود .از
آنجا که اثر مستقیم این صفت نسبت به همبستگی آن
زیاد است ،این مقدار همبستگی میتواند رابطۀ واقعی
بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نشان دهد.

جدول  .3ضرایب عاملهای مشترک ،واریانسهای نسبی و تجمعی و میزان اشتراک عاملها در صفات زراعی  14ژنوتیپ عدس
صفت

3

8

1

5

تعداد روز از کاشتَ تا 45درصد گلدهی
تعداد روز از کاشت تا رسیدگی
تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی
ارتفاع
تعداد دانه در غالف
وزن صددانه
طول غالف
تعداد غالف پر در بوته
وزن غالفهای پر
تعداد دانه در بوته
عملکرد دانه
وزن خشک برگ و ساقه
عملکرد بیولوژیک
تعداد انشعاب فرعی
تعداد غالف خالی
وزن غالفهای خالی
شاخص برداشت
مقدار کلروفیل
سهم کلی عامل
درصد واریانس توجیهی
درصد تجمعی واریانس

5/369
-5/359
-5/353
5/393
*5/665
5/368
5/815
*5/389
*5/385
*5/355
*5/411
*5/433
*5/959
*5/663
5/535
5/196
5/565
5/555
4/51
5/895
5/89

5/835
-5/361
-5/533
5/595
5/585
-5/386
-5/333
5/331
5/353
5/356
5/364
*5/639
5/535
*5/414
*5/916
*5/953
-5/334
*5/614
1/58
5/369
5/553

-5/169
*-5/985
-5/183
5/514
5/555
*5/339
*5/689
5/358
5/838
5/384
5/345
5/835
5/856
-5/334
5/596
5/381
5/541
-5/353
8/81
5/385
5/433

-5/518
5/854
5/333
5/383
5/335
-5/555
5/143
-5/366
-5/343
-5/368
*
-5/334
-5/315
-5/315
-5/585
5/343
5/563
*-5/335
-5/358
3/34
5/353
5/69

* نشانۀ برتری عامل از نظر صفت موردنظر.

4
*

5/956
-5/363
*-5/355
5/551
5/395
-5/543
-5/563
5/354
5/556
5/384
5/351
5/585
5/536
5/531
5/854
5/336
5/543
-5/555
3/65
5/533
5/333

6
5/359
-5/315
5/359
*5/358
-5/165
-5/549
*-5/464
5/394
5/553
5/358
5/539
5/841
5/565
5/569
-5/585
-5/396
-5/545
5/338
3/43
5/599
5/943

میزان اشتراک
5/385
5/953
5/348
5/354
5/656
5/646
5/356
5/343
5/364
5/335
5/333
5/993
5/365
5/368
5/339
5/315
5/366
5/549
34/56
5/943
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شش عامل استخراجی حدود  94/3درصد تغییرات
بین کل دادهها را توجیه کردند .عامل اول که بیشترین
حجم ( 89درصد) از تغییرات دادهها را در برگرفت،
دارای ضرایب بزرگ و مثبت برای تعداد غالف پر در
بوته ،وزن غالفهای پر ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه،
عملکرد بیولوژیک ،تعداد انشعاب فرعی و تعداد دانه در
غالف بود .عامل دوم ،صفات تعداد غالف خالی ،وزن
غالف خالی ،مقدار کلروفیل و وزن خشک برگ و ساقه را
شامل شد که دارای ضرایب بزرگ و مثبت بودند .عامل
سوم ،دارای ضریب بزرگ منفی برای تعداد روز از کاشت
تا رسیدگی و ضرایب مثبت و بزرگ برای وزن صددانه و
طول غالف بود .عامل چهارم ،دارای ضرایب بزرگ و
منفی برای عملکرد دانه و شاخص برداشت و ضریب
مثبت برای تعداد روز از کاشت تا رسیدگی بود .عامل
پنجم ،دارای ضرایب بزرگ و منفی برای تعداد روز از
گلدهی تا رسیدگی و ضرایب مثبت برای تعداد روز از
کاشت تا  45درصد گلدهی بود و در نهایت عامل ششم،
دارای ضرایب مثبت برای ارتفاع را شامل شد .در ارزیابی
 (1999) Stoilova & Pereiraسه عامل اولیه که
درمجموع  68درصد تنوع جامعه را شامل میشدند
مشخص شدند ،همچنین (2008) Narouie Rad et al.
چهار عامل را معرفی کردند که عامل اول بار عاملی
مثبت و بزرگ برای صفات عملکرد و ارتفاع داشت.
در تجزیۀ خوشهای سه گروه کامالً مجزا ،با
خصوصیات درونگروهی مشابه و بینگروهی غیرمشابه
شناسایی شد .ازآنجا که ژنوتیپهای موجود در هریک از
گروهها دارای قرابت ژنتیکی بیشتری نسبت به
ژنوتیپهای موجود در گروههای متفاوتاند ،در صورت
نیاز به دورگگیری میتوان با توجه به ژنوتیپهای
گروههای مختلف و ارزش میانگین صفات برای هر گروه،
برای بهرهوری بیشتر از پدیدههایی همچون هتروزیس و
تفکیک متجاوز استفاده کرد (.)Sharma & Hore, 1993
با توجه به شکل  ،3گروه  3دارای بیشترین ژنوتیپ
( 18ژنوتیپ) و فاصلۀ ژنتیکی  68/33است ،کمترین
فاصله مربوط به گروه  8با دو ژنوتیپ است ،درحالیکه
بیشترین فاصله مربوط به گروه  1با یک ژنوتیپ است.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،مرکز
گروههای  8و  1دارای بیشترین اختالفاند ( )3/13که

نشاندهندة این موضوع است که افراد موجود در گروه 8
با افراد موجود در گروه  1بیشترین فاصلۀ ژنتیکی را
دارند در نتیجه برای هیبریداسیون میتوان از افراد
موجود در گروههای  8و ( 1بهعنوان والدین) استفاده و
از حداکثر تنوع برای اصالح نباتات استفاده کرد .در
دندروگرام مربوط به صفات زراعی (شکل )3مشاهده
میشود که دو ژنوتیپ شیلی  34و اردن بیشترین
شباهت را داشتهاند .دادههای خام بهدستآمده از صفات
زراعی نیز این مسئله را تأیید میکند و نشان میدهد که
این دو ژنوتیپ در بیشتر صفات مورد بررسی ،مقادیر
مشابه و البته کمتر از میانگینی داشتهاند .ژنوتیپهای
نخستین گروه از نظر کلیۀ صفات به غیر از تعداد غالف
پر ،وزن غالفهای پر ،شاخص برداشت و تعداد دانه در
بوته دارای کمترین مقدار نسبت به ژنوتیپهای سایر
گروهها بودند .ژنوتیپهای زودرس و گلدهی زودهنگام
در این گروه قرار گرفتند (جدول  .)3ژنوتیپهای گروه
دوم از نظر صفات زراعی مانند تعداد دانه در غالف،
ارتفاع ،تعداد غالف پر ،وزن غالفهای پر ،تعداد دانه در
بوته ،تعداد انشعابات فرعی ،وزن خشک برگ و ساقه،
عملکرد بیولوژیک ،تعداد غالف خالی و وزن غالفهای
خالی دارای بیشترین مقدار نسبت به گروههای دیگر
بودند (جدول  .)3این گروه از لحاظ میانگین عملکرد
دانه در مقام دوم قرار گرفت ،ازاینرو گروه دوم بعد از
گروه سوم بهعنوان گروهی که میتواند عملکرد زیاد
تولید کند تشخیص داده شد .وجود میانگین شاخص
برداشت کم در ژنوتیپهای این گروه بهدلیل زیاد بودن
عملکرد بیولوژیک است .گروه سوم که تنها ژنوتیپ
افغانستان را شامل میشود ،بهعلت دیررسی ،وزن صددانۀ
زیاد ،بیشترین مقدار کلروفیل و طول غالف زیاد ،بیشترین
میانگین عملکرد دانه را دارد (جدول  ،)3در ضمن شاخص
برداشت این ژنوتیپ از میانگین سایر ژنوتیپها بیشتر است
که دلیل آن ،زیاد بودن نسبت عملکرد دانه به عملکرد
بیولوژیک است ،ازاینرو میتوان این ژنوتیپ را براساس
تجزیۀ کالستر صفات مورد بررسی بهعنوان ژنوتیپی که
عملکرد و شاخص برداشت باالیی دارد ،معرفی کرد.
بنابراین ،در برنامههای اصالحی که هدف آن افزایش
عملکرد دانه است ژنوتیپهای گروه  1شایان توجهاند.
ژنوتیپ موجود در این گروه رقمی از افغانستان است.
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جدول  .9فاصلۀ بین کالسترها برای صفات مورد مطالعه در
ژنوتیپهای عدس

تجزیۀ تابع تشخیص برای تعیین میزان خطای
گروهبندی کالسترهای بهدستآمده در جدول  35نشان
داد که درصد اشتباه گروهبندی برای تمام کالسترها
صفر بوده و در نتیجه تمام کالسترها  355درصد درست
گروهبندی شدهاند.

گروه 3
گروه 8
گروه 1

گروه 3

گروه 8

گروه 1

5
3/13
3/46

3/13
5
3/13

3/46
3/13
5

جدول  .3آمارة تمایل به مرکز استانداردشده برای صفات مورد مطالعۀ ژنوتیپهای عدس در هر گروه
گروه3

گروه8

گروه1

متغیر
تعداد روز از کاشت تا  45درصد گلدهی
تعداد روز از کاشت تا رسیدگی
تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی

-5/538
5/551
5/531

5/934
-5/535
-5/931

5/443
-5/436
-5/319

ارتفاع
تعداد دانه در غالف

-5/533
-5/566

5/539
3/636

-5/863
-3/838

وزن صددانه

5/533

-5/535

-5/886

طول غالف
تعداد غالف پر

5/543
-5/363

5/545
8/635

-8/453
5/354

وزن غالف پر
تعداد دانه در بوته

-5/355
-5/344

8/139
8/545

-5/316
5/561

عملکرد اقتصادی
وزن خشک برگ و ساقه
عملکرد بیولوژیک

-5/839
-5/333
-5/353

3/563
3/633
1/835

5/558
5/499
5/335

تعداد انشعاب فرعی
تعداد غالف خالی

-5/339
-5/355

1/534
3/414

5/133
5/869

وزن غالف خالی
شاخص برداشت

-5/359
-5/363

3/954
5/513

-5/358
4/598

مقدار کلروفیل

-5/555

5/158

5/355

72.27

24.09
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Observations

شکل  .3گروهبندی  14ژنوتیپ عدس براساس صفات اندازهگیریشده بهروش

Average linkage

Distance

48.18
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ژنوتیپهای برتر از نظر صفات مورد مطالعه و برای افزایش
 با توجه.دسترسی به اطالعات منابع عدس صورت گرفت
به تجزیههای آماری مشخص شد که ابتدا ژنوتیپهای مورد
 شاخص.بررسی از نظر عملکرد دانه تنوع خوبی دارند
برداشت و عملکرد بیولوژیک از صفاتی بودند که رابطۀ
 بهطوریکه باید مدنظر،مثبتی با عملکرد دانه داشتند
 با توجه به آنکه عامل اول.اصالحگران نبات قرار گیرند
 از صفاتی که در،بیشترین میزان تغییرات را توجیه میکند
این عامل بزرگترین ضرایب عاملی را دارند میتوان برای
 همچنین.انتخاب بهترین ژنوتیپها و الینها استفاده کرد
برای استفاده از تودههایی با عملکرد دانه باال میتوان از
 بنابراین ژنوتیپ موجود در این، استفاده کرد1 گروه
 در این.کالستر از نظر عملکرد تنوع خوبی را نشان میدهد
بررسی ژنوتیپهای گروههای دوم و سوم بهعلت حداکثر
اختالف برای استفاده در تالقیها بهمنظور ایجاد تنوع
.بیشتر میتوانند استفاده شوند
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 نسبت موفقیت افراد درونگروهها با تابع تشخیص.35 جدول
در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای عدس
گروهها و میزان صحت گروهبندی ژنوتیپها
در هر گروه با تجزیۀ تشخیص
1
8
3
18
%355
8
%355
3
%355
%355
صحت گروهبندی

تعداد
ژنوتیپ

گروه

18

3

8

8

3

1

نتیجهگیری کلی

 شناسایی،هدف اصلی مطالعات گستردة اصالحی بر گیاهان
صفات مرغوب و انتقال یا تقویت آنها در گیاهان است و
هدف این آزمایش نیز بررسی تنوع صفات مورد مطالعه در
 این کار بهمنظور تعیین.بین ژنوتیپهای مختلف عدس بود
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