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عالمزادهانصاري وموسيموسوي 
نرجسصفائیان،*1ناصر 
 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران
(تاریخ دریافت - 1333/4/3 :تاریخ تصویب)1333/11/3 :


چکیده 
در این پژوهش بهمنظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بومی گشنیز ایران 21 ،تودۀ جمعآوریشده
از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 1331 -1331در قالب طرح آگمنت
(ارزیابی مقدماتی عملکرد) کاشته شدند .برخی صفات مورفولوژیکی (زمان سبزشدن ،ارتفاع ،وزن تر و
خشک ،وزن هزاردانه) و آنتیاکسیدانی (کاروتنوئید ،ویتامین  ،Cکاتاالز و پراکسیداز) ارزیابی شدند .نتایج
تجزیۀ واریانس نشان داد که جمعیتهای بررسیشده از نظر صفات وزن تر ،خشک و وزن هزاردانه
تفاوت معناداری دارند .تجزیه به عاملها نشان داد ،سه عامل اصلی توانست  44/31درصد از کل واریانس
صفات را توجیه کنند .براساس نتایج حاصل از تجزیۀ خوشهای به روش یو پی جی ام آ 21 ،جمعیت
گشنیز در چهار گروه قرار گرفتند .گروه اول شامل :بوشهر ( )1و خوزستان ( ،)2با کوتاهترین زمان
سبزشدن ،بیشترین میانگین وزن تر و خشک برگ ،ساقه ،بوته ،تعداد بذر ،وزن هزاردانه و بیشترین میزان
ویتامین  Cو پراکسیداز در مقایسه با سایر گروهها بهمنزلۀ سازگارترین تودهها در شرایط اهواز معرفی
میشوند .درمجموع میتوان از این تنوع موجود در میان تودههای بومی گشنیز بهمنزلۀ یک منبع ژنتیکی
ارزشمند ،برای کارهای اصالحی استفاده کرد.
واژههايکلیدي :پراکسیداز ،تجزیۀ خوشهای ،صفات مورفولوژیکی ،کاتاالز ،ویتامین .C

مقدمه
گشنيز با نام انگليسي  Corianderو نام علمي
 Coriandrum sativum L.گياهي است يكساله از خانوادة
چتريان  Apiaceaeو منشأ آن نواحي شرقي مديترانه
گزارش شده است .اين گياه در بسياری از نقاط ايران و
جهان کشت و کار ميشود .گسترش آن ناشي از سازگاری
اين گياه با شرايط مناطق مختلف است .گشنيز عالوه بر
مصرف خوراکي (استفاده از برگهای تازه و خشك آن در
تهيۀ خورش) ،خاصيت ضد تشنج ،خوابآور ،مسکّن و
آرامبخش ،ضدديابت ،ضدميکروبي و خاصيت آنتياکسيداني
بااليي نيز دارد (.)Diederichsen, 1996
* تلفن90537543633 :

در واريتههای تجاری گشنيز ،بيشترين مقدار
کاروتنوئيدها و فعاليت آنتياکسيداني در شاخ و برگ بالغ و
قبل از مرحلۀ گلدهي مشاهده شده است ( Pietta,
 .)2012طي پژوهشهايي بر روی خواص آنتياکسيداني
عصارة گشنيز مشخص شد که همبستگي مثبتي بين
مقدار کل ترکيبات فنوليك در اسانس و فعاليت
آنتياکسيداني وجود دارد و فعاليت آنتياکسيداني در
برگها نسبت به بذر بيشتر است .درنتيجه افزودن
گشنيز به غذا سبب افزايش مقدار آنتياکسيدانها
ميشود و ممکن است بهمنزلۀ يك آنتياکسيدان
طبيعي ،فرايندهای اکسيداسيون (اکسيدشدن) را مهار
E-mail: narjes.safaiyan@yahoo.com
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کند ( .)Wangensteen, 2004گشنيز گياهي دگرگشن
است و تنوع زيادی در ارقام تجاری دارد و دو گونۀ
زراعي  Coriandrum sativumو Coriandrum biflora
( )n=22و يك گونۀ وحشي Coriandrum tordylium
( )2n=22دارد ( ;Pareek et al., 2011; Kansal, 2012
) .)Hedge & Lamond, 1996شناسايي دقيق و صحيح
ژنوتيپها ،الينها و ارقام گشنيز عالوه بر اينکه در
برنامههای بهنژادی از اهميت خاصي برخوردار است ،در
تمايز ارقام تجاری بهمنظور حمايت از مالکيت فکری
ارقام گياهي و اعطای حقوق بهنژادگر به مالکين آنها نيز
بسيار مؤثر است .در نظام حمايت از ارقام جديد گياهي،
رقمي قابل ثبت است که از نظر فني سه ويژگي تمايز،
يکنواختي و پايداری را داشته باشد .محدودبودن صفات
مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي متمايزکننده غيروابسته به
عوامل محيطي و تغييرات کم حاالت تظاهر بسياری از
آنها ،تفکيك ارقام رو به افزايش را با مشکالتي مواجه
کرده است ،بنابراين ،استفاده از آناليز خوشهای بهمنزلۀ
ابزار تکميلي در نظام ثبت ارقام گياهي در آيندة بسيار
نزديك بهدليل مزايای آنها اجتنابناپذير است ( Jamali
.)et al., 2011
مطالعات متعددی با استفاده از نشانگرهای
مورفولوژيکي روی گياهان مختلف انجام شده است که
ازجملۀ آنها ميتوان به موارد زير اشاره کردBeemnet .
 )2011( et al.در بررسي تنوع ژنتيکي تودههای مختلف
گشنيز در اتيوپي ،از نظر صفات تعداد برگ ،ارتفاع گياه،
تعداد بذر در هر چتر و تعداد چتر در گياه ،تفاوت زيادی
بين تودهها مشاهده کردند و تودهها در  4کالس مختلف
قرار گرفته شد ( )Dyulgerov et al., 2013نيز در
بررسي تنوع ژنتيکي  43ژنوتيپ گشنيز براساس صفات
مورفولوژيکي مانند (ارتفاع گياه ،تعداد شاخۀ جانبي،
تعداد چتر در بوته ،تعداد ميوه در چتر و وزن هزاردانه)
نشان دادند که ژنوتيپها در پنج گروه قرار گرفتهاند و
در بين پنج گروه ،گروه چهارم بيشترين ارتفاع ،تعداد
چتر در گياه و بيشترين تعداد ميوه در چتر را داراست.
 (2005) Singh et al.نيز در ارزيابي تنوع ژنتيکي
ژنوتيپهای مختلف گشنيز با استفاده از صفات
مورفولوژيکي مانند (زمان گلدهي ،ارتفاع گياه ،تعداد
شاخۀ جانبي ،تعداد چتر در بوته ،تعداد ميوه در چتر و

وزن هزاردانه) ژنوتيپها را به هشت گروه تقسيم کردند.
ارزيابي تنوع مورفولوژيکي و بازده اسانس در برخي
جمعيتهای آويشن کوهي (،)Babalar et al., 2013
بررسي تنوع ژنتيکي در جمعيتهای مختلف زنيان
( ،)Salamati et al., 2011بررسي تنوع ژنتيکي
ژنوتيپهای کاهوی ايراني براساس صفات مورفولوژيك
( ،)Musavi et al., 2012بررسي تنوع ژنتيکي برخي از
تودههای بابونۀ آلماني با استفاده از تعدادی صفات
مورفولوژيکي و زراعي ( ،)Pirkhezri et al., 2009بررسي
تنوع ژنتيکي جمعيتهای مختلف زيرة سبز با استفاده از
صفات مورفولوژيکي ( ،)Salamati et al., 2013بررسي
تنوع مورفولوژيك تودههای جنس ريحان بومي ايران
(Moghadam, 2012) و ارزيابي تودههای بومي اسفناج
ايراني ( )Asadi et al., 2003نيز از ديگر موارد استفاده از
نشانگرهای مورفولوژيکي است .البته به برخي از
پژوهشگران که عالوه بر صفات مورفولوژيکي ممکن است
از مارکرهای ديگری مثل نشانگرهای مولکولي در گشنيز
کمك گرفته باشند نيز ميتوان اشاره کردPareek et al. .
) (2011در بررسي تنوع ژنتيکي تودههای مختلف گشنيز
براساس مارکرهای  DNAو به روش آناليز خوشهای،
ژنوتيپهای گشنيز را به دو گروه کلي تقسيم کردند که
گروه دوم به پنج زيرگروه قابل تقسيم بودGhanbari et .
al.)(2011در ارزيابي کاربرد نشانگر مولکولي  SRAPدر
برخي از تودههای بومي گشنيز ايراني چند شکل قابل
قبول در بين تودههای گشنيز جمعآوریشده از چند
منطقۀ ايران را نشان دادند .با اينکه در کشور ما شناخت
کافي از پتانسيل ژنتيکي گشنيز وجود دارد ،بررسي تنوع
در تودههای گشنيز بهخصوص براساس پتانسيل توليد
محصول در چينهای مختلف هنوز هم ضروری به نظر
ميرسد .با توجه به شرايط زيستمحيطي متنوع ايران،
به نظر ميرسد بين تودههای گشنيز مناطق مختلف
ايران ،تنوع زيادی وجود داشته باشد .در اين پژوهش
سعي بر آن بود تا تنوع بين تودهها با توجه به
ويژگيهای مورفولوژيکي ،فيزيولوژيکي و آنتياکسيداني
در برگهای گشنيز بررسي شود و تودههايي که از نظر
ويژگيهای تجاری ارزشمندند و از اهميت بيشتری
برخوردارند ،شناسايي و برای برنامههای بهنژادی معرفي
شوند.
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روشها 

موادو
بهمنظور جمعآوری و ارزيابي تنوع زنتيکي برخي از
تودههای بومي گشنيز ايران با استفاده از صفات
مورفولوژيك و آنتياکسيداني آزمايشي در طرح اگمنت
(ارزيابي مقدماتي عملکرد) در سال زراعي 3131ـ3133
در مزرعۀ تحقيقاتي گروه باغباني دانشکدة کشاورزی
دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد .در اين آزمايش 21
تودة گشنيز (از هر توده به ميزان يك گرم بذر) از بانك
ژن گياهي ايران واقع در مؤسسۀ تحقيقاتي اصالح و تهيۀ
نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی کرج تهيه شد ،و تودة
گشنيز اهواز بهمنزلۀ شاهد منطقه انتخاب شد .اسامي
تودهها در جدول  3آمده است.
جدول  .3اسامي تودهها براساس محل جمعآوری آنها
استان

استان

مرکزی 3
مرکزی 2
خراسان
آذربايجان شرقي 3
آذربايجان شرقي 2
زنجان
بوشهر 3
بوشهر 2
هرمزگان
خوزستان 3

خوزستان 2
تهران
اصفهان 3
اصفهان 2
اصفهان 1
اصفهان 5
لرستان 3
لرستان 2
لرستان 1
کردستان

بذور در  4آبانماه  3131در سه شاسي در مزرعۀ
آزمايشي گروه باغباني دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهيد
چمران اهواز به صورت مستقيم و به روش خطي کشت
شدند .طول هر خط کشت  41سانتيمتر ،فاصلۀ بين
خطوط کشت  11سانتيمتر و عمق کاشت  1سانتيمتر
در نظر گرفته شد .از هر توده سه خط ،کشت شد و بعد
از کاشت چند توده ،رقم گشنيز اهواز بهمنزلۀ شاهد
کشت شد .بافت خاک هر سه شاسي ،لومي شني با PH
 4/4بود .تغييرات دما و رطوبت در اين مدت بررسي شد.
آبياری و وجين علفهای هرز بهطور مرتب انجام شد.
پس از رشد اوليه ،ميزان کود ازتۀ مورد نياز در يك
هکتار ( )Akbarinia et al., 2006محاسبه و با توجه به
مساحت هر خط کشت در شاسي ،حدود  1/4گرم کود
ازته برای هر خط ،بهصورت شياری کوددهي انجام شد.
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برداشت گشنيز طي دو چين متوالي ،بهترتيب دو و سه
ماه بعد از تاريخ کاشت ،انجام شد و از هر توده چهار
نمونه برای آزمايش انتخاب شد .بوتههای برداشتشده
برای هر توده بهمنظور تعيين وزن تر بالفاصله به
آزمايشگاه منتقل و با استفاده از ترازو وزن تر محاسبه
شد .برای تعيين وزن خشك ،نمونهها جداگانه در
پاکتهای مناسب قرار داده شده و به آون با دمای 41
درجه منتقل شدند .بعد از  25ساعت وزن خشك
نمونهها قرائت شد .زمان سبزشدن بذور ،ارتفاع گياه در
زمان ظهور اولين برگ ،وزن تر و خشك برگ ،ساقه و
وزن تر و خشك بوته در گياه در چين اول و دوم ،وزن
هزاردانه و برخي خواص آنتياکسيداني و بيوشيميايي
گشنيز شامل :محتوی کلروفيلهای  ،b ،aکلروفيل کل و
کاروتنوئيد در برداشت اول و دوم ،ميزان اسکوربيك
اسيد ،و فعاليت آنزيمهای پراکسيداز و کاتاالز
اندازهگيری شد .استخراج کلروفيل توسط استون 41
درصد به روش ( )Arnon, 1994اندازهگيری شد .در
بخش آنتياکسيدانها ،استخراج کاروتنوئيد توسط
مخلوط نرمال هگزان ،استون و اتانول به نسبت ()2:3:3
به روش  (2001) Leeو از روش تيتراسيون با دی
کلروايندوفنل نيز برای اندازهگيری اسکوربيك اسيد
استفاده شد .همچنين برای تعيين فعاليت آنزيم
 (1995) Chanceو

پراکسيداز از روش & Maehly
فعاليت آنزيم کاتاالز از روش  (1984) Aebiدر برگها
استفاده شد.
برای محاسبۀ عملکرد تودهها و تغييرات آنها از
شاهد منطقه از طرح اگومنت استفاده شد و کليۀ
محاسبات آن در محيط  Excelصورت پذيرفت .سپس با
استفاده از اعداد تصحيحشده با شاهد منطقه ،برای
3
گروهبندی تودهها از تجزيۀ خوشهای بهروش UPGMA
با استفاده از فاصلۀ اقليدسي (Mohammadi et al.,
) ،2001انجام شد .سپس با استفاده از ماتريس تشابه و
ميانگيری ،محل برش تعيين شد .محاسبۀ ضريب
کوفنتيك پس از ترسيم دندروگرام از تجزيۀ خوشهای به
فواصل مربوطه تبديل و سپس همبستگي پيرسون،
فواصل مذکور با ماتريس فاصلۀ اوليه محاسبه شد.
1. Unweighted Paired Group Method using Arithmetic
Averages
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واريانس درونگروهي و بين گروهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSبهروش  Anovaصورت گرفت .در خاتمه برای
تعيين تجزيۀ عاملهای اصلي با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام شد .برای شناخت تفاوت گروهها از نظر
صفات ،مقايسۀ ميانگين گروهها با استفاده از روش دانکن
در سطح  4درصد انجام شد.
نتايجوبحث 
با توجه به نتايج حاصل از جدول تجزيۀ واريانس  2و 1
گروههای مختلف گشنيز از نظر صفات بيوشيميايي و
آنتياکسيداني تفاوت معنادار ندارند .اما از نظر صفات
مورفولوژيکي مانند ارتفاع گياه در زمان برداشت ،ميزان
وزن تر و خشك برگ ،ساقه ،وزن بوته در برداشت اول و
دوم ،تعداد بذر در بوته و وزن هزاردانه بين سه گروه
تفاوت معناداری مشاهده ميشود.
تحلیل خوشهای تودههای گشنیز

دندروگرام حاصل از تجزيۀ خوشهای بهروش UPGMA
در  23تودة مختلف از تودههای بومي گشنيز براساس
خصوصيات مورفولوژيکي ،بيوشيميايي و آنتياکسيداني
در شکل 3نشان داد که تودهها به چهار گروه مجزا تعلق
دارند .ضريب کوفنتيك دندروگرام مذکور 43/22 ،برآورد
شد که از نظر آماری بسيار معنادار است.
گروه اول :شامل تودههای بوشهر ( )3و خوزستان
( )2است .از مشخصات بارز اين گروه براساس جدول
مقايسۀ ميانگين و انحراف معيار ( )5و ( )4برتری اين
تودهها از نظر کمترين زمان سبزشدن با هشت روز،
بيشترين ارتفاع در زمان برداشت با  53سانتيمتر،
باالبودن وزن تر و خشك برگ ،ساقه و بوته در برداشت
اول و دوم ،بيشترين تعداد بذر در بوته با  434عدد بذر،
 35گرم وزن هزاردانه و باالترين ميزان ويتامين  cو
فعاليت آنزيم پراکسيداز است که از نظر ويتامين  cو
فعاليت آنزيم پراکسيداز با توجه به جدول 5در مقايسه
با گروههای ديگر تفاوت معنادار نيست .در اين گروه،
تودة بوشهر ( )3بيشترين ميانگين وزن تر و خشك گياه
و وزن هزاردانه را به خود اختصاص داده است .گروه دوم:
شامل تودههای آذربايجان شرقي ،هرمزگان ،اصفهان،
مرکزی و لرستان ( )3است .اين گروه از کمترين

ميانگين وزن تر و خشك در گياه برخوردار بود .در بين
اين گروه توده زنجان کمترين عملکرد را داشت .گروه
سوم :اين گروه شامل تودههای خوزستان ( ،)3بوشهر
( ،)2خراسان و تهران است .از خصوصيات بارز اين گروه،
داشتن کمترين ارتفاع در زمان برداشت ،کمترين
ميانگين وزن هزاردانه و کمترين ميزان کلروفيل است.
اين گروه در بيشتر صفات بين دو گروه قبل قرار
ميگيرد .گروه چهارم :اين گروه شامل تودههای زنجان،
لرستان ( )2و ( ،)1کردستان و شاهد منطقه يا بومي
اهواز است و با توجه به نتايج جدول مقايسۀ ميانگين و
انحراف معيار ( )5و ( ،)4گروه چهارم با  31روز،
طوالنيترين زمان سبزشدن و با  224تعداد بذر،
کمترين ميانگين تعداد بذر در بوته را داشته است .در
گروهبندی تودهها براساس نتايج آناليز خوشهای ،تعداد
زيادی از تودهها (گروه دوم) در يك گروه قرار گرفتند که
ميتواند نشاندهندة يکسانبودن منشأ اوليۀ آنها باشد.
همان گونه که در جدول 5مشاهده ميشود در بين چهار
گروه ،گروه اول با ميانگين هشت روز ،دارای کمترين
زمان سبزشدن بذر بوده و گروه چهارم با  31روز
بيشترين زمان را به خود اختصاص داده است و بين
تودهها از نظر اين صفت تفاوت ،معنادار نيست .سبزشدن
بذور گشنيز يکي از مراحل حساس رشد و نمو آن
محسوب ميشود .هر گونه تنشي در اين مرحله منجر به
کاهش رشد و نمو آن و دير سبزشدن ميشود ،عواملي
چون اقليم ،خاک ،عوامل داخلـي ماننـد ويژگيهای
ژنتيکـي و فيزيولوژيکي گياه ميتوانـد ازجمله داليل
محدودشدن سازگاری گياهان با اقليم و خصوصيات
جوانهزني اين گياهان باشد (.)Biswas et al., 1997
تراکم گياه در آينده ،رشد و نمو آن ،ميزان محصول و
يکنواختي محصول در زمان برداشت به يکنواختي در
سبزشدن و سرعت آن بستگي دارد ( Pahlavani et al.,
 )2009و ارقام سازگار ،سريعتر سبز ميشوند ( Safai et
 )al., 2006اين خصوصيت ،بيشتر در گروه اول مشاهده
ميشود .يکي ديگر از صفات گروه اول که سازگاری آن
گروه را با منطقه نشان ميدهد داشتن بيشترين ارتفاع
گياه در زمان برداشت و باالترين ميانگين وزن تر و
خشك برگ ،ساقه و بوته بوده و از نظر اين صفات با
ساير گروهها تفاوت معنادار دارد .اين روند در چين دوم
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کم و بيش هم ادامه پيدا کرد .پس از چين دوم که
گياهان برای توليد بذر نگهداری شده بودند مشاهده شد
که گروه اول در مقايسه با ساير گروهها در مدت زمان
کمتری وارد فاز زايشي شد و از ميانگين تعداد بذر در
بوته و وزن هزاردانۀ باالتری برخوردار بود .بهخصوص
تودة بوشهر ( )3با کمترين زمان گلدهي و بيشترين
وزن هزاردانه بهمنزلۀ زودرسترين توده معرفي ميشود.
زمان کاشت گشنيز در استانهای مختلف کشور متفاوت
است و بستگي به شرايط اقليمي محل رويش گياه دارد.
گشنيز معموالً بهصورت بهاره و پاييزه کشت ميشود
( .)Hejazi, 1984با در نظر گرفتن اين نکته که گشنيز
گياهي است که عمدتاً در فصل خنك پرورش مييابد
بنابراين ،با توجه به اينکه در بيشتر مناطق شمالي و
کوهستاني کشور ايران ،کشت بهصورت بهاره بوده و
کشت اين گياه بهصورت پاييزه تنها در مناطق جنوبي و
مسطح کشور صورت ميگيرد ،به نظر ميرسد ،تودههای
مناطق شمالي ،با داشتن کشت بهاره ،نياز سرمايي
بيشتری نسبت به تودههای مناطق جنوبي کشور دارند،
بنابراين ديرتر يا همزمان با تودههای خوزستاني وارد فاز
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زايشي شدهاند اما کشت گشنيز در منطقۀ بوشهر
بهصورت پاييزه است از آنجايي که دمای منطقۀ بوشهر
در فصل پاييز و زمستان نسبتاً بيشتر از اهواز بوده ،بنابراين
بهنظر ميرسد که تودة اين منطقه ،برای بهارهشدن نياز
سرمايي کمتری داشته و توانسته است نسبت به ساير
تودهها سريعتر وارد فاز گلدهي شود و با توجه به شرايط
مساعد منطقه در زمان گلدهي ،ميزان بذر زيادی توليد
کند .بيشتر گياهان يكساله و دوساله پس از برطرفشدن
نياز سرمايي وارد فاز زايشي ميشوند و توليد بذر در آنها
آغاز ميشود ( .)Wein, 1997در اين آزمايش هر چهار گروه
از نظر تجزيۀ مواد شيميايي مانند محتوی کلروفيل،
ويتامين  ،Cپراکسيداز ،کاتاالز و کاروتنوئيد تفاوت معناداری
نداشتند و مقدار آن در تمام گروهها تقريباً يکسان بوده
است .بهرغم اينکه فاکتورهای بيوشيميايي و آنتياکسيداني
نقش مهمي در تغذيۀ ما دارند ،اما با توجه به نتايج حاصل
از اين پژوهش مشاهده شد ،که تنها در بخش صفات
مورفولوژيکي در هر دو برداشت بين تودههای مختلف
گشنيز تفاوت معنادار بوده و از نظر خاصيت آنتياکسيداني
تفاوت بين تودهها معنادار نبوده است.

شکل  .3نمودار خوشهای تودههای گشنيز بومي ايران
توضيح :حروف  R1تا  R21در نمودار بهترتيب به تودههای زير مربوط است:
 :R1بوشهر  :R2 ،3هرمزگان :R3 ،خوزستان  :R4 ،3خوزستان  :R5 ،2تهران :R6 ،اصفهان ،3R7:مرکزی  :R8 ،3مرکزی:R9 ،2
خراسان :R10 ،آذربايجان شرقي  :R11 ،3آذربايجان شرقي ،2:R12زنجان :R13 ،بوشهر  :R14 ،2اصفهان  :R15 ،2اصفهان :R16 ،1
اصفهان  :R17 ،5لرستان  :R18 ،3لرستان  :R19 ،2لرستان  :R20 ،1کردستان :R21 ،بومي اهواز.
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جدول  .2تجزيۀ واريانس ميانگين مربعات برخي از خصوصيات تودههای مختلف گشنيز در برداشت اول
منابع تغييرات

درجۀ آزادی

زمان سبز شدن بذور

زمان ظهور اولين برگ

ارتفاع گياه

شاخۀ جانبي

وزن تر برگ

وزن تر ساقه

وزن تر بوته

a

وزن خشك برگ

وزن خشك ساقه

وزن خشك بوته

کلروفيل

کلروفيل
b

کلروفيل کل

C

کاروتنوئيد

ويتامين

کاتاالز

درون تودهها

پراکسيداز

بين تودهها

1
34

* 14/45* 34/42* 5/32ns 31/32* 4/34 ns 1/45 ns* 34/31* 1/32* 1/241/15 ns 1/13 ns 1/11 ns 1/25 ns 1/12 ns 1/12 ns 1/13 ns 1/44
23/32 31/43

5/21

1/42

5/42

34/53

5/25

1/12

1/21

1/12

1/12

1/12

1/53

1/11

1/15

1/12

1

 nsو * :غير معناداری و معناداری در سطح احتمال  34درصد.

جدول  .1تجزيۀ واريانس ميانگين مربعات برخي از خصوصيات تودههای مختلف گشنيز در برداشت دوم
منابع تغييرات

درجۀ آزادی

ارتفاع گياه

شاخۀ جانبي

وزن تر برگ

وزن تر ساقه

وزن تر بوته

وزن خشك برگ

وزن خشك ساقه

a

وزن خشك بوته

کلروفيل

کلروفيل
b

کلروفيل کل

1/12

کاروتنوئيد

35/42

1/31

1

تعداد بذر در هر بوته

درون تودهها

34

21/23

2/41

1/22

1/34

1/11

1/11

1/13 ns 1/11 ns

وزن هزاردانه

بين تودهها

2

** 3/21ns 311/34* 22/14* 32/44ns 44/421/14

ns1/14

1 ns

21/21* 34143/12* 1/42 ns 1/12 ns
1/22

1/11

1221/45

4/43

 nsو * :بهترتيب غير معناداری و معناداری در سطح احتمال  34درصد.

جدول  .5ميانگين و انحراف معيار صفات اندازهگيریشدة گشنيز طي برداشت اول سال 3131ـ 3133
گروه 3

گروه 2

گروه 1

گروه 5

ميانگين کل

3/53± 4/ 11

13/11 ±

13/11 ±

a

صفت

31/23 ±1/51

2/113/22 ±

2/3234 ±

31/41 ± 4/23

32/41 ±
1 

a

32/14 ±3/31

1/2234/14 ±

ارتفاع زمان برداشت (سانتيمتر)

53/32 ± 5/44

b

24/12 ± 4/25

b

24/54 ±2/22

b

24/33 ±1/42

24/24 ± 2/34

تعداد شاخۀ جانبي

a

33/14 ±1 /41

a

33/24 ±3/14

a

33/43 ±1/22

a

31/23 ±2/43

3/3332/34 ±

وزن تر برگ (گرم)

5/134/53 ±

2/31 ±1/21

5/41 ±2/ 42

2/22± 5/44

2/455/12 ±

وزن تر ساقه (گرم)

a

3/4433/44 ±

b

1/43 ±3/24

b

4/44 ±2/41

±2/44 4/44

1/154/53 ±

وزن تر بوته (گرم)

4/4321/24 ±

±3/53 4/12

b

31/11 ±4/24

3/32 ±4/44

4/543/41 ±

وزن خشك برگ (گرم)

1/351/41 ±

±1/12 1/13

1/41 ±1/13

1/21 ±1/15

1/44 ±1/24

وزن خشك ساقه (گرم)

3/33 ±1/35

1/14± 1/55

±1/13 1/22

b

1/44 ±1/12

1/44 ±1 /23

وزن خشك بوته (گرم)

3/35 ± 1

b

3/ 14 ± 1/41

3/12 ±1/43

3/22 ±1/25

3/35 ±1/42

کلروفيل ( aميليگرم بر گرم)

1/43 ±1/32

±1/32 1/42

±1/22 1/54

1/45 ±1/35

± 1/351/ 45

کلروفيل ( bميليگرم بر گرم)

±1/12 1/32

±1/14 1/33

±1/14 1/33

1/33 ±1/11

± 1/141/34

کلروفيل کل (ميليگرم بر گرم)

1/44 ±1/34

± 1/34 1/44

±1/24 1/42

1/41 ±1/34

1/341/42 ±

کاروتنوئيد (ميليگرم بر گرم)

4/21 ±2/44

3/21± 4/42

4/35 ±2/22

4/25 ±3/44

4/43±3/41

ويتامين ( Cميليگرم در  311گرم وزن تر)

1/42 ±1/53

1/22 ±1/31

1/44 ±1/25

1/43 ±1/21

1/24±1/21

کاتاالز (ميکرومول پراکسيد هيدروژن تجزيهشده

1/11 ±1/12

1/12 ±1/12

1/11 ±1/11

1/13 ±1/13

1/12±1/12

1/43 ±1/45

1/24 ±1/22

±1/24 1/24

1/45 ±1/33

1/24 ±1/25

زمان سبز شدن (روز)
زمان ظهور اولين برگ (روز)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

a

a

b

ab
b

ab
a

a

a

a

a

a

b

b

b

ab

ab
a

a

a

a

a

a

در دقيقه در ميليگرم پروتئين)
پراکسيداز (ميکرومول پراکسيد هيدروژن

a

تجزيهشده در دقيقه در ميليگرم پروتئين)
رديفهايي که حروف مشترک دارند در سطح  4درصد تفاوت معنادار ندارند.

a

a

a
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جدول  .4ميانگين و انحراف معيار صفات اندازهگيریشدة گشنيز طي برداشت دوم سال 3131ـ 3133
گروه 3

گروه 2

گروه 1

گروه 5

ميانگين کل

ارتفاع زمان برداشت (سانتيمتر)

4/5414/ 22 ±

b

21/34 ±
4/34 

3/4221 ±

b

صفت

23/34 ±1/45

± 4/3125/24

تعداد شاخۀ جانبي

a

1/3431/24 ±

3/533/34 ±

a

1/1231/23 ±

3/13± 3/41

3/433/21 ±

وزن تر برگ (گرم)

±1/314/23 a

2/43 b ±1/42

2/235/14b ±

2/445/12 b ±

2/125/15 ±

وزن تر ساقه (گرم)

3/33± 3/41

1/311/12 ±

2/43± 5/ 43

2/425/54 ±

2/445/44 ±

وزن تر بوته (گرم)

5 /34 ± 34/41

3/312/31 ±

5/453/21 ±

4/224/41 ±

5/424/44 ±

وزن خشك برگ (گرم)

±1/32 1/ 44

±1/14 1/22

1/211/52 ±

1/24± 1/51

1/14 ± 1/23

وزن خشك ساقه (گرم)

1/121/23 ±

1/13 ±
 1/14

ab

1/ 52 ± 1/22

±1/24 1/53

1/211/13 ±

وزن خشك بوته (گرم)

1/243/21 ±

1/341/42 ±

1/33 ± 1/54

1/31 ±1/43

1/44 ±1/51

14/24± 434/41

b

14/34534/15 ±

c

21/32241/45 ±

45224/32 ±

311/42153/21 ±

4/2535/44 ±

b

2/224/ 44 ±

3/44± 5/44

3/235/ 34 ±

1/44±4/44

کلروفيل ( aميليگرم بر گرم)

1/351/43 ±

1/31± 1/41

1/23± 1/ 55

1/351/ 45 ±

1/311/42 ±

کلروفيل ( bميليگرم بر گرم)

1/11±1/32 a

1/14±1/33 a

1/121/31 a ±

1/151/34 a ±

1/141/34 ±

کلروفيل کل (ميليگرم بر گرم)

1/341/44 a ±

1/321/42 a ±

±1/221/ 44a

1/331/42 a ±

1/341/41 ±

کاروتنوئيد (ميليگرم بر گرم)

2/324/24 ±

3/144/54 ±

2/242/31 ±

3/444/43 ±

3/234/42 ±

a

a

a

a

a

a
a

تعداد بذر در بوته

a

وزن هزاردانه (گرم)

a

a

a

b

b

a

b

b

b
a

b

b

a

ab

c

a

a

a

a

b

b

a

ab

ab

c

c

a

a

رديفهايي که حروف مشترک دارند در سطح  4درصد تفاوت معنادار ندارند.

جدولهای  2و  4نتايج تجزيه به عاملها را نشان
ميدهد .واريانس توجيهشده توسط هر عامل نشاندهندة
اهميت آن عامل در تبيين واريانس کل صفات
بررسيشده است .در اين تجزيه ،شش عامل اصلي
توانستند کل واريانس بين صفات را توجيه کنند .نتايج
تجزيۀ عاملها نشان داد که بيشترين تفاوت تودهها
مربوط به خصوصيات بخش رويشي (وزن تر برگ ،ساقه
و بوته ،وزن خشك برگ ،ساقه و بوته ،ارتفاع در
برداشت) و ويتامين  cبوده است که بيشترين واريانس
( 55/42درصد) را بين تودهها توجيه کردند و در ادامه
اين صفات ،خصوصيات بيوشيميايي (کلروفيل ،a
کلروفيل  bو کلروفيل کل و کاروتنوئيد) مؤثر بودند که
در عامل دوم قرار گرفتند و  34/41درصد از واريانس
کل را توجيه کردند .در عامل سوم ،ارتفاع در زمان

برداشت ،تعداد بذر در بوته ،وزن هزاردانه و آنزيم
پراکسيداز  31/34درصد از واريانس کل را توجيه کرد و
در عامل چهارم زمان ظهور اولين برگ ،ميزان
کاروتنوئيد ،آنزيم پراکسيداز و ويتامين  2/44 cدرصد از
واريانس کل را توجيه کرد .در عامل پنجم زمان
سبزشدن ،تعداد شاخۀ جانبي با  4/43درصد و در عامل
ششم نيز تعداد شاخۀ جانبي و آنزيم کاتاالز1/44 ،
درصد از واريانس کل را توجيه کردند .ميتوان گفت
تجزيۀ فاکتور توانست  13صفت ارزيابيشده را بهصورت
شش عامل اصلي بيان کند که در بين آنها فاکتورهای
اول و دوم بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند و در
مجموع  21/14درصد از واريانس کل را توجيه کردند.
اين تجزيه ميتواند عوامل فرقگذار بين تودههای
بررسيشده را روشن سازد.

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

مقادير ويژه

واريانس توجيهشده ( درصد)

واريانس تجمعي توجيهشده ( درصد)

3
2
1
5
4
2

31/41
4/41
1/13
2/15
3/41
3/33

55/42
34/41
31/34
2/44
4/43
1/44

55/42
21/14
45/13
41/43
42/53
31/14
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جدول  .4مقادير بار عاملها برای صفات مطالعهشده
صفت

3

2

1

5

4

2

زمان سبزشدن

-1/12

-1/34

-1/25

1/22

1/41

1/14

زمان ظهور اولين برگ

1/14

-1/31

-1/11

1/45

-1/41

1/11

ارتفاع زمان برداشت ()3

1/24

-1/23

1/54

-1/12

1/34

1

تعداد شاخۀ جانبي ()3

1/23

1/54

-1/52

-1/12

-1/12

-1/42

ارتفاع زمان برداشت ()2

1/43

-1/34

1/44

-1/13

1/32

-1/24

تعداد شاخۀ جانبي ()2

1/54

1/24

-1/32

-1/34

1/54

1/55

وزن تر برگ ()3

1/35

-1/34

-1/14

1/33

1/14

-1/11

وزن تر ساقه ()3

1/31

-1/15

-1/12

-1/13

-1/14

-1

وزن تر بوته ()3

1/34

-1/23

1

-1

-1/11

-1/13

وزن خشك برگ ()3

1/31

-1/35

-1/14

1/14

1/12

1/12

وزن خشك ساقه ()3

1/33

-1/21

-1/35

-1/34

-1/13

1/15

وزن خشك بوته ()3

1/31

-1/34

-1/22

-1/14

1/15

1/11

وزن خشك برگ ()2

1/44

-1/21

-1/12

-1/12

1

-1

وزن خشك بوته ()2

1/32

-1/34

-1/23

1/15

1/31

-1/12

وزن خشك ساقه ()2

1/35

-1/32

-1/35

-1/31

1

-1/14

وزن تر برگ ()2

1/35

-1/25

-1/14

1/14

1/11

-1/13

وزن تر ساقه ()2

1/32

-1/23

1/11

-1/11

-1/15

-1/11

وزن تر بوته ()2

1/32

-1/22

-1/13

-1

-1/13

-1/11

تعداد بذر در بوته

1/22

-1/34

1/44

-1/53

-1/21

1/11

وزن هزاردانه

1/21

-1/32

1/41

-1/14

-1/25

-1/21

کلروفيل )3( a

1/43

1/43

1/34

1/15

-1/31

1/13

کلروفيل )3( b

1/25

1/45

1/34

-1/11

1/24

-1/31

کلروفيل کل ()3

1/55

1/44

1/34

1/12

1

1/12

کلروفيل )2( a

1/42

1/41

1/12

1/34

-1/23

1/13

کلروفيل )2( b

1/24

1/42

1/22

-1/35

1/24

1

کلروفيل کل ()2

1/41

1/41

1/31

1/12

-1/31

1/14

کاروتنوئيد ()3

1

1/14

1/23

1/43

1/15

-1/24

کاروتنوئيد ()2

1/44

1/24

-1/13

1/35

-1/13

1/22

پراکسيداز

1/23

-1/23

1/44

1/41

1/34

-1/14

کاتاالز
ويتامين c

-1/13
1/24

-1/54
-1/12

1/55
1/24

1/22
1/43

-1/13
1/31

1/42
1/14

اعدادی که با بيضي نشان داده شدهاند ضريب عاملي معناداری در هر عامل
اعداد  3و  2نشاندهندة برداشت اول و دوم است.

دارند.

جدول همبستگی

نتايج جدول همبستگي ( )4نشان داد که کليۀ صفات
وزن تر و خشك برگ ،ساقه ،بوته و تعداد بذر در بوته و
وزن هزاردانه با يکديگر و با ارتفاع گياه در زمان برداشت
همبستگي مثبت در سطح يك درصد دارد .کلروفيل  bو
محتوی کل کلروفيل با تعداد شاخۀ جانبي همبستگي

مثبت در سطح پنج درصد دارد و محتوی کل کلروفيل
با کلروفيلهای  b ،aهمبستگي مثبت در سطح يك
درصد دارد .در بخش آنتياکسيدانها نيز آنزيم
پراکسيداز با وزن هزاردانه و کاروتنوئيد همبستگي مثبت
در سطح پنج درصد ،و آنزيم کاتاالز با تعداد شاخۀ
جانبي همبستگي مثبت در سطح يك درصد دارند.
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ويتامين  Cنيز با ارتفاع در زمان برداشت ،وزن تر ساقه،
وزن خشك ساقه و بوته همبستگي مثبت در سطح پنج
درصد و با وزن تر برگ و بوته ،وزن خشك برگ و آنزيم
پراکسيداز همبستگي مثبت در سطح يك درصد دارد.
وجود همبستگي مثبت بين وزن تر و خشك گياه و
وزن هزاردانه با ارتفاع در زمان برداشت در گروه اول که
از بيشترين ميانگين وزن تر و خشك و وزن هزاردانه
برخوردارند بهخوبي مشهود است .به عبارت ديگر هر چه
رشد ساقه افزايش يابد ،امکان توليد بذر افزايش مييابد.
وجود همبستگي مثبت بين وزن تر و خشك گياه با
ارتفاع گياه با نتايج  (2009) Rahimi et al.که اثر عناصر
غذايي و اسيد ساليسيليك را بر عملکرد بذر و اجزای
عملکرد گشنيز بررسي کردند مطابقت دارد .همبستگي
مثبتي نيز بين ويتامين  Cو آنزيم پراکسيداز در گروه اول
که بيشترين ميزان ويتامين  Cو فعاليت آنزيم پراکسيداز را
داشتند ،ديده ميشود .وجود همبستگي مثبت بين ويتامين
 Cو آنزيم پراکسيداز که بهترتيب از آنتياکسيدانهای
آنزيمي و غيرآنزيمي محسوب ميشوند ،با نتايج )(2011
 Wangaکه نشان داد در بين همۀ کولتيوارهای زغال اخته
رابطۀ ميان آنتياکسيدانهای آنزيمي و غيرآنزيمي و ميزان
فعاليت آنتياکسيداني مثبت است ،مطابقت ميکند.
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آگاهي از جنبههای مختلف مورفولوژيکي ،فيزيولوژيکي و
آنتياکسيداني ما را در تعيين راهبردهای بهرهبرداری،
اصالح و اهليسازی ياری ميکند .اين مطالعه پژوهشي
مقدماتي و کاربردی برای تسهيل در گزينش بهمنظور
انتخاب تودة مطلوب و مطابق هدف اصالحگر است.
ذخاير توارثي پايههای اساسي برنامههای اصالحي
گياهان بوده و مخزن ژني برای اصالح ارقام با ويژگيهای
مطلوب را فراهم ميکنند .با توجه به گروهبندی تودهها،
ميتوان احتمال داد که تودههای بوشهر ( )3و خوزستان
( )2در گروه اول ،با داشتن باالترين ميانگين وزن تر،
خشك برگ ،ساقه و بوته در چين اول و دوم و بيشترين
تعداد بذر در بوته و وزن هزاردانه ،باالترين ميزان
ويتامين  cو فعاليت آنزيم پراکسيداز و کمترين زمان
سبزشدن و بيشترين ارتفاع گياه در زمان برداشت،
نسبت به ساير تودهها برای کاشت در منطقۀ اهواز
مناسبتر بوده و سازگاری بيشتری با شرايط آب و هوايي
اهواز داشته باشند .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که
تنوع بااليي در ميان تودههای بومي گشنيز ايران وجود
دارد که ميتوان بهمنزلۀ يك منبع ژنتيکي ارزشمند،
برای کارهای اصالحي از آنها استفاده کرد.

جدول  .4همبستگي بين صفات مطالعهشده
زمان سبز شدن بذر

زمان ظهور اولين برگ

ارتفاع گياه در برداشت

تعداد شاخۀ جانبي

وزن تر برگ

وزن تر ساقه

وزن تر بوته

وزن خشك برگ

وزن خشك ساقه

وزن خشك بوته

تعداد بذر در هر بوته

وزن هزاردانه

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل کل

3
1/14
1/12
1/22
1/15
1/23
-1/14
1/31
-1/14
*1/41

کاروتنوئيد

* و ** بهترتيب نشاندهندة همبستگي در سطح  4و  3درصد است.

3
**3 1/31
**1/34** 1/34
1/22 -1/112
1/33 -1/14
1/24 1/24
1/11 1/15
1/21 1/22
-1/34
-1
1/14 1/13
-1/13 -1/14
**1/54* 1/44

پراکسيداز

3
**3 1/32
**1/31** 1/44
**1/32** 1/33
**1/31** 1/33
1/24 1/24
1/11 1/11
1/12 1/34
1/14 -1/14
1/24 1/31
-1/12 -1/15
1/24 1/21
1/14 1/13
*1/21** 1/42

کاتاالز

3
-1/13
**1/21
**1/41
**1/42
*1/52
**1/24
**1/42
**1/44
*1/41
1/35
1/14
1/33
-1/31
1/12
1/13
*1/54

3
3 1/33
1/33** 1/14
1/32** 1/34
1/33** 1/11
1/45** 1/23
1/31** 1/22
1/35 -1/15
1/21 -1/25
1/11 1/13
*1/13 1/51
*1/22 1/51
1/14 1/13
1/22 -1/24
**-1/13 -1/43
1/22** 1/14

ويتامين c

زمان سبزشدن بذر
زمان ظهور اولين برگ
ارتفاع گياه در برداشت
تعداد شاخۀ جانبي
وزن تر برگ
وزن تر ساقه
وزن تر بوته
وزن خشك برگ
وزن خشك ساقه
وزن خشك بوته
تعداد بذر در هر بوته
وزن هزاردانه
کلروفيل a
کلروفيل b
کل کلروفيل
کاروتنوئيد
پراکسيداز
کاتاالز
ويتامين c

3
-1/14
-1/12
-1/12
-1/31
-1/23
-1/23
-1/34
-1/12
-1/24
-1/15
-1/25
-1/14
-1/14
-1/23
1/21
1/13
-1/33
-1/11

3
-1/13
-1/15
1/33
1/34
1/31
1/34
1/15
1/31
-1/23
-1/12
-1/15
-1/13
-1/31
1/33
1/11
1/12
1/14

3
**3 1/42
1/33 1/13
1/13 -1/13
1/14 1/12
1/14 -1/21
1/54* 1/24
1/21 1/24
1/23 1/12

3
**3 1/42
**1/44 1/34
1/23 1/15
1/13 1/11
-1/12 -1/23
1/31 1/13
**

3
3 1/33
3 1/53* 1/12
3 1/53 1/31 -1/11
1/24 1/44** 1/112 1/12

3
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