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چکيده
( است که توانسته در دوAsteraceae) ( يكی از گیاهان دارويی با ارزش از خانوادۀ کاسنیEchinacea purpurea L.) سرخارگل
 اندامهاي مختلف گیاه بهويژه ريشههاي آن حاوي ترکیبهاي دارويی ارزشمندي.دهۀ اخیر جايگاه مهمی در صنايع داروسازي پیدا کند
 با توجه به ارزش.است که در تحريك سامانۀ ايمنی بدن براي مقابله با عاملهاي ويروسی و باکتريايی اثرگذاريهاي شگرفی دارد
 اصالح و گزينش ژنوتیپهاي برتر از لحاظ ويژگیهاي ريختشناختی،اقتصادي شايان توجه و اهمیت دارويی سرخارگل
 اين تحقیق بر پايۀ گزينش ژنوتیپهاي برتر و، بهمنظور دستیابی به اين هدف.(مورفولوژيك) و فیتوشیمیايی اهمیت بسزايی دارد
 تیمار پیشرويشی بذرها و، بدين ترتیب پس از آمادهسازي زمین. طراحی و اجرا شد،ارزيابی نتاج آنها در يك جمعیت داراي تنوع
تولید نشاء گونۀ يادشده بر پايۀ طرح آزمايشی التیس ساده با دو تكرار کشتشده و مراحل فنولوژي و عملكرد زراعی آنها شامل
) برادر ناتنی (تیمار- نتايج تجزيۀ واريانس دادهها نشان داد که خانوادههاي خواهر.اندامهاي هوايی و يازده ويژگی ديگر بررسی شد
 وزن تر، قطر گل، ارتفاع، شمار گل، شمار غنچه، آغاز گلدهی،تفاوت معنیداري بر پايۀ همۀ ويژگیهاي مورد بررسی مانند سطح برگ
، در ويژگیهايی مانند سطح برگ32  و32 ،22 ،33  خانوادههاي با شمارههاي، با توجه به نتايج. درصد داشتند1 و وزن خشك در سطح
 شمار انشعاب از قاعده و وزن خشك نسبت به ديگر خانوادهها برتر بودند که با توجه به، قطر گیاه، ارتفاع، شمار گل،شمار غنچه
. ترکیب بذرهاي والدينی آنها براي تشكیل جمعیت بهبوديافتۀ بعدي میتواند سودمند واقع شود،ترکیبپذيري عمومی شايانتوجه آنها
. سرخارگل، خانوادۀ ناتنی، تنوع ريختشناختی، ترکیبپذيري عمومی، تجزيۀ واريانس:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
Echinacea purpurea L., known collectively as a medicinal species of Asteraceae family, is a perennial herb found in
eastern and central United States and southern Canada. Whole parts of the plants, especially their roots contain
valuable compounds which are as an immune system booster and blood purifier. Due to Echinacea purpurea L.
economical and medical valus, breeding and selection of the superior genotypes for morphological and
phytochemical characters is important. To achive the aims, this study were designed to select the best genotypes
bassed on evaluation of their progenies in a diverse population. Thus, after land preparation, treated seeds and
seedlings of the species were sown on the basis of a simple lattice design with two replications and their phenological
stages as well as crop yield and 12 different characters were studied. Analysis of variance of the collected data
revealed that the half-sib families were significantly different (p>0.01) based on the studied characters such as leaf
area, flowering commencement, bud number, flower number, plant height, flower diameter, plant fresh and dried
weight. According to the results, based on the means and GCA of the studied traits such as leaf area, number of buds
and flowers, plant height, plant diameter, the number of branches from the base and dried weight, families of the 93,
72, 92 and 97 were the best, for which by combining their parent seeds to form the next improved population might
be optimistic.
Keywords: Analysis of variance, GCA, Echinacea purpurea, half sib, morphological variation.
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مقدمه
گياهان دارویی از منابع بالقوة عظيم خدادادی هستند
که با برنامهریزی درست میتوانند در کاربردهای
درمانی و دارویی ،صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی،
بهویژه در موارد اقتصاد بدون اتکا به نفت جایگاه
ویژهای داشته باشند .بسياری از گياهان دارویی
بهصورت خام از کشور صادر میشوند درحالیکه
فرآوردههای حاصل از آنها با قيمت گزاف به کشور
وارد میشود ( .)Ayinechi, 1986سرخارگل ( Purple
 )Coneflowerبا نام علمی ،Echinacea purpurea L.
گياهی علفی و چندساله است .این گياه متعلق به تيرة
کاسنی ( ،)Asteraceaeراستۀ آسترالها ( )Asteralesو
زیر خانوادة آستروئيده ( )Asteroideaeبوده و منشأ آن
شمال آمریکا گزارش شده است .سرخارگل در شمال
رودخانۀ ميسوری بهصورت انبوه میروید
( .)Omidbaigi, 2010این گياه حاوی شمار زیادی
ترکيب با فعاليتهای شناختهشدة داروشناختی
(فارماکولوژیکی) است که در پيکر رویشی و ریشۀ این
گياه حضور دارند .از جمله این ترکيبها که توجه
بيشتری را به خود جلب کردهاند میتوان به اسيد
کافئيک و مشتقات آن مانند اسيد شيکوریک و
اکيناکوزید ،ترکيبهای آلکيل آميدی ،پلیساکاریدها و
اسانسها اشاره کرد .این ترکيبها ویژگی ضد قارچی،
ضد باکتریایی و ضدویروسی دارند و از آنها داروهای
معالجهکنندة

همچنين
و
پيشگيریکننده

سرماخوردگی تهيه میشود ( .)Omidbaigi, 2010مواد
مؤثرة سرخارگل سبب تقویت سامانۀ دفاعی بدن و نيز
باعث افزایش توليد ایمونوگلوبولين جی
( )Immunoglobulin Gمیشود که برای مبارزه با
یاختههای سرطانی مؤثر است ( .)Omidbaigi, 2010به
دليل کاربرد باالی ترکيبهای دارویی حاصل از این
گياه ،سرخارگل پس از گل محمدی و سير ،سومين
گياه پرمصرف در اروپا به شمار میآید که ميزان فروش
ساالنۀ آن بيش از  016ميليون دالر است ( Abbasi et
.)al., 2007
تنوع ژنتيکی پایۀ بررسیهای اصالحی در گونههای
گياهی است ،اما تاکنون بشر تنها توانسته یک گام
مقدماتی برای شناسایی توانمندی گستردة آن بردارد.

برای استفاده از این سرمایۀ عظيم ،اطالع از ماهيت و
ميزان تنوع موجود در ذخائر توارثی (ژرمپالسم)،
اهميت بسيار زیادی در برنامههای بهنژادی دارد.
انتخاب والدین مناسب یکی از موارد مهم در اصـالح
گياهان و یکی از رموز اساسی موفقيت بهنژادگران
است .والدینی که از لحاظ ژنتيکی متفاوت هستند،
دورگ (هيبرید)هایی با دورگ برتری (هتروزیس)
بيشتر توليد میکنند و احتمال بهدست آوردن نتاج
تفرقیافتۀ برتر (جداسازی متجاوز) افزایش مییابد .از
سوی دیگر تعيين مشخصات و گروهبندی ذخائر توارثی
به بهنژادگران این امکان را میدهد تا از دوبارهکاری در
نمونهگيری از جمعيتها پرهيز کنند ( & Von Braun
 .)Virchow, 1996انواع مختلف سامانههای نشانگری
بهمنظور تجزیهوتحليل و شناسایی تنوع ژنتيکی
استفاده شدهاند .ميزان کارایی و قابلاعتماد بودن هر
نشانگر ژنتيکی به وراثتپذیری و ميزان چندشکلی آن
بستگی دارد .هر چه ميزان وراثتپذیری و چندشکلی
نشانگر بيشتر باشد ،در بررسی ذخائر توارثی ارزش
بيشتری دارد ( .)Pank, 2007ویژگیهای فنوتيپی جزو
نخستين نشانگرها به شمار میآیند و از زمانهای
هنگامیکه محل ژنها روی

بسيار دور ،پيش از
کروموزومها مشخص شود ،استفاده شدهاند .این روش
آسانترین راه ارزیابی مستقيم تنوع ژنتيکی درون و
بين جمعيتها برای برآورد تفاوتهای ریختشناختی
(مورفولوژیکی) بدون نياز به ابزاری پيچيده است که
برای شناسایی و ردهبندی گياهان در گذشته نيز
استفاده شده است ( .)Weising et al., 2005ایجاد
رقمهای مصنوعی (سنتتيک) و اصالح جمعيتهای
ناهمگن ،عمومیترین روش در اصالح گونههای علفی
دگر گردهافشان ،دائمی و با توليدمثل جنسی است
( .)Nguyen & Sleper, 1983یکی از مراحل اساسی
در توليد رقم (واریته)های مصنوعی ،انتخاب والدین
مناسب از بين والدین پرشمار است .این ارزیابی می
تواند از راه ارزیابی خود والدین ،نتاج حاصل از
خودباروری آنها و یا برآورد ترکيبپذیری عمومی
حاصل از آزمون پلیکراس و یا تاپکراس صورت گيرد
که متداولترین آنها روش پلیکراس است .در این
روش بهترین والدین از نظر توان ترکيبپذیری عمومی
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انتخاب و برای ایجاد رقم مصنوعی استفاده میشوند
( .)Aastveit & Aastveit, 1990با توجه به اینکه در
روشهای مختلف گزینش بهطور متفاوتی از واریانس
افزایشی استفاده میشود ،لذا آگاهی از ميزان واریانس
افزایشی نسبت به کل واریانس ژنتيکی اهميت دارد
(.)Annicchiarico, 2006
تاکنون تحقيقات اصالحی اندکی روی گياه
سرخارگل صورت گرفته است که عمدة آنها درزمينۀ
تعيين عملکرد و نوع ترکيبهای شيميایی است .گونۀ
 ،E. purpureaگونهای خود ناسازگار و دگرگشن است که
گردهافشانی در آن بهوسيلۀ حشرات صورت میگيرد .به
دليل ساختار ویژة گلها ،اخته کردن گل در آن دشوار
است؛ بنابراین بيشتر سامانههای اصالحی در سرخارگل،
روشهایی هستند که نيازی به اخته کردن ندارند
( .)Stephens, 2008در این زمينه  ،)2013( Lin-naبا
استفاده از نشانگرهای ریختشناختی اقدام به بررسی
چهارده توده از گياه سرخارگل کرد .نتایج نشان داد که
چهارده توده در گروههای متفاوت بر پایۀ ویژگیهای
ریختشناختی مانند ارتفاع گياه ،شمار گل ،شمار برگ و
اندازة برگ قرار گرفتند .از این گذشته نتایج این آزمایش
نظریۀ آغاز غربالگری گياهان در مزرعه برای ارزیابی ذخائر
توارثی را تأیيد کرد؛ زیرا محيط رشدی میتواند تأثير
زیادی بر ساختار ظاهری گياه داشته باشد.
همينطور  ،(2004) Hassel et al.تأثير اندازه و منبع تهيۀ
جوانهزنی بذرهای هر سه گونۀ

بذر و دما را روی
سرخارگل بررسی کردند .نتایج این آزمایش نشان داد که
بذرهای گونۀ  E. angustifoliaپس از سيزده روز و در
دمای  06تا  90درجۀ سلسيوس بيشترین ميزان
جوانهزنی را داشتند که در این بين بذرهای بزرگتر با

جوانهزنی بيشتری همراه بودند .بذرهای

درصد
جوانهزنی

تهيهشده از گياهان مادری یکساله با درصد
متغيری همراه بودند .این حالت برای بذرهای ریز و در
مقایسه با بذرهایی با اندازة بزرگتر نيز مشاهده شد.
در تحقيق دیگری تأثير تاریخ نشاکاری روی عملکرد و
کيفيت ریشه در گونۀ  E. purpureaدر کشور لهستان
ارزیابی شد .نتایج این تحقيق گویای افزایش عملکرد
ریشه در تاریخهای نشاکاری در ماههای اردیبهشت تا
خرداد بود .همچنين نتایج این آزمایش نشان داد که
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تاریخ نشاکاری تأثير معنیداری روی ميزان اسيد
فنوليک ریشه ندارد .ميزان این ترکيب در ریشۀ
گياهان سهساله بيش از گياهان دوساله بود .گياهان
سهساله همچنين حاوی ميزان اسيد کوماریک بيشتر و
اسيد کافئيک کمتر بودند (.)Biesiada et al., 2004
در بررسی  (2005) Callan et al.تأثير عاملهای
زراعی مانند تراکم کاشت و شرایط فصلی روی عملکرد
اندامهای هوایی و مواد مؤثرة گونۀ E. purpurea
بررسی شد .نتایج این آزمایش نشان داد که تراکم
باالی کشت شامل بيش از پانزده گياه در هر مترمربع
زیستتوده (بيوماس) همراه

با بيشترین ميزان توليد
بود اما ميزان اسيد شيکوریک در بافت گياه را کاهش
داد .در تراکم  3تا  56بوته در هر مترمربع ميزان اسيد
شيکوریک ریشه در حدود  50ميلیگرم در هر گرم
ریشۀ خشک و در سال دوم به دست آمد .بيشترین
غلظت اسيد شيکوریک در گلهای نابالغ شناسایی شد
اما بيشترین ميزان برای این ترکيب در گلهای باز
شدة کامل و پيش از پير شدن گلبرگها بهدست آمد.
بيشترین ميزان اسيد شيکوریک موجود در ریشهها
پيش از گلدهی به دست آمد .آنان همچنين گزارش
کردند که برداشت گلها پيش از برداشت ریشهها هيچ
تأثير معنیداری بر ميزان عملکرد ریشهها نداشته
است .ميزان عملکرد زیستتودة گونۀ  E. purpureaدر
کشور اسلوونی نيز بررسی شد .در این تحقيق مشاهده
شد که ویژگیهای ریختشناختی با افزایش سن گياه
تغيير مییابد درحالیکه این عامل روی ميزان مواد
مؤثرة گياه شامل ترکيبهایی مانند اسيد شيکوریک و
اسيد کافتریک هيچ تأثير معنیداری ندارد .نتایج این
تحقيق همچنين نشان داد ،ميانگين وزن برگها و
ساقهها در گياهان ششساله بيش از  0برابر کمتر از
گياهان یکساله بود .این ميزان برای گلها در حدود 7
برابر کمتر بود .ميزان مواد مؤثرة اسيد شيکوریک و
اسيد کافتریک موجود در برگها در بين مناطق
مختلف تفاوت معنیداری داشت درحالیکه اثر
معنیداری برای ویژگیهای ریختشناختی گياه در
بين مناطق مختلف مشاهده نشد (.)Kreft, 2005
با توجه به ارزش اقتصادی شایانتوجه و اهميت
دارویی سرخارگل ،اصالح و گزینش ژنوتيپهای برتر از
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لحاظ ویژگیهای ریختشناختی و فيتوشيميایی
اهميت بسزایی دارد .بهمنظور دستيابی به این هدف،
این تحقيق بر پایۀ گزینش ژنوتيپهای برتر و ارزیابی
نتاج آنها در یک جمعيت دارای تنوع طراحی و اجرا
شد .نتایج این تحقيق میتواند در ایجاد یک جمعيت
اصالحشده برای ویژگیهای مطلوب که برای شرایط

اقليمی کشور مناسب باشد ،سودمند واقع شود.

باز در بين بوتههای جمعيت یادشده ،بذرهای برداشتی از
هر بوته انتخابی شامل یک خانوادة خواهر -برادر ناتنی
( )Half-sibبود .پيش از کشت ،بذرهای هر خانواده
بهمدت ده روز درون پرليت مرطوب و دمای  1درجۀ
سلسيوس سرمادهی شدند تا رکود آنها برطرف شود.
سپس برای توليد نشاء درون گلخانه کشت شدند.
آمادهسازي خزانه و کاشت بذرها

مواد و روشها
تهيۀ بذر

در حدود دویست تک بوته در مرحلۀ گلدهی از بين
یک جمعيت اوليه دارای تنوع ژنتيکی کشتشده در
ایستگاه تحقيقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای
سبز دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران ،واقع در
محمدشهر کرج ،در سال  5935گزینش شدند.
گزینش بوتهها بر پایۀ ویژگیهای ریختشناختی و
فنوتيپی مانند شمار گل بيشتر ،فاصلۀ ميانگرة کمتر،
شمار برگهای بيشتر و آلودگی نداشتن به آفات و
بيماریها صورت گرفت .منشأ بذر جمعيت اوليه از
دانشگاه علم و فناوری آدانا از کشور ترکيه ( Adana
 )Science and Technology Universityاست.
بذرگيری از تک بوتههای انتخابی بهصورت جداگانه در
مرحلۀ رسيدن بذر انجام شد .با توجه به گردهافشانی

بذرهای خانوادههای خواهر -برادر ناتنی سرخارگل
پس از سرمادهی مرطوب ،در گلخانۀ گروه مهندسی
علوم باغبانی و فضای سبز بهصورت مشخص در
سينیهای نشا با بستری یکنواخت شامل مخلوطی از
کوکوپيت و پرليت به نسبت  5:7در تاریخ
 5930/55/3کاشته شدند و تا مرحلۀ انتقال به مزرعۀ
اصلی ،بستر کاشت مرتب با محلول غذایی کامل
فوسامکو  ،7به غلظت  1در هزار آبياری شد تا بستر
هميشه مواد غذایی داشته باشد .نشاهای گياهان
توليدشده ،هشتاد روز پس از کاشت و به زمين اصلی
انتقال داده شدند (شکل  .)5در فرآیند پرورش نشاها
در گلخانه ،شماری از نشاها به دليل رشد بسيار بطئی
و کند و نيز ابتال به بيماریها ،حذف شدند؛ بهطوریکه
در نهایت صد خانواده با توان رشدی مناسب انتخاب و
آمادة انتقال به مزرعه شدند.

شکل  .5نشاء خانوادههای خواهر -برادر ناتنی سرخارگل ()Echinacea purpurea L.

یک سينی نشا (یک برگ حقيقی) ،سمت راست؛ آمادة انتقال به زمين اصلی ،سمت چپ.
Figure 1. Transplants of Echinacea purpurea L. half-sib families.
A transplant tray (a true leaf), Right figure; Ready plants to transfer to the farm, Left figure.

آمادهسازي زمين و اجراي نقشۀ کاشت

در اواخر پایيز سال  5930قطعه زمينی به مساحت
 416مترمربع در ایستگاه تحقيقات گروه مهندسی
علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع

طبيعی دانشگاه تهران ،واقع در محمدشهر کرج با
ارتفاع  5966متر از سطح دریا ،در نظر گرفته شد و با
اضافه کردن کود دامی کامل پوسيده به ميزان  06تن
در هکتار و شخم زدن آن ،برای انتقال نشاء گياهان
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آماده شد .در اوایل بهار ،با تسطيح قطعه زمين
موردنظر ،نقشۀ کاشت بر پایۀ طرح التيس ساده با دو
تکرار برای کاشت صد خانوادة خواهر -برادر ناتنی روی
زمين اجرا شد .چيدمان تکرارها بهصورتی بود که تکرار
اول بر تکرار دوم عمود باشد .هر خانوادة خواهر -برادر
ناتنی شامل  06ژنوتيپ (فرد) بود که در هر تکرار در
یک ردیف کشت و در مجموع دو تکرار  0666ژنوتيپ
از جمعيت خانوادههای ناتنی کشت شدند.
فاصلۀ بوتهها روی ردیف  01و بين دو ردیف 46
سانتیمتر انتخاب شده و آبياری بهصورت نواری انجام
گرفت .مراقبت و نگهداری از گياهان ،شامل آبياری
منظم و یکنواخت ،وجين علفهای هرز و کنترل آفات
و بيماریهای احتمالی بهمنظور استقرار مناسب بوتهها
در طول دورة رشد گياهان انجام گرفت.
ویژگیهاي مورد اندازهگيري در مزرعه و آزمایشگاه

برای تعيين پدیدشناختی (فنولوژی) گياه سرخارگل
در شرایط آب و هوایی کرج (منطقۀ محمدشهر-
ایستگاه تحقيقات گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز
دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران) و بهمنظور تهيۀ
شناسنامۀ پدیدشناختی سرخارگل ،زمانهای مربوط به
هر یک از مراحل رشدی خانوادههای خواهر -برادر
ناتنی با مبدأ زمانی تاریخ کاشت شامل مدت سبز
شدن بذرها (خارج شدن برگهای لپهای) ،زمان
دوبرگی و چهار برگی شدن ،چند برگی شدن بوتهها
برای انتقال به زمين اصلی ،ظهور شاخههای گلدهنده
غنچهدهی) ،باز شدن گلها

(با ورود گياهان به مرحلۀ
(با ظهور یک گل در هر بوته) ،شکوفایی کامل گلها،
تشکيل بذر و رسيدن کامل بذر ثبت شد .بنابراین،
برای بررسی مراحل پدیدشناختی در هر تکرار پنج
نشانهگذاری

بوته از هر خانوادة ناتنی بهصورت تصادفی
و ثبت مراحل پدیدشناختی بهصورت هفتگی ،بر پایۀ
وارد شدن  16درصد بوتهها به یک مرحلۀ
پدیدشناختی ویژه تعيين شد .برای تعيين ميزان
عملکرد اندامهای هوایی بهصورت تازه و خشک ،در هر
تکرار شمار هفت بوته از هر خانواده در مرحلۀ تمام گل
بهصورت تصادفی انتخاب و ميانگين وزن تر آنها
محاسبه شد .همچنين با خشککردن در شرایط سایه
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و دمای اتاق ،عملکرد وزن خشک آنها نيز محاسبه
شد .سه ژنوتيپ باقيمانده از هر خانواده برای ثبت
ادامۀ مراحل پدیدشناختی شامل تشکيل بذر و رسيدن
کامل بذر نگهداشته شدند .برای اندازهگيری صفت
شاخص سطح برگ توسط دستگاه ،Leaf Area Meter
شمار پنجبرگ بالغ از بخش روزت هر بوته انتخاب و
جدا شد .در مجموع شمار پنجاه برگ بالغ برای هر
خانواده برای تعيين ميانگين سطح برگ آن خانواده
گيریشده در
بهکار برده شد .ویژگیهای اندازه 
نشانههای

خانوادههای خواهر -برادر ناتنی سرخارگل و
اختصاری و واحد اندازهگيری در جدول  5آمده است.
گيریشده در خانوادههای خواهر-
جدول  .5ویژگیهای اندازه 
برادر ناتنی سرخارگل ،نشانههای اختصاری و واحد اندازهگيری
Table 1. Measured characteristics, their abbreviations
and units in evaluation of Echinacea purpurea L.
half-sib families
Unit
mm2
day
cm
cm
cm
mm
gram
gram

Abbreviation
LA
FS
NB
NF
H
FD
PD
MSD
BN
FW
DW

Characteristics
Leaf area
Flowering start
Number of bud
Number of flower
Height
Flower diameter
Plant diameter
Main stem diameter
Branch number
Fresh weight
Dried weight

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تجزیۀ آماري دادهها

تجزیۀ واریانس دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  MSTAT-Cانجام شد .برای تجزیۀ همبستگی
بين ویژگیها و ترسيم نمودار ستونی (هيستوگرام)
برخی از ویژگیهای مهم از نرمافزار SPSS ver. 20
استفاده شد .اثر ترکيبپذیری عمومی از اختالف
ميانگين هر خانوادة خواهر -برادر ناتنی با ميانگين کل
ژنوتيپها برآورد شد (.)Hallauer & Miranda, 1981
اجزای متشکلۀ واریانس با استفاده از اميد ریاضی
ميانگين مربعات در جدول تجزیۀ واریانس برآورد شد.
ضریبهای تنوع فنوتيپی ( )CVPو تنوع ژنتيکی
( )CVGبهترتيب از نسبت جذر واریانس فنوتيپی و
ژنتيکی خانوادههای خواهر -برادر ناتنی بر ميانگين هر
ویژگی محاسبه شد ( Lothrop et al., 1985; Ibrahim
:)et al., 1985

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،7زمستان 5931

000

MSe
r
2
2
p  g  e2

بهطور ميانگين  3روز پس از کاشت سبز شدند .تا
پيش از زمان نشاکاری در زمين اصلی آزمایش (مرحلۀ
شش برگی شدن) ،سه مرحله پس از سبز شدن
بذرهای شامل مرحلۀ دوبرگی ،چهاربرگی و ششبرگی
شدن ثبت شد که مدتزمان وارد شدن به این مراحل
پدیدشناختی در جدول  0آمده است .ميانگين
مدتزمان سبز شدن نسبت به بررسیهای پيشين بين
چهار الی هفت روز کاهش یافت .از این گذشته،
مدتزمان الزم برای آماده شدن نشا برای انتقال به
زمين اصلی بهطور ميانگين پانزده روز کمتر از دیگر
تحقيقات انجامشده روی اینگونه بود ( Aghaalikhani
 .)et al., 2013; Caruso & Gwaltney, 2005کوتاه
بودن مدتزمان الزم برای سبز شدن بذرها تا آماده
شدن نشا برای انتقال به زمين اصلی از نظر
صرفهجویی در وقت و هزینه بسيار مهم است.

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که خانوادههای
خواهر -برادر ناتنی تفاوت معنیداری از نظر همۀ
ویژگیهای مورد بررسی مانند سطح برگ ،آغاز گلدهی،
شمار غنچه ،شمار گل ،ارتفاع ،قطر گل ،وزن تر و وزن
خشک در سطح  5درصد داشتند (جدول  .)7ویژگیهایی
که ضریب تغيير باالیی دارند ،محدودة گستردهتری از
کميت ویژگی را دارند و دامنۀ انتخاب وسيعتری برای آن
ویژگی بهشمار میآیند (جدول .)9ویژگیهای مهمی
مانند سطح برگ ،شمار غنچه ،شمار گل ،ارتفاع ،قطر
گل ،قطر گياه ،وزن تر و وزن خشک بيشترین تنوع را
داشتند.

 e2 

100 p2
X
100  g2
X

CVp 
CVG 

در این رابطهها  σ2eواریانس محيطی σ2p ،واریانس
فنوتيپی σ2g ،واریانس ژنتيکی MSe ،ميانگين مربعات
خطای آزمایش CVP ،ضریب تنوع فنوتيپی و CVG
ضریب تنوع ژنوتيپی هستند.
توارثپذیری از رابطههای زیر بهدست آمد
(:)Lothrop et al., 1985
= h2

=

= h2Hs

در این رابطهها  :h2وراثتپذیری خصوصی؛ :h2Hs
وراثتپذیری بين خانوادههای خواهر -برادر ناتنی؛ :r
شمار تکرار؛  :σ2gcaواریانس ترکيبپذیری عمومی و
 :σ2eبرآورد واریانس خطای آزمایشی است  .
نتایج و بحث
بررسی مراحل پدیدشناختی که بر پایۀ شمار روز و
دمای روزهای رشد صورت پذیرفت ،نشان داد که بيش
از  16درصد بذر خانوادههای خواهر -برادر ناتنی

جدول  .0تاریخ کاشت ،مدتزمان رشد و پدیدشناختی نشاء در جمعيت سرخارگل مورد بررسی
Table 2. Cultivation date, time to growth period and transplant phenology in Echinacea purpurea L. half-sib families
)Time to growth period (days after cultivation
Six leaf stage
4±75

Four leaf stage
4±56



Two leaf stage
5±39

Emergence
2±9

Cultivation date

Species

1392/11/9

E. purpurea

جدول  .9تجزیۀ واریانس ویژگیهای ریختشناختی در جمعيت خانوادههای ناتنی سرخارگل مورد بررسی
Table 3. Variance analysis of morphological traits in Echinacea purpurea L. half-sib families
FD
9.20
٭٭
2.42
0.14 ns
0.15
3.95

H
36.55
٭٭
212.51
ns
3.77
4.24
3.80

Mean of Squares
NB
NF
536.28
620.57
٭٭
٭٭
13.99
50.12
ns
ns
1.02
8.11
4.95
8.40
22.85
12.91

 ** ،*،nsبهترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سطح  1و  5درصد.

FS
13.52
٭٭
41.48
ns
1.33
1.63
1.17

LA
36822361.29
٭٭
2927212.66
191308.00 ns
291248.57
5.14

df
1
99
18
99

SOV
Replacation
Half-sib families
Within
Error
)CV (%

ns,*,**: Non significant, Significant at 5 and 1%, respectively.
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ادامه جدول  .9تجزیۀ واریانس ویژگیهای ریختشناختی در جمعيت خانوادههای ناتنی سرخارگل مورد بررسی
Countinued Table 3. Variance analysis of morphological traits in Echinacea purpurea L. half-sib families
DW
4690.93
٭٭
3083.23
40.27 ns
251.03
10.41

FW
13.06
٭٭
53512.21
584.28 ns
1432.82
7.00

Mean of Squares
BN
22.04
٭٭
12.31
0.12 ns
8.42
9.26

 ** ،*،nsبهترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سطح  1و  5درصد.

MSD
14.74
٭٭
2.69
0.23 ns
0.24
2.91

PD
10.44
٭٭
35.05
9.22 ns
8.85
7.13

df
1
99
18
99

SOV
Replacation
Half-sib families
Within
Error
)CV (%

ns,*,**: non significant, and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

با توجه به اینکه اثر بلوک درون تکرار در همۀ
ویژگیهای مورد بررسی معنیدار نبود ،بنابراین تجزیۀ
واریانس بر پایۀ طرح بلوکهای کامل تصادفی بررسی
شد.
نتایج تجزیۀ همبستگی سادة ویژگیها ،نمایانگر
روابط مثبت و منفی معنیدار بين برخی از ویژگیها
بود (جدول .)7بنابراین ،همبستگی مثبت و معنیدار
بين اندازة سطح برگ با شمار غنچه ،شمار گل ،ارتفاع
و قطر ساقۀ اصلی مشاهده شد .با توجه به اینکه برگ
محل انجام نورساخت (فتوسنتز) و توليد مواد
کربوهيدراتی الزم برای رشد و نمو گياه است در نتيجه
سطح برگ بيشتر موجب افزایش ميزان نورساخت و
توليد متابوليتهای اوليۀ الزم برای رشد رویشی و
زایشی را فراهم خواهد ساخت ( Heldt & Piechulla,
 .)2010هنگام گلدهی با بيشتر ویژگیها همبستگی
منفی و معنیداری در سطح 5درصد نشان داد .در
گياهان دارویی هر چه شمار روز الزم برای آغاز گلدهی
بيشتر باشد کاهش عملکرد متابوليتی گياه دارویی را
به دنبال خواهد داشت .زیرا گياه انرژی بهدستآمده از
توليد متابوليت اوليه را صرف استقرار و رشد رویشی
بهطورمعمول متابوليتهای ثانویه در
خود کرده و 
گياهان دارویی هنگامی آغاز به توليد و به بيشترین
ميزان خود میرسند که گياه وارد مرحلۀ بحرانی که
همان مرحلۀ زایشی است ،شده باشد ( ;Wink, 2010
 .)Omidbaigi, 2010رابطۀ مثبت و معنیدار در سطح
 5درصد بين شمار گل در گياه با ارتفاع ،سطح برگ،
قطر گل ،قطر گياه ،قطر ساقۀ اصلی ،وزن تر و وزن
خشک مشاهده شد .ویژگی ارتفاع گياه همبستگی
مثبت و معنیداری در سطح  5درصد با قطر گل ،قطر
گياه ،قطر ساقۀ اصلی ،وزن تر و وزن خشک نشان داد.
ویژگی وزن خشک با شمار روز تا آغاز گلدهی رابطۀ

منفی و معنیدار در سطح  5درصد داشته و از سوی
دیگر با قطر گل ،قطر گياه ،ارتفاع ،شمار غنچه ،قطر
ساقۀ اصلی و شمار انشعاب از قاعده و نيز وزن تر رابطۀ
مثبت و معنیدار در سطح  5درصد داشت .در این
زمينه  ،)2013( Lin-naوجود همبستگی از نوع مثبت
و معنیدار بين ویژگیهای ارتفاع گياه با طول برگ،
عرض برگ و شمار برگ و نيز طول و عرض برگ با
آسيبهای ناشی از

قطر گل را گزارش کرد .تأثير منفی
آفات و بيماریها از جمله مهمترین عاملهای
تهدیدکنندة عملکرد است و استفاده از سموم
شيميایی در مبازره با آنها نيز تهدیدی جدی برای
سالمت انسان و طبيعت بهشمار میرود .بنابراین
انتخاب خانوادههایی که بهطور طبيعی تحمل بيشتری
به آسيب آفات و بيماریها داشته باشند میتواند تا
حدود زیادی از مشکالت بکاهد .بنابر نتایج در نظر
گرفتن شمار برگ بيشتر و داشتن سطح برگ بزرگتر
به دليل ميزان نورساخت بيشتر ،قطر بزرگتر ساقه،
شمار بيشتر انشعاب از قاعده و زود گلدهی
خانوادههای انتخابی منجر به دسترسی به گياهانی

نورساختکنندة بيشتر و در نتيجه

میشود که سطح
افزایش توليد کربوهيدراتها را در گياهان برتر فراهم
میسازد و کربوهيدراتها درزمينۀ توليد متابوليتهای
ثانویه و گياپاد (فيتوآلکسين) در گياه به کار
گرفتهشده و زمينۀ کاهش آسيب آفات و بيماریها را
فراهم کرده و در نتيجه عملکرد بهبود مییابد ( Wink,
.)2010; Heldt & Piechulla, 2010
ضریب تنوع فنوتيپی و ژنتيکی در جدول 1
مشاهده میشوند .ویژگیهای وزن تر ،وزن خشک،
شمار گل و شمار انشعاب از قاعده بيشترین ضریب
تنوع فنوتيپی و ژنتيکی و ویژگی زمان گلدهی
کمترین ميزان این ضرایب را داشتند .این موضوع
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تر ،وزن خشک ،شمار گل و شمار انشعاب از قاعده در
این آزمایش وجود دارد.

نشان میدهد که تنوع قابل مالحظهای در بين
خانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگیهای وزن

گيریشده در جمعيت خانوادههای ناتنی سرخارگل مورد بررسی
جدول  .7ضریبهای همبستگی بين ویژگیهای اندازه 
Table 4. Correlation coefficients of morphological traits in Echinacea purpurea L. half-sib families
DW

FW

BN

MSD

PD

FD

H

NF

NB

FS

1

1
**0.81

1
**0.61
**0.61

1
**0.30
**0.49
**0.42

1
**0.54
**0.33
**0.66
**- 0.44

1
**0.53
**0.44
**0.35
**0.59
**0.40

1
**0.55
**0.67
**0.64
**0.40
**0.68
**0.51

1
**0.62
**0.42
**0.55
**0.55
0.18ns
**0.51
**0.44

1
**0.70
**0.58
**0.34
**0.41
**0.52
*0.22
**0.52
**0.41

1
**- 0.40
**- 0.49
**- 0.55
*- 0.24
**- 0.46
**- 0.42
**- 0.26
**- 0.48
**- 0.41

 ** ،*، nsبهترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سطح  1و  5درصد.

تنوع فنوتيپی برای همۀ ویژگیهای مورد بررسی
بزرگتر از ضرایب تنوع ژنتيکی بودند ولی در بيشتر موارد
اختالف این دو ناچيز بود (جدول  ،)1لذا استنباط
میشود که تأثير محيط در برآورد فراسنجههای ژنتيکی
برای ویژگیهای مورد بررسی ناچيز باشد .نزدیک بودن
مقادیر ضرایب تنوع فنوتيپی و ژنتيکی بهعنوان دليلی بر
تأثير ناچيز محيط بر برآورد فراسنجههای ژنتيکی
توسط  ،(1992) Estilai et al.نيز گزارش شد .مقادیر
باالی وراثتپذیری خصوصی و وراثتپذیری بين
خانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگیهای مورد
بررسی احتمال دارد به دليل اریب در برآوردها باشد
که ناشی از وجود اثر متقابل ژنوتيپ در محيط در
درون واریانس ژنتيکی است .بدیهی است برآورد

LA
1
- 0.13ns
**0.49
**0.46
**0.43
*0.24
0.18
**0.55
0.10ns
0.15ns
0.16ns

LA
FS
NB
NF
H
FD
PD
MSD
BN
FW
DW

ns,*,**: non significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

دقيقتر فراسنجههای یادشده نيازمند تکرار آزمایش در
محيطها یا سالهای مختلف است تا جداسازی واریانس
ژنتيکی از اثر متقابل آن با محيط امکانپذیر باشد .در
مجموع ميزان وراثتپذیری برای ویژگیهای وزن تر و
ارتفاع ،بيشتر و برای ویژگی شمار انشعاب از قاعدة کمتر
از دیگر ویژگیهای بهدست آمد.
بررسی نمودار ستونی ميانگين و ترکيبپذیری
عمومی خانوادههای خواهر -برادر ناتنی سرخارگل
برای ویژگی سطح برگ نشان داد ،خانوادههای ،47
 49 ،40و  79بيشترین و خانوادة  50کمترین ميزان را
داشتند (شکل  .)9همچنين بررسی فراوانی نشان داد
که  16خانواده خواهر -برادر ناتنی اندازة سطح برگ
ميانگين دارند.

ضریبهای تنوع فنوتيپی و ژنتيکی در خانوادههای ناتنی سرخارگل برای ویژگیهای

جدول  .1برآورد واریانس ،وراثتپذیری و
مورد بررسی
Table 5. Estimations of variance, heritability, genetic and phenotypic variation coefficients in studied traits of
Echinacea purpurea L. half-sib families
CVG
10.93
4.11
6.12
20.33
18.87
11.01
8.67
6.57
19.92
29.86
24.72

h2Hs
0.90
0.96
0.64
0.83
0.98
0.94
0.74
0.91
0.31
0.97
0.91

CVP
11.52
4.19
7.62
22.29
19.06
11.30
10.03
6.88
21.06
30.29
25.79

h2
0.97
0.98
0.87
0.95
0.99
0.98
0.92
0.97
0.65
0.99
0.97

σ2p
5417553.61
80.50
20.56
87.64
418.64
4.63
56.82
5.04
11.97
104875.21
5664.40

σ2gca
1317982.33
19.92
4.52
20.86
104.13
1.14
13.1
1.23
1.94
26039.70
1416.1

σ2A
5271929.32
79.68
18.08
83.44
416.52
4.56
52.40
4.92
7.76
104158.80
5664.40

Characteristic
Leaf area
Flowering start
Number of bud
Number of flower
Height
Flower diameter
Plant diameter
Main stem diameter
Branch number
Fresh weight
Dry weight

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 :σ2Aواریانس افزایشی؛  :σواریانس ترکيبپذیری عمومی؛  :σ2pواریانس فنوتيپی؛  :h2وراثتپذیری خصوصی؛  :h2Hsوراثتپذیری بين خانوادههای ناتنی؛ :CVP
ضریب تنوع فنوتيپی و  :CVGضریب تنوع ژنوتيپی.
2
gca

σ2A: Additive variance; σ2gca: GCA variance; σ2p: Phenotypic variance; h2: narrow-sense heritability; h2Hs: Heritability among half-sib families; CVP:
Phenotypic variation coefficient and CVG: Genetic variation coefficient.
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)(mm2

001

)(mm2

)(b

)(a

شکل  .9هيستوگرام ميانگين ( )aو ترکيبپذیری عمومی ( )bخانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگی سطح برگ
Figure 3. Mean (a) and GCA (b) histogarms of Laef area trait in Echinacea purpurea L. half-sib families

یکی از هدفهای اصالحی در گياه دارویی سرخارگل،
توليد رقمهایی است که سطح برگ بيشتری در واحد
سطح دارند .زیرا این شاخص افزون بر نقشی که در
افزایش ميزان نورساخت گياه در واحد سطح دارد ،باعث
تأمين متابوليتهای اوليهای میشود که خود پيشماده
برای توليد ترکيبهای ثانویه ارزشمند در سرخارگل
همچون اسيد شيکوریک میشوند ( Heldt & Piechulla,
 .)2010از سوی دیگر مشخص شده است که در اندامهای
هوایی گياه سرخارگل ،برگها از عمده مکانهای تجمع
اسيد شيکوریک هستند (.)Letchamo et al., 2002
بنابراین یکی از مهمترین معيارها در گزینش خانوادههای
خواهر -برادر ناتنی برای تشکيل نسل بعد ،شاخص سطح

)(day

برگ است که خانوادههای  49 ،40 ،47و  79بيشترین
ميزان اندازة سطح برگ را دارند.
هيستوگرام ميانگين ویژگی شمار روز تا آغاز گلدهی
بين خانوادههای خواهر برادر ناتنی نشان داد ،خانوادههای
 90و  41با نياز تقریبی  506روز برای آغاز گلدهی ،دیر
گلترین خانوادهها و چهار خانوادة  9 ،06 ،5و  69با نياز
تقریبی  566الی  565/1روز ،زود گلترین خانوادهها
بودند (شکل  .)5-7همچنين با بررسی هيستوگرام
ترکيبپذیری عمومی ویژگی شمار روز تا آغاز گلدهی
مشخص شد که خانوادههای  41 ،90و  77بيشترین
ترکيبپذیری عمومی و خانوادههای  9 ،06 ،5و 69
کمترین ميزان را داشتند (شکل .)0-7

)(day

)(b

)(a

شکل  .7هيستوگرام ميانگين ( )aو ترکيبپذیری عمومی ( )bخانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگی شمار روز تا آغاز گلدهی
Figure 4. Mean (a) and GCA (b) histogarms o flowering start trait in Echinacea purpurea L. half-sib families
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ویژگیهای کمّی مانند زود گلدهی در انتخاب و
توليد رقمهای جدید گياهان دارویی که با شرایط
محيطی مختلف سازگار باشند ،بسيار مهم است ( Jung
 .)& Muller, 2009در گياه سرخارگل که پيکرة
رویشی گياه افزون بر ریشه بهعنوان بخش دارویی
کاربرد دارد ،ازآنجاکه مرحلۀ گلدهی مقارن با توليد و
انباشت بيشينهای اسيد شيکوریک در اندامهای هوایی
است ،بنابراین هرچه چرخههای رشد رویشی گياه در
مدتزمان کوتاهتری به پایان برسد تا گياه وارد مرحلۀ
زایشی شود ،امکان برداشت زودتر گياه فراهم خواهد
شد ( .)Letchamo et al., 2002از نظر اقتصادی ،با در
نظر گرفتن این نکته که هرگاه قابليت شمار بارهای
برداشت بيشتری در گياهان چندساله مانند سرخارگل
برای کشاورزان در طی فصل زراعی وجود داشته باشد،
از سویی منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح شده
و از سوی دیگر توجيه اقتصادی برای کشت توسط
کشاورزان خواهد داشت (.)Salami & Ansari, 2009
مدتزمان الزم تا آغاز گلدهی در بين خانوادههای
مختلف خواهر -برادر ناتنی سرخارگل بين  566الی
 506روز است .مقایسۀ این دامنۀ تغييرپذیری بـا طول
دورة رشدی گياه ،امکان انتخاب خانوادههای مختلف
برای اصالح برای مناطق مختلف را فراهم میسازد .با
توجه به شرایط کمآبی و خشکسالی کشور ،گلدهی
زودهنگام اهميت فراوانی دارد؛ بدین منظور برای
تشکيل جمعيت نسل بعد ،ترکيب بذرهای والدینی
خانوادههای  9 ،06 ،5و  69میتواند منجر به بهبود
تاریخ گلدهی سرخارگل شود.
با بررسی نتایج هيستوگرام ميانگين خانوادههای
خواهر -برادر ناتنی سرخارگل برای ویژگی شمار گل در
بوته مشخص شد که خانوادههای  34 ،30 ،69و 40
بيشترین و خانوادههای  76 ،77و  56کمترین شمار گل
در بوته را دارند (شکل  .)5-1افزون بر این ،بررسی
هيستوگرام ترکيبپذیری عمومی این ویژگی نشان داد
که خانوادههای  64 ،40 ،34 ،30 ،69و  39بيشترین
قابليت ترکيبپذیری عمومی و خانوادههای ،56 ،76 ،77
 75و  73کمترین ميزان را دارند (شکل .)0-1
هدف از کشت و کار تجاری گياهان دارویی ،توليد
محصولی با عملکرد باال در هکتار به همراه باال بودن

ميزان مادة مؤثرة موردنظر در آن است .در فرآیند
اصالح یکگونۀ دارویی ،به دليل خطای ناشی از نبود
آگاهی در شناسایی اندامهای مهم در توليد و انباشت
ترکيبهای دارویی ،امکان تأثيرگذاری منفی در
عملکرد متابوليتی محصول وجود دارد .چراکه ممکن
روبهرو باشيم که
است با توليد حجم بزرگی از محصول 
بدون کمترین ميزان ترکيب دارویی باشد ( Dufault et
 .)al., 2002; Pank, 2007از عمده مراکز توليد و
تجمع ترکيبهای دارویی در سرخارگل ،اندامهای
زایشی آن است که با توجه به وزن باالیی که نهنج این
گياه در تعيين عملکرد آن دارد از یک سو و از سوی
دیگر در مدت سه سال از چهار سال طول دورة کشت
که تنها پيکرة رویشی این گياه قابلبرداشت و عرضه
است ،هر چه شمار گل بيشتر باشد ،شمار گلآذین و
شمار انشعاب از قاعده و در نتيجه مراکز توليد و
انباشت ترکيبهای ثانوی بيشتر و در نتيجه عملکرد
وزنی هم بيشتر خواهد شد (.)Van Gaal et al., 1998
با در نظر گرفتن عاملهای مؤثر در افزایش عملکرد
متابوليتی و کل در گياه سرخارگل که یکی از
مهمترین آنها ویژگی شمار گل است ،خانوادههای
 34 ،30 ،69و  40را که بيشترین ميانگين شمار گل و
ترکيبپذیری در بين خانوادههای خواهر -برادر ناتنی
دارند از نظر این ویژگی میتوان برای ادامۀ فرایند
اصالح برای تشکيل نسل بعد ،انتخاب کرد.
هيستوگرام ميانگين و ترکيبپذیری عمومی ویژگی
ارتفاع بين خانوادههای خواهر -برادر ناتنی نشان داد چهار
خانوادة  64 ،66 ،30و  60با ميانگين ارتفاع 66
سانتیمتر ،بلندترین خانوادهها و خانوادههای ،00 ،41
 46 ،01و  06با ارتفاع تقریبی  96الی  99سانتیمتر،
کوتاهترین خانوادهها بودند که بهترتيب بيشترین و
کمترین ترکيبپذیری عمومی را داشتند (شکل .)0
از دیگر هدفهای مهم اصالحی در گونههای
مختلف گياهان دارویی ،معرفی رقمهایی است که به
دليل برخورداری از ارتفاع مطلوب ،قابليت برداشت
مکانيزه داشته باشد .از سوی دیگر گياهان دارای ارتفاع
بيشتر ،خود تاجپوشش (کانوپی) بزرگتری در سطح
زمين خواهند داشت که با ایجاد سایه روی علفهای
هرز افزون بر جلوگيری از رشد آنها ،بازدارندة ایجاد
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هزینههای مازاد برای کشاورزان برای مبارزه با
علفهای هرز بهصورت شيميایی و مکانيکی خواهد
شد ( .)Falster & Westoby, 2003همچنين در
گونههای دارویی مانند سرخارگل که همۀ اندامهای
هوایی آنها کاربرد درمانی دارد ،گياهان بلندتر به
دليل داشتن شمار برگ بيشتر و نيز موفق بودن در
دریافت نور آفتاب بيشتر ،ظرفيت نورساخت بيشتری
هم خواهند داشت که مجموعۀ این عاملها منجر به
افزایش عملکرد نهایی در واحد سطح میشود
( .)Fernandez et al., 2009بيشتر ویژگیهای فنوتيپی
مانند ویژگی ارتفاع از جمله ویژگیهای کمّی در
گياهان است که توسط چندین مکان ژنی ()QTL

)(b

004

کنترل شده و توزیع پيوسته دارد .وراثت ویژگی ارتفاع
در گياه توسط ژنهای زیادی که اثرگذاری کوچک
دارند کنترل میشود ( Choukan, 2008; Fernandez
 .)et al., 2009آگاهی از عاملهایی که در ارتفاع گياه
تأثيرگذار هستند مانند QTLها و مسيرهای توليد
تنظيمکنندههای رشدی و ژنهای کنترلکنندة آنها

مانند جيبرليک اسيدها و براسينواتروئيدها میتوانند در
مالحظهای کنند

انتخاب دقيقتر در امر اصالح کمک قابل
( .)Fernandez et al., 2009با توجه به اینکه چهار
خانوادة  64 ،66 ،30و  60ميانگين ارتفاع بيشتر و قابليت
ترکيبپذیری عمومی باالتری دارند ،برای ادامۀ فرآیند
اصالح برای تشکيل نسل بعد پيشنهاد میشوند.

)(a

شکل  .1هيستوگرام ميانگين ( )aو ترکيبپذیری عمومی ( )bخانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگی شمار گل در بوته
Figure 5. Mean (a) and GCA (b) histogarms of number of flower trait in Echinacea purpurea L. half-sib families

)(b

)(a

شکل  .0هيستوگرام ميانگين ( )aو ترکيبپذیری عمومی ( )bخانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگی ارتفاع گياه
Figure 6. Mean (a) and GCA (b) histogarms of Height trait in Echinacea purpurea L. half-sib families
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بررسی هيستوگرام ميانگين ویژگی وزن خشک بين
خانوادههای خواهر -برادر ناتنی سرخارگل نشان داد که
خانوادههای  39و  34بيشترین ميزان اندازة وزن
خشک را داشته و خانوادههای  70 ،00 ،74و 41
کمترین ميزان را دارند (شکل  .)5-4از سوی دیگر با

بررسی هيستوگرام ترکيبپذیری عمومی ویژگی
وزن خشک بين خانوادههای خواهر -برادر ناتنی
مشخص شد که خانوادههای  34 ،39و  57بيشترین و
خانوادههای  00 ،74و  70کمترین ميزان را داشتند
(شکل .)0-4

)(a

)(b
شکل  .4هيستوگرام ميانگين ( )aو ترکيبپذیری عمومی ( )bخانوادههای خواهر -برادر ناتنی برای ویژگی وزن خشک گياه
Figure 7. Mean (a) and GCA (b) histogarms of dry weight trait in Echinacea purpurea L. half-sib families

ویژگی وزن خشک جزو ویژگیهای کمّی است که
بهطورمعمول با عمل مرکب چندین مکان ژنی کنترل
میشود .تفرق در چندین مکان ژنی منجر به گروههای
متنوع نتاج میشود ( .)Choukan, 2008یکی از مهمترین
اهداف در اصالح گياهان دارویی ،افزایش زیستتوده یا
همان ویژگی وزن خشک در واحد سطح است .وزن
خشک منعکسکنندة نمود همۀ اجزای گياه است و
ممکن است بهعنوان نتيجۀ نهایی چندین ویژگی در نظر
گرفته شود ( .)Pank, 2007بهعنوانمثال یک رابطۀ
مستقيم و قوی بين ویژگی سطح برگ و ميزان وزن
خشک گياه وجود دارد؛ بدینصورت که هر چه یک گياه
ميزان سطح برگ بيشتری داشته باشد ،دارای ظرفيت
تثبيت  CO2باالتری برای نورساخت و توليد ترکيبها
کربوهيدراتی خواهد بود ( .)Heldt & Piechulla, 2010از
سوی دیگر با توجه به اینکه در گياه سرخارگل ،بخش
نهنج گل وزن باالیی دارد ،بنابراین ژنوتيپهایی که شمار
گل و گلآذین بيشتری دارند در نتيجه وزن باالتری هم
خواهند داشت (.)Omidbaigi, 2010
نتایج بهدستآمده از این پژوهش نيز با نتایج

تحقيق  ،)2013( Lin-naدر چين روی چهارده توده از
گياه سرخارگل ( )Echinaceae purpurea L.که نقش
داشتن مجموعه عاملهایی مانند شمار گل ،سطح
برگ ،ارتفاع و شمار انشعاب در ویژگی وزن خشک را
گزارش کرده است ،تأیيد میکند .بيشترین وزن
خشک گزارش شده در جهان برای سرخارگل از ایالت
کاليفرنيا در آمریکا به ميزان  6166کيلوگرم در هکتار
و پسازآن در اروپا 4766 ،کيلوگرم در هکتار از آلمان
است ( .)Letchamo et al., 2002ميانگين کمترین و
بيشترین وزن خشک بهترتيب مربوط به خانوادههای
 74و  39در این تحقيق بود که  66و  076گرم به
دست آمد که با در نظر گرفتن تراکم کاشت دستکم
 66666بوته در هکتار با عملکردی کمينه  0766و
بهرو خواهيم شد.
بيشينه  53066کيلوگرم در هکتار رو 
ميانگين عملکرد خانوادهها  510/0گرم محاسبه شد
که با در نظر گرفتن تراکم کاشت دستکم 66666
بوته در هکتار با عملکرد ميانگين  50540کيلوگرم در
هکتار روبهرو خواهيم شد .با توجه به اینکه در بروز
یک ویژگی افزون بر ژنتيک گياه ،عاملهای محيطی
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نيز تأثيرگذار هستند ،اگر از یک سو مکانیابی برای
کشت بهصورت بهينه انجام گيرد و از سوی دیگر رقم
مناسبی که بيشترین اندامهای هوایی را تشکيل دهد
برای آن اقليم معرفی شود ،بيشترین عملکرد بهدست
خواهد آمد ( .)Yavari et al., 2010با در نظر گرفتن
عاملهای مؤثر در افزایش وزن خشک در گياه سرخارگل،
خانوادههای  30 ،34 ،39و  40با بيشترین ميزان وزن
خشک و قابليت ترکيبپذیری عمومی باال در بين
خانوادههای خواهر -برادر ناتنی میتوان برای ادامۀ فرآیند
اصالح برای تشکيل نسل بعد ،انتخاب کرد.
نتيجهگيري نهایی

انتخاب والدین مناسب یکی از موارد مهم در اصالح
گياهان و یکی از رموز اساسی موفقيت بهنژادگران
است .در این رابطه پرسشی که برای یک اصالحگر
مطرح است این است که ویژگی یا ویژگیهای
موردنظر تا چه اندازه نسبت به گزینش پاسخ میدهد.
در بسياری از موارد برای پيدا کردن پاسخ ،نخستين
راه توجه به ویژگیهای ظاهری والدین است؛ راه دوم
توجه به ویژگیهای کمی و کيفی والدین از نظر
ویژگی موردنظر است .داشتن حد باالیی از یک ویژگی
نشاندهندة یک والد مناسب نيست و بهحتم منجر به

موفقيت نمیشود ،زیرا ویژگیها ممکن است
وراثتپذیریهای متفاوتی داشته باشند .راه سوم،
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قدرت ترکيبپذیری عمومی و خصوصی والدین است
که برای بهنژادگر مهم بوده ونقش بسزایی در انتخاب
والدین مناسب خواهد داشت .همچنين سهم اجزای
واریانس ژنتيکی از کل آن نيـز اهميـت ویژهای خواهد
داشت .در این راستا ،فعاليتهای صورت گرفته درزمينۀ
گزینش و اصالح سرخارگل باید دربرگيرندة هدفهایی
مانند بيشترین عملکرد ریشه و اندامهای هوایی،
قابليت برداشت مکانيزه ،رشد یکنواخت ،یکنواختی در
رسيدن گلها و بذرها ،باال بودن ميزان و شمار برگ،
بيماریها و

باال بودن نسبت برگ به ساقه ،مقاوم بودن به
آفات و نيز باال بودن ميزان اسيد شيکوریک ،ایزوبوتيل
آميدها و اسانس باشد تا بتوان رقمهای مناسب دارای
ویژگیهای نامبرده را برای کشت و کار به کشاورزان
معرفی کرد .با توجه به کارایی نشانگرهای ریختشناختی
در قابليت جداسازی خانوادههای خواهر -برادر ناتنی
سرخارگل ،تنوع ژنتيکی در خانوادههای مورد بررسی از
نظر ویژگیهایی مانند سطح برگ ،شمار غنچه ،شمار
گل ،ارتفاع ،قطر گل ،قطر گياه ،شمار انشعاب از قاعده و
وزن خشک مناسب است .با توجه به نتایج ،خانوادههای
 30 ،40 ،39و  34نسبت به دیگر خانوادهها در
ویژگیهایی مانند سطح برگ ،شمار غنچه ،شمار گل،
ارتفاع ،قطر گياه ،شمار انشعاب از قاعده و وزن خشک
برتر هستند که ترکيب بذرهای والدینی آنها برای
تشکيل جمعيت بعدی بهمنظور بهبود ميانگين این
ویژگیهای سودمند واقع میشود.
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