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 چکیده

قالب طرح کامال گیاه دارويی اسفرزه، آزمايشی در  عملکرد اجزای و عملکرد بین ارتباط و ژنتیکی تنوع ارزيابی منظور به

 تعداد سنبله، طول آذين، گل طول بوته، ارتفاع مهم  از نظر صفات ها ژنوتیپ واجرا شد  تکرار 11با  ژنوتیپ 11تصادفی برروی 

 و بیولوژيک عملکرد دانه، عملکرد برگ، تعداد برگ، طول سنبله، در دانه تعداد سنبله، کل تعداد نابارور، سنبله تعداد بارور، سنبله

اختالف  مورد مطالعه ها از لحاظ تمامی صفات ژنوتیپبین  نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس   .ندارزيابی شد برداشت شاخص

 و داد قرار خوشه سه در ها را ژنوتیپ وارد، روش و اقلیدوسی فاصله مربع براساس  ای خوشه تجزيه نتايج .دار وجود دارد معنی

 عملکرد ،علیت تجزيه نتايج اساس بر .شد تايید کامل طور به تشخیص تابع تجزيه از استفاده با ای خوشه تجزيه نتايج صحت

 . داشت دانه عملکرد بر را مستقیم اثر بیشترين بیولوژيک

 .تنوع ژنتیکی ،تجزيه کالستر، تجزيه علیت ،اسفرزه: کلیدی کلمات

 مقدمه

 ارتباط در تحقیق کشاورزی، های سیستم در کشت تنوع ايجاد و جامعه سالمت تأمین در دارويی گیاهان اهمیت به توجه با

 اراضی زراعی، گیاهان ساير با مقايسه در معطر و دارويی گیاهان(. 1) دارد زيادی اهمیت کشت قابل های گونه معرفی و شناسايی با

 خصوصیات و صفات در تنوع بیشترين دارای گیاهی های گونهتعداد بااليی از  اما دارای دهند می اختصاص خود به را کمی زراعی

 تقاضای با متناسب وبیشتر  تنوع با یيها گونه نمودن سازگار برای را فرصتی نژادی، به ازآنجايی که .باشند می بیولوژيکی

 دارويی، گیاهان میان موجود ژنتیکی تنوع از برداری بهره با تا کنند تالش می نژادگران بهبنابراين  ،کند می فراهم کنندگان مصرف

 به وحشی حالت از ها گونه اين از تعدادی که زمانی ،حال با اين .نمايند گیری هدف را اکولوژيکی پايداری و تولید میانگین اصالح

 (.2) باشد می گزينش قابلیت تکثیر، بررسی و ژنتیکی همسانی برای مرحله اولین ند،وش کشیده هدفمند و اصولی کشت سمت

 خواص وجود علت به و است ارزشمند دارويی از گیاهان( Plantaginaceae)بارهنگ  تیره به متعلق( Plantago ovata)اسفرزه 

 . (3) شود می استفاده ايمنی محرك و (پسیلیوم تجارتی داروی) مسهل التهاب، ضد سرفه، ضد داروهای در آن از دانه، در موسیالژی

 در تواند می زراعی به و نژادی به های برنامه در آن از استفاده و دارويی گیاه اين عملکرد بر موثر های شاخص شناسايی بنابراين

 اجزای نسبی اهمیت برای بررسی مختلف آماری های روش کارگیری به تحقیق اين از هدف، درنتیجه (4) باشد موثر تولید افزايش
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 های برنامه در استفاده جهت ،باالعملکرد  با اسفرزه های ژنوتیپ شناخت نیز و دانه عملکرد در تعیین رشدی صفات و دانه عملکرد

 .است نژادی به

 ها مواد و روش

ماخر، اينچه برون، مرتع آرامگاه و روستای  ژنوتیپ اسفرزه که از چهار منطقه استان گلستان شامل قره 11در اين آزمايش 

آوری شده بود به همراه يک ژنوتیپ شاهد با منشا افغانستانی در قالب طرح کامال تصادفی با ده تکرار در مزرعه  دوزاولوم جمع

هايی شامل دو رديف به  بذرها در داخل کرت. مورد بررسی قرار گرفت 1315تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 

 میزان. متر کشت شدند متر در محل داغاب و در شیارهايی به طول يک تا دو سانتی طول چهار متر و فاصله رديف پنجاه سانتی

از ها  ژنوتیپ .گرفت صورت رشد فمختل مراحل در نیاز به توجه با هرز های علف با مبارزه و تنظیم مطلوب حد در بوته تراکم

ارتفاع بوته، طول گل آذين، طول سنبله، تعداد سنبله بارور، تعداد سنبله نابارور، تعداد کل سنبله، تعداد دانه در سنبله، ت اصفلحاظ 

 بین روابط تعیینمنظور  به. مورد ارزيابی قرار گرفتندشاخص برداشت  و طول برگ، تعداد برگ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژيک

در  .گرديد استفاده ژنتیکی ضرايب همبستگی مبنای بر مسیر ضرايب تجزيه از دانه عملکرد در موثر عوامل شناسايی و صفات

برای ترسیم  (ward)ها و از روش وارد  ای از ضريب مربع فاصله اقلیدوسی برای تعیین فواصل بین ژنوتیپ تجزيه خوشه

افزار  نرمکلیه آنالیزهای آماری با . صحت نتايج تجزيه خوشه ای با تجزيه تابع تشخیص انجام گرفت. دندروگرام استفاده شد

SPSS  انجام گرفت 22نسخه. 

 نتایج و بحث

 که بودند؛ داری معنیخیلی  اختالف دارای تمامی صفات لحاظ از ها ژنوتیپ که داد نشان( 1جدول) واريانس نتايج تجزيه

است که  امکان بررسی  مطالعه مورد صفات لحاظ از ها  ژنوتیپ بین تنوع ژنتیکی مناسب و قابل توجه وجود ی دهنده نشان امر اين

 تواندمی مورد مطالعه گیاهی مواد بین در مناسب ژنتیکی تنوع وجود .سازدهای ژنتیکی را ممکن می تر و شناسايی تفاوت کامل

 (. 1و  5) ببرد باال نیز را انتخاب و کارايی ياری کرده صفات بین روابط کشف در را گرنژاد به

  

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه  -1جدول   

 منابع

 تغییرات

 (MS)میانگین مربعات  

درجه 

 آزادی

 ارتفاع

 بوته

 گل طول

 آذين

 طول

 سنبله

 تعداد

 سنبله

 بارور

 تعداد

 سنبله

 نابارور

 کل تعداد

 سنبله

 دانه تعداد

 سنبله در

 تعداد برگ طول

 برگ

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 بیولوژيک

شاخص 

 برداشت

 452.211** 511/1** 155/1** 111/15** 415/25** 215/451** 115/12** 321/5** 111/5** 151/1** 512/31** 535/35** 11 ژنوتیپ

211/4 153 خطا  121/3  111/1  514/2  513/1  131/5  515/15  551/4  321/1  115/1  125/1  231/51  

 درصد يک سطح در داری معنی دهنده نشان: **

 روابط بیان برای علیت تجزيه از بنابراين باشد معلولی و علت روابط گويای تواند نمی ساده همبستگی اينکه با توجه با

 استفاده گام به گام رگرسیون توسط رگرسیونی مدل به شده وارد صفات مستقیم غیر و مستقیم اثرات تاثیر و معلولی و علت

 عملکرد و گرديدند حذف مدل از تاثیر بی يا و تاثیر کم گام صفات به گام رگرسیونی مدل از استفاده بابرای اين منظور  .شود می

 شاخص بیولوژيک، عملکرد صفت سه نهايتاً شدند، انتخاب مستقل متغیر عنوان به صفات ساير و وابسته، متغیر عنوان به دانه
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 میان از. کردند می توجیه را ها داده از تغییرات درصد 51/11که  شدند مدل وارد گذار تاثیر صفات عنوان به تعداد برگ و برداشت

 جدول) باشد می دانه عملکرد با همبستگی میزان بیشترين دارای بیولوژيک عملکرد صفت رگرسیونی مدل به شده وارد صفت سه

کل  اثرات اعظم قسمت تقريباً که (151/1)است  داده اختصاص خود به صفات میان تمامی در را مستقیم اثر میزان بیشترين و (2

 افزايش سبب متغیرها، ساير گرفتن نظر در ثابت فرض با که باشد تواند می اين گواه مطلب اين و است شده شامل نیز را( 545/1)

 کننده بیان ديگر بار باشد می دارا دانه عملکرد با که بااليی همبستگی همراه به باال تبیین ضريب همچنین .شد خواهد دانه عملکرد

 با نمود که استفاده دانه عملکرد افزايش جهت در انتخاب برای آن از توان می اينرو از و بوده دانه عملکرد بر صفت اين باالی تاثیر

 به اثر توجه با است که بوده دانه عملکرد بر توجهی قابل تاثیر دارای برداشت شاخص .داشت مطابقت (1)همکاران  و نادری نتايج

 واقع جدی بررسی مورد دانه عملکرد افزايش جهت اصالحی های برنامه در تواند آن می مناسب تبیین ضريب مستقیم متوسط و

 موضوع اين دهنده نشان اثرات مجموع منفی اثر افزايش و يکديگر طريق از برداشت شاخص و بیولوژيک عملکرد منفی تاثیر . شود

 کاهش را دانه عملکرد مستقیم غیر طريق از و  باشند می عملکرد دهنده افزايش مستقیم طور به مذکور صفت دو تنها که باشد می

 بیانگر کلی صورت به دانه عملکرد با تعداد برگ همبستگی ضريب مقدار. است برخوردار ای ويژه اهمیت از موضوع اين و دهند می

 کاهش سبب و بوده دار معنی و منفی دانه عملکرد بر تعداد برگ مستقیم اثر اما باشد می دانه عملکرد بر صفت اين متوسط تاثیر

 اثر)منفی  اثر اين تا است شده سبب دانه عملکرد روی بر بیولوژيک عملکرد طريق از مستقیم غیر اثر و است شده دانه عملکرد

 دانه عملکرد بر شاخص برداشت طريق از  -155/1مستقیم  اثر غیر دارای همچنین .شود خنثی دانه عملکرد بر (تعداد برگ مستقیم

 دارای مدل به شده وارد صفت سومین عنوان به نهايتاً و شده 412/1 به غیرمستقیم و مستقیم اثرات مجموع کاهش سبب که بوده

 .باشد می دانه عملکرد با متوسطی همبستگی

 
 های اسفرزه تجزیه علیت برای صفت عملکرد دانه در ژنوتیپ -2جدول

همبستگی با متغیر  اثر غیر مستقیم از طريق اثر مستقیم متغیرهای مستقل

 وابسته

 ضريب تبیین

 تعداد برگ شاخص برداشت عملکرد بیولوژيک

 511/1 545/1** -114/1 -112/1 - 151/1** عملکرد بیولوژيک

 111/1 111/1 151/1 - -411/1 451/1** شاخص برداشت

 115/1 412/1** - -155/1 151/1 -111/1* تعداد برگ

 155/1 اثر باقیمانده

 

 ها با مربع فاصله اقلیدوسی و ترسیم دندروگرامکه در آن فواصل بین الين ،مورد بررسیژنوتیپ  11ای در تجزيه خوشه

  .(3جدول )بندی شدند خوشه يا کالستر گروه 3در  اسفرزههای ژنوتیپ به روش وارد انجام گرفت، ( 1شکل )
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 ای دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه. 1شکل

 

های  ژنوتیپدر خوشه اول،  5،11،1،11،1،12،11،3،5،4،1های  ژنوتیپ ای نشان داد که نتايج حاصل از تجزيه خوشه

ها از نظر صفات  خوشهبا توجه به میانگین همچنین  .در خوشه سوم قرار گرفت 2دوم و تنها ژنوتیپ  در خوشه1،11،11،14،13

 نابارور سنبله تعداد، آذين گل دم طول، بوته ارتفاعبه جز صفات تمامی از نظر ها  خوشهدر مقايسه با ساير  1 خوشهبررسی شده، 

دارای برتری بود و از آنجايی که اکثر اين صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد ها  نسبت به ساير خوشه و شاخص برداشت

ای با استفاده حاصل از تجزيه خوشه  بندی صحت گروه .انجام داد ها ژنوتیپتوان گزينش بیشتری را برروی اين  بودند، بنابراين می

 .به طور کامل مورد تايید قرار گرفتتشخیص  تابع تجزيه از

 
 ای خوشه های حاصل از تجزيه و اشتباه معیار صفات مورد بررسی در گروه میانگین -3جدول 

 

 ژنوتیپتعداد  خوشه

 در هر خوشه

 سنبله تعداد بارور سنبله تعداد سنبله طول آذين گل طول بوته ارتفاع ها ژنوتیپاسامی 

 نابارور

 سنبله کل تعداد

1 11 
5،11،1،11،1،12،11،

3،5،4،1 
515/14 ± 15/1  111/13 ± 11/1  551/1 ± 21/1  153/4 ± 12/1  411/1 ± 24/2  411/1 ± 14/1  

2 1 1،11،11،14،13 511/11 ± 34/1  155/15 ± 21/1  155/2 ± 11/1  511/5 ± 11/1  111/1 ± 11/1  521/1 ± 11/1  

3 1 2 111/15  311/11  111/2  111/4  311/2  111/1  

111/11  11 کل ± 51/1  112/14 ± 15/1  151/2 ± 25/1  452/5 ± 11/1  141/1 ± 13/1  114/1 ± 11/1  

 .باشد معیار میشتباه خوشه سوم به دلیل اينکه تنها شامل يک الين است فاقد ا
 

 -3جدول ادامه 

تعداد  خوشه

در  ژنوتیپ

 هر خوشه

 در دانه تعداد ها ژنوتیپاسامی 

 سنبله

 عملکرد دانه عملکرد برگ تعداد برگ طول

 بیولوژيک

 شاخص برداشت

1 11 5،11،1،11،1،12،11،11/35 ± 35/4  215/1 ± 13/1  211/15 ± 11/1  335/1 ± 11/1  115/1 ± 151/1  511/44 ± 13/4  
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3،5،4،1 

2 1 1،11،11،14،13 211/45 ± 15/4  131/11 ± 11/1  451/11 ± 13/1  413/1 ± 11/1  145/1 ± 13/1  121/42 ± 51/4  

3 1 2 511/34  111/11  111/15  342/1  154/1  543/45  

552/43  11 کل ± 11/1  115/11 ± 51/1  111/15 ± 25/1  411/1 ± 12/1  115/1 ± 23/1  111/43 ± 51/4  

 .باشد معیار میشتباه خوشه سوم به دلیل اينکه تنها شامل يک الين است فاقد ا
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Genetic diversity and relationship between yield and yield components of plantago ovate 

genotypes 

 

Abstract 

In order to study of variation and correlation between yields and yield components in Plantago ovate 

genotypes, an experiment was investigated through completely randomize design with 10 replications. 

Genotypes were evaluated for important traits of plant height, inflorescence height, spike height, number 

of fertile spikes, number of infertile spikes, total number of spikes, number of grains per spike, leaf 

height, leaf number, grain yield, biological yield and harvest index. On the basis of variance analysis 

results, the differences among genotypes were statistically significant for all traits. Cluster analysis based 

on the square Euclidean distance and Ward's method, classified génotypes in three clusters and the 

accuracy of the results of clustering using discriminant analysis was confirmed completely. According to 

the path analysis, biological yield had the highest direct effect on seed yield per plant. 

Keywords: plantago ovate, Path analysis, Cluster analysis, Genetic diversity. 


