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چکیده
بهمنظور بررسي تنوع ژنتيکي اکوتيپهای خارمريم ( )Silybum marianum L.جمعآوری شده از نقاط مختلف کشور ايران و رقم
اصالح شده بوداکاالزی و دو اکوتيپ متعلق به انگلستان ،آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در مزرعه آزمايشي دانشکده
کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي رامين خوزستان اجرا شد .در اين مطالعه صفات مورفولوژيک ،فنولوژيک ،عملکرد
و اجزاء عملکرد ارزيابي گرديد .تجزيه واريانس تفاوت معنيداری را بين اکوتيپهای مورد مطالعه برای بيشتر صفات مورد بررسي
بهجز صفات فنولوژيک نشان داد .حداکثر و حداقل ميزان عملکرد برآورد شده در هکتار مربوط به اکوتيپهای مالثاني  2و شوش 2
بهترتيب با عملکرد تخميني  4/2و  1/7تن در هکتار بود .همچنين عملکرد رقم بوداکاالزی  2/2تن در هکتار بود .البته رقم شوش 2
در بين اکوتيپهای مورد بررسي از لحاظ اندازه دارای کوچکترين ابعاد بود .از ميان صفات فنولوژيک مورد بررسي قرار گرفته ،فقط
طول دوره پرشدن از لحاظ آماری در سطح  %5معنيدار گرديد .براساس رگرسيون گام به گام و تجزيه عليت ،صفات تعداد کاپيتول در
بوته ،تعداد دانه در کاپيتول اصلي و وزن هزاردانه از مهمترين صفات مؤثر بر عملکرد دانه بودند .همچنين زمان به ساقه رفتن نيز
بهطور غيرمستقيم از طريق تأثير بر تعداد کاپيتول در بوته و تعداد دانه در کاپيتول اصلي بر عملکرد مؤثر بود .صفات وارد شده در مدل
رگرسيوني درمجموع  %97از تغييرات عملکرد را توجيه کردند .دندروگرام حاصل از تجزيه خوشهای بر ساس فاصله مربع اقليدسي و
الگوريتم وارد اکوتيپها را در سه گروه دستهبندی کرد .اين تقسيمبندی بهطور کامل مطابق با مناطق جغرافيايي جمعآوری شده نبود.
نتايج اين پژوهش نشان داد که بين اکوتيپهای خارمريم بررسي شده از نظر صفات ظاهری تنوع بااليي وجود دارد ،بهطوری که
ميتوان از اين اکوتيپها در برنامههای بهنژادی بهره برد.
واژههای کلیدی :تنوع مورفولوژيک ،گياه دارويي ،گياه روغني ،خارمريم ( ،)Silybum marianum L.بهنژادی.
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مقدمه
خااااارمريم يااااا ماريتيغااااال بااااا نااااام علمااااي
 Silybum marianum (L.) Gaertnگياهي دولپاه ،پيوساته
گلبرگ علفي ،يک يا دو ساله از خانواده کاسني (کمپوزيتاه)
است .اين گياه دارای ترکيابهاای ارزشامند فالونوليگااني
مانند سيليبين ،سيليکريستين و سيليديانين است که بهطور
عمااده در دانااه آن يافاات م ايشااود و در مجمااوع بااه نااام
سيليمارين شناخته ميشود (.)Kurkin, 2003
با اين حال هنوز بهنژادی و زراعيسازی اين گياه
بهصورت مؤثری انجام نشده و ژنوتيپهای مورد کشت
مشکالتي از قبيل ريزش بذر ،عدم يکنواختي در رسيدگي،
خاردار بودن و ارتفاع بلند را دارند .با توجه به اينکه روغن
اين گياه نيز خوراکي بوده و بهدليل ميزان باالی لينولئيک و
اولئيک اسيد دارای ارزش تغذيهای بااليي است ( Alirezalu
et al., 2011؛ Goli et al., 2008؛ Kohanmoo et al.,
2015؛ )Shokrpour et al., 2008؛ در صورت اصالح اين
صفات ،با توجه به ميزان باالی روغن در اين گياه ()%24/5
( )Kohanmoo et al., 2015تا Abdali & Fathi, ( %30
 ،)2000ميتوان اين گياه را بهعنوان يک گياه دارويي-
روغني برای کشت در سطح وسيع معرفي کرد .همچنين دوره
رشدی اين گياه در بيشتر نقاط ايران منطبق با بارندگيهای
ساليانه (پاييز ،زمستان و اوايل بهار) ميباشد .بهطوری که
گياه حداکثر استفاده از بارندگيهای فصول سرد (پاييز و
زمستان) را در گسترش ريشهها انجام داده (بهخصوص در
استانهايي همانند خوزستان که بارش برف و سرمای شديد
زمستانه در بيشتر نقاط آن وجود ندارد) و با شروع فصل
بهار با افزايش دما به سرعت وارد مرحله زايشي و تکميل
دوره رشدی خود ميشود .بنابراين امکان کشت اين گياه
بهصورت ديم نيز وجود دارد.
وجود تنوع ژنتيکي شرط اصلي اجرای برنامههای اصالحي
است ،از اينرو بررسي تنوع ژنتيکي موجود در بين گونهها و
جمعيتهای داخل گونهها از نظر اصالحي با ارزش بوده و کمک
شاياني به پيشبرد برنامههای تحقيقاتي ميکند ( Bert et al.,
 .)2003در تحقيقات قبلي Hamid ،و همکاران ( ،)2014صفات
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مورفولوژيک را در ده اکوتيپ خارمريم ايراني مورد بررسي قرار
دادند و وجود تنوع بااليي را در بين اکوتيپهای مورد مطالعه
گزارش کردند Ram .و همکاران ( 15 ،)2005نمونه خارمريم
متشکل از ده جمعيت خارجي و پنج جمعيت داخلي جمعآوری
شده از منطقه جاموی هند را از لحاظ صفات مورفولوژيکي مورد
مطالعه قرار دادند .نتايج بررسي آنان نشان داد که بيشترين ضريب
تغييرات ژنوتيپي ،وراثتپذيری و پيشرفت ژنتيکي مربوط به
صفات عملکرد دانه در بوته ،تعداد کاپيتول در بوته ،تعداد شاخه
در بوته ،طول برگ ،قطر ساقه و قطر کاپيتول است Adzet .و
همکاران ( 44 ،)1987جمعيت اسپانيايي و  14جمعيت خارمريم
از منشأ ديگر را از لحاظ خصوصيات شيميايي و مورفولوژيکي
مورد بررسي قرار دادند Ottai .و ،)2006( Abdel-Moniem
رابطه بين پارامترهای ژنتيکي (مورفولوژيکي) و ميزان حساسيت
به شپشه گندم ( )Sitophilus granariesرا در اکوتيپهای گل
سفيد و گل بنفش خارمريم در يک آزمايش چندساله مورد
مطالعه قرار دادند .نتايج اين بررسي نشان داد که بين اکوتيپهای
مورد مطالعه از نظر وزن صد دانه ،ارتفاع بوته ،شاخص رشد،
تعداد کاپيتول در بوته و عملکرد دانه هر بوته برای سال اول
تفاوتهای بسيار معنيداری وجود دارد .در سال دوم عالوهبر
صفات قبلي صفات قطر کاپيتول و شاخههای اصلي در بوته نيز
مطالعه شدند که تمامي اين صفات نيز معنيدار شدند.
 Shokrpourو همکاران ( ،)2008به منظور بررسي رابطه بين
نشانگرهای مورفولوژيک ،فيتوشيميايي و مولکولي در خارمريم،
 32اکوتيپ جمعآوری شده از نواحي مختلف کشور به همراه دو
رقم خارجي بوداکاالزی و  CNseedsرا ارزيابي کردند .ضرايب
همبستگيهای کانونيک نشان داد که اکوتيپهای دارای وزن
هزاردانه بيشتر و تاريخ گلدهي ،ارتفاع بوته ،قطر کاپيتول و
عملکرد دانه کمتر دارای سيليکريستين و سيليبين بيشتر و
سيليديانين کمتری بودند Hasanloo .و همکاران (،)2005
 14جمعيت از نقاط مختلف کشور (شمال ،غرب و جنوبغرب)
همراه با رقمي با منشأ مجارستان (بوداکاالزی) را از نظر
ويژگيهای رويشي و فيزيولوژيکي مورد بررسي قرار دادند.
براساس نتايج بدست آمده ،عوامل محيطي محل رويش گياه
خارمريم بر ويژگيهای آن تأثيرگذار بود.
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با توجه به نياز کشور به صرفه جويي در مصرف آب
کشاورزی و خودکفايي روغن خوراکي ،بهنژادی و اهليسازی
خارمريم بهعنوان يک گياه زراعي دارويي-روغني ،بهعنوان
گزينهای مناسب برای رفع اين مشکالت ميتواند مطرح گردد.
در اين پژوهش تنوع موجود در بين اکوتيپهای مختلف
خارمريم از لحاظ عملکرد و اجزاء عملکرد ،صفات
مورفولوژيک و فنولوژيک مورد بررسي قرار گرفت و
عالوهبر مطالعه روابط بين صفات ،اکوتيپهايي کانديدا برای
استفاده در پروژههای بهنژادی اين گياه مشخص شدند.

مواد و روشها
در اين تحقيق  13اکوتيپ خارمريم متعلق به نقاط
مختلف ايران به همراه رقم بوداکاالزی (با منشأ مجارستان)
و دو اکوتيپ متعلق به انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند.
بذرهای اکوتيپهای مورد مطالعه از بانک ژن مؤسسه

تحقيقات جنگلها و مراتع کشور دريافت و تعدادی از آنها
از استان خوزستان جمعآوری گرديد (جدول  .)1اکوتيپ
 P 100از مرکز ملي ذخائر ژنتيکي و زيستي ايران تهيه شد.
برای ارزيابي فنوتيپي ،اکوتيپها در قالب طرح بلوک
کامل تصادفي با دو تکرار در مزرعه تحقيقاتي گروه زراعت
و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعي رامين خوزستان کشت شدند.
فاصله رديفهای کاشت  50سانتيمتر و فاصله بوتهها بر
روی رديف  45سانتيمتر بود .هر کرت دارای سه رديف
کشت به طول دو متر بود .در هر حفره کاشت  3عدد بذر
کشت گرديد که پس از سبز شدن بوتههای اضافي تنک
شدند ،بهصورتي که در هر گودال يک گياهچه باقي ماند.
اولين آبياری يک روز بعد از کشت انجام و برای مبارزه با
علف هرز از وجين دستي و علفکش استفاده شد.

جدول  -1نام و محل جمعآوری اکوتیپهای بررسی شده خارمریم

شماره

اکوتیپ/رقم

استان

1

شوش 1

خوزستان

2

P 100

3

انگلستان 1

ارتفاع از سطح دریا
85

4

منجيل

گيالن

348

5

روستای ندافيه

خوزستان

21

6

انديمشک

خوزستان

169

7

اردبيل

اردبيل

1320

8

مالثاني 1

خوزستان

22

9

مالثاني 2

خوزستان

22

10

بهبهان 1

خوزستان

340

11

نجفآباد

اصفهان

1642

12

انگلستان 2

13

رامهرمز

خوزستان

14

بهبهان 2

خوزستان

15

شوش 2

خوزستان

16

بوداکاالزی

128
80

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ،جلد  ،33شماره 6

صفات مورد بررسی
صفات مورفولوژيک و فنولوژيک مورد بررسي در اين
تحقيق عبارت بود از :ارتفاع بوته ،ارتفاع اولين انشعاب
شاخه فرعي از سطح زمين ،قطر روزت ،طول و عرض
بزرگترين و کوچکترين برگ روزتي ،تعداد کاپيتول در بوته،
قطر کاپيتول اصلي ،طول کاپيتول اصلي ،تعداد دانه در
کاپيتول اصلي ،وزن دانه در کاپيتول اصلي ،وزن هزاردانه،
عملکرد تک بوته ،ميزان کلروفيل ،تعداد روز تا سبزشدن،
تعداد روز تا ساقه رفتن ،تعداد روز تا شروع گلدهي و طول
دوره گلدهي بود .همچنين عملکرد در يک هکتار براساس
عملکرد تک بوته و فاصله کشت بين و داخل رديف  50و
 45سانتيمتر (تقريباً  44444بوته در هکتار) تخمين زده
شد.
روزت در خارمريم با اولين باران در پاييز سبز ميشود.
روزت در اين گياه شامل برگهايي است که بهصورت افقي
رشد کرده و ايجاد يک روزت مسطح ميکند .روزت
ميتواند سطح وسيعي از زمين حتي بالغ بر يک متر را
بپوشاند ( .)Sindel, 1991در اين مطالعه اندازهگيری قطر
روزت در آخرين مراحل رشد روزت (مرحله  39براساس
شاخص گسترش يافته Biologische ( )BBCH
Bundesantalt, Bundessortenamt and Chemische

 ))Industrieانجام شد (.)Martinelli et al., 2015
تجزیه و تحلیل آماری
در اين تحقيق تجزيه و تحليل آماری با استفاده از
نرمافزارهای  SPSS ،SASو  Pathانجام شد .گروهبندی
اکوتيپها به روش تجزيه خوشهای وارد ( )Wardبا استفاده
از دادههای استاندارد شده براساس فاصله مربع اقليدسي
انجام شد .برای بررسي صفات مؤثر بر روی عملکرد دانه از
رگرسيون گام به گام استفاده شد .بدينترتيب که عملکرد
بهعنوان متغير وابسته و ساير صفات بهعنوان متغيرهای
مستقل در نظر گرفته شدند .ميزان آلفا (خطای نوع اول)
برای ورود يا خروج متغيرها  0/05در نظر گرفته شد.
متغيرهای وارد شده به مدل بهصورت مستقيم و غيرمستقيم
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(از طريق ساير متغيرهای مستقل موجود در مدل) بر روی
عملکرد مؤثر ميباشند که برای تخمين سهم اثر مستقيم و
غيرمستقيم متغيرها بر روی عملکرد نيز از تجزيه عليت
استفاده شد.

نتایج
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات
اختالف معنيداری در سطح احتمال خطای  %1بين
اکوتيپهای مختلف از نظر عملکرد و تمام اجزاء عملکرد
وجود داشت (جدول  .)2همچنين از لحاظ آماری اختالف
معنيداری در همه صفات مورفولوژيک به غير از عرض
بزرگترين برگ روزتي وجود داشت (جدول  .)3مقايسه
ميانگين برای تمام صفاتي که تيمار (اکوتيپ) در آنها
معنيدار گرديد توسط آزمون دانکن در سطح معنيداری
احتمال خطای  %5يا  %1انجام شد (جدول  4و  .)5همچنين
برآورد عملکرد در يک هکتار براساس تک بوته محاسبه و
در جدول  5آمده است.
بيشترين عملکرد مربوط به اکوتيپ مالثاني  2با عملکرد
تخميني  4/6تن در هکتار و کمترين عملکرد نيز مربوط به
اکوتيپ شوش  2با عملکرد  1/7تن در هکتار بود .همچنين
اکوتيپ بهبهان  1با عملکرد  4/2تن در هکتار بعد از اکوتيپ
مالثاني  2دارای بيشترين عملکرد بود .بيشترين تعداد
کپسول در بوته ( 22عدد) متعلق به اکوتيپ مالثاني  2و از
لحاظ صفات قطر کاپيتول اصلي ( 5/35سانتيمتر) ،تعداد
دانه در کاپيتول اصلي ( )190و وزن دانه در کاپيتول اصلي
( 5/1گرم) اکوتيپ بهبهان  1در بين ساير اکوتيپها دارای
بيشترين مقدار بود .در بين اکوتيپهای خارجي مورد بررسي
(اکوتيپهای مجارستان ،انگلستان  1و انگلستان  )2نيز
اکوتيپ انگلستان  2دارای بيشترين وزن هزاردانه بود
( 30گرم) و عملکرد قابل توجهي برابر با  3/8تن در هکتار
داشت.
از لحاظ ابعاد گياه ،اکوتيپ بهبهان  2با قطر روزت
 105سانتيمتر دارای بيشترين قطر روزت و اکوتيپ مالثاني
 2با ارتفاع بوته  177/5سانتيمتر دارای بيشترين ارتفاع در
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بين اکوتيپهای مورد بررسي بودند .در مقابل اکوتيپ
شوش 2دارای کمترين ميزان از لحاظ ارتفاع بوته (،)120/5
ارتفاع انشعاب اولين شاخه فرعي ( )10/5و قطر روزت
( )66/5بود که از اين لحاظ کوچکترين ابعاد را در بين ساير
اکوتيپها داشت.
از ميان صفات فنولوژيک مورد بررسي (روز تا
سبزشدن ،روز تا ساقه رفتن ،روز تا شروع گلدهي و طول
دوره گلدهي) فقط طول دوره گلدهي از لحاظ آماری

معني دار بود (جدول  .)6مقايسه ميانگين طول دوره
گلدهي در جدول  4گنجانده شده است .براساس جدول
مقايسه ميانگين (جدول  ،)4تفاوت بين طول دوره گلدهي
در بين اکوتيپ های مختلف حداکثر  7روز است .با توجه
به اينکه اکوتيپها از لحاظ روز تا شروع گلدهي تفاوت
معني داری با يکديگر ندارند ،بنابراين تفاوت در طول
دوره گلدهي به دليل تفاوت در پايان زمان دوره گلدهي
مي باشد.

جدول  -2تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد
میانگین مربعات

منابع

درجه

تغییر

آزادی

بلوک

1

†0/007 0/8

اکوتيپ

15

0/35 0/04

11/24 0/003

7/93

8/01

%C.V

طول کاپیتول

تعداد کاپیتول

قطر کاپیتول

تعداد دانه در

وزن دانه در

وزن

عملکرد

اصلی

در بوته

اصلی

کاپیتول اصلی

کاپیتول اصلی

هزاردانه

تک بوته

11/28 0/01

0/74 0/02

946/1 0/02

0/41 0/1

3/17 /2

41/7 0/3

0/45 0/006

2183/1 0/001

1/17 0/004

5/6 0/03

797/1 0/001

6/79

8/12

10/93

5/38

10/1

† خطای نوع اول ( )αرا نشان ميدهد ،بهصورتي که  <0/05غيرمعنيدار بودن و  0/05-0/01و  >0/01بهترتيب معنيداری را در سطح احتمال  %5و  %1نشان ميدهد.

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک
میانگین مربعات
منابع

درجه

تغییر

آزادی

بلوک

1

†42/7 0/2

اکوتیپ

15

370/1 0/001

36/14 0/001

3/92

10/16

%C.V

ارتفاع
بوته

طول

عرض

طول

عرض

ارتفاع

بزرگترین

بزرگترین

کوچکترین

کوچکترین

برگ روزتی

برگ روزتی

برگ روزتی

برگ روزتی

3/78 0/3

0/8 0/8

0/12 0/9

4/13 0/3

0/63 0/4

0/11 0/7

242/9 0/003

62/1 0/005

7/72 0/09

6/9 0/007

2/74 0/01

7/08

7/78

10/7

14/1

21/5

انشعاب اولین
شاخه فرعی

قطر
روزت

† خطای نوع اول ( )αرا نشان ميدهد ،بهصورتي که  <0/05غيرمعنيدار بودن و  0/05-0/01و  >0/01بهترتيب معنيداری را در سطح احتمال  %5و  %1را نشان ميدهد.
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جدول  -4نتایج مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک به همراه طول دوره گلدهی براساس آزمون مقایسه میانگین دانکن
میانگین صفات
طول

طول

عرض

طول

بزرگترین

کوچکترین

کوچکترین

دوره

برگ روزتی

برگ روزتی

برگ روزتی

گلدهی

شوش 1

†138/5ef

15 ef

78/5 de

39/5 cdefg

8 bcde

4/25 bcd

37 a

P 100

158/5 bcd

22/75 abc

79 de

46/5 abc

6/5 de

4/5 bcd

35/5 ab

انگلستان 1

144/5 de

14/5 efg

68/5 e

32 g

6/75de

4bcd

34 b

منجیل

151 bcde

15/5 ef

97 abc

40/5 cdef

5/5 e

2/4d

35 ab

ندافیه

146/5cde

20/25 bcd

79 de

35/5 efg

6/25 de

2/5 d

36 ab

اندیمشک

147cde

18/5 cde

84 cd

49/5 ab

7/5 cde

3 cd

36/5 ab

اردبیل

145/5 de

16/5 def

84/5 cd

39 cdefg

8 bcde

5 bc

35 ab

مالثانی 1

162/5 b

21/75 bc

85/5 cd

40 cdef

6 de

3/75 cd

34/5 ab

مالثانی 2

177/5 a

23/5 ab

96/5 abc

45/5 abcd

9/5 de

4/5 bcd

36/5 ab

بهبهان 1

158 bcd

16/5 def

105 a

51/5 a

10/5 ab

6 ab

30/5 c

نجف آباد

160/5 bc

26 a

99/5 ab

41/5 cde

12/5 a

7a

31 c

انگلستان 2

150 bcde

16/5 def

75/5 de

38 defg

6 de

4 bcd

35 ab

رامهرمز

129 fg

14/75 ef

76/5 de

34/5 efg

8 bcde

3/5 cd

35 ab

بهبهان 2

152 bcde

21 bc

86 bcd

43/5 bcd

8/5 bcd

4/25 bcd

36/5 ab

شوش 2

120/5 g

10/5 g

66/5 e

39/5 cdefg

6 de

4/1 cd

30 c

مجارستان

139 ef

13 fg

76/5 de

33/5 fg

7/25 cde

3/5 cd

36 ab

نام اکوتیپ

ارتفاع
بوته

ارتفاع
انشعاب اولین
شاخه فرعی

قطر
روزت

† :در هر ستون حداقل يک حرف مشابه ،عدم تفاوت معنيدار ژنوتيپها را در سطح احتمال خطای  %1نشان ميدهد .کمترين و بيشترين مقدار هر صفت با خط
مشخص شده است .واحد اندازهگيری تمام صفات ،بجز طول دوره گلدهي (روز) ،براساس سانتيمتر ميباشد.
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جدول  -5نتایج مقایسه میانگین عملکرد و اجزا عملکرد براساس آزمون مقایسه میانگین دانکن
میانگین صفات

نام

*

طول کاپیتول

تعداد

قطر کاپیتول

تعداد دانه

وزن دانه

وزن

عملکرد

عمکلرد

اصلی

کاپیتول

اصلی

در کاپیتول

در کاپیتول

هزاردانه

تک بوته

(تن در

(سانتیمتر)

در بوته

(سانتیمتر)

اصلی

اصلی (گرم)

(گرم)

(گرم)

هکتار)

شوش 1

5 ab

15 bcd

5/3 ab

†101 f

2/82 ef

26/9 abcd

40/75 h

1/8

P 100

5/25 a

11/5 e

5/25 ab

186 ab

4/48 abcd

27/18 abcd

57/86 efg

2/6

انگلستان 1

5 ab

14 cde

4/72 b

196/5 a

4/81 a

27/27 bc

73/98 cd

3/3

منجیل

5 ab

17/5 b

5/7 a

184 abc

4/61 ab

25/1 cd

80/68 bc

3/6

ندافیه

4/75 abc

16/5 bc

4/87 ab

139/5 de

3/77 bcde

27/42 abc

63/2 def

2/8

اندیمشک

4/25 bc

15/5 bcd

4/97 ab

107/5 f

2/71 f

26/93 abcd

44/79 gh

2/0

اردبیل

4/25 bc

16/5 bc

5/06 ab

181/5 abc

4/55 abc

28/27 abc

84/65 bc

3/8

مالثانی 1

4/5 abc

18 b

5/65 a

165 bcd

4/26 abcd

27/54 abc

81/59 bc

3/6

مالثانی 2

5 ab

22 a

4/65 b

190 ab

4/35 abcd

24/72 cd

103/96 a

4/6

بهبهان 1

4/75 abc

17 bc

5/35 ab

190/5 ab

5/1 a

28/79 ab

93/61 ab

4/2

نجف آباد

5/25 a

15/5 bcd

4/94 ab

144/5 de

3/67 bcdef

26/33 bcd

58/87 efg

2/6

انگلستان 2

5/25 a

17 bc

5/26 ab

168/5 abcd

4/25 abcd

30/06 a

85/22 bc

3/8

رامهرمز

4/75 abc

15 bcd

5/21 ab

108/5 f

3/2 1ef

29/91 a

48/48 fgh

2/2

بهبهان 2

4/75 abc

15/5 bcd

3/72 c

155/5 cd

3/53 cdef

27/2 abcd

65/21 de

2/9

شوش 2

4c

14 cde

5/29 ab

116 ef

2/76 ef

23/92 d

38/55 h

1/7

مجارستان

4c

13 de

4/53 b

143 de

3/5 def

26/86 abcd

49/83 efgh

2/2

اکوتیپ

† :در هر ستون حداقل يک حرف مشابه ،عدم تفاوت معنيدار تيمارها را در سطح احتمال خطای  %1نشان ميدهد .کمترين و بيشترين مقدار هر صفت در جدول با
خط مشخص شده است .مقياس وزنها براساس گرم و طول و قطر سانتيمتر ميباشد.
* :برآورد شده از روی عملکرد تک بوته

جدول  -6تجزیه واریانس صفات فنولوژیک
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

روز تا سبزشدن

روز تا ساقه رفتن

روز تا شروع گلدهی

طول دوره گلدهی

بلوک

1

†0/63 0/3

7/03 0/3

10/1 0/2

2 0/2

اکوتیپ

15

0/77 0/5

12/8 0/08

6/8 0/4

9/7 0/0001

6/59

2/76

2/2

3/07

%C.V

† خطای نوع اول ( )αرا نشان ميدهد ،بهصورتيکه  <0/05غيرمعنيدار بودن و  0/05-0/01و  >0/01بهترتيب معنيداری را در سطح احتمال  %5و  %1نشان ميدهد.
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تجزیه علیت
تجزيه عليت توسط صفات وارد شده به مدل رگرسيوني
انجام شد .بدينترتيب که صفت عملکرد بهعنوان متغير وابسته
و صفات تعداد دانه در کاپيتول اصلي ،تعداد کاپيتول در بوته،
وزن هزاردانه و روز تا ساقه رفتن بهعنوان متغيرهای مستقل
در نظر گرفته شدند .با توجه به تجزيه عليت متغيرهای مستقل
تعداد دانه در کاپيتول اصلي ،تعداد کاپيتول در بوته ،وزن
هزاردانه و روز تا ساقه رفتن بهترتيب بيشترين اثر مستقيم را
بر عملکرد دانه نشان دادند (جدول .)8

تجزیه رگرسیون و همبستگی
در رگرسيون گام به گام از بين تمام صفات مورد
بررسي ،صفات روز تا ساقه رفتن ،تعداد کاپيتول در بوته،
تعداد دانه در کاپيتول اصلي و وزن هزاردانه بهترتيب وارد
مدل شدند .بهطوری که ساير صفات مورد مطالعه تأثير
معنيداری بر مدل نداشته و يا دارای همبستگي بااليي با يک
يا تعدادی از متغيرهای وارد شده به مدل بودند .در مجموع
صفات وارد شده به مدل  %97تغييرات عملکرد دانه را
توجيه کردند (جدول .)7

جدول  -7نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام صفات مورد بررسی بر عملکرد دانه
Y = -170/97 + 0/711 X1 + 3/418 X2 + 0/416 X3 + 2/056 X4

 = X1روز تا ساقه رفتن

 = -170/97عرض از مبدأ ()Intercept

 = X2تعداد کاپيتول در بوته

 = 0/974ضريب تبيين ()R2

 = X3تعداد دانه در کاپيتول اصلي

 = 0/969ضريب تبيين تصحيح شده ()Adjusted R2

 = X4وزن هزاردانه

جدول  -8نتایج حاصل از تجزیه علیت
صفات

X1

X2

X3

X4

همبستگیهای ژنوتیپی با عملکرد دانه

تعداد کاپیتول در بوته ()X1

0/459

0/190

0/005

-0/029

0/624

تعداد دانه در کاپیتول اصلی ()X2

0/119

0/730

0/054

-0/011

0/892

وزن هزاردانه ()X3

0/011

0/201

0/195

-0/011

0/395

روز تا ساقه رفتن ()X4

-0/124

-0/198

-0/021

0/108

-0/234

اثر باقیمانده

0/207

† اثرات مستقيم (خطکشي شده) و غيرمستقيم صفات بر روی عملکرد دانه

تجزیه خوشهای
تجزيه خوشهای براساس روش وارد با استفاده از
ماتريس فاصله مربع اقليدسي اکوتيپها را در سه گروه
دستهبندی کرد (شکل  .)1براساس گروهبندی حاصل،
اکوتيپ های شوش ،1رامهرمز ،انديشمک و شوش 2در
خوشه اول قرار گرفتند ،که اين اکوتيپ ها مربوط به
مناطق گرم و خشک جنوبغربي بودند .در ضمن رقم

بوداکاالزی نيز در خوشه اول قرار گرفت که نشان از
مشابهت ژنتيکي آ نها با اکوتيپ های جنوب غرب کشور
است .اما در خوشه دوم و سوم بين مناطق جغرافيايي و
گروه بندی تطابقي وجود نداشت ،به طوری که اکوتيپ های
منشأ گرفته از قسمت های مختلف ايران و ژنوتيپ های
خارجي در کنار هم قرار گرفتند.
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شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای براساس فاصله مربع اقلیدسی و الگوریتم وارد

بحث
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات
معنيدار بودن تمام صفات مورد مطالعه ،بجز عرض
بزرگترين برگ روزتي و صفات فنولوژيک (جدولهای  2و )3
نشان از تنوع باالی موجود در بين ژرمپالسم مورد بررسي
دارد .در ساير مطالعات نيز تنوع بااليي در بين خصوصيات
اکوتيپهای مختلف اين گياه مشاهده شده است ( Hamid et
al., 2014؛ Kohanmoo et al., 2015؛ Shokrpour et al.,
 .)2011در اين مطالعه کمترين و بيشترين ارتفاع ساقه برابر با
 120/5و  177/5سانتيمتر بهترتيب متعلق به اکوتيپ شوش 2
و مالثاني  2بود .ارتفاع ساقه در رقم اصالح شده بوداکاالزی
برابر با  139سانتيمتر ميباشد .همچنين بيشترين و کمترين قطر
روزت بهترتيب مربوط به ژنوتيپ بهبهان  105( 1سانتيمتر) و
شوش  66/5( 2سانتيمتر) بود .در رقم بوداکاالزی قطر روزت

 76/5سانتيمتر بود (جدول  .)4اکوتيپ شوش  2را ميتوان
بهعنوان ژنوتيپي مفيد برای بهنژادی ارقامي با ارتفاع کم و
کانوپي کوچک برای امکان افزايش تراکم کشت و برداشت
آسانتر محصول در تالقيها بکار برد .تنوع در ساير صفات نيز
به خوبي مشهود است که ميتواند در امر بهنژادی اين گياه مورد
استفاده قرار گيرد .بيشترين وزن دانه در کاپيتول اصلي با 5/1
گرم مربوط به اکوتيپ بهبهان  1بود ،در ضمن اين اکوتيپ به
همراه اکوتيپ مالثاني  2دارای بيشترين عملکرد دانه در تک
بوته بودند (جدول .)5
از لحاظ عملکرد در واحد سطح کمترين ( 1/7تن در
هکتار) و بيشترين عملکرد ( 4/6تن در هکتار) بهترتيب
متعلق به اکوتيپ شوش  2و مالثاني  2بود (جدول  .)5ميزان
عملکرد در رقم بوداکاالزی دارای عملکرد  2/2تن در
هکتار بود .عملکرد رقم بوداکاالزی در مطالعه Omidbeigi
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و همکاران ( 1/8 ،)2001تن در هکتار (محل کشت و
تراکم کشت ذکر نشده است) و در مطالعه  Abdaliو Fathi
(( ،)2000شرايط آب و هوايي مالثاني و تراکم کشت
 80هزار بوته در هکتار) عملکرد حدود  1/9تن در هکتار
گزارش شده است .در اين مطالعه عملکرد اين رقم  2/2تن
در هکتار با تراکم حدود  44/5هزار بوته در هکتار بدست
آمد .در مطالعات دانشگاه ساسکاچوان کانادا بر روی
الينهای مختلف خارمريم ميزان عملکرد اين گياه بين
 0/7تا  1/9تن در هکتار گزارش شدهاست

براساس نتايج تجزيه واريانس بين اکوتيپها از نظر
صفات فنولوژيک (روز تا سبز شدن ،روز تا ساقه رفتن ،روز
تا شروع گلدهي و طول دوره گلدهي) بهغير از صفت طول
دوره گلدهي اختالف معنيداری وجود نداشت (جدول .)6
البته مقدار سطح معنيداری در مورد صفت روز تا ساقه
رفتن برابر با  0/08بود .بيشترين دوره گلدهي و کمترين آن
مربوط به اکوتيپهای شوش  1و شوش  2بهترتيب با  37و
 30روز اختصاص داشت (جدول .)4

)http://www.usask.ca/agriculture/plantsci/vegetable/

تجزیه رگرسیون و همبستگی
اکوتيپ بهبهان 1از نظر صفات تعداد دانه در کاپيتول
اصلي و وزن هزاردانه که وارد مدل شدند دارای بيشترين
مقدار بود و بر طبق نتايج مقايسه ميانگين نيز دارای عملکرد
بااليي بود (جدول  Omidbeigi .)5و همکاران (،)2001
براساس رگرسيون گام به گام در تعيين همبستگي صفات
مؤثر بر عملکرد خارمريم گزارش کردند که وزن هزاردانه به
تنهايي  %89تغييرات عملکرد را توجيه ميکند .نتايج
 Qavamiو همکاران ( ،)2012از تجزيه رگرسيون عملکرد
دانه در دو ژنوتيپ اهواز و آلمان بيانگر آن بود که قطر
کاپيتول در ژنوتيپ اهواز و تعداد کاپيتول در بوته در ژنوتيپ
آلمان نقش تعيينکنندهای در عملکرد داشتهاند.

 )med/mmt.htmکه در مقايسه با حداکثر عملکرد در اين
مطالعه (اکوتيپ مالثاني 1با  4/6تن در هکتار) نشاندهنده
وجود قابليت باالی عملکرد در برخي از اکوتيپهای مورد
مطالعه و نيز قابليت باالی توليد اين گياه در شرايط آب و
هوايي ايران بخصوص استان خوزستان است.
متوسط عملکرد کلزا در استان خوزستان در کشت آبي
حدود  1/2تن در هکتار است (آمارنامه کشاورزی سال 1395
هجری شمسي) که با درنظر گرفتن حداکثر روغن  ،%45ميزان
عملکرد روغن در حدود  0/54تن در هکتار قابل برآورد
است .در مقابل درصد روغن ثبت شده در اکوتيپهای مختلف
خارمريم بين  %25تا  %30مشاهده شده است ( Kohanmoo et
al., 2015؛  ،)Abdali & Fathi, 2000که با در نظر گرفتن
عملکرد  4تن در هکتار و  %25روغن ميزان روغن توليدی در
هکتار يک تن خواهد بود که با بهنژادی و اهليسازی اين گياه
انتظار ميرود ميزان عملکرد روغن فراتر از اين ميزان نيز باشد.
در ضمن عالوهبر روغن ،سيليمارين استخراجي از بذرها نيز
دارای ارزش اقتصادی است و کشت اين گياه را برای کشاورز
به صرفهتر خواهد کرد .البته بايد توجه کرد که تخمين عملکرد
در شرايط آزمايشي بخصوص برای گياه خارمريم که با مشکل
ريزش بذر همراه است ،قطعاً بيشتر از شرايط واقعي کشت در
مزرعه در سطح وسيع است .اما با بهنژادی اين گياه و حل
مشکالتي مانند ريزش بذر ،رسيدن به چنين عملکردهايي در
سطح مزرعه به عقيده محققان اين آزمايش ،دور از دسترس
نيست.

تجزیه علیت
براساس نتايج تجزيه عليت حدود  %80تغييرات عملکرد
دانه در بوته توسط چهار صفت (متغيرهای مستقل) موجود
در مدل رگرسيوني چندگانه توجيه شد .با توجه به اثر
مستقيم باالی تعداد کاپيتول در بوته و تعداد دانه در کاپيتول
اصلي بر عملکرد ميتوان از اين صفات برای گزينش
غيرمستقيم برای افزايش عملکرد استفاده کردShunke .
( ،)1992نيز در تحقيقات خود نتيجه گرفت که با افزايش
تراکم تعداد کاپيتول و بدنبال آن عملکرد دانه در هر گياه
افزايش مييابد.
منفي بودن تمام اثرات غيرمستقيم صفت روز تا ساقه رفتن
بر عملکرد ،داللت بر اين مطلب دارد که کوتاه شدن اين دوره
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باعث افزايش دوره گلدهي و در نتيجه باعث افزايش اجزا
عملکرد (تعداد کاپيتول در بوته و تعداد دانه در کاپيتول اصلي)
و بهصورت غيرمستقيم باعث افزايش عملکرد خواهد شد.
تجزیه خوشهای
بين گروهبندی حاصل از تجزيه خوشهای و مناطق
جغرافيايي تطابق کاملي وجود نداشت (شکل  .)1در
بررسيهای مختلف نيز تنوع اکوتيپهای خارمريم ايران توسط
نشانگرهای مولکولي نيز تطابق کاملي بين گروهبندی حاصل از
تنوع مولکولي و مناطق جغرافيايي مشاهده نشده است
(Hamid, 2011؛ Hossini, 2012؛ Mohammadi et al.,
2011؛  .)Saghali et al., 2016پاپوس متصل به بذر در گياه
خارمريم ميتواند در پراکندگي اين گياه در درجه اول توسط
باد و در مراتب بعدی بهعلت چسبيدن به پشم و موی و بال
پرندگان نقش داشته باشد .از طرفي داشتن پوسته به نسبت
سخت بذر باعث ميگردد که دستگاه گوارش برخي از جانوران
و پرندگان قابليت هضم دانههای اين گياه را نداشته و دانههای
اين گياه توسط مدفوع اين جانداران در نقاط مختلف جغرافيايي
گسترش و پراکنده شود .همچنين آگاهي داشتن انسان از
خواص دارويي اين گياه طي هزاران سال ميتواند در جابجايي
بذر گونهها و اکوتيپهای مختلف اين گياه نقش داشته باشد و
توسط کاروانهای تجاری در هزاران سال به نقاط مختلف
جغرافيايي انتقال يافته باشد .برخي از کشورهای اروپايي مانند
مجارستان با سرمايهگذاری وسيع در ارتباط با گياهان دارويي
فعاليت داشته و دارند .از اينرو امکان اينکه چه بهصورت
قانوني و چه بهصورت غيرقانوني (سرقت ژنتيک) گونهها و
تودههای دارويي کشورمان را برای انجام عمليات اصالح
نباتات به کشور خودشان منتقل کرده باشند ،وجود دارد .در
مجموع قرار گرفتن برخي از اکوتيپهای جمعآوری شده از
رويشگاههای يک استان در گروه و زيرگروههای مجزا و
همچنين گروهبندی اکوتيپهای برخي استانها در مجاورت هم
ميتواند ناشي از جابجايي ژرمپالسم و همچنين تنوع باالی
گياه در کشور باشد.

ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی ...

 ،)2011( Hamidبا توجه به نتايج تجزيه خوشهای بيان
کردند که از نظر صفات اندازهگيری شده اکوتيپهای مناطق
شمال و جنوبغربي کشور از تنوع کمتری نسبت به مناطق
مرکزی برخوردارند ،بهطوری که اکوتيپهای اصفهان ،نجفآباد و
مبارکه که همگي در نواحي مرکزی کشور ايران قرار دارند در
خوشههای متفاوتي قرار گرفتهاند .نتايج اين مطالعه برخالف
مطالعه مذکور ،تنوع باال بين ژنوتيپهای موجود در استان
خوزستان را نيز تأييد ميکند .اختالف زيادی از نظر صفات
مورفولوژيکي بين اکوتيپهای جمعآوری شده از منطقه جنوب
غربي ايران (مالثاني 1و مالثاني ،2بهبهان1و بهبهان ،2شوش 1و
شوش ،2جدولهای  4و  )5مشاهده ميگردد ،که حکايت از
وجود تنوع باال بين اکوتيپهای موجود در اين ناحيه دارد .استان
خوزستان در سمت شمال و شرق با کوهستان مرتفع زاگرس هم
مرز است ،از اينرو وجود ارتفاعات مختلف با شرايط اقليمي
متفاوت در روند تکامل اين گياه ميتواند تودههايي با قابليتها و
ظواهر مختلف را بوجود آورده باشد.
در مجموع تنوع بااليي در بين اکوتيپهای مورد بررسي
از لحاظ صفات مختلف مورد بررسي مشاهده گرديد .برای
صفاتي همانند عملکرد و اجزا عملکرد و ابعاد کانوپي گياه
صفات مفيدی در بين اکوتيپهای مورد بررسي شناسايي
گرديد .با اين حال صفاتي همانند بيخار بودن ،عدم ريزش
بذر و رسيدگي يکنواخت در بين اکوتيپهای مورد بررسي
مشاهده نشد .عدم دستيابي به اين صفات با توجه به نقش
مثبت اين صفات در بقاء گياه در طي تکامل قبل از آزمايش
مورد انتظار بود .برای ايجاد اين گروه از صفات که برای
زراعيسازی اين گياه ضروری است ايجاد تنوع بهصورت
مصنوعي توسط مواد موتاژنزای شيميايي و پرتودهي با
امواجي مانند گاما توصيه ميگردد.
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Abstract
This study was aimed to evaluate various ecotypes of Silybum marianum L., collected from
different parts of Iran, as well as the Budakalasz variety and two ecotypes from England. The
experiment was performed in a Randomized Complete Block Design (RCBD) in the agricultural
farm of the Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. The evaluated
traits included yield, yield components, and morphological and phenological traits. Analysis of
variance showed statistically significant difference among the traits except phenological traits.
Molasani 2 and Shush 2 with 4.2 and 1.7 tons/hectare had the highest and lowest yield,
respectively. In addition, the yield of Budakalasz variety was estimated to be 2.2 tons/hectare.
The smallest canopy among the study ecotypes belonged to Shush 2. Among the phenological
traits studied, only the flowering period was statistically different (α<0.05) among the ecotypes.
The number of capitula per plant, number of seeds per main capitula and 1000-seed weight
according to stepwise regression and path analysis were the most effective traits on yield. Days
to stem elongation indirectly influenced the yield via its effects on the number of capitula per
plant and the seed number of main capitula. A total of 97 percent of yield variance was
explained by four variables entered in the regression model. The resulted dendrogram based on
squared Euclidean distance and Ward’s algorithm divided ecotypes into three main clusters.
This grouping did not perfectly match with the geographical distribution pattern. The results
indicated that there was high diversity in the morphological traits of milk thistle ecotypes, so
that the ecotypes could be applied in breeding programs.

Keywords: Morphological diversity, medicinal plant, oil plant, Silybum marianum L.,
breeding.

