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 چکیده

 شيپ سال 4000 از که است Fabaceae تيره ییدارو اهانيگ نیمهمتر و ترینقدیمی ازی کی( .Glycyrrhiza glabra L) انيبنیريش

  دری پيفنوت و تيکیژن تنوع منابع صيتشخ وی ابیارزی برا مطالعه نیا .است شدهمی استفاده هایماريب ازی اريبس درمانی برا

 تاصف شد. اجرا 1397 تا 1395 سال از زنجان دانشگاه کشاورزی کدهدانش تحقيقاتی مزرعه در بيانشيرین مختلف يتجمع 22

 تعداد برگچه، عرض برگچه، طول برگچه، تعداد برگ، عرض برگ، طول بوته، عرض بوته، ارتفاع شامل عملکردی و رفولوژیکیوم

اندام  به یشهر نسبت یشه،ر خشک وزن واندام هوایی  خشک وزن یشه،ر تر وزن ،اندام هوایی تر وزن ی،اصل ساقه قطر ی،جانب شاخه

 بودند داریمعن يکیکانون ريمتغ دو مطالعه، نیا در. شد گيریاندازه بعمترمر در یشهر عملکرد و مترمربع در ییهوا اندام عملکرد ،هوایی

 شامل دوم کانونيکی متغير و برگچه تعداد برگ، طول ی،اصل ساقه قطر بوته، عرض بوته، ارتفاع صفات شامل اول يکیکانون ريمتغ و

 که بود اندام هوایی عملکرد و یشهر عملکرد یشه،ر خشک وزن ،اندام هوایی خشک وزن یشه،ر تر وزن ،اندام هوایی تر وزن صفات

 موردتقسيم و  یاصل گروه چهار به هايتجمعی بندگروهی برا يکیکانونی رهايمتغ داشت. هايتجمع ککيتف در را نقش نیشتريب

 .نمود يدأیتای خوشه تجزیه توسط مشابهی هاگروه به را هاجمعيت تفکيک کانونيکی تشخيص تابع تجزیه نتایج .گرفتند قرار استفاده

 داد. نشان یخوب قابليت ،شاخص صفات ییشناسا و يکیژنت تنوع یابیارز در يکیکانون يصتشخ یهتجز روش

 

 .ایخوشه تجزیه کانونيکی، تشخيص زیهتج ژنتيکی، تنوع ،(.Glycyrrhiza glabra L) بيانشيرین :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 اهاانيگی هاخانواده نیبزرگتر ازی کی نوزيلگوم نوادهخا
 انيبنیريش .است جنس 650 حدود و ونهگ 18000 با گلدار

 نیتریمیقاد از ،رهيات نیاایای دارو اهانيگ نیمهمتر ازی کی
 درماان یبارا شيپا ساال 4000 از و استیی دارو اهانيگ

al. et Zberjdi, ) اسات شاده استفاده هایماريب ازی اريبس

 عنوانباه هافارماکوپاه بيشتر در انيبنیريش شهیر از (.2017
 ی غنی منبع اهيگ نیای اهزومیر و هاشهیر است. ادشدهی دارو
 نیمهمتر باشد.یمی ستیز نظر از فعال وی عيطب هایبيترک از
 کااه اساات نیزیسااريگل نااام بااه یاماااده آن ماارهره بيااترک
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 از ترنیريش برابر 50 و است هانيساپون دسته ازی دیکوزيگل
 آن زيدرولياه محصاول و (al et Mousa,. 2007) است قند
یای ارود مهم یهاتيفعال ازی اريبسی دارا دياس کیزیسريگل

 یباکترضاد (،,Gibson 1987) بیالتهاضاد تيافعال ازجملاه
(2007 Nowakowska,)، یدانياکساایآنت ،يتحساسااضد 
(2009 .,al et Hong،) یقااارچ ضااد ( .,al et Fatima

  نيهمچنا و (al et Chung,. 2000)ی توماور ضاد (،2009
 است. (Hosseinzadeh, & Asl 2008) یروسیو ضد
 زمره در رانیا ان،يبنیريش اهيگیی دارو تياهم به توجه با

 کاه آنجاا از دارد. قارار ايادن در اهيگ نیا مهم صادرکنندگان
ی هااقطب نیمهمتار از کرمانشاه و کرمان فارس، هایاستان
 از تان صادها انهيسال هستند، محصول نیا صادرات و ديتول
 برداشاتی وحشا صاورتبه آن شیارو مناطق از اهيگ نیا
 ویژههبا کشاوری جناوبی هاقسمت در که یطوربه ،شودیم

 انقاراض خطاروضاعيت  در اهيگ کرمان و فارسی هااستان
 ریذخاا حفظ به روزافزون و خاص توجه نیبنابرا دارد. قرار
 در تاالش شاود.یم احسااس شيپ از شيب اهيگ نیای تواره
 موجودی اهيگ کيژنت منابع ژهیوبه و هاشگاهیرو حفظ جهت
 رياتکث و اءيااح ،یدائم محافظت ،ییشناسا قیطر از آنها در

 بقااء و حفظ جهت در مرهری گامی اهيگ دشوندهیتجد منابع
 آنی عايطب شاگاهیرو حفاظات تیانها در و نظر مورد گونه
 در مشااهده قابالی یکزيف تفاوت وجودی پيفنوت تنوع .است
 شاامل رای طايمح وی يکاژنتی اجزا و باشدیم تيجمع یک
 کاه اسات تنوعی اجزا از یکیی پيژنوتی هاتفاوت شود.یم

 نيبا ایا تيجمع یک درون افراد انيمی کيژنت تنوع به منجر
 نیمهمتار ازی کای و شاودیم گوناه یک درونی هاتيجمع
 صافات هیپا بر پيفنوت اساس .باشدیم اصالحگران یازهاين
 طيمحا باا واکانش و پيژنوت بيکتر لهيوسبه وی فيک وی کمّ
 کاافی انادازه باه نموناه اندازه اگر (.,Loos 1993) باشدیم

ی هااتفاوت شادهی ريگاندازهی یکزيف صفات و باشد بزرگ
ی واقع ندهینما توانندیم آنها دهند، نشان ارقام نيبی داریمعن
 .(,Humphreys 1991) باشند تيکیژن تنوع زانيم از

 بااا دارد. وجااود تنااوع یيرگاناادازهی باارا روش ینچنااد
 شاودیم یاهتجز جداگانه طوربه صفت هر يره،متغ تک یهایهتجز

 صافات کاه یزماان را یبررسا مورد یهايپژنوت تفاوت يزانم و
 کنادینم يفتوصا دارناد ارتباا  یکادیگر باا شاده یيرگاندازه
(2004 ,al. et Yeater.) یهااروش از یکایی اخوشاه یاهتجز 

 مختلاف جواماع ينب تنوع يينتعی برا که است يرهمتغ چندی آمار
 براسااس مختلفی هاگروه به آنهای بنددسته وی جانور و ياهیگ

et Saburi ) گياردیم قارار استفاده مورد يکیژنت تشابه یا فاصله

2008 .,al.) نژادگرباه باه توانادیم مورد دو در حداقل روش ینا 
 تشاابه براساس افراد یواقعی هاگروه ردنک يداپ یکی :یدنما کمک
ی محادود افاراد انتخاب و هاداده کاهش یگرد و آنها ينب يکیژنت
 يصتشاخ یاهتجز (.,Jobson 1992) اسات هدسات یا گروه هر از

 کاه اسات يرهچنادمتغی آمااری هاروش از یگرد یکی يکی،کانون
 قرار یبررس مورد ارقام ينب تفاوت در همزمان طوربه صفات همه
 باه نسبت را هايتجمع ازی قو ياربس یسهمقا روش ینا ند،گيریم

Yeater ) سازدیم فراهم آیدیم بدست يرهمتغ تک یهتجز از آنچه

2004 .,al et). هیاتجز از مرکبی روشی کيکانون صيتشخ هیتجز 
Vaylay ) اسات کيکانونی همبستگ هیتجز وی اصل یهامرلفه به

2002 Santen, van &.) هاایترکيب یاه،تجز روش ینا واقع در 
 را هااگروه یا هاکالس ينب تفاوت يشترینب که یاصل صفات یخط

 (.Sood Bains & ,1984) کنادیم مشاخص د،نساازیم فاراهم
ی دارا کاه هساتندی صافات یخط هایکيبتری کيکانونی رهايمتغ
 در يرهاامتغ ینا باشند.یم گروه هر با چندگانهی همبستگ نیشتريب

 یکادیگر باا ییبااا یهمبستگ شده یگيراندازه صفات که یحالت
 یکادیگر از مساتقل و نداشاته یهمبساتگ یکدیگر با باشند داشته
 يصتشاخ یاهتجز (.Santen, van & Vaylay 2002) باشاندیم

 درون هاایاهر از را هاايتجمع باينهاای اهر توانادیم يکیکانون
 یزماان هاايتجمع ينب يصتشخ کردن حداکثر يلهوسبه هايتجمع
 کناد جادا شاود،یم آزماون هااجمعيت درون تنوع مقابل در که
(1973 Riggs,.) مرباع آمااره يتای،جمع درون تنوع يينتع از بعد 

 دهندهنشاان کاه شااخص یک عنوانبه (2D) يسماهاانوب فاصله
 (.,Loos 1993) شااودیم اسااتفاده هاساات،يتجمع ينباا تفاااوت
 سابب کاه را ارقاام درون تناوع اسات قاادر روش ینا ينهمچن
 يصتشاخ یانا کند. جدا ،است يکیژنت هایاهر و يطیمح هایاهر
 هاايتجمع درون واریاانس باه هايتجمع يانم یانسوار يلهوسبه

 یاهتجز از حاصل اطالعات از (.,Rencher 1992) یدآیم بدست
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 یارز به ارقام و هاتوده یبندگروهبرای  توانیم يکیکانون يصتشخ
 دارد، وجاود آنهاا درون زیاادی شاباهت کاه کوچکتر یهاگروه
 یاهتجز از اساتفاده در (.2000Naik,  & treetKha) نمود استفاده
 یبرا یروش يينتع و یگروه درون شباهت مقدار يينتع ،ایخوشه
 اسات، شده يریگاندازه شباهت مقدار یهپا بر که هاخوشه يلتشک
 يریگانادازه يکی،کاانون يصتشاخ یاهتجز در اماا باشد،یم ازم

 شاده محاسابه يکیکاانون يرهاایمتغ از يممساتق طورهبا شباهت
 مراکاز عنوانبه يکیکانون يرهایمتغ يانگينم مقدار شود.یم استفاده
 چند هایروش از (.al et Yeater,. 2004) شوندمی یتلق هاگروه
 (L. max Glycine) ساویا در فناوتيپی صافات براسااس متغيره

(1984 Sood, & Bains،) سااله چند لوليوم (perenne Lolium) 
(1991 Humphreys,) لولياااوم هایگوناااه و (1993 Loos,) 

 صاافت 15 (2007) همکاااران و Safari اساات. شااده اسااتفاده
 تجزیااه بااا ينیزمبااادام رقاام 39 در را یزراعاا و یکیمورفولااوژ

 انآنا ياقتحق یجنتاا دادناد. قرار یابیارز مورد متعارف يصتشخ
 شاامل یکانون يرمتغ و بودند دارمعنی یکانون يرمتغ دو که داد نشان
 صاد وزن و بوتاه در غاالف تعداد روغن، عملکرد دانه، صد وزن

 ينهمچناا داشاات. ارقااام يااکتفک در را نقااش يشااترینب غااالف
 ساه باه را ارقاام يکی،کاانون یمتغيرهاا کمک به ارقامی بندگروه
 یهایاهتجز کاه داد نشاان ماذکور یشآزما نمود. يمتقس یرگروهز

 ارقاام تناوع یبررس وی بندگروه دری اخوشه و یکانون تشخيص
 .(Santen, van & Vaylay 2002) بودناد مرهر و يدمف ينیزمبادام
 یمرتعا چمان یناوع ارقام يکیژنت تنوع یبررس که برایطوریبه
(pratensis Poa) روش متعاارف تشخيص یهتجز که دادند نشان 

 يکایژنت تنوع يزن و مختلف صفات ينب رابطه یبررس برای یمناسب
Ariyo, & Makinde ) ماورد یانا در .اسات مختلاف ارقام ينب

 زراعای صافات بيشاتر ينیزمبادام رقم 22 یبررس در يزن (2010
  دادند. قرار یابیارز مورد را صفت( 33)

 و مورفولوژیاک صافاتی مبناا بری يکژنت تنوعی ابیارز
 نشیگاز پالسام،ژرمی ساازماندهی بارا تواندیم عملکردی

 در یهااتيجمع دياتول وی رياگدورگی برا مناسب نیوالد
 هادف (.al et Foundra,. 2000) باشاد سودمند تفرق حال
 مختلاف یهااجمعيت دری يکاژنت تناوعی ابیارز مطالعه نیا

 است.ی پيفنوت صفات براساس بيانشيرین

 هاروش و مواد
 یعملکارد و یکیمورفولاوژ صافات تنوع یبررس منظوربه
 پاس زنجاان، يمیاقل یطشرا در (1 )جدول مختلف هایيتجمع
 باا یهاایزومر بالفاصله یيز،پا فصل در هايتجمع یآورجمع از
 کامال یهاابلوک طارح قالاب در متریسانت 15 طول و 2 قطر
  یافرد یرو و 60 یافرد ينبا فاصاله باا تکرار 5 با یتصادف
 مزرعااه یشآزماا یاجاارا محال شاادند. کشات متریساانت 40
  درجااه 35 ییايااجغراف عاارض بااا زنجااان دانشااگاه يقاااتیتحق
 ارتفااع و قاهيدق 1 و درجاه 47یی اياجغراف طاول و قهيدق 25

 يمياییشا و يزیکایف ياتخصوص بود. ایدر سطح از متر 1663
 از خااک وناهنم است. آمده 2 جدول در يقاتیتحق مزرعه خاک
 از ساتفادها باا خااک بافات و یآورجمع مترییسانت 30 عمق
Gee & ) دشااا ياااينتع Hydrometer Bouyoucosروش

1979 Bauder,.) ياازانم pH و EC اسااتفاده بااا  N65-CPD

meter-multi (ISTEK یجنوبکره کشور ساخت) يریگانادازه 
 Black و Walkley شااده اصااالح روش بااا یآلاا کااربن شااد.
(1965 .,al et Allison)، وشر باا کربناتيمکلس  Calcimeter

Bernard (1974 Khym,) روش و يریگاناادازه Olsen یباارا 
sonNel & ) شاد اساتفاده يمکلس و پتاس فسفر، یمحتوا يينتع

1982 Sommers,). روش از اسااتفاده بااا يتااروژنن مقاادار 
Kjehdal شد يينتع (1982 Bremner,.) بوتاه، ارتفااع صافات 
 طاول برگچاه، تعاداد بارگ، عارض بارگ، طول بوته، عرض
 در یاصل ساقه قطر و یجانب شاخه تعداد برگچه، عرض برگچه،
انادام  برداشات از بعاد و يریگاندازه کشت دوم سال ماهیورشهر

 در اتاااقی دمااا در و هیسااا در هانمونااه یرزميناای،ز وهااوایی 
 یشاه،ر تر وزن ،اندام هوایی تر وزن صفات و خشک یشگاهآزما
 باه یشاهر نسبت یشه،ر خشک وزن واندام هوایی  خشک وزن

 یشاهر عملکارد و مترمربع دراندام هوایی  عملکرد ،اندام هوایی
 عارض و طول به مربو  یکمّ صفات شدند. یبررس مترمربع در
 شاد. يریگانادازه یجيتاالد يسکول و کشخط کمک به هااندام

 کاهشاود می انجاام صاورتیهب کانونيکی تشخيص تابع محاسبه
 درون اخاتالف شااخص باه هاگروهبين اختالف شاخص نسبت
 يارتغم ترتياب این به (.,Rencher 1992) گردد حداکثر ها،گروه
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 ویاژه باردار مقاادیر آن ضارایب کاه آیادمی بدست کانونيکی
 درون مربعاات مجماوع مااتریس W کاه است B1-w ماتریس
 هانموناه گروهایبين مربعاات مجماوع مااتریس B و گروهی
 گاروه دو مرکزی مقدار بين تفاوت (.,Rencher 1992) باشدمی

  فرمااول اباا و اساات (2D) ماهاااانوبيس فاصااله بااا براباار
)2Y-1(Y1-S ' )2Y-1(Y = 2D شد محاسبه.  

 کوواریاانس واریاانس مااتریس معکاوس S-1 آن در که
 صافات مياانگين بردارهای ترتيببه 2Y و 1Y و است نمونه
 (.,Rencher 1992) اسات 2 و 1 هایگروه شده گيریزهاندا

SAS  یآماار افازارنارم از تفادهاس با آمدهدستب اطالعات

 و گرفتاه قارار يلوتحلیاهتجز مورد SPSS )20.0( و )9.4(
 منظورباه .شاد انجام دانکن روش به صفات يانگينم یسهمقا
 بااا وارد روش بااه ایخوشااه یااهتجز هااايتجمع یبناادگروه
 هااداده کاردن اساتاندارد از بعاد يدسیاقل فاصله از استفاده
 دندروگرام برش از پس شد. رسم مربوطه دندروگرام و انجام
 باا ایخوشاه هیاتجز از آمده بدست هياولی بندهگرو صحت
  گرفت. قرار یابیارز مورد صيتشخ تابع

 

 ایران بیانشیرین مختلف هایجمعیت آوریجمع أمنش و کد -1 جدول

 جمعیت استان انستشهر کد جغرافیایی طول جغرافیایی عرض ارتفاع

1870 39° 71' 67" 51° 56' 67" Y 1 بویراحمد و هیکهکيلو یاسوج 

2240 30° 16' 05" 51° 52' 13" SP 2 فارس سپيدان 

2300 30° 96' 54" 52° 68' 59" A 3 فارس اقليد 

860 29° 61' 83" 51° 65' 83" KAZ 4 فارس کازرون 

920 30°  07' 13" 50° 31' 07" BAJ 5 فارس ممسنی باجگاه 

1170 28° 75' 11" 54° 51' 21" D 6 فارس داراب 

2460 30° 41' 32" 51° 17' 03" SM 7 اصفهان سميرم 

1825 32° 05' 01" 51° 52' 06" SH 8 اصفهان شهرضا 

945 28° 18' 06" 55° 54' 14" HA 9 هرمزگان آبادحاجی 

1766 29° 45' 32" 55° 67' 08" SE 10 کرمان سيرجان 

2300 29° 23' 30" 56° 60' 06" BA 11 کرمان بافت 

2047 29° 92' 64" 56° 57' 50" MS 12 کرمان بردسير 

1600 31° 44' 50" 54° 12' 32" TF 13 یزد تفت آبادعلی 

1544 30° 47' 83" 54° 21' 17" MR 14 یزد توسمر 

1070 37° 47' 02" 57° 31' 43" BJ 15 شمالی خراسان بجنورد 

1063 35° 23' 64" 58° 48' 19" KA 16 رضوی خراسان کاشمر 

1341 38° 28' 18" 47° 02' 55" AH 17 شرقیآذربایجان اهر 

1480 36° 20' 91 45° 55' 13 R 18 غربیآذربایجان ربط 

1476 36° 22' 13" 46° 12' 52" SQ 19 کردستان سقز 

1265 36° 04' 06" 49° 44' 49" T 20 قزوین تاکستان 

1472 33° 38' 02" 56° 24' 41" E 21 ایالم ایالم 

1400 34° 20' 13" 47° 05' 53" K 22 کرمانشاه کرمانشاه 
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 آزمایش انجام محل خاک شیمیایی و یفیزیک خصوصیات – 2 جدول

 آلی ماده

)%( 

 هدایت

 الکتریکی

(ds/m) 

 اسیدیته

(pH) 

 کلآهک

)%( 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسیم

(mg/kg) 

 منیزیم

(meq/l) 

 کلسیم

(meq/l) 

 بافت

 خاک

 رسی - لوم 1/2 1/1 286 6/9 09/0 40 27 33 2/7 28/8 72/0 18/1

 

 

 نتایج
 یانسوار حداقل روش به ایخوشه یهتجز یجنتا براساس

 یبررس مورد هایيتجمع يدسیاقل فاصله مربع يارمع و وارد
 صاحت منظوربه .(1 )شکل گرفتند قرار مجزا گروه چهار در

 تاابع از ایخوشه یهتجز روش از آمدهبدست هاییبندگروه

 .یادگرد اساتفاده (out Hold) یکنارگذار روش به يصتشخ
 يصتشاخ تاابع است. آمده 3 جدول در يصتشخ تابع نتایج
 یبنادگروه يحصاح طورباه هاايتجمع یتماام که داد نشان
 بود. %100 يصتشخ تابع کل يتموفق يزانم و اندشده

 

 
  یانبیرینش یتجمع 22 یعملکرد و یکیرفولوژوم صفات یاخوشه یهتجز از حاصل دندروگرام -1 شکل

 وارد روش براساس
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 اول ياککانون يارمتغ دو يکیکاانون يصتشاخ یهتجز در
 دارمعنای کانونيکی هایهمبستگی (.4 )جدول بودند داریمعن
 و (Rc= 924/0) کانونياک متغيار اولاين باا هاجمعيت بين

 اسات ایان دهندهنشان (Rc= 842/0) کانونيک متغير دومين
 خوبیباه را هااجمعيت باين تفااوت کانونياک متغيرهای که

  (.4 )جدول کنندمی توجيه
 بوتاه، ارتفااع صافات يکیکاانون شده استاندارد یبضرا
 در برگچاه تعاداد بارگ، طول ی،اصل ساقه قطر بوته، عرض
 (.4 )جادول است توجه قابل يکیکانون يصتشخ رابطه يناول

 یشاه،ر تار وزن ،اندام هوایی تر وزن صفات یبضر ينهمچن
 یشاهر عملکرد یشه،ر خشک وزن ،هوایی اندام خشک وزن
 يکیکاانون يصتشاخ رابطه يندوم دراندام هوایی  عملکرد و
 (.4 )جدول است یادز

 یبااارا دوم و اول داریمعنااا يکیکاااانون يرهاااایمتغ از
 در که طورهمان .(2 شکل) شد استفاده هاجمعيت یبندگروه
 و آماد بدسات مجزا کامالً گروه 4 شود،یم مشاهده 2 شکل
 شد محاسبه يسماهاانوب فاصله براساس هاگروه ینا فواصل

 هااگروه ينبا فواصال جفت همه است. آمده 5 جدول در که
 و 1 هاایگروه اساس، این بر (.P<0001/0) بودند داریمعن
 را ماهاانوبيس فاصله بيشترین 4 و 2 هایگروه و کمترین 4
 2 هایگروه از استفاده نمونه، عنوانبهرو ازاین داشتند. هم با
 کارهااای در فرضای هاایتالقی والادین تابعياتبارای  4 و
 يکایژنت تناوع گاروه هار بود. خواهد مفيد احتمااً نژادیبه

 در و اشاتد یگروها ينب تنوع به نسبت یکم یگروه درون
 یکمتار يکیژنت فاصله گروه یک داخل یهايتجمع يقتحق
 .داشتند یکدیگر با

 
 مطالعه مورد بیانشیرین هایجمعیت بندیگروه صحت برای تشخیص تابع نتایج -3 جدول

 
 بندیگروه

 اعضای گروه
 کل جمع

 1 2 3 4 

 اصلی

 مجموع

10 0 0 0 10 

0 2 0 0 2 

0 0 2 1 3 

0 0 0 7 7 

 درصد

100 0 0 0 100 

0 100 0 0 100 

0 0 7/66 3/33 100 

0 0 0 100 100 
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 مطالعه مورد نبیایرینش هاییتجمع در شده یریگاندازه صفات یکیکانون استاندارد یبضرا -4 جدول

 متغیر کانونیکی
 صفات

3 2 1 

 بوته ارتفاع 689/0 542/0 -162/0

 بوته عرض 559/0 447/0 -333/0

 اصلی ساقه قطر 639/0 633/0 -074/0

 برگ طول 549/0 261/0 -057/0

 برگ عرض 038/0 468/0 622/0

 برگچه تعداد 615/0 -264/0 -541/0

 برگچه طول 272/0 693/0 379/0

 برگچه عرض 051/0 438/0 568/0

 جانبی شاخه تعداد 374/0 731/0 082/0

 اندام هوایی تر وزن 192/0 851/0 -042/0

 ریشه تر وزن 462/0 672/0 190/0

 اندام هوایی خشک وزن 206/0 849/0 -001/0

 ریشه خشک وزن 344/0 735/0 201/0

 هوایی اندام به ریشه خشک وزن نسبت 087/0 -455/0 381/0

 ریشه عملکرد 342/0 731/0 211/0

 اندام هوایی عملکرد 206/0 849/0 -001/0

ns701/0 **853/0 **924/0 کانونیکی همبستگی 

ns 1 سطح در داریمعنی و داریمعنی عدم :** و% 

 

 ،HA، SE، BAJ، KAZ) جمعيت 10 شامل اول گروه
SP، TF، SH، MR، D و MS،) 2 دارای دوم گااااااروه 

 ،K) جمعيات ساه شاامل سوم گروه (،E و AH) جمعيت
KA و BJ) جمعيت هفت یادار چهارم گروه و (BA، Y، 

A، R، SQ، SM و T) هاااداده واریااانس تجزیااه .بااود 
 عنوانباه هااگروه) نامتعادل تصادفی کامالً طرح براساس
 منظاور تکارار عنوانباه آنهاا درون هایجمعيت و تيمار
 نظار از هااگروه يانگينم یسهمقا برای شد. انجام گردید(
 داریمعنا دامناه حاداقل روش از یاابیارز ماورد صفات

 بين دارمعنی تفاوت ازحکایت  نتایج شد. استفاده (دانکن)
 خشک وزن نسبت صفت بجز صفات تمامی برای هاگروه
  (.7 )جدول داشتاندام هوایی  به یشهر

 در گاروه هار یبارا شده يریگاندازه صفات يانگينم
 در شده یبندگروه هایيتجمع است. شده آورده 6 جدول
 وزن بوتاه، عرض بوته، ارتفاع ینبااتر یدارا دومخوشه 

 ،انادام هاوایی خشک وزن یشه،ر تر وزن ،اندام هوایی تر
اندام هاوایی  عملکرد و یشهر عملکرد یشه،ر خشک وزن
 بود. مترمربع در
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 ایخوشه تجزیه روش به بندیخوشه از حاصل هایگروه بین (2D) ماهاالنوبیس فواصل -5 جدول

 4 3 2 1 گروه

1 0    

2 **22/830 0   

3 **05/115 **13/574 0  

4 **31/59 **74/935 **19/80 0 

 %1 احتمال سطح در داریمعنی :**    

 

 

 

 
 چهارم گروه (4 و سوم گروه (3 ،دوم گروه (2 ،اول گروه (1 ؛کانونیک متغیرهای براساس هاجمعیت بندیگروه -2 شکل
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 ایخوشه تجزیه از حاصل هایگروه به مربوط شده گیریاندازه صفات میانگین مقایسه -6 جدول

 صفات
 میانگین گروه

 میانگین کل
1 2 3 4 

 b92/57 a9/85 b50 c36 46/57 بوته ارتفاع
 ab09/68 a5/76 b66/56 c88/43 27/61 بوته عرض

 b04/6 a3/8 c33/5 c8/4 12/6 اصلی ساقه قطر
 b21/7 a27/9 b04/7 b28/6 29/8 برگ طول
 a28/13 a2/14 b93/7 a88/12 07/12 برگ عرض
 b32/11 a4/13 a53/13 b05/11 33/12 برگچه تعداد
 ab62/27 a8/31 c66/16 b74/22 71/24 برگچه طول
 a14/7 a6/7 b8/4 a94/6 62/6 برگچه عرض

 a46/4 a2/5 b06/3 b25/3 99/3 جانبی شاخه تعداد
 a86/261 a7/262 b33/128 b37/128 32/195 هوایی اندام تر وزن

 b74/260 a5/336 c6/168 c63/183 37/372 ریشه تر وزن
 a76/142 a8/146 b6/67 b69/72 46/104 اندام هوایی خشک وزن

 a6/168 a1/203 b53/94 b06/112 57/144 ریشه خشک وزن
 a24/1 a52/1 a39/1 a58/1 43/1 اندام هوایی به ریشه خشک وزن نسبت

 b88/526 a69/634 b42/295 b04/353 51/452 ریشه عملکرد
 a13/446 a75/458 b25/211 b14/227 82/335 اندام هوایی عملکرد

 باشد.می %1 احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون براساس دارمعنی اختالف وجود عدم منزلهبه ستون هر در مشابه حروف

 
 بحث

 مااورد هااایجمعيت ،ایخوشااه تجزیااه نتااایج براساااس
 صاحت منظورباه و گرفتند قرار مجزا گروه چهار در بررسی
 تاابع ازای خوشه تجزیه روش از آمدهبدست هایبندیگروه

 گردیاد. اساتفاده (out Hold) کنارگذاری روش به تشخيص
 صاحيح طورباه هاجمعيت تمامی که داد نشان تشخيص تابع
 %100 تشاخيص تابع کل موفقيت ميزان و اندشده بندیگروه
 گویناد.می تشخيص تابع کل موفقيت ميزان را مقدار این بود.
 در حاد چه تا تشخيص تابع که دهدمی نشان موفقيت ميزان
 Safariموفق بوده است ) هاگروه بين تشخيص یا بندیگروه

2007., et al .)Safari ( نياز در تحقيقای 2007) و همکاران
زمينی انجااام دادنااد، ای بااادامهااای مزرعااهروی داده کااه

بندی کردناد و های مورد مطالعه را در سه گروه دستهژنوتيپ
 از %100کاه  دادناد نشان با استفاده از تجزیه تابع تشخيص

 روی مطالعااه در بااود.شااده  انجااام صااحيح هابناادیگروه
 کاهه شاد داد نشان نتایج زراعی یونجه مختلف هایجمعيت
 باا و گرفتاه قارار گاروه ساه در بررسی مورد هایژنوتيپ
بندی دساته %100مشخص شد کاه  تشخيص تابع از استفاده
 & Aziziصاورت صاحيح انجاام شاده اسات )هاا بهگروه

2013Abdollahi, .) کااه توسااط  یگاارید يااقدر تحق یولاا
Jaynes ذرت انجاااام شاااد،  یرو( 2003ن )و همکاااارا
شادند و  یبندگاروه دساته 5در  یبررسا ی موردهايپژنوت
 يحها صحیبنداز گروه %80داد که يص نشان تابع تشخ یجنتا

 ياردو متغ يکیکاانون يصتشاخ یاهدر تجز باود. شادهانجام 
 يابترک يکی،کاانون يارهار متغبودند.  داریاول معن يککانون
 يرهااایکننااده و متغ يناایبيشپ يرهااایمتغ ی مجموعااهخطاا

 & Vaylayکناد )گيری شده را محاسابه میهمجموعه انداز

2002van Santen, .)  



 

 

 ایخوشه تجزیه از حاصل بندیگروه میانگین مقایسه برای واریانس تجزیه -7 جدول

 آزادیدرجه تغییرات منابع
 مربعاتمیانگین

 برگچه عرض برگچه طول برگچه تعداد برگ عرض برگ طول اصلی ساقه قطر بوته عرض بوته ارتفاع

 86/4** 02/135** 73/6** 15/25** 73/4** 81/7** 32/875** 06/1483** 3 جمعیت

 10/1 51/13 56/0 21/4 25/1 37/0 67/91 76/68 18 خطا

 46/15 73/14 39/6 41/16 81/15 36/10 33/16 82/15 )%( تغییرات ضریب

ns ** 1داری در سطح داری و معنیعدم معنی :و% 

 

 ... -7 جدول ادامه

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 تعداد شاخه جانبی
 وزن تر

 اندام هوایی

 وزن تر

 ریشه

 خشک  وزن

 اندام هوایی
 وزن خشک ریشه

 وزن خشک  نسبت

 اندام هوایی ریشه به

 عملکرد

 ریشه

 عملکرد

 اندام هوایی

 ns167/0 **59/88272 **98/93009 57/9172** 32/9524** 63/19496** 54/32472** 81/3** 3 جمعیت

 38/5680 8/7363 078/0 56/755 67/581 18/1560 01/1959 25/0 18 خطا

 08/21 07/19 04/10 13/17 81/21 13/17 99/21 99/14  ضریب تغییرات )%(

ns  1داری در سطح داری و معنیعدم معنی :**و% 
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 یهمبساتگ يکی،کاانون شاده استاندارد يصتشخ یبضرا
 را يکیکاانون يرهاایمتغ و یاصال يرهایمتغ ينب ساده یخط

 شاده اساتاندارد يصتشاخ یبضرا روازاین کند.می محاسبه
 يرهایمتغ که است یمشترک یانسوار کنندهمنعکس يکیکانون
 در توانادیم و دارناد يککانون متغيرهای با شده يریگاندازه
 ماورد ياککانون رابطه هر در متغير هر ینسب يهتوج یابیارز
 Rencher .(Abdollahi, & Azizi 2013) يردبگ قرار يرتفس
 از يصتشاخ توابع يرتفس یبرا که کندیم يهتوص يزن (1992)

 یبضارا یانا .شاود استفاده استانداردشده يصتشخ یبضرا
 هاایاهر حاذف از پاس را ير(متغ) صفت هر سهم و يراتتأه
 واقاع در و دهادیم نشاان يصتشاخ تواباع در صفات یرسا
 تاابع در را صافت هار خاالص هاایاهر کاه گفات توانیم

 دو يکیکاانون يصتشاخ یهتجز در کند.یم محاسبه يصتشخ
 دهادمی نشاان نتاایج .بودناد داریمعنا اول ياککانون يرمتغ

 دارند، را کانونيکی شده استاندارد ضرایب بيشترین که صفاتی
 ءایفا مطالعه مورد هایجمعيت بين تنوع در را هيرأت بيشترین

 هااجمعيت این بين تنوع از بيشتری سهم عبارتیبه و کنندمی
 روی مطالعاه نتایج باشد.می توجيه قابل صفات این براساس
 دو کاانونيکی تشخيص تجزیه در که داد نشان زراعی یونجه
 ضارایب براسااس شدند. دارمعنی دوم و اول کانونيکی متغير

 وزن باارگ، خشااک وزن صافات کااانونيکی، شادهداستاندار
 سااقه خشاک وزن و برگ تر وزن کل، تر وزن کل، خشک
 دوماين در بوتاه ارتفااع صافت و کاانونيکیرابطه  اولين در

 یهااجمعيت باين تنوع در را هيرأت بيشترین کانونيکیرابطه 
 در .(Abdollahi, & Azizi 2013) اندداشاته مطالعاه ماورد
 در (0720) نهمکااارا و Safari توسااط کااه ییهااایشآزما
 در غاالف تعاداد غاالف، وزن صفات شد، انجام ينیزمبادام
 توجاه قابال يصتشخ تابع اول رابطه در دانه صد وزن بوته،
ی هااآزمایش در مشاابه صافاتی برای روند ينچن که بوده
 براسااس هااجمعيت بنادیگروه .است آمده بدست يزن یگرد

 مجزا گروه 4 در را هاجمعيت دوم، و اول دارمعنی متغيرهای
 تنوع گروه هر در که داد نشان ماهاانوبيس فواصل داد. قرار
 یگروهينب تنوع به نسبت تریکم مقدار یگروهدرون يکیژنت

 فاصاله گاروه یاک داخال یهاايتجمع يقتحق در و دارد
 دارند. یکدیگر با یکمتر يکیژنت

 باااترین دارای دومخوشه  در شده بندیگروه هایجمعيت
 ریشاه، تار وزن ،انادام هاوایی تر وزن بوته، عرض بوته، ارتفاع
 و ریشاه عملکارد ریشه، خشک وزن ،اندام هوایی خشک وزن

 ایان اهميات به توجه با که بود مترمربع دراندام هوایی  عملکرد
ماورد  ایان در رسادمی نظرباه بيانشايرین عملکرد در صفات
 برخاودار باااتری اهميت ازخوشه  این در موجود هایجمعيت
 یبضارا یدارا ذکرشاده، صافات کاه است ذکر به ازم باشند.
 یهاايپژنوت .دبودنا يککانون يرهایمتغ در يزن یبزرگ يکیکانون
 بااا عملکارد وجاود با گروه ینا درون یهايتجمع به مربو 

 داده تالقای یگرهماد باا اسات بهتار کم، يکیژنت فاصله يلدلبه
 بارای هيبریاد رقام یجادا برای ینژادبه یهابرنامه در و نشوند

 بااه مربااو  افااراد از اساات بهتاار یسهتااروز حااداکثر حصااول
 يشاترب فاصاله یدارا و متفااوت یهااگروه در که هاییيتجمع
 در ينهمچنا گردد. استفاده هستند، يق(تحق ینا در 2 و 1 گروه)

 یانا باه مرباو  یهاايتجمع از فاصاله حاداکثر با یهاگروه
 دهناد،یم نشاان را يکایژنت فاصاله حاداکثر خاود که هاگروه
 برد. بهره يبریدهاه ینوالد عنوانبه توانیم

 ينباا کااه دهاادیم نشااان يااقتحق یاانا یجنتااا یکلاا طورهباا
 دارد وجاود یداریمعنا يکیژنت تنوع مطالعه مورد هایيتجمع
 در يشاترب توجه لزوم و یرذخا ینا بودن ارزشمند از حکایت که

 از یبرخ ينهمچن، آنهاست ییشناسا و ارزیابی ی،نگهدار حفظ،
 بااا يدتول توان داشتن با آنها به مربو  یهاژنوتيپ و هايتجمع
 ماورد ینژادبه یهابرنامه در توانندیم یگرد مطلوب صفات یا و

 یهتجز باشند. شدهاصالح ارقام يدتول منشأ و بگيرند قرار استفاده
 ییشناساا و تناوع يازانم محاسابه در يازن کانونيکی يصتشخ
 ماورد بيانشايرین یهايتجمع ينب تنوع در هررم ياربس صفات
 ينب تنوع در شده ییشناسا مرهر صفات کرد. عمل موفق یبررس
 اصالی، سااقه قطار بوتاه، عرض بوته، ارتفاع شامل هايتجمع
 ریشاه، تار وزن ،اندام هاوایی تر وزن برگچه، تعداد برگ، طول
 و ریشاه عملکارد ،ریشه خشک وزن ،اندام هوایی خشک وزن

 ينبا صافات یانا تنوع يصتشخ باشد.یم اندام هوایی عملکرد
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 بار تا دهدیم را اجازه ینا گراصالح به بيانشيرین یهايتجمع
 کند. تمرکز است، شده تنوع موجب که یمشخص صفات
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Abstract 
    Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) is one of the oldest and most important medicinal plants in 

Fabaceae, used for curing many diseases since 4000 years ago. This study was conducted to 

evaluate the genetic diversity of 22 different licorice populations based on morphological and 

yield traits at the research field of the Faculty of Agriculture, Zanjan University, during 2016 to 

2018. Morphological and yield traits including plant height and width, leaf length and width, 

number, length and width of leaflets, number of lateral branches, main stem diameter, aerial 

parts fresh and dry weight, root fresh and dry weight, root to aerial parts ratio and aerial parts 

and root yields (per m2) were measured. Canonical discriminant (CDA) and cluster (CA) 

analyses were used to group the populations. In CDA, the first two canonical variables were 

significant. The first canonical variable included plant height and width, main stem diameter, 

leaf length and the number of leaflets, and the second one included aerial parts fresh and dry 

weight, root fresh and dry weight, root and aerial parts yields. The second canonical variable 

had the greatest role in population separation and grouping. Canonical variables divided 

populations into four main groups and confirmed CA clustering results. In general, the results 

indicated the good potential of canonical discriminant analysis in evaluating the genetic 

diversity and identifying the index traits in licorice. 
  
Keywords: Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), genetic variation, canonical discriminant 

analysis, cluster analysis. 
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