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چکیده
بهمنظور تعیین روابط میان عملکرد و ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی ،تجزیه همبستگیها و پی بردن به آثار مستقیم و
غیرمستقیم ویژگیهای گوناگون بر عملکرد ،آزمایشی بر روی  22ژنوتیپ توتفرنگی در مرکز تحقیقات کردستان انجام
گرفت .تجزیه و تحلیلهای چندمتغیره شامل تجزیه به مؤلفههای اصلی و تجزیه خوشهای با استفاده از دادههای حاصل
بهمنظور گروهبندی ژنوتیپها انجام گرفت .نتایج تجزیه کالستر بر اساس تمام ویژگیهای اندازهگیری شده ،ژنوتیپها را در
حدود فاصله اقلیدسی  12به پنج گروه اصلی تقسیمبندی کرد .از عوامل مهم تفکیک کالسترهای اصلی ،ویژگیهایی از جمله
کلروفیل  ،ab ،b ،aمیزان آنتوسیانین ،عملکرد ،دوره گلدهی ،ظهور اولین گل و اولین میوه بود .بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفه-
های اصلی ،چهار مؤلفه اصلی در مجموع  21/22درصد از تغییرات کل را توجیه کردند .مؤلفه اول شامل کلروفیل ،ab ،b ،a
میزان آنتوسیانین و عملکرد حدود  23/55درصد از واریانس کل را توجیه کرد .مؤلفه دوم شامل دوره گلدهی ،ظهور اولین
گل و اولین میوه بود و حدود  15/24درصد از واریانس کل را توجیه کرد .نتایج حاصل از تجزیه بایپالت تا حدود زیادی با
نتایج گروهبندی ژنوتیپهای مورد بررسی در تجزیه کالستر مطابقت داشت .همبستگی مثبت و معنیداری بین کلروفیل ،b ،a
 ،abدوره گلدهی و ظهور اولین میوه با عملکرد مشاهده شد اما همبستگی معنیداری بین عملکرد و میزان مواد جامد محلول،
عملکرد و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مشاهده نشد .همبستگی بین آنتوسیانین و ظهور اولین گل با عملکرد منفی و معنیدار
بود .نتایج رگرسیون مرحلهای نشان داد که ویژگیهای میزان آنتوسیانین ،دوره گل دهی ،ظهور اولین میوه ،ظهور اولین گل،
ظهور اولین استولون و دوره میوهدهی وارد مدل شدند .نتایج تجزیه علیت ژنتیکی نشان داد که ویژگی ظهور اولین میوه
بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد داشت و ویژگی آنتوسیانین باالترین اثر مستقیم و منفی را بر عملکرد توتفرنگی

واژگان کلیدی :توتفرنگی ،تجزیه به مؤلفههای اصلی ،همبستگی ژنتیکی ،آنتوسیانین
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بهترتیب برای سایر مؤلفهها برقرار است

مقدمه
توتفرنگی تجارتی

(Farshadfar,

).2010

)(Fragaria × ananassa Duch.

گیاهی علفی و چندساله از خانواده رز میباشد .آنتونی-

توجه کافی به همبستگی بین ویژگیها در برنامههای

نیکوالسداچسن )،(Antoine Nicolas Duchesnee

اصالحی و انتخاب برای بهبود یک یا چند ویژگی ممکن

گیاهشناس معروف فرانسوی اولین کسی بود که دورگه-

است نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد .از این رو

F.

همبستگی و نحوه تأثیر ویژگیها بر یکدیگر باید در

گیری طبیعی بین دو گونه  F. chileonsis L.و

برنامههای بهنژادی مورد توجه قرار گیرند

 virginiana Duch.را در سال  1522شناسایی کرد و

(Abasifar,

Fragaria

) .2000همبستگی بین ویژگیها ،میزان و نوع رابطه

 × ananassaنامید .این دورگه منشأ ارقام تجاری امروزی

ژنتیکی و غیر ژنتیکی بین دو یا چند ویژگی را اندازهگیری

است و از اوایل قرن  13میالدی کارهای بهنژادی زیادی

مینماید .همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی بین ویژگیهای

(Kashi and

مختلف ممکن است بهنژادگر را در گزینش غیرمستقیم

) .Hekmati, 1990توتفرنگی بهطور موفقیتآمیزی در

برای ویژگیهای کم اهمیت که اندازهگیری آنها آسانتر

گستره وسیعی از اقلیمها شامل معتدل ،مدیترانهای،

است یاری نماید .همبستگی ژنتیکی بین ویژگیها عمدتاً

جنگلهای باتالقی و نیمهگرمسیری کشت میشوند.

ناشی از چندشکلی و یا پیوستگی ژنها میباشد و از

بیشترین تولید به اقلیمهای معتدل و مدیترانهای در

لحاظ آماری بیانگر میزان کوواریانس دو ژن با ویژگیهای

عرضهای جغرافیایی  21تا  22درجه محدود میشود

مشابه یا بهشدت پیوسته است که هم زمان در یک محیط

).(Kashi and Hekmati, 1990

یکسان واریانسهای متفاوتی نشان میدهند

با افزایش اندازه نمونههایی که در برنامههای اصالحی

) .1990مزیت محاسبه ضریب همبستگی ژنتیکی نسبت به

استفاده میشود ،روشهای طبقهبندی و تنظیم تغییرات

ضریب همبستگی فنوتیپی این است که در همبستگیهای

ژنتیکی نیز بهطور قابل مالحظهای افزایش مییابند.

ژنتیکی اثر عوامل خارجی (که در ایجاد ارتباط غیرواقعی

استفاده از روشهای آماری چندمتغیره بهطور همزمان

بین ویژگیها دخالت داشتهاند) حذف یا به حداقل مقدار

چندین متغیر مربوط به افراد تحت بررسی را تجزیه و

خود میرسد ).(Ghannadha, 2002

تحلیل میکند و یک راهکار مهم جهت طبقهبندی ژرم-

روش تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر (،)Wright, 1921

پالسم و تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی بین مواد اصالحی

روشی است که روابط بین ویژگیها و اثرات مستقیم و

است ) .(Mohammadi and Prasanna, 2003تجزیه به

غیرمستقیم آنها را بر عملکرد روشن میسازد .در این

;(Principal Component Analysis

روش ضریب همبستگی بین دو ویژگی به اجزائی که

) PCAروشی برای کمکردن حجم دادهها ،بهمنظور روشن

اثرات مستقیم و غیرمستقیم را اندازهگیری میکنند ،تفکیک

ساختن روابط بین دو یا چند ویژگی و توزیع تغییرات کل

میگردد ) .(Allah Gholipour, 1998روابط همبستگی

دادهها ،در تعداد محدودی متغیر مستقل جدید بهنام

بهتنهایی نمیتوانند روابط علت و معلولی میان ویژگیها

مؤلفههای اصلی میباشد .اولین مؤلفه اصلی نشان دهنده

را توجیه کند .در چنین حاالتی که یک متغیر دارای

بیشترین مقدار تغییرات دادههای اولیه ،نسبت به سایر

همبستگی مثبت با عملکرد ،ولی دارای اثر مستقیم ناچیز و

مؤلفهها است .مؤلفه دوم بیشترین مقدار تغییرات ،بهجز

یا منفی در عملکرد است ،باید این ویژگی را هنگام

مقادیر مربوط به مؤلفه اول را نشان میدهد و این وضعیت

گزینش برای عملکرد حذف کرد ،زیرا هیـچگونه رابـــطه

بهدلیل داشتن عطر و طعم شبیه به آناناس آن را

در اروپا و آمریکا بر روی آن انجام شدهاست

مؤلفههای اصلی
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واقعی میان این ویژگی و عملکرد وجود ندارد.

طرح بلوکهای کامل تصادفی با  22تیمار در  9تکرار

مطالعات اندکی مبنی بر ارتباط ویژگیهای فیزیولوژیکی

اجرا گردید .ژنوتیپهای مورد بررسی شامل "پاجارو،

صورت گرفته است .در تحقیق با بررسی میزان

پاروس ،کویینالیزا ،میشنری ،تنبیوتی ،آلیسو ،فرزنو،

آنتوسیانین ،تنوع ژنتیکی باالیی بین  13ژنوتیپ توت-

تیوگا ،سکویا ،یالووا ،مکدونانس ،بلکمور ،کتاسکیل،

فرنگی را مشاهده کردند ).(Debnath and Ricard, 2009

ژنوتیپ شماره  ،14سلوا ،کاماروزا ،چاندلر ،گاویوتا،

در پژوهش دیگری  22ژنوتیپ توتفرنگی مورد بررسی

مراک ،کردستان" بود که از لحاظ ویژگیهای

قرار گرفت و بین میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل

فیزیولوژیکی (میزان کلروفیل  b ،aو  ،abاسیدیته قابل

تیتراسیون با عملکرد ،هیچگونه همبستگی معنیداری

تیتراسیون ،میزان مواد جامد محلول و آنتوسیانین) و

مشاهده نگردید ) .(Singh et al., 2013در صورتیکه

فنولوژیکی (ظهور اولین استولون ،اولین گل و اولین میوه،

پژوهشگران دیگر همبستگی مثبت و معنیداری بین میزان

دوره گلدهی و میوهدهی) مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای

(Das et al.,

اندازهگیری میزان کلروفیل برگ ،برگ سالم و یکسان تهیه

) .2006همبستگی منفی بین آنتوسیانین و میزان مواد جامد

شده از هر ژنوتیپ در داخل ازت مایع به آزمایشگاه منتقل

محلول گزارش شده است ) .(Voca et al., 2008چندین

و تا زمان اندازهگیری کلروفیل ،در داخل ازت مایع

پژوهشگر به همبستگی غیرمعنیدار بین میزان مواد جامد

نگهداری شد .اندازهگیری میزان کلروفیل نمونهها به روش

(Kafkas

تغییریافته آرنون انجام گرفت ).(Ashraf et al., 1994

) .et al., 2007; Sims et al., 1997از طرفی دیگر بر

برای این منظور مقدار  2/1گرم از هر نمونه برگ با 2/2

(Hancock and

گرم پودر اکسیدمنیزیم ،در یک هاون چینی کامالً ساییده

) Bringhurst, 1988تفاوت در فتوسنتز میتواند در تغییر

شد و بعد با اضافه کردن استون %12حجم نمونه به 12

عملکرد ارقام مختلف نقش داشته باشد .در مجموع دیده

میلیلیتر رسید و هموژن گردید .نمونه در لوله آزمایش

میشود که تجزیه علیت برای عملکرد و سایر ویژگیها

درون سانتریفیوژ با 9522دور در دقیقه و به مدت  9دقیقه

در بسیاری از محصوالت باغی و زراعی از قبیل پیاز

قرار گرفت و عصاره حاوی کلروفیل برگ ،استخراج و

Board et

سپس میزان جذب نور توسط عصاره حاصل با استفاده از

مواد جامد محلول و عملکرد گزارش نمودند

محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون اشاره کردهاند
اساس گزارش هانکوک و برینگهورست

( ،)Rajalingam and Haripriya., 2000سویا (

 ،)al., 1997گندم ( ،)Ehdaie and Waines, 1989گلرنگ

دستگاه اسپکتروفتومتر

( )Khidir, 1974و بادام ) (Bahmani et al., 2008انجام

) 6505 UV/Visو در طولموجهای  229و  245نانومتر

شده است.

تعیین گردید .غلظت کلروفیل  b ،aو مجموع آنها از

هدف از اجرای این پژوهش بررسی همبستگی فنوتیپی و

طریق روابط زیر بهدست آمد ) .(Ashraf et al., 1994در

ژنتیکی بین ویژگیهای مورد مطالعه و تعیین اثرات

روابط زیر  Vحجم نهایی نمونه استخراج شده و  Wوزن

مستقیم و غیرمستقیم هر یک از ویژگیها با عملکرد بود.

تر نمونه است.

همچنین در این پژوهش به بررسی گروهبندی ژنوتیپهای

(({×V/)1222×Wجذب در  245نانومتر)( -2/23جذب در

توتفرنگی مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی کردستان

 229نانومتر) = }12/5میلیگرم کلروفیل  aدر هر گرم وزن تر

پرداخته شده است.

(({×V/)1222×Wجذب در  229نانومتر)( -4/23جذب در

مواد و روشها

 245نانومتر)=}22/3میلیگرم کلروفیل  bدر هر گرم وزنتر

این پژوهش در سال  1932در مزرعه ایستگاه تحقیقات

(({×V/)1222×Wجذب در  229نانومتر)(+1/22جذب در

کشاورزی استان کردستان انجام شد .آزمایش در قالب

 245نانومتر)=}22/2میلیگرم کلروفیل  aو bدر هر گرم وزنتر
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در نهایت مقدار کلروفیل برگ با توجه به نسبت وزن

) 2001و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر میزان

خشک به وزن تر برگ بهصورت غلظت برحسب میلی-

آنتوسیانین موجود در میوه تعیین شد .برای محاسبه ظهور

گرم بر گرم وزن خشک ارائه شد .برای اندازهگیری کل

اولین گل ،میوه و استولون ،بهترتیب تاریخ ظهور اولین

دستی

گل ،میوه و استولون بر حسب روز ،از اول فروردین

) (Refractometer, Atago, Japanاستفاده شد .بعد از

یادداشت شد .طول دوره گلدهی از ظهور اولین گل تا

کالیبره نمودن دستگاه بهوسیله آب مقطر ،دو قطره از

آخرین گل و طول دوره میوهدهی از برداشت اولین میوه

عصاره میوه از هر ژنوتیپ بر روی قسمت مخصوص

تا آخرین میوه محاسبه شد .در پایان ،تجزیه کالستر با

رفرکتومتر قرار داده شد و درجه بریکس ( )Brixقرائت و

استفاده از الگوریتم  WARDو تجزیه به مؤلفههای اصلی

یادداشت شد .اعداد حاصله با توجه به دمای محیط

با استفاده از میانگین ویژگیها و با استفاده از نرمافزار

آزمایشگاه و بر اساس جداول مربوطه کالیبره شد .در هر

آماری  SPSSانجام گرفت .دیاگرام پراکنش ژنوتیپها بر

مرحله مقدار کل مواد جامد محلول سه عدد میوه در هر

اساس دو مؤلفه اصلی توسط نرمافزار  Minitabرسم

واحد آزمایشی محاسبه و میانگین دادههای ثبت شده

گردید .ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین ویژگیها

بهعنوان میزان مواد جامد محلول آن ژنوتیپ در نظر گرفته

نیز با توجه به فرمول زیر با استفاده از نرمافزار

شد .اسید غالب در میوه توتفرنگی ،اسید سیتریک

محاسبه شد ).(Kwon and Torrie, 1964

مواد

جامد

محلول

میوه

از

رفرکتومتر

میباشد که جرم مولکولی آن  121گرم میباشد .برای

COVg X 1 X 2

اندازهگیری میزان اسید قابل تیتراسیون میوه از روش

S g2 X 1.S g2 X 2

تیتراسیون استفاده شد .برای این منظور دو میلیلیتر عصاره

S p2 X 1.S p2 X 2

rp 

که در آنها  =rpهمبستگی فنوتیپی =rg ،همبستگی ژنتیکی،

صاف شده آب میوه داخل ارلن ریخته شد و  25میلیلیتر

 =COVP X1 X2کواریانس فنوتیپی ناشی از  X1و

آب مقطر بهآن اضافه گردید .پس از اضافه نمودن چند

 =COVg X1 X2کواریانس ژنتیکی ناشی از  X1و

قطره فنلفتالئین ( 2/21در الکل) بهعنوان شناساگر ،با سود
Asadi

 =, X2واریانس ژنتیکی ویژگیهای  X1و

،X2

S 2p ، X 2

 X1و  =X2واریانس فنوتیپی ویژگیهای  X1و  X2و

 2/1نرمال در  pH-1/2تیتر گردید .اسیدیته قابل
تیتراسیون با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (

، rg 

COV p X 1 X 2

Excel

2

S g X1

X2

 )Gharneh et al., 2012و مقدار آن بر حسب میلیگرم

قبل از محاسبه ضرایب در تجزیه علیت باید متغیرهای

اسید در  122میلیلیتر آب میوه بهدست آمد.

شرکتکننده در تجزیه ،تعیین و مشخص گردند .انتخاب

N Vb  E
100
Vi

C

متغیرها میتواند طبق روابط علّی و معلولی ،دانش قبلی
پژوهشگر از ارتباط موجود در بین متغیرها ،روابط

که در آن  =Cاسید قابل تیتراسیون میوه بر حسب میلیگرم
در  122میلیلیتر آب میوه =N ،نرمالیته سود مصرفی=Vb ،

مرحلهای انجام شود ) .(Rezaei and Soltani, 1998در

حجم سود مصرفی =E ،وزن اکی واالن اسیدسیتریک

این مطالعه نیز از طریق رگرسیون مرحلهای با استفاده از

( =Vj ،)121/2=24حجم نمونه آب میوه

نرمافزار  SPSSویژگیهایی که وارد مدل شدند بهعنوان

بهمنظور اندازهگیری میزان آنتوسیانین میوه که عامل رنگ

متغیرهای مستقل در نظر گرفته و اثرات مستقیم و

قرمز در توتفرنگی است ،از هر واحد آزمایشی  12عدد

غیرمستقیم آنها بر ویژگی عملکرد توتفرنگی با استفاده

میوه ،بهطور تصادفی انتخاب و در هاون چینی کامالً

از نرمافزار  PATH2ارزیابی شد.

ساییده شدند .سپس با استفاده از استون و اتر ،آنتوسیانین
موجود در نمونهها استخراج شد

نتایج

(Giusti and Wrolstad,
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ژنوتیپها تجزیه به مؤلفههای اصلی انجام شد .مؤلفههای

کمترین میزان کلروفیل  aو  bبودند و همچنین این

حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی ،شامل مقادیر ویژه،

ژنوتیپها از لحاظ میزان آنتوسیانین و طول دوره میوهدهی

درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی برای مؤلفههای

مشابه همدیگر بودند .گروه پنجم :گاویوتا تنها ژنوتیپی

یک تا چهار در جدول  1آمده است .حدود  21درصد از

بود که در این گروه قرار گرفت .از ویژگیهای بارز این

واریانس کل بین ژنوتیپها توسط چهار مؤلفه اول توجیه

ژنوتیپ داشتن کمترین عملکرد و پایینترین میزان مواد

شد .مؤلفه اول شامل کلروفیل  ،ab ،b ،aمیزان آنتوسیانین

جامد محلول بود.

و عملکرد حدود  23/55درصد از واریانس کل را توجیه

آزمون بایپالت قادر است تصویر دو بعدی ایجاد نماید

کرد .مؤلفه دوم شامل دوره گلدهی ،ظهور اولین گل و

که هر یک از ابعاد آنها یک مؤلفه اصلی تفکیکساز

اولین میوه بود و حدود  15/24درصد از واریانس کل را

محسوب میشوند .بنابراین پراکنش ژنوتیپها در محدوده

توجیه کرد .مؤلفه سوم شامل ظهور اولین استولون،

مؤلفه اصلی میتواند به تعیین بهتر فاصله ژنوتیپها و

اسیدیته قابل تیتراسیون و دوره میوهدهی و مؤلفه چهارم

تفاوت بین آنها کمک نماید .این روش برای نمایش دو

شامل مواد جامد محلول و ظهور اولین میوه بود که

بعدی پراکنش ژنوتیپها بر اساس ویژگیهای مؤثر در

بهترتیب  11/15و  3/34درصد از واریانس کل را توجیه

مؤلفه اول و دوم بهکار برده میشود و تجمع در یک ناحیه

کردند .نتایج گروهبندی از طریق آنالیز خوشهای به روش

از پالت نشاندهنده تشابه ژنتیکی آنها میباشد .در این

وارد با استفاده از عملکرد ،ویژگیهای فیزیولوژیکی و

پژوهش تجزیه بایپالت با استفاده از دو مؤلفه اصلی اول

فنولوژیکی ژنوتیپهای توتفرنگی را در فاصله  12از 25

و دوم انجام گردید که مجموعاً  42/12درصد از سهم کل

به پنج گروه اصلی تقسیم کرد (شکل  .)1گروه اول :اکثر

واریانس را توجیه نمودند (شکل .)2بر اساس تجزیه بای-

ژنوتیپهای مورد مطالعه در این گروه قرار گرفتند .مک-

پالت ،ژنوتیپ شماره ( 2پاروس) از نظر ویژگیهای

دونانس ،بلکمور ،ژنوتیپ شماره  ،14مراک ،کردستان ،تن

مؤثر در مؤلفه اول در باالترین سطح (قسمت مثبت) و

بیوتی ،میشنری ،فرزنو ،کویین الیزا و پاروس از اعضای

ژنوتیپ شماره ( 11گاویوتا) در پایینترین سطح (قسمت

این گروه بودند .از مشخصات این گروه میتوان به طول

منفی) قرار دارد .بنابراین بر اساس تجزیه بایپالت

دوره گلدهی باال و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون متوسط

ژنوتیپهایی که در یک محدوده نزدیک به هم قرار دارند،

به پایین اشاره کرد .گروه دوم :این گروه شامل

از نظر ویژگیهای مؤثر در مؤلفههای اول و دوم شباهت

ژنوتیپهای آلیسو ،تیوگا ،پاجارو بود .وجه مشترک تمامی

بیشتری نشان داده و در یک گروه قرار میگیرند .مثالً

ژنوتیپهای این گروه ویژگی دیر گلدهی بوده و طول

ژنوتیپهای شماره ( 1پاجارو)( 2 ،آلیسو)( 1 ،تیوگا) و

دوره گلدهی پایینی داشتند .همچنین این گروه از لحاظ

( 12یالووا) از نظر ویژگیهای مؤثر در مؤلفه اول و دوم

میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون در

شباهت بیشتری نشان دادند و در یک گروه قرار گرفتند.

محدوده مشترکی قرار داشتند .گروه سوم :در این گروه

ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین ویژگیهای

تنها ژنوتیپ یالووا قرار گرفت .یالووا نسبت به بقیه

مختلف در جدول  2نشان داده شده است .این ضرایب

ژنوتیپها بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون را داشت

بین عملکرد و کلروفیل  ،aعملکرد و کلروفیل  ،bعملکرد

و همچنین کمترین طول دوره میوهدهی و زودترین

و کلروفیل  ،abعملکرد و دوره گلدهی و عملکرد و

استولوندهی از مشخصات بارز این ژنوتیپ بود .گروه

ظهور اولین میوه مثبت و معنیدار بود .بنابراین میتوان

چهارم :ژنوتیپهای سلوا ،کاماروزا ،سکویا ،چندلر و

استنباط کرد که هر چـه میــزان کلروفـیل  ،ab ،b ،aدوره
49
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جدول  -1نتایج مربوط به مؤلفههای اصلی برای ویژگیهای مختلف فیزیولوژیکی و فنولوژیکی  22ژنوتیپ توتفرنگی
ویژگیها

مؤلفههای اصلی
مؤلفه اول

مؤلفه دوم

مؤلفه سوم

مؤلفه چهارم

کلروفیل a

0.890

0.147

-0.067

-0.160

کلروفیل b

0.872

0.142

-0.076

-0.149

کلروفیل ab

0.934

0.153

-0.074

-0.166

مواد جامد محلول

0.070

0.266

-0.458

-0.518

اسیدیته قابل تیتراسیون

-0.064

0.377

-0.519

0.400

آنتوسیانین

-0.667

-0.007

0.044

-0.123

ظهور اولین استولون

0.112

0.168

0.690

0.150

ظهور اولین گل

-0.180

0.907

0.067

0.016

دوره گلدهی

0.313

-0.739

-0.126

0.277

ظهور اولین میوه

0.172

0.584

0.056

0.571

دوره میوهدهی

0.398

0.031

0.643

-0.165

عملکرد

0.583

-0.228

-0.117

0.470

مقادیر ویژه

3.549

2.070

1.423

1.193

میزان واریانس توجیه شده (درصد)

29.576

17.247

11/855

9.943

درصد تجمعی واریانس توجیه شده

29.576

46.823

58.678

68.621
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شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  22ژنوتیپ توتفرنگی مورد مطالعه به

روش Ward
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جدول  -2ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی ژنوتیپهای مورد مطالعه توتفرنگی
دوره میوه -ظهور اولین
عملکرد
گلدهی
میوه
دهی
دوره

1
1

ظهور اولین ظهور اولین
گل

استولون

آنتوسیانین

مواد جامد

اسیدیته

قابلتیتراسیون محلول

کلروفیل

کلروفیل

کلروفیل

نوع

ab

b

a

همبستگی

1
1

rp
rg

کلروفیلa

0.762
0.306

rp
rg

کلروفیلb

rp
rg

کلروفیل

ویژگیها

1
1

**

1
1

**0.886
0.353

0.975
0.385

**

1
1

0.122
2/252

0.007
0.003

0.138
0.059

rp
rg

1
1

-0.011
-0.005

0.008
0.003

0.017
0.007

0.004
0.002

rp
rg

1
1

-0.033
-0.013

-0.084
-0.035

**-20.481
-0.168

**-0.487
-0.191

**-0.44
-0.177

rp
rg

1
1

-0.113
-0.04

-0.116
-0.044

-0.174
-0.068

0.089
0.032

0.009
0.003

0.12
0.043

rp
rg

1
1

0.087
0.03

0.036
0.014

*0.192
0.116

0.172
0.07

0.065
-0.025

-0.065
-0.025

-0.06
-0.023

rp
rg

1
1

**-0.672
-0.232

-0.012
-0.004

-0.227
-0.08

-0.092
-0.035

-0.122
0.047

0.151
0.054

0.081
0.03

0.172
0.062

rp
rg

1
1

-0.159
-0.056

**0.457
0.17

0.191
0.067

-0.062
-0.023

0.148
0.06

0.021
0.009

0.145
0.056

0.115
0.045

0.147
0.057

rp
rg

1
1

-0.014
-0.005

-0.023
-0.008

0.064
0.026

0.214
0.082

-0.214
-0.089

*-0.288
-0.127

-0.135
-0.06

*0.277
0.116

*0.298
0.127

0.246
0.104

rp
rg

دهی

0.208
0.145

*0.266
0.17

**0.348
0.207

*-0.272
-0.17

-0.139
0.083

**-0.42
-0.27

-0.046
-0.032

-0.064
-0.046

**0.355
0.231

*0.363
0.24

*0.323
0.212

rp
rg

عملکرد

ab
مواد جامد
محلول
اسیدیته
قابل
تیتراسیون
آنتوسیانین
ظهور
اولین
استولون
ظهور
اولین گل
دورهگل-
دهی
ظهور
اولین میوه
دورهمیوه-

** و * به ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد.
 :rpهمبستگی فنوتیپی و  :rgهمبستگی ژنتیکی
12

14
4

11
9

20

2

2

19

1
13

16

3
15

18

PC 2

5

17

-1

8

1

-2

6
10

-3
5

4

3

2

0

1

-1

-2

-3

-4

PC1

شکل  -2تجزیه بایپالت پراکنش ژنوتیپهای توتفرنگی مورد بررسی بر اساس ویژگیهای مؤثر در مؤلفههای اول و
دوم
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بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگیهای فیزیولوژیکی …

عرب طاژاندره و همکاران

بیشتر خواهد بود .اما همبستگی معنیداری بین عملکرد و

زیادی مطابقت داشت .گروهبندی ژنوتیپها بر مبنای

میزان مواد جامد محلول ،عملکرد و میزان اسیدیته قابل

ویژگیهای مختلف یکی از شیوههای مناسب در تعیین

تیتراسیون مشاهده نشد .نتایج این آزمایش بیانگر وجود

قرابت ،دوری و نزدیکی آنها است ).(Alexandra, 2005

همبستگی منفی و معنیدار بین عملکرد و آنتوسیانین و

بر اساس نتایج این پژوهش و وجود تنوع ژنتیکی باال بین

عملکرد و ظهور اولین گل بود .همچنین بین رنگیزههای

ژنوتیپهای توتفرنگی و با توجه به ذخایر ژنتیکی

کلروفیل و آنتوسیانین نیز همبستگی منفی و معنیداری

ارزشمند موجود در کشور ،لزوم حفظ و توجه به این

مشاهده شد .ضریب همبستگی بین عملکرد و ظهور اولین

ذخایر در برنامههای پژوهشی میتواند مفید واقع شود.

استولون و میزان مواد جامد محلول ،منفی اما از نظر

بیشترین همبستگی منفی و معنیدار بین عملکرد و

آماری معنیدار نبود.

آنتوسیانین مشاهده شد .در ارقام کویین الیزا و پاروس که

در تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد بهعنوان متغیر

دارای بیشترین عملکرد ،وزن و اندازه میوه بودند ،پایین

وابسته و در مقابل سایر صفات فیزیولوژیکی و

بودن مقدار آنتوسیانین میوهها بهصورت ظاهری نیز قابل

مورفولوژیکی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند.

رویت میباشد بهطوریکه غالباً انتهای میوه در رقم کویین

نتایج رگرسیون مرحلهای (شکل  )9نشان داد که شش

الیزا رنگ نگرفته و سفید باقی میماند و میوههای رقم

ویژگی (میزان آنتوسیانین ،دورهگلدهی ،ظهور اولین میوه،

پاروس نیز همواره به رنگ قرمز روشن مایل به نارنجی

ظهور اولین گل ،ظهور اولین استولون و دوره میوهدهی)

میباشد .همبستگی منفی و معنیدار بین کلروفیل و

وارد مدل شدند.

آنتوسیانین به این مفهوم است که هر چه میزان کلروفیل

نتایج حاصل از تجزیه ضرایب علیت ژنتیکی برای

بیشتر باشد تأثیر منفی بر افزایش رنگیزه آنتوسیانین دارد.

عملکرد توتفرنگی (جدول  )9نشان داد که ویژگی ظهور

همبستگی بسیار باال و معنیدار بین کلروفیل با عملکرد نیز

اولین میوه بیشترین اثر مستقیم و مثبت ( )2/135را بر

بیانگر همان واقعیت است.

عملکرد داشت ولی از طریق دورهگلدهی و ظهور اولین

همبستگی منفی و معنیدار بین عملکرد و ظهور اولین گل

گل اثر غیرمستقیم و منفی و ناچیزی بر عملکرد داشت.

نشان میدهد ارقامی که دیرتر وارد مرحله گلدهی شدند

ویژگی ظهور اولین میوه ،همبستگی ژنتیکی مثبت و باالیی

از عملکرد کمتری برخوردار بودند .بهنظر میرسد تأخیر

را با عملکرد توتفرنگی داشت که این همبستگی مثبت

در فرآیند گلدهی با شرایط گرمتری مواجه میگردد و

بیشتر ناشی از اثر مستقیم آن بوده است و تأثیر غیرمستقیم

هرچه دما افزایش یابد طول دورهگلدهی کاهش یافته و از

آن از طریق سایر ویژگیها بر عملکرد منفی بوده است.

طرفی میوههای رسیده وزن و اندازه کوچکتری دارند ،لذا

ویژگی دورهگلدهی بعد از ظهور اولین میوه باالترین اثر

عملکرد این ارقام کاهش مییابد .بنا به عقیده شارما

مستقیم و مثبت را بر عملکرد داشت .ویژگی آنتوسیانین

) (Sharma, 2002در ابتدای فصل ،میانگین دوره باز شدن

باالترین اثر مستقیم و منفی را بر عملکرد توتفرنگی دارا

گل تا رسیدن میوهها  21-91روز است ،درحالیکه در

بود و ویژگی آنتوسیانین از طریق بقیه ویژگیها نیز اثر

اواسط فصل ،این مدت به  25روز میرسد .گیاهانی که در

غیرمستقیم منفی بر عملکرد داشت.

دماهای باالتر نگهداری میشوند نسبت به آنهایی که در

بحث

شرایط خنکتر رشد میکنند ،دارای شاخساره کوچکتری

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از

هستند که در نتیجه عملکرد آنها افت میکند .دماهای

بایپالت با نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی و گروهبندی

باالتر نگهداری میشوند نسبت به آنهایی که در شرایط
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گلدهی و ظهور اولین میوه بیشتر باشد میزان عملکرد

ژنوتیپهای مورد بررسی در تجزیه کالستر تا حدود نسبتاً

مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران ،جلد  ،1شماره ( ،1شهریور )1314

جدول  -9نتایج تجزیه علیت با استفاده از رگرسیون گام به گام و مرحله به مرحله
مرحله اول :تجزیه ضرایب علیت ژنتیکی با استفاده از همبستگیهای ژنتیکی برای عملکرد ژنوتیپهای توتفرنگی مورد مطالعه (اثرات باقیمانده)0.905 :

اثر غیرمستقیم از طریق

ویژگی

اثر مستقیم

آنتوسیانین

-0.237

نین

دورهگلدهی

0.162

0.018

ظهور اولین میوه

0.197

ظهور اولین گل

-0.162

ظهور اولین

0.053

استولوندهی
دوره میوه

0.117

آنتوسیا

دوره گلدهی

ظهور اولین

ظهور اولین گل

ظهور اولین

دوره میوهدهی

-0.013

میوه
-0.005

-0.003

استولون-
0.003

-0.011

-0.012

0.037

0

-0.001

-0.028

0.003

-0.001

0.001

-0.003

-0.01

0.005
0.004
0.009

-0.038

0.033

0

0.013

-0.005

0.02

-0.002

-0.001

0.004

0.009
0.004

مرحله دوم :تجزیه ضرایب علیت ژنتیکی با استفاده از همبستگیهای ژنتیکی برای دوره میوهدهی ژنوتیپهای توتفرنگی مورد مطالعه (اثرات باقیمانده)0.983:

ویژگی

اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم
0.126

کلروفیل b

اسیدیته قابل تیتراسیون
-0.001

کلروفیل b
اسیدیته قابل
2
-0.128
تجزیه ضرایب علیت ژنتیکی با استفاده از همبستگیهای ژنتیکی برای کلروفیل  bژنوتیپهای توتفرنگی مورد مطالعه (اثرات باقیمانده)0.917 :
مرحله سوم:
تیتراسیون
اثر غیرمستقیم
ویژگی
کلروفیل a
کلروفیل ab
اثر مستقیم
کلروفیل ab
0.076
0.275
کلروفیل a
0.106
0.198
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شکل  -9شمای تجزیه علیت مرحلهای

بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگیهای فیزیولوژیکی …

عرب طاژاندره و همکاران

خنکتر رشد میکنند ،دارای شاخساره کوچکتری هستند

اساس نتایج تجزیه علیت این تحقیق دیده شد که عملکرد

که در نتیجه عملکرد آنها افت میکند .عدم همبستگی

تحت تأثیر مستقیم ظهور اولین میوه ،طول دورهگلدهی و

معنیداری بین عملکرد و میزان مواد جامد محلول،

میوهدهی قرار میگیرد و ارقامی که تاریخ برداشت اولین

عملکرد و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون در این تحقیق با

میوه در آنها زودتر اتفاق بیفتد از طول دوره میوهدهی

نتایج سینگ و همکاران ) (Singh et al., 2013کامالً

بیشتری برخوردار بودند .طول دوره میوهدهی خود تحت

(Das et al.,

تأثیر مستقیم مقدار کلروفیل برگ قرار میگیرد .بنابراین

مطابقت دارد ولی با نتایج داس و همکاران
) 2006مغایر است

میتوان استنباط نمود ارقامی که مقدار کلروفیل برگ در

نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام تا حدودی با نتایج

آنها بیشتر است و فاز گلدهی در آنها نیز زودتر اتفاق

همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی مطابقت داشت ولی تفاوت

افتاده لذا در شرایط دمایی خنکتر ،طول دوره میوهدهی

در اولویت صفات تاثیرگذار بر عملکرد مشاهده گردید.

بیشتری داشته که میتواند تأثیر مثبتی بر میزان عملکرد

این موضوع نشاندهنده این است که نتایج همبستگی

این ارقام داشته باشد .همچنین یکی از نکات قابل توجه

صفات بهتنهایی نمیتواند در توجیه روابط صفات با

نتایج این تحقیق این بود که ویژگی آنتوسیانین باالترین

عملکرد کارایی الزم را داشته باشد .از اینرو با استفاده از

اثر مستقیم و منفی را بر عملکرد توتفرنگی دارا بود و از

اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد از طریق

اینرو در انتخاب ارقام برای ویژگیهای اصالحی مورد

تجزیه علیت ،این تفاوتها بهتر تبیین میگردند .بهعبارتی

نظر بایستی به این ویژگی آنتوسیانین ژنوتیپها نیز توجه

دیگر با توجه به اینکه هدف از انجام تجزیه ضرایب

کافی داشت.

علیت ،تعیین اجزایی از عملکرد است که دارای ویژگی-

در مجموع نتایج حاصل از گروهبندی نشان داد که تنوع

هایی از قبیل همبستگی و اثر مستقیم باال با عملکرد باشند

ژنتیکی گستردهای بین ژنوتیپهای توتفرنگی از نظر

و همچنین این اجزا دارای حداقل اثرات غیرمستقیم منفی

ویژگیهای مورد بررسی وجود دارد که حاکی از ارزشمند

از طریق سایر ویژگیها بر عملکرد بوده و بتوانند بهعنوان

بودن این ذخایر و لزوم توجه بیشتر در حفظ ،نگهداری،

معیار انتخاب در برنامههای اصالحی استفاده شوند .از

ارزیابی و شناسایی آنهاست .همچنین نتایج حاصل از

اینرو در این پژوهش مشخص گردید که بهرهگیری از

تجزیه علیت نشان دهنده آن بود که برخی صفات اثر

روش آماری تجزیه علیت میتواند در درک روابط اساسی

مستقیم باالیی (مثبت یا منفی) بر عملکرد دارند و از

میان متغیرها کارساز باشد و تنها استناد به روابط

اینرو در گزینشهای اصالحی بایستی به صفات مذکور

همبستگی برای توجیه روابط میان متغیرها کافی نیست .بر

توجه زیادی نمود.
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Abstract
In order to determination of relationship between yield and physiological and phenological traits and to
understanding direct and indirect effects of various parameters on the yield, an experiment was conducted on 20
genotypes of strawberries at center of research of Kurdistan, Iran. Multivariate statistical analyses including
principal components analysis (PCA) and cluster analysis were used to assess the pattern grouping of genotypes.
Results of cluster analysis based on all measured traits, grouped genotypes into 5 clusters at Euclidean distance
of 10. Important traits with high effects on clustering included chlorophyll a, b, ab, anthocyanin, yield, flowering
period and appearance of first flower and fruit. PCA analysis revealed 4 principle components that covered
68.62% of total variance. The first component with 29.57% included chlorophyll a, b, ab, anthocyanin and yield,
and the second component with 17.24% included flowering period and appearance of first flower and fruit.
Results of biplot were similar to the results of cluster analysis. Although there was positive and significant
correlation between chlorophyll a, b, ab, flowering period, and appearance of the first fruit with yield, there were
not significant correlation between soluble solids and titratable acidity with yield. There was a negative and
significant correlation between anthocyanin and appearance of the first flower with yield. The results of stepwise
regression showed that 6 characters entered to model including anthocyanin content, flowering period,
appearance of the first fruit and flower, stolon and fruiting period. Genetic Path coefficient analysis revealed that
appearance of the first fruit had the highest positive direct effect on yield and anthocyanin had the highest
negative direct effect on yield.
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