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بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثتپذیری و همبستگی ژنتیکی با استفاده از روش  REMLبرای
صفات مختلف در ژنوتیپهای خلر ()Lathyrus sativus L.
علی دولتشاه ،1احمد اسماعیلی ،*،2هادی احمدی ،3کریم خادمی 4و داریوش

گودرزی5

 -1دانشآموخته ی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -2استاد ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -3دانشیار ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -4مربی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،خرمآباد
(تاریخ دریافت – 1399/08/05 :تاریخ پذیرش)1399/12/20 :

چکیده
اساس تحقیقات بهنژادی گیاهان بر پایه تنوع ژنتیکی وسیع استوار است و ارزیابی تنوع ژنتیکی یکی از مهمترین گامها در معرفی
ارقام جدید است .در این تحقیق تنوع ژنتیکی  25ژنوتیپ خلر برای صفات مختلف در شهرستان خرمآباد در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپها از لحاظ اغلب صفات مورد مطالعه اختالف
معنیداری وجود دارد .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپ  IF1312با بیشترین عملکرد دانه و ژنوتیپهای  IF1332و IF471

با بیشترین عملکرد علوفه خشک و تر ،بهترین عملکرد را دارند .نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان داد که سه مؤلفه اول 62/64
درصد از تغییرات کل را توجیه مینمایند .بر اساس نتایج تجزیه خوشهای ،ژنوتیپهای  IF1872 ،IF1307و IF471که دارای عملکرد
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 -5مربی ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد

دانه و علوفه بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپها بودند ،در یک گروه قرار گرفتند .جهت برآورد همبستگی ژنتیکی و وراثتپذیری
صفات مختلف در ژنوتیپهای خلر از روش  REMLاستفاده شد .بیشترین وراثتپذیری ( )0/87برای صفت تعداد دانه نارس و کمترین
و صفات بیوماس ،درصد برگ و عملکرد علوفهخشک نیز همبستگی ژنتیکی مثبت و باالیی با عملکرد علوفهتر نشان دادند .درمجموع،
ژنوتیپ  IF1307از نظر بیشتر صفات دارای تظاهر بهتری نسبت به سایر ژنوتیپها بود و از نظر عملکرد علوفهتر بین ژنوتیپها
عملکرد قابل قبولی داشت.
واژگان کلیدی :خلر ،تجزیه خوشهای ،تجزیه به مؤلفههای اصلی ،وراثتپذیری
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وراثتپذیری ( )0/10برای صفت وزن خشک کل برآورد گردید .عملکرد دانه با عملکرد علوفهتر همبستگی ژنتیکی مثبت و باالیی داشت

دولتشاه و همکاران

بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثتپذیری و همبستگی ...

با توجه به نیاز روزافزون به تأمین منابع پروتئینی از طریق

.)Boukecha et al., 2018; Nandini Devi et al., 2018

پرورش دام و اهمیت حفظ ساختمان و منابع غنی موجود

منشأ واقعی خلر نامشخص است ،اما عقیده بر این است که

در خاک با ایجاد تناوب زراعی صحیح برای دیمزارهای

این گیاه بومی جنوب اروپا و جنوب غرب آسیا است

کشور ،لزوم دستیابی به ارقام با پتانسیل تولید باال و سازگار

( .)Cocks et al., 1986; Ducke, 1981مراکز اصلی تنوع

( Fakhre Vaezi,

خلر نواحی مدیترانه ،آسیای صغیر ،شمال آمریکا ،نواحی

 .)2003زراعت علوفه در ایران عمدتاً مبتنی بر ارقام بومی

معتدل جنوب آمریکا و شرق آفریقا است .کاربردهای

و کم بازده بوده و دستیابی به ارقام سازگار با شرایط دیم و

مختلفی از گیاه خلر وجود دارد؛ بهعنوان

مثالpalustris L.

جایگزین نمودن آنها با ارقام بومی و کمبازده از اهمیت

و L. Hirsutusبرای تغذیه حیوانات L. sativa ،برای غذای

باالیی برخوردار است ( .)Karimi, 1989تنوع گیاهان

انسان و ( L. odoratusبهواسطه گلهای زیبا) جهت تزیین

علوفهای ایران قابلتوجه میباشد و استفاده مناسب از این

و برخی خلرها بهعنوان کود سبز استفاده میشوند

تنوع نیازمند برنامهریزی دقیق است تا ضمن استفاده از این

( .)Muehlbauer and Tullu, 1997این گیاه با داشتن رشد

تنوع کمنظیر ،ارقام مطلوب و سازگار به شرایط محیطی

رویشی سریع ،اندامهای آبدار ،نسبت کربن به نیتروژن

مختلف تولید شود ( .)Mohamadi et al., 2011اولین

( )C/Nپایین ،نیاز آبی کم ،تحمل سرما ،پرشاخ و برگ بودن

مرحله در هر برنامه اصالحی ،جمعآوری و ارزیابی ژرم-

از امتیازات ویژهای بهعنوان کود سبز برخوردار است

پالسم گیاهان است که منجر به تشخیص و شناسایی

( .)Lazanyi, 2000وجود نامهای مختلف این گیاه مانند

استعدادهای ذاتی و تنوع مورد عالقه متخصصین اصالحی

سنگینک و خلر (فارسی) ،گینه (کردی) ،پلیک (آذری) خود

میگردد .فقدان تنوع ژنتیکی ،آسیبپذیری ژنتیکی ارقام و

بیانگر کشت و زرع و استفاده از آن در سطح کشور میباشد.

گونههای گیاهی را در مقابل عوامل نامساعد محیطی

در مدلهای مختلط ،اثرات تصادفی برای توصیف ساختار

افزایش
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مقدمه

اقتصادی بهصرفه باشد

به شرایط محیطی اجتنابناپذیر است

( ;Choudhary et al., 2016

همبستگی دادهها بکار میرود و پاسخ دادهها بهطور معمول

میدهد (.)Farsi and Bagheri, 1998

به خانواده حبوبات است .جنس  Lathyrusدارای  13گونه از

 .)Molenberghs, 2000نکته اصلی در مدلهای مختلط

گیاهان یکساله و چندساله است که غالب ًا بهصورت خوابیده و

وجود پارامترهای خیلی تصادفی همراه با زیر واحدها می

گاهی باالرونده میرویند و دارای مقداری دگرگشنی (-27/8

باشد.

انعطافپذیری

 9/8درصد) هستند ( .)Rahman et al., 1995بیشتر گونههای

ساختارهای کوواریانس دادهها را نشان میدهند .مؤلفههای

خلر دیپلوئید با  2n = 14کروموزوم هستند ( Khawaja et al.,

واریانس بهطور معمول در ژنتیک آماری برای میزان

 )1998و سایر گونههای آلوپلوئید و یا اتوپلوئید هستند

مدلهای

مختلط

وراثتپذیری و همبستگی ژنتیکی استفاده میشوند.

( .)Gutierrez et al., 1994خلر نقش مهمی در تناوب

برآوردکنندههای سنتی اغلب از برآوردکنندههای ANOVA

محصوالت ،اصالح ساختمان خاک ،کاهش جمعیت علف-

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1399.7.2.13.2

خلر ( )Lathyrus sativus L.گیاهی خزنده ،یکساله و متعلق

از اثرات تصادفی مستقل فرض میشوند

بهصورت

( Verbeke and

استفاده میکنند ،که از طریق مقایسه کردن میانگین مربعات

های هرز و بیماریها دارد ( .)VazPatto et al., 2006بیشترین

مورد مشاهده و مورد انتظار و حل نمودن نتایج معادالت

بــه شرایط سـخت محیطی ازجمله خشکسالی ،غرقابی،

دارای ویژگیهای خوبی هستند .در شرایط نامتعادل این

حاصلخیزی کم خاک و مقاومت به آفات و بیماریهای گیاهی

ویژگیها بهندرت در رسیدن به تصمیم درست ،کمککننده

میباشد کــه سبب شده است تا تولید و کشت آن از نظر

هستند .در شرایط نامتعادل از برآوردکنندههای حداکثر
146

] [ DOI: 10.52547/pgr.7.2.12

اهمیت خلــر مربوط به مقاومت فوقالعاده این گیــاه نســبت

بهدست میآید .اگر دادهها متعادل باشند ،برآوردکنندهها
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حداکثر درستنمایی محدود شده ) (REMLآن قسمت از

گستردهای از تنوع برای بسیاری از صفات مورد مطالعه

درستنمایی را که به اثرات ثابت بستگی ندارد را حداکثر می-

وجود دارد ( .)Parihar et al., 2013ارزیابی تنوع و

نماید .حذف اریب بهوسیله  REMLشبیه حذف اریب

وراثتپذیری در  26توده محلی خلر نشان داد که بیشترین

ناشی از برآورد مؤلفههای واریانس است که میانگین

تنوع ژنتیکی برای عملکرد دانه توسط صفت تعداد غالف

مربعات انحرافات بر درجه آزادی بهجای تعداد نمونه

در دانه توجیه میشود؛ و همچنین تفاوت کمی بین تنوع

تقسیم میشود .روش REMLهمیشه نمیتواند میزان اریبی

ژنوتیپی و فنوتیپی برای اکثر صفات بهجز چند صفت وجود

پارامترها را حذف نماید .از اینرو در برخی موارد روش

داشت؛ که این تفاوت کم نشان دهنده تأثیر کم محیط بر

 REMLبرآورد منفی مؤلفههای واریانس را برنمیگرداند.

این صفات بوده بهطوری که بیشترین وراثتپذیری عمومی

اگرچه این منشأ اریبی همراه با روش  MLنیز هست اما

برای عملکرد دانه مشاهده شد (.)Kamdi et al., 2015

روش  REMLبهطور واضح برای تجزیه دادههای بزرگ با

افزایش عملکرد اقتصادی از جمله عملکرد دانه و عملکرد

ساختار پیچیده ترجیح داده میشود .در حالت متعادل

علوفه از اهداف مهم اصالحی گیاهان علوفهای بهویژه گیاه

برآوردهای روش  REMLمشابه روشهای  ANOVAمی-

خلر میباشد .برای دستیابی به این هدف ،الزم است

باشد (.)Lynch and Walsh, 1998

همبستگی صفات مرتبط را که در بهبود عملکرد نقش مهم-

در پژوهشی چهل و نه گونه از خلر برای تنوع

تری ایفا میکنند ،بررسی نمود و از آنها در برنامههای

مورفولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها با استفاده از

انتخاب استفاده کرد ( .)Bhatt, 1973وهابی و همکاران

تحلیل مؤلفههای اصلی و تجزیه و تحلیل خوشه مورد

( )Vahabi et al., 2005در بررسی  14توده بومی خلر در

بررسی قرار گرفت که تنوع در  14گونه از جنس خلر

ایران بر اساس ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی گزارش

مشاهده شد ( .)Jackson and Yunus, 1984بررسی تنوع

کردند که همبستگی مثبت و بسیار معنیداری بین ارتفاع

ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژیک توسط دانش گیلوایی

بوته با صفات عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد

و همکاران ( )Danesh Gylvaie et al., 2011نشان دادند

سطح وجود دارد و در بین اجزای عملکرد دانه نیز تعداد

که در بین ژنوتیپهای خلر بر اساس نتایج تجزیه واریانس

دانه در غالف بیشترین ضریب همبستگی ژنتیکی را با

و مقایسه میانگین اختالف بسیار معنیداری از نظر صفات

عملکرد دانه در بوته داشت .دانش گیلوایی و همکاران

( Tadesse and

( )Danesh Gylvaie et al., 2011در بررسی  25ژنوتیپ

 )Bekele, 2003در بررسی تنوع فنوتیپی در رابطه با مناطق

خلر گزارش کردند که عملکرد دانه بیشترین همبستگی

جغرافیایی و محدودهی ارتفاعی در خلر نشان دادند که در

فنوتیپی مثبت و معنیدار را بهترتیب با صفات وزن کل

بین ژنوتیپهای خلر از لحاظ صفات مورد مطالعه اختالف

غالف ،وزن بوته هنگام برداشت و تعداد غالف در کپه

( Rahman et

داشت و عملکرد زیستتوده بیشترین ضرایب همبستگی

 )al., 2010در بررسی تنوع ژنتیکی بین  25ژنوتیپ خلر از

فنوتیپی مثبت و معنیدار را بهترتیب با صفات وزن بوته

طریق تجزیه واریانس و تجزیه و تحلیل چندمتغیره نشان

هنگام برداشت ،وزن کل غالف ،وزن پوسته غالف و تعداد

دادند که برای تمام صفات مورد مطالعه بهجز روز تا 50

کل غالف در کپه داشت.

مورد مطالعه وجود دارد .تادیس و بیکل

معنیداری وجود دارد .رحمان و همکاران
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 )Likelihoodاستفاده میشود (.)Rasch and Masata, 2006

صفات مختلف زراعی نتایج نشان داده شد که طیف

درستنمایی محدودشده

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1399.7.2.13.2

( REML: Restricted Maximum

میان  368توده خلر قابلدسترسی از منابع گوناگون برای

] [ DOI: 10.52547/pgr.7.2.12

درستنمایی ( )ML: Maximum Likelihoodو حداکثر

درصد گلدهی تنوع قابلتوجهی وجود داد .در بررسی تنوع

دولتشاه و همکاران

بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثتپذیری و همبستگی ...

در مطالعات متعدد از وراثتپذیری برای بررسی سهم نسبی

 50درصد غالفدهی و بهمنظور تعیین عملکرد علوفه و

ژنها در تنوع موجود در یک صفت استفاده شده است

محاسبه وزنتر و خشک علوفه کامل خلر در واحد سطح

( Valizadeh et al., 2020; Salavati Meybodi et al.,

انجام گرفت و دومین نمونهبرداری مصادف با مرحله

 .)2017; Ebrahimi et al., 2015صفات با وراثتپذیری

رسیدگی دانه و برای برآورد عملکرد دانه و اجزای عملکرد

باال بیشتر تحت کنترل اثرات ژنتیکی افزایشی ژنها میباشد

دانه انجام گردید .در هر نوبت برداشت ،سطحی معادل 3/6

و از طرف دیگر مقدار کم وراثتپذیری در برخی صفات

مترمربع از هر واحد آزمایشی با رعایت اثر حاشیهای کفبر
شده و اندازهگیریهای الزم انجام شد .صفات ارزیابیشده

بیانگر نقش کم تنوع ژنتیکی افزایشی و یا انعطافپذیری
صفت میباشد ( .)Farsi and Bagheri, 1998

شاخص سطح برگ ،قطر ساقه ،کلروفیل ،ارتفاع اولین

بهطور کلی ،روشهای تجزیه و تحلیل چندمتغیره از جمله

غالف از سطح زمین ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه نارس،

تجزیه خوشهای ،تجزیه به مؤلفههای اصلی و برآورد

تعداد غالف در بوته ،تراکم ساقههای اصلی در واحد سطح،

وراثتپذیری نقش مهمی در بررسی تنوع ژنتیکی دارند .از

وزن صد دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد علوفهتر ،عملکرد

اینرو ،هدف از این تحقیق برآورد تنوع ژنتیکی صفات

زیستتوده ،عملکرد علوفهخشک ،درصد برگ و شاخص

اندازهگیری شده و گروهبندی ژنوتیپهای خلر مورد مطالعه

برداشت ،وزنتر برگ ،وزنتر ساقه ،وزنتر کل ،وزن خشک

بود تا نتایج این پژوهش در راستای اجرای برنامههای

برگ ،وزن خشک ساقه ،وزن خشک کل ،درصد ساقه و

مواد و روشها

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه

بذور از مرکز تحقیقات بینالمللی مناطق خشک و نیمه-

 )9/1و  MINITAB15انجام شد .مقایسه میانگینها با

خشک در سوریه (ایکاردا) و ژنوتیپ شاهد از ایران توسط

استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان تهیه

گرفت .بهمنظور گروهبندی جمعیتهای مورد بررسی،

گردید (جدول  .)1این تحقیق در قالب طرح بلوک کامل

تجزیه کالستر به روش Wardو مقایسه فاصله ژنتیکی

تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

ژنوتیپها با استفاده از متغیرهای استاندارد شده انجام شد

طبیعی استان لرستان (شهرستان خرمآباد) اجرا شد .برای

و دندروگرام مربوط به آن رسم گردید .مربع فاصله اقلیدسی

این منظور بذور ژنوتیپهای خلر مورد مطالعه بهصورت

برای دو بردار  Xiو  Xjو با  Kمتغیر از رابطه زیر تعیین شد

دیم کشت شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند .بهمنظور آماده-

(:)Rencher, 2003

سازی زمین برای کشت بهاره ،عملیات الزم شامل شخم

k

نیمهعمیق ،دیسک ،تسطیح و کرتبندی صورت گرفت و

رابطه ()1

)D=√ ∑ (Xi1- Xj1
i=1

بذرپاشی بهصورت خشکهکاری انجام شد .هر کرت
آزمایشی متشکل از  4ردیف کاشت به فاصله  25سانتیمتر

بهمنظور تعیین سهم هر صفت در تنوع کل ،کاهش حجم

از یکدیگر و با تراکم 150دانه در مترمربع و ابعاد کرتها

دادهها و تفسیر بهتر روابط از تجزیه به مؤلفههای اصلی با

 2متر و عمق بذرکاری  4سانتیمتر در نظر گرفته شد .در

با استفاده از نرمافزار  SASهمبستگیهای ژنتیکی صفات بر

طول دوره رشد عملیات داشت (شامل واکاری و وجین

اساس روش  REMLمحاسبه شدند .همبستگی ژنتیکی بین

علفهای هرز) انجام گردید .اولین نمونهبرداری مصادف با
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 4×1مترمربع ،فاصله بین کرتها  1متر ،فاصله بین بلوکها

استفاده از میانگین صفات استفاده

شد.
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اصالحی این ژنوتیپها مورد استفاده قرار گیرد.

ارتفاع گیاه بودند.
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فنوتیپی آن
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صفات  iو  jبا استفاده از واریانس ژنوتیپی و اجزاء واریانس

را که به اثرات ثابت بستگی ندارد را حداکثر مینماید.

برآورد شده بر اساس روش  REMLبه شرح زیر است:

( .)Lynch and Walsh, 1998برای محاسبه وراثتپذیری

σ̂ Gij
σ̂ Gi σ̂ Gj

رابطه ()2

از روابط زیر استفاده گردید ):(Holland, 2002

= r̂gij

G

رابطه ()3

𝑗𝑖𝐺̂𝜎= کوواریانس ژنوتیپی بین صفات  iو j؛ 𝑖𝐺̂𝜎= انحراف

2

̂σ
2

σ̂ G +σ̂ 2 GE +σ̂ 2 g

= ̂ Plot-basis
H

معیار ژنوتیپی برای صفت  i؛ 𝑗𝐺̂𝜎= انحراف معیار ژنوتیپی

خطای استاندارد برای وراثتپذیری بر اساس رابطه زیر

برای صفت  jاست.

محاسبه شد:
رابطه ()4

برآوردکننده حداکثر درستنمایی محدودشده ()REML

σ̂ 2 G +σ̂ 2 GE

استفاده میشود .روش  REMLآن قسمت از درستنمایی
جدول  -1اسامی ژنوتیپهای خلر مورد بررسی در تحقیق حاضر
Table 1. The names of evaluated grass pea genotypes in present study

نام ژنوتیپ

نام ژنوتیپ

Origin

منشأ

Turkey

ترکیه

IF3

ICARDA

ایکاردا

IF1327

اسلواکی

IF225

ICARDA

ایکاردا

IF1332

Slovakia

IF463

ICARDA

ایکاردا

IF1341

Ethiopia

اتیوپی

ICARDA

ایکاردا

IF1344

Ethiopia

اتیوپی

IF471

ICARDA

ایکاردا

IF1346

Ethiopia

اتیوپی

IF478

ICARDA

ایکاردا

IF1347

Syria

سوریه

IF587

Bangladesh

بنگالدش

IF1872

ICARDA

ایکاردا

IF1304

Nepal

نپال

IF1928

ICARDA

ایکاردا

IF1306

Bangladesh

بنگالدش

IF2156

ICARDA

ایکاردا

IF1307

Bangladesh

بنگالدش

IF2177

ICARDA

ایکاردا

IF1309

Bangladesh

بنگالدش

IF2329

ICARDA

ایکاردا

IF1312

Iran

ایران

شاهد ()Control

ICARDA

ایکاردا

IF1316

ICARDA

ایکاردا

IF1322
] [ DOI: 10.52547/pgr.7.2.12
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در شرایط نامتعادل دادهها برای محاسبه وراثتپذیری از

σ̂ 2 G

= ̂ bulked-sample-basis
H

دولتشاه و همکاران

بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثتپذیری و همبستگی ...

نتایج و بحث

بیشترین تعداد و ژنوتیپهای  IF1872و  IF478با میانگین 2/8

نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف در جدول  2آمده است.

دارای کمترین تعداد در صفت تعداد دانه در غالف بودند .در

تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده نشان داد که ژنوتیپ-

صفت تعداد غالف در بوته ،ژنوتیپهای شاهد و  IF1306با

های مختلف برای اکثر صفات بهجز صفات وزن تر برگ ،وزن

میانگین  19/1دارای بیشترین تعداد و ژنوتیپ  IF2177با

تر ساقه ،وزن تر کل ،وزن خشک برگ ،وزن خشک ساقه،

میانگین  9/5دارای کمترین تعداد در صفت تعداد غالف در

وزن خشک کل ،درصد برگ ،عملکرد زیستتوده ،عملکرد

بوته بود .در صفت وزن صد دانه ،ژنوتیپ  IF471با میانگین

دانه ،درصد ساقه و ارتفاع گیاه اختالف معنیداری از خود

برحسب گرم و ژنوتیپ IF2329

 11/08دارای بیشترین وزن

تمام صفات اندازهگیری شده دارای اختالف معنیدار میباشند.

عملکرد برحسب کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ  IF1306با

نتایج مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون  LSDدر

میانگین  641/2دارای کمترین عملکرد برحسب کیلوگرم در

جدول  3آورده شده است .برای صفت وزن غالف ،ژنوتیپ

هکتار در صفت عملکرد دانه بود .مقایسه میانگین صفت

شاهد با میانگین  8/09و ژنوتیپ  IF1306با میانگین 7/24

عملکرد علوفه تر نشان داد که ژنوتیپ  IF471با

بهترتیب دارای بیشترین وزن برحسب گرم و ژنوتیپ IF2177

میانگین 10233و ژنوتیپ IF1307با میانگین  9442بهترتیب

با میانگین  3/12و ژنوتیپ  IF1309با میانگین  3/51بهترتیب

دارای بیشترین وزن برحسب کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ

دارای کمترین وزن برحسب گرم بودند .در مورد صفت وزن

 IF2177با میانگین  4217دارای کمترین وزن برحسب

دانه در غالف ،ژنوتیپ شاهد با میانگین  6/46و ژنوتیپ

کیلوگرم در هکتار در صفت عملکرد علوفهتر بود .در مورد

 IF1306با میانگین  5/64بهترتیب دارای بیشترین وزن

عملکرد علوفهخشک ژنوتیپ  IF1332با میانگین2220/12

برحسب گرم و ژنوتیپ  IF2177با میانگین  2/48و ژنوتیپ

دارای بیشترین وزن برحسب کیلوگرم در هکتار و

 IF1309با میانگین  2/68بهترتیب دارای کمترین وزن برحسب

ژنوتیپ IF2177با میانگین  874/5دارای کمترین وزن

گرم در غالف بودند .برای صفت ارتفاع اولین غالف از سطح

برحسب کیلوگرم در هکتار در صفت عملکرد علوفهخشک

زمین ،ژنوتیپ  IF225با میانگین  26/1سانتیمتر دارای

بود .برای صفت عملکرد زیستتوده ،ژنوتیپ  IF1307با

بیشترین ارتفاع و ژنوتیپ  IF1872با میانگین  14/5سانتیمتر

میانگین  3065/9و ژنوتیپ  IF1332با میانگین  3008بهترتیب

دارای کمترین ارتفاع بود .در مورد صفت وزنتر کل ،ژنوتیپ

دارای بیشترین عملکرد برحسب کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ

 IF225با میانگین  106/5و ژنوتیپ  IF1307با میانگین

 IF2177با میانگین  1692/6دارای کمترین عملکرد برحسب

 100/54بهترتیب دارای بیشترین وزن برحسب گرم و ژنوتیپ

کیلوگرم در هکتار در صفت عملکرد زیستتوده بود .شاخص

 IF2156با میانگین  43/86دارای کمترین وزن برحسب گرم

برداشت حاصل نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک

بود .برای صفت وزن خشک کل ،ژنوتیپ  IF1307با میانگین

است و توانایی گیاه را برای انتقال و اختصاص مواد فتوسنتزی

دارای بیشترین وزن برحسب گرم و ژنوتیپ IF2156

به دانهها (اندام اقتصادی) را نشان میدهد .ژنوتیپ شاهد با

با میانگین  ،11/16ژنوتیپ شاهد با میانگین  11/19و ژنوتیپ

میانگین  50/74و ژنوتیپ  IF1316با میانگین  43/44بهترتیب

 IF1316با میانگین  11/77بهترتیب دارای کمترین وزن

دارای بیشترین درصد شاخص برداشت و ژنوتیپ  IF1332با

برحسب گرم بودند .برای صفت تعداد دانه در غالف،

میانگین  27/55و  IF1309با میانگین  27/83بهترتیب دارای

ژنوتیپهای  IF2177 ،IF1306و  IF225با میانگین  3/7دارای

کمترین درصد شاخص برداشت بودند .در مورد ارتفاع گیاه،

20/39
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حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که الینها از لحاظ

ژنوتیپ  IF1307با میانگین 1084/3بهترتیب دارای بیشترین
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 )Rabbani Nasab, 2014در بررسی تاریخ کاشت خلر ،نتایج

صفت عملکرد دانه ،ژنوتیپ  IF1312با میانگین  1130/4و

نشان دادند (جدول .)2نیستانی و
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برآورد همبستگی ژنوتیپی به روش  :REMLبرآورد ضرایب

انجام این تجزیه 7 ،مؤلفه اول با مقادیر ویژه باالتر از یک،

همبستگی ژنتیکی بین صفات مختلف در جدول  4آورده شده

 85/33درصد از کل تغییرات مربوط به صفات را توجیه

است .از بین صفات مورد بررسی عملکرد علوفهتر همبستگی

نمودند .دو مؤلفه اول و دوم در مجموع با توجیه  49/2درصد

ژنتیکی مثبت و معنیداری را با عملکرد دانه خلر از خود نشان

از تغییرات دادهها ،جهت رسم نمودار پراکندگی ژنوتیپها

داد و صفات عملکرد علوفهخشک ،بیوماس و درصد برگ

(شکل  )1استفاده شدند که در پالت حاصل ژنوتیپها در

همبستگی ژنتیکی مثبت و معنیداری را با عملکرد علوفهتر

شش گروه متفاوت گروهبندی شدند .ژنوتیپهای ،IF1341

خلر از خود نشان دادند .همچنین صفت بیوماس همبستگی

 IF2177 ،IF1347 ،IF1316و  IF1928در یک گروه ،ژنوتیپ-

ژنتیکی مثبت و معنیداری را با عملکرد علوفهخشک خلر از

های  IF463 ،IF1306 ،IF3 ،IF1304 ،IF1344و  IF587در

خود نشان داد .در تحقیق حاضر ،وزن صد دانه بیشترین

یک گروه ،ژنوتیپهای ،IF1309 ،IF478 ،IF1872 ،IF1322

ضرایب همبستگی ژنتیکی را با صفات وزن غالف ،وزن دانه

 IF1327 ،IF1332و  IF1329در یک گروه ،ژنوتیپهای

در غالف ،ارتفاع اولین غالف از سطح زمین ،عملکرد علوفهتر

 IF225 ،IF1307و  IF471در یک گروه ،ژنوتیپهای IF1346

و همبستگی منفی با صفات ارتفاع گیاه و وزن خشک برگ

و  IF2156در یک گروه و ژنوتیپ شاهد بهتنهایی در یک گروه

نشان داد .عوامل متعددی (ازجمله پیوستگی ژنی و پلیوتروپی)

جداگانه قرار گرفتند.

میتواند وجود همبستگی بین صفات را توجیه کنند .وهابی و

تجزیه خوشهای :نمودار درختی تجزیه خوشهای (شکل )2

همکاران ( )Vahabi et al., 2005در بررسی  14توده بومی

تنوع قابلتوجهی را بین ژنوتیپها نشان داد .ژنوتیپها در

خلر در ایران براساس ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی

فاصله  0/3به دو گروه اصلی (خوشه) تقسیم شدند.

گزارش کردند که ارتباط مثبت و بسیار معنیداری بین ارتفاع

ژنوتیپهای شاهد،IF2177 ،IF1928 ،IF1316 ،IF1347 ،

بوته با صفات عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد

 IF3 ،IF1346 ،IF1344 ،IF1341 ،IF1304و  IF463در خوشه

سطح وجود دارد .ساروارا و همکاران ()Sarwara et al., 1995

یک و ژنوتیپهای ،IF1327 ،IF1309 ،IF587 ،IF1306

در بررسی الینهای جمعآوری شده از هند ،پاکستان و

،IF1332 ،IF478 ،IF1322 ،IF1312 ،IF2156 ،IF2329

بنگالدش (که بذور ریز داشتند) در مقایسه با الینهای با بذور

 IF1872 ،IF1307 ،IF225و  IF471در خوشه دوم قرار

درشت از اروپا و خاورمیانه به این نتیجه رسیدند که همبستگی

گرفتند .خوشه یک به دو زیرخوشه (زیرگروه) متشکل از

فنوتیپی مثبت و معنیداری بین اندازه بذور ،تعداد غالف در

ژنوتیپهای شاهد IF2177 ،IF1928 ،IF1316 ،IF1347 ،و

گیاه ،ارتفاع گیاه ،زمان بلوغ و وزن بیوماس وجود داشت؛ یعنی

ژنوتیپهای  IF3 ،IF1346 ،IF1344 ،IF1304 ،IF1341و

هرچه اندازه بذور درشتتر باشد تعداد غالف در گیاه بیشتر،

 IF463تقسیم شد .همچنین خوشه دو نیز به سه زیرخوشه

گیاه بلندتر و دیرستر و وزن بیوماس بیشتر میشود .کمدی و

(زیرگروه) شامل ژنوتیپهای ،IF1309 ،IF587 ،IF1306

همکاران ( )Kamdi et al., 2015در بررسی  26توده محلی

 IF2156 ،IF2329 ،IF1327و ژنوتیپهای ،IF1322 ،IF1312

خلر به این نتایج دست یافتند که همبستگی فنوتیپی مثبت و

 IF225 ،IF1332 ،IF478و ژنوتیپهای  IF1872 ، IF1307و

بسیار معنیداری بین عملکرد دانه با ارتفاع بوته ،تعداد شاخه

 IF471تقسیم شد.

در بوته ،تعداد غالف در بوته و وزن 100دانه وجود داشت.
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ارتفاع برحسب سانتیمتر برای صفت ارتفاع گیاه بود.

استفاده گردید که نتایج آن در جدول  5آورده شده است .با

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1399.7.2.13.2

سانتیمتر و ژنوتیپ شاهد با میانگین  35/26دارای کمترین

و تفکیک آنها براساس صفات ،تجزیه به مؤلفههای اصلی
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ژنوتیپ  IF3با میانگین  49/83دارای بیشترین ارتفاع برحسب
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جدول  -5تجزیه به مؤلفههای اصلی برای صفات مورد بررسی ژنوتیپهای مختلف خلر
Table 5. Principal component analysis for studied traits of different grass pea genotypes
% of cumulative variance

Relative variance

Eigen values

Components

28.87

0.2887

7.5054

1

49.20

0.2033

5.2857

2

62.64

0.1344

3.4939

3

70.17

0.0754

1.9601

4

76.32

0.0615

1.5983

5

81.06

0.0474

1.2326

6

85.33

0.0427

1.1100

7
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درصد واریانس تجمعی

واریانس نسبی

مقادیر ویژه

مؤلفهها

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1399.7.2.13.2

شکل  -1بایپالت ژنوتیپهای خلر براساس دو مؤلفه اول و دوم تجزیه به مؤلفههای اصلی
Figure 1. Biplot analysis of grass pea genotypes based on the first and the second components obtained from
principal component analysis

روش  REMLدر جدول  6آورده شده است .صفات وزن

برگ ،قطر ساقه ،کلروفیل ،ارتفاع اولین غالف از سطح زمین،
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بیشترین وراثتپذیری برای صفت تعداد دانه نارس برابر

مجموع  84/58درصد از تنوع موجود بین ژنوتیپها را

 0/87و کمترین وراثتپذیری برای صفات وزن خشککل

توجیه کردند.

 0/10برآورد گردید.

براساس نتایج تجزیه خوشهای دیده میشود که ژنوتیپهای

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ژنوتیپها برای صفات

 IF1872 ،IF1307و  IF471بهتنهایی در یک گروه قرار

مورد مطالعه نشان داد که تنوع زیادی بین ژنوتیپها برای

گرفتند و این گروه دارای عملکرد دانه و علوفه بیشتری

صفات مورد مطالعه وجود دارد که میتوان از این تنوع در

نسبت به سایر ژنوتیپها بود .انتظار میرود که ژنوتیپهایی

تولید ارقام اصالح شده بهره برد (جدولهای  2و .)3پریهر

که در خوشهها (زیرگروههای) یکسانی هستند از لحاظ

و همکاران ( )Parihar et al., 2013در بررسی  368توده

ژنتیکی بیشتر به هم شبیه باشند و با تالقی بین ژنوتیپهای

خلر نشان دادند که تفاوت معنیداری بین ژنوتیپهای مورد

خوشه با فاصله ژنتیکی دورتر میتوان به هتروزیس قابل

بررسی وجود داشت و ارتباط عملکرد دانه با بسیاری از

مالحظهای دست یافت .از آنجایی که ژنوتیپهای ،IF1307

( Yadov,

 IF1872و  IF471دارای بیشترین عملکرد دانه و علوفه

 )1995با بررسی  72ژنوتیپ محلی در نپال گزارش کرد که

بودند ،در نتیجه انتظار میرود تالقی آنها با سایر ژنوتیپها

تعداد غالف در بوته بین  13-59عدد متغیر است و کم

میتواند مفید باشد .تجزیه و تحلیل خوشهای توسط پریهر

بودن وزن صد دانه به دیررس بودن و کمی مواد فتوسنتزی

و همکاران ( 368 )Parihar et al., 2013ژنوتیپ خلر را به

برای پر شدن دانه در آخر فصل رشد مربوط است؛ بنابراین

 19گروه (خوشه) مجزا گروهبندی کرد .تعداد زیادی از

در ژنوتیپ  IF2329که دیررستر است ،دانهها در هنگام

ژنوتیپها در خوشه دوم و خوشه سوم (هرکدام با حدود

برداشت سبز و چروکیده بوده و وزن صد دانه آن از همه

 36ژنوتیپ) قرار داده شدند و حداکثر فاصله (درون

کمتر است.

خوشه) در خوشه  7نشان دهنده احتمال وجود آثار

با در نظر گرفتن مقادیر ویژه صفات مختلف با عملکرد و

هتروزیس بین ژنوتیپهای این خوشه بود .همچنین در

ویژگیهای هر یک از مؤلفهها در برنامههای اصالحی

پژوهش آنها تجزیه به مؤلفههای اصلی  49/77درصد از

جهت افزایش عملکرد الزم است مؤلفه اول باال باشد .در

تنوع کل در دو مؤلفه اول وجود داشت و صفات عملکرد

تجزیه به مؤلفههای اصلی ضرایب ویژه در  7مؤلفه نشان

بوته ،تعداد غالف در بوته ،عملکرد دانه و بیولوژیک و

داد که با گزینش ترکیبات متفاوتی از این صفات امکان

تعداد دانه در غالف  38/11درصد از کل واریانس با

بهبود عملکرد دانه و علوفه در ژنوتیپهای خلر وجود دارد.

بیشترین مقادیر در مؤلفه اول تبیین شدند .دانش گیلوایی و

ژنوتیپهای  IF225 ،IF1307و  IF471بیشترین مقادیر را

همکاران ( )Danesh Gylvaie et al., 2011پس از

برای مؤلفه اول داشتند و ژنوتیپ  IF1306در رتبه بعدی

بررسی 20ژنوتیپ خلر از نظر  25صفت مورفولوژیک،

قرار داشت ،در حالی که در تشکیل مؤلفه دوم ژنوتیپ

فنولوژیک و زراعی ،این ژنوتیپها را در سه گروه

شاهد بیشترین مقادیر را از این لحاظ داشت و در رتبه بعدی

خوشهبندی نمودند و توسط این تجزیه توانستند

ژنوتیپ  IF1304بود .بر این اساس این ژنوتیپها بیشترین

ژنوتیپهای مختلف را از نظر دستیابی به حداکثر

عملکرد دانه و علوفه را در بین ژنوتیپها داشتند .رحمان

هتروزیس و انتخاب بهترین والدین از هم متمایز سازند.

صفات مورد مطالعه مثبت و معنیدار بود .یادو
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صد دانه وراثتپذیری باالیی را از خود نشان دادند.

مؤلفههای اصلی به پنج خوشه گروهبندی کردند که در
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غالف در بوته ،تراکم ساقههای اصلی در واحد سطح و وزن

خلر برای سیزده صفت ژنوتیپها را از طریق تجزیه به
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شاخص برداشت ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه نارس ،تعداد

و همکاران ( )Rahman et al., 2010در بررسی  25ژنوتیپ
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 برای ژنوتیپهای مختلف خلرWard  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای به روش-2 شکل
Figure 1. Constructed dendrogram based on Ward method for different grass pea genotypes
REML

 مقادیر وراثتپذیری محاسبه شده برای مهمترین صفات مورد بررسی بر اساس روش-6 جدول

Table 6. Heritability values calculated for the most important studied traits based on REML method

صفات

Traits

وزن غالف
Pod weight
وزن دانه درغالف
Kernel weight per pod
وزن پوست غالف
Cortex pod weigh
شاخص سطح برگ
Leaf area index
قطرساقه
Stem diameter
کلروفیل
Chlorophyll content
ارتفاع اولین غالف از سطح زمین
First pod height from earth
تعداد دانه در غالف
Kernel per pod
تعداد دانه نارس
Number of kernel raw
تعداد غالف در بوته
Number of pods per plant
 تراکم ساقههای اصلی در واحد سطحMain stem density per unit area
 دانه100 وزن
Hundred kernel weights
وزن تربرگ
Leaf fresh weight
وزن ترساقه
Stem fresh weight
وزن ترکل
Total fresh weight
وزن خشک ساقه
Stem dry weight
وزن خشک کل
Total dry weight
عملکرد دانه
Grain yield
عملکرد علوفهتر
Fresh forage yield
عملکرد علوفهخشک
Dry forage yield
عملکرد زیستتوده
Biomass
درصد برگ
Percentage of leaf
درصد ساقه
Percentage of stem
شاخص برداشت
Harvest Index
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خطای استاندارد

0.81

0.06

0.73

0.09

0.64

0.12

0.67

0.11

0.69

0.10

0.76

0.08

0.80

0.06

0.87

0.04

0.73

0.09

0.74

0.08

0.64

0.12

0.11

0.30

0.33

0.22

0.15

0.28

0.12

0.29

0.10

0.30

0.25

0.25

0.41

0.20

0.44

0.18

0.39

0.21

0.28

0.24

0.34

0.22

0.52

0.16

Heritability
0.80

Standard error
0.06
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ژنوتیپهای  IF1307و ( IF471که دارای مقادیر بیشتری از

( .)Farsi and Bagheri, 1998لذا از صفاتی که قابلیت

نظر عملکرد دانه و علوفه بودند) دارای بیشترین مقادیر

انتقال باالیی به نسل بعد از خود نشان میدهند میتوان در

برای مؤلفهی اول در تجزیه به مؤلفههای اصلی بودند و از

برنامههای اصالحی مبتنی بر گزینش استفاده کرد .کمدی و

طرف دیگر همین ژنوتیپها در تجزیه خوشهای در یک

همکاران ( )Kamdi et al., 2015بیشترین وراثتپذیری

گروه قرار گرفتند .لذا نتایج حاصل از این دو تجزیه تا

عمومی برای صفت عملکرد دانه را  71/98درصد گزارش

حدودی با هم مطابقت داشت و در کمک به شناسایی تنوع

کردند و همچنین حد متوسط از وراثتپذیری عمومی برای

همسو میباشند.

صفت تعداد غالف در بوته را  39/22درصد و وزن صد

نتایج حاصل از وراثتپذیری نشان داد که صفات وزن

دانه را  42/88درصد گزارش نمودند .آباته و همکاران

غالف ،وزن دانه در غالف ،وزن پوست غالف ،شاخص

( )Abate et al., 2018در تحقیقی نشان دادند که

سطح برگ ،قطر ساقه ،کلروفیل ،ارتفاع اولین غالف از

وراثتپذیری باال همراه با پیشرفت ژنتیکی باال برای بسیاری

سطح زمین ،شاخص برداشت ،تعداد دانه در غالف ،تعداد

از صفات مهم زراعی مشاهده شد که نشان میدهد

دانه نارس ،تعداد غالف در بوته ،تراکم ساقههای اصلی در

وراثتپذیری زیاد بهدلیل اثرات افزایشی ژن است و

واحد سطح و وزن صد دانه وراثتپذیری باالیی از خود

بنابراین ،انتخاب میتواند برای بهبود خلر از طریق صفات

نشان دادند .اصالح برای صفاتی که وراثتپذیری آنها

مؤثر باشد.

پایین است از طریق گزینش مستقیم دشوار و بینتیجه است

در مجموع تجزیه و تحلیلهای تحقیق حاضر ،ژنوتیپ

و برعکس گزینش برای صفاتی که دارای وراثتپذیری

 IF1307از نظر بیشتر صفات دارای بهترین مقادیر نسبت به

باالیی هستند مفید میباشد .لذا مقدار وراثتپذیری میتواند

سایر ژنوتیپها بود و از نظر عملکرد علوفهتر بین

زمینهای از نتاج مورد انتظار از گزینش را ارائه دهد .صفات

ژنوتیپها عملکرد قابل قبولی داشت .لذا بهعنوان ژنوتیپ

با وراثتپذیری باال بیشتر تحت کنترل اثرات ژنتیکی

مناسب برای علوفهکاری در منطقه خرمآباد پیشنهاد و

افزایشی ژنها میباشد و از طرف دیگر مقدار کم وراثت-

معرفی میشود.
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Abstract
Plant breeding researches is based on genetic diversity and evaluation of genetic diversity is also one of
the most important steps in introduction of new cultivars. In this study, genetic diversity of 25 grass pea
genotypes was studied based on randomized complete block design with three replicates in
Khorramabad (Iran). Analysis of variance showed significant differences among genotypes for most of
traits. Mean comparison showed that genotype IF1312 with the highest grain yield and genotypes
IF1332 and IF471 with the highest dry and fresh forage yield had the best yield. Principal component
analysis showed that the first 3 factors explained 62.64% of total variance. Based on cluster analysis,
genotypes IF1307, IF1872 and IF471 with the highest grain and forage yield are belonged to one cluster.
REML method was used to estimate genetic correlation and heritability of different traits. The highest
amount of heritability (0.87) was estimated for number of immature grains and the least heritability
(0.10) was estimated for total dry weight. Grain yield had a high and positive genetic correlation with
forage yield, and biomass, percentage of leaf and dry forage yield also had a high and positive genetic
correlation with fresh forage yield. Totally, genotype IF1307 had the best performance for most of traits
compared to the other genotypes and had an acceptable forage yield among genotypes.
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