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  چکيده 

  
  يک سبزي قديمي بومي اروپا، آسيا وL. (Asparagus officinalis( يمارچوبه خوراک

و تنها تعداد بسيار كمي بوته  دود است محايران در منبع ژنتيکي مارچوبه. باشد آفريقا مي

به منظور ارزيابي صفات . اند مارچوبه خوراكي در کوههاي شهرستان طالقان پيدا شده

 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مري واشينگتن ۵۸،  مورفولوژيك اين سبزي ارزشمند

بي از جمله ارتفاع بوته، نتايج نشان داد كه ميانگين بعضي صفات مورد ارزيا. مقايسه گرديد

تعداد شاخه درجه يك، قطر ساقه اصلي، طول شاخه درجه يك و تعداد فلس تا محل اولين 

 ۷۸/۱۴متر و   سانتي۶/۳۹متر،   ميلي۳/۵، ۳۸/۳۸متر،   سانتي۸۱/۱۳۳انشعاب پانيكولي به ترتيب 

طول ميانگين . درصد ماده بودند ۰۳/۳۱ درصد نر و ۹۷/۶۸هاي مورد بررسي  ژنوتيپ. بودند

مارچوبه وحشي هاي  در ژنوتيپ%) ۲/۵۲( وزن تر اسپير  و%)۴/۳۰(، قطر اسپير %)۳/۶(اسپير 

ها از نيمه دوم ارديبهشت تا نيمه   در گياهان مورد بررسي گل. واشينگتن كمتر بودند از رقم مري

هاي حبه  ميوهتعداد بذر در . رنگ تشكيل شدند هاي سبز  ميوه اول خرداد ظاهر و در اواسط تير

آوري گرديدند، از چهار تا شش عدد در ميان گياهان رسيده قرمز كه در اواسط شهريور جمع

قطر گيري شده نشان داد که  ضرايب همبستگي ساده بين صفات اندازه. مورد بررسي متغير بود

ر د.  درصد داشتند۹۹ باالترين همبستگي مثبت را در سطح هاي روي اسپير  طول فلسبااسپير 

 درصد از ۷۴/۴۴ها، صفات در چهار عامل اصلي قرار گرفتند که دو عامل اول  تجزيه عامل

هاي مورد بررسي در  همچنين ژنوتيپ. واريانس کل را توجيه کردند و نه صفت را شامل شدند

اي به پنج گروه تقسيم شدند و گروه سوم كه همگي جنسيت نر داشتند، از لحاظ  خوشهتجزيه 

نتايج اين تحقيق نشان . گيري شده، باالتر از ميانگين کل قرار گرفتندصفات اندازهميانگين کليه 

هاي مارچوبه وحشي از تنوع قابل توجهي برخوردار بودند و اين منطقه  داد كه ژنوتيپ

هاي طبيعي مارچوبه خوراكي معرفي شود و الزم است كه  تواند به عنوان يكي از رويشگاه مي

  . گياه ارزشمند حفظ گرددتنها منبع ژنتيكي اين

  
  .اي  خوشهتجزيهها،   ژنوتيپ، اسپير، همبستگي، تجزيه عامل:هاي کليدي واژه

  
  مقدمه 

 گونه ١٥٠شامل ) Asparagus(جنس مارچوبه 
 است Liliaceaeگياهان علفي، دايمي و متعلق به تيره 

)Prohens et al., 2008 (كه به سه زير جنس 
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Asparagus  ،Myrsipyllumو  Protasparagus  تقسيم
جنس هاي زير گونه). Prohens et al., 2008(شود  مي

Asparagusجنس هستند، در  هاي تك پايه با گل دو
حالي كه دو زيرجنس ديگر فقط شامل گياهان 

  . باشند هرمافروديت مي
هاي جنس آسپاراگوس به صوت طبيعي در  گونه

). Prohens et al., 2008(اند  آسيا، آفريقا و اروپا پراكنده
 =x ١٠جنس بزرگ مارچوبه داراي عدد پايه كروموزومي 

هاي مختلف داراي سطوح پلوييدي  است كه در گونه
ها مثل  بعضي گونه. (Kay et al., 2001)مختلف است 

  ،A. plumosus ،A. densiflorus( هاي زينتيمارچوبه
A. racemosus ،A. verticillatus ،A. retrofractus،  

A. myriocladus و (A. virgatus يا انواع دارويي   
)A. curillus و A. adscendens (داراي ارزش اقتصادي 

  وA. maritimus (هاي وحشي مارچوبه .باشند مي
A. acutifolius  (هاي غذايي استفاده   رژيميدر بعض

به طور كلي . (Stajerner et al., 2002)شوند  مي
   خوراكي  مارچوبهترين گونه آسپاراگوس،  اقتصادي

)A. officinalis L. (هاي ارزشمند   سبزي كه جزو است
  .(Stajerner et al., 2002)باشد  مي

هاي  پايه است و گل مارچوبه خوراكي گياهي دو
در . ر دارند هاي نر و ماده قرا کوچک آن بر روي پايه

هاي  مارچوبه نر ممكن است به طور اتفاقي تعدادي گل
مارچوبه . (Kay et al., 2001)شود هرمافروديت ظاهر 

 ١هاي خوراكي كه اسپير خوراكي به منظور توليد شاخه
 و (Rubatzky & Yamaguchi, 1997) شوند ناميده مي

به صورت تازه، پخته، کنسرو شده و يخ زده مصرف 
  اين سبزي سرشار از عناصر. شود گردند، كشت مي مي

، فيبرهاي آمينه ها، مشقات اسيدهاي  معدني، ويتامين
ها   ها، فنول ساكاريد اکسيداني، اليگو گياهي، ترکيبات آنتي

 Huang) هاي استروييدي است و ساپونين) فالونوييدها(

& Kong, 2006) . مطالعات دارويي بر روي اين گياه
 قارچي را  فعاليت ضد تورمي، ضد سيتوتوکسيک و ضد

مارچوبه ). Huang & Kong, 2006(نشان داده است 
جنسي تكثير  كي به دو صورت جنسي و غيرخورا
شود، كه شيوه عمده تكثير آن از طريق تقسيم بوته  مي

  .(Rubatzky & Yamaguchi, 1997)است 

                                                                                  
1. Spear  

منبع ژنتيكي مارچوبه نسبتاً محدود است، به همين 
ي مقاومت ها ژنخاطر كارهاي زيادي براي وارد نمودن 

قاومت ، مA .maritimus)(به بيماري، مقاومت به شوري 
هاي  ، يا مقاومت به خاكA. acutifolius)(به خشكي 

هاي وحشي كه داراي  از گونه) A. tenuifolius(اسيدي 
خواص كشاورزي باشند، به مارچوبه خوراكي انجام شده 

به منظورگزينش صحيح ). Stajerner et al., 2002(است 
 ي خزانه ژندر انتخاب يك گونه وحشي براي گسترش

ارچوبه خوراكي و استفاده در كارهاي  م)پالسم ژرم(
بندي جنس  نژادي، اطالعات بيشتري در زمينه طبقه به

بندي   ردهننبودموجود . نياز است  آسپاراگوس مورد
هاي مختلف در  بندي مشخص باعث افزايش طبقه

 شده است و مطالعات Asparagusهاي جنس  گونه
ات مولكولي براي عرضه اطالعات تكميلي درباره ارتباط

مارچوبه به كار گرفته شده  هاي فيلوژنيك در ميان گونه
گمي زيادي در  در سفانه سرأمت. (Kay et al., 2001)است 
هاي جنس مارچوبه وجود دارد،  گذاري و معرفي گونه نام

هاي هرباريومي خيلي كمي در رابطه با  همچنين نمونه
در رابطه با بررسي صفات . نوع و شكل رشد وجود دارد

و ) ١٩٦٢(والبرگ  ولوژي در مارچوبه خوراكيمورف
 .A و  A. prostratusبراي مقايسه) ١٩٨٠ (والدس

officinalisكالدودها، طول   از صفات طول ساقه، طول
 ميوه، تعداد  هاي نر و ماده، طول دمگل، طول و رنگ گل

نقل از (بذر به ازاي ميوه و سطح پلوييدي استفاده كردند 
Kay et al., 2001.(   

  با توجه به تحقيقات و بازديد از مناطق مختلف
كشور، مشخص شد كه تنها منبع ژنتيكي مارچوبه 
. خوراكي در ايران محدود به شهرستان طالقان شده است

آوري، حفظ، نگهداري و ارزيابي اين منابع  بنابراين جمع
اي  نژادي از اهميت ويژه هاي به  جهت برنامه ژنتيکي ملي

 توجه به عدم وجود اطالعات كافي در  با.برخوردار است
زمينه صفات مورفولوژيك مارچوبه خوراكي وحشي بومي 

  .ايران اين پژوهش انجام شد
  

  ها مواد و روش
 کيلومتري شمال غربي ١٣٠شهرستان طالقان در 

 ٣٦اين منطقه در عرض جغرافيايي . تهران قرار دارد
 درجه شرقي واقع ٥٠درجه شمالي و طول جغرافيايي 
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مشخصات منطقه جمع آوري . )Osati, 2008( ده استش
هاي مارچوبه رقم  ها و شرايط كشت بوته نمونه
 شده در دانشكده كشاورزي ساري  واشينگتن كشت مري

هاي وحشي مورد استفاده قرار  كه براي مقايسه با ژنوتيپ
  . آورده شده است٢و  ١هاي  گرفتند، در جدول

 و خاستگاه در منابع مختلف انتشار جغرافيايي
طبيعي مارچوبه خوراكي در اروپا، آسيا و آفريقا ذكر شده 

با توجه به فلور رنگي  ).Prohens et al., 2008(است 
 انتشار جغرافيايي مارچوبه ،)Ghahreman, 2002(ايران 

 ذکر شده  در ساري، بهشهر، نكا، تبريز، بيجار و طالقان
به منظور شناسايي و ارزيابي صفات مهم  .است

 بوته ٥٨هاي مارچوبه وحشي شهرستان طالقان  ژنوتيپ
از منطقه مذکور و در محل رويشگاه طبيعي مطالعه 

 ).٢ و ١ هاي شکل(شدند 
  

  )ها آوري نمونه محل جمع(هاي شهرستان طالقان   برخي ويژگي‐١جدول 
  ارتفاع 

  )متر(
متوسط بارندگي 

  )mm( ساليانه
  دماي متوسط ساليانه رژيم بارندگي

(°C)  
   حداكثر دما

(°C)  
   دماحداقل 
(°C)  

  اقليم
  هاي تعداد روز
  برفي

 تبخير ساليانه
)mm(  

  ٢٩‐٣٣٨  ٣١‐٣٤  نيمه خشک سرد  ‐٢/١١   +٦/٢٧  ٠١/٩  اي مديترانه  ٥٠٠   متر٢٥٠٠

 
  هاي شهر ساري  برخي ويژگي‐٢جدول 

هاي  ارتفاع از سطح آب
  )متر(آزاد 

متوسط ميزان بارندگي 
  )mm( ساليانه

  رطوبت نسبي
  )درصد(

  دماي متوسط ساليانه
(°C)  

  حداكثر دماي ساليانه
(°C)  

  حداقل دماي ساليانه
(°C) 

٢/٣  +٢/٣٩  ٨/١٦  ٧٠‐٨٣  ٩٦/٨٠٤  ٧/٢٢‐ 

  

  
  )طالقان( موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه ‐١شکل 

  

  
هاي مارچوبه وحشي در   منطقه جمع آوري نمونه‐٢شكل 

  ن طالقانشهرستا

هاي مارچوبه در كردن بوته در مرحله اول براي پيدا
روي ) ٢‐٣شكل (منطقه از عالمت فلس مثلثي 

هاي خشك شده سال قبل كه خاص زير جنس  ساقه
آسپاراگوس است، كمك گرفته شد، چون در اواخر 
فروردين اسپيرها تازه از خاك خارج شده بودند و به 

 .ابل شناسايي نبودنددليل ارتفاع كم آنها به راحتي ق
ها از مارچوبه خوراكي رقم  براي مقايسه اين ژنوتيپ

واشينگتن كه در دانشكده كشاورزي ساري كشت  مري
  .شده بود، استفاده گرديد

گيري شده در اين تحقيق براي  صفات اندازه
هاي وحشي مارچوبه شهرستان طالقان و  ژنوتيپ
ده در  ش واشينگتن كشت هاي مارچوبه رقم مري بوته

دانشكده كشاورزي ساري شامل جنسيت، ارتفاع بوته، 
ارتفاع از سطح زمين تا محل اولين انشعاب پانيکولي، 
تعداد انشعابات درجه يك، تعداد انشعابات درجه دو، 
فاصله انشعابات درجه يك، فاصله انشعابات درجه دو، 
قطر ساقه اصلي زير اولين انشعاب پانيکولي، قطر شاخه 

قطر شاخه درجه دو، تعداد فلس تا محل درجه يك، 
، تعداد گل، تعداد )٢‐٣شكل (اولين انشعاب پانيکولي 

ميوه، طول اسپير، قطر اسپير، وزن تر و درصد وزن 
گيري تعداد شاخه درجه  براي اندازه. خشك اسپير بودند

يك كليه انشعابات جانبي روي ساقه اصلي شمارش 
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دو، فاصله براي شمارش تعداد شاخه درجه . شدند
هاي  ميانگره روي ساقه اصلي، فاصله ميانگره روي شاخه

درجه يك، قطر شاخه درجه يك، قطر شاخه درجه دو، 
طول شاخه درجه يك و طول شاخه درجه دو از پنج 

براي قطر ساقه . ها استفاده شد انشعاب اصلي پاييني بوته
اصلي، قطر ساقه در زير محل اولين انشعاب پانيكولي 

 ,Mytotyo) استفاده از كوليس ديجيتالي مدل بوته با

Japan)در ضمن براي تعداد فلس روي . گيري شد  اندازه
ها از محل طوقه تا زير اولين ساقه اصلي، تعداد فلس

 .انشعاب پانيكولي شمارش گرديد
  .شد كولر استفاده   گيري صفات گل از بينو براي اندازه

  

حاسبه ميانگين،  براي مExcelها توسط نرم افزار  داده
تغييرات مورد ارزيابي قرار  انحراف معيار و ضريب 

براي تجزيه همبستگي بين صفات و تجزيه به . گرفتند
 با استفاده از تکنيک چرخش SPSSافزار ها از نرم عامل
 )٢واريماکس(حداکثر واريانس  و به روش ١ها عامل

  و٣اي با استفاده از روش وارد تجزيه خوشه. استفاده شد
ها انجام  کردن داده  محاسبه فواصل بعد از استاندارد

 Asadi & Hassandokht, 2007; Mousavizadeh)گرفت

et al., 2006). 
                                                                                  
1. Factor rotation 
2. Varimax  
3. Ward method 

  

  
 فلس مثلثي روي ‐٢‐٣ اسپير ظاهر شده در بهار در محل رويش، ‐١‐٣.  خصوصيات رويشي و زايشي مارچوبه وحشي طالقان‐٣شکل 
گل (، سمت راست )گل نر( سمت چپ ‐٤‐٣، )١ cmمقياس شكل (هاي آويزان   گل‐٣‐٣، )Asparagusعالمت مشخصه جنس  (ساقه
  اييت هفت هاي به صورت خوشه کالدودها ‐٧‐٣ و ميوه مارچوبه در حالت رسيده ‐٦‐٣، )در حالت نرسيده( ميوه مارچوبه ‐٥‐٣، )ماده

  
 

  نتايج و بحث 
ازديد از مناطق ذكر شده در با توجه به تحقيقات و ب

هاي طبيعي  فلور رنگي ايران در رابطه با رويشگاه
مارچوبه خوراكي و با استفاده از كليد شناسايي گياهان، 
مشخص شد که گونه موجود در مناطق ساري، بهشهر و 

  ، گونه موجود در تبريز و بيجارA. verticillatusنکا 
A. persicus و گونه موجود در طالقان A. officinalis 

با مشاهداتي که از منطقه طالقان به عمل آمد و . است

) ١٣٨٦سال (شده سال قبل  هاي خشک بقاياي بوته
مشخص شد که تعداد اين گياهان به حدود نصف کاهش 
يافته و خطر انقراض اين گونه ارزشمند را در كشور 

  . دهد نشان مي
ي هاي وحش بررسي در ژنوتيپ با مقايسه صفات مورد 

صفات فاصله واشينگتن مشخص شد كه  و رقم مري
، قطر اسپير %)٣/٦(، طول اسپير %)٥/٦(شاخه درجه دو 

و %) ٢/٢٣(، طول %)٢/٥٢(، وزن تر اسپير %)٤/٣٠(

            ١                                       ٢                                  ٣

          ٤                                          ٥                                          ٦                                      ٧          
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هاي  در ژنوتيپ%) ١٣(هاي روي اسپير  عرض فلس
واشينگتن كمتر  مارچوبه شهرستان طالقان از رقم مري

نژادي بر روي اين  ، كه الزم است كارهاي بهبودند
ها انجام شود تا بتوان اين صفات را به ارقام  ژنوتيپ

  باالتر بودن كهالزم به ذكر است .خارجي نزديك كرد
توده ) اصلي، درجه يك، درجه دو(ويژگي قطر ساقه 

واشينگتن  بومي مارچوبه خوراكي در مقايسه با رقم مري
ايجاد نژادي و در جهت  تواند در كارهاي به احتماالً مي

هاي داراي ساقه ضخيم و مقاوم به عارضه خوابيدگي  رقم
  ها استفاده شودساقه و مقاوم به آفات و بيماري

(Kay et al., 2001) .  
، %)٧٤(هاي طالقان صفات تعداد اسپير  در ژنوتيپ
، تعداد %)٥٥(، قطر شاخه درجه دو %)٦٤(وزن تر اسپير 

به ) %٣٧(و قطر اسپير %) ٤٩(انشعابات درجه يك 
با . ترتيب از باالترين ضريب تغييرات برخوردار بودند

نژادي وجود تنوع  توجه به اينكه پايه و اساس كارهاي به
ها در  باشد، احتمال و امكان استفاده از اين ژنوتيپ مي

در رقم به عالوه . باشد نژادي زياد مي كارهاي به
واشينگتن صفات قطر شاخه درجه يك، تعداد فلس  مري
ل اولين انشعاب پانيكولي، قطر شاخه درجه دو و تا مح

هاي روي اسپير نسبت به بقيه صفات  تعداد فلس
گيري شده از ضريب تغييرات باالتري برخوردار  اندازه
   .بودند

هاي مارچوبه خوراكي وحشي  از نظر جنسيت ژنوتيپ
 درصد گياهان نر و ٩٧/٦٨ به صورت مورد بررسي

از نيمه دوم ارديبهشت . دبودن درصد گياهان ماده ٠٣/٣١
). ٣‐٣شکل(تا نيمه اول خرداد گياهان به گل رفتند 

هاي نر به صورت کشيده و آويزان و داراي مادگي  گل
هاي ماده به صورت گرد و آويزان  نيافته و گل تكامل
رنگ  هاي سبز در اواسط تير ميوه). ٤‐٣ شکل(بودند 

سيده هاي ر تشکيل و در اواسط شهريور بذر) ٥‐٣شکل (
 شکل(هاي حبه رسيده قرمز رنگ برداشت شدند  از ميوه

تعداد بذر در ميوه حبه رسيده از چهار تا شش ). ٦‐٣
هاي مورد بررسي متغير  بذر سياه رنگ در كليه ژنوتيپ

در رابطه با صفات مربوط به گل در مارچوبه . بود
 ٥(طول دمگل : ميانگين اعداد به دست آمده به صورت

، طول مفصل )متر  ميلي٥/٦( غنچه ، طول)متر ميلي
) متر  ميلي٥(ها  ، طول ميله پرچم)متر  ميلي٢/٣(گل  زير

  .بدست آمدند) متر  ميلي٢(و طول بساک 
هاي مورد    ها در كليه ژنوتيپ     همچنين تعداد كالدود  

با آرايش دو بـه     (هاي هفت تايي      بررسي به صورت خوشه   
از خاك  رنگ اسپير خارج شده     ). ٧‐٣شکل  (بودند  ) پنج

هاي ارغـواني و      هاي وحشي سبز و داراي فلس       در ژنوتيپ 
  ).١‐٣شکل (بنفش بودند 

هـاي    هاي نر و ماده در ژنوتيپ       با مقايسه صفات بوته   
وحشي مشخص شـد كـه تعـداد اسـپير در بوتـه، طـول               

هـاي روي     اسپير، درصد وزن خشك اسپير، تعـداد فلـس        
رجـه  اسپير، تعداد شاخه درجه يك و دو، فاصله شـاخه د          

دو، قطــر شــاخه درجــه دو و طــول شــاخه درجــه دو در 
  .هاي ماده بيشتر بودند هاي نر از ژنوتيپ ژنوتيپ

  
  شهرستان طالقانخوراكي هاي مارچوبه   ميانگين، حداكثر، حداقل و ضريب تغييرات صفات اندازه گيري شده در ژنوتيپ‐٣جدول 

  (%)ضريب تغييرات   حداقل  حداكثر  ميانگين  واحد  صفت
  ٢٧  ٦٩  ٢٤٣  ٨١/١٣٣  cm  بوته تفاع ار

  ٢٦  ٢٤  ٩١  ٨٨/٥٦  cm  ارتفاع تا محل اولين انشعاب پانيكولي
  ٤٩  ١٠  ١١٧  ٣٨/٣٨  ‐  تعداد انشعاب درجه يك
  ٢٧  ٥  ٤/٢٦  ٩٤/١٦  ‐  تعداد انشعاب درجه دو
  ١٨  ٠٤/٢  ٥٦/٤  ٠٧/٣  cm  فاصله شاخه درجه يك
  ٢٣  ١٨/١  ٧٤/٣  ٤٦/٢  cm  فاصله شاخه درجه دو

  ٢٩  ٨/٠  ١/٩  ٣/٥  mm  ه اصلي زير محل اولين انشعاب پانيكوليقطر ساق
  ٢٩  ٥٦/٠  ٣٢/٣  ٦٥/١  mm  قطر شاخه درجه يك
  ٥٥  ١٤/٠  ٢٨/١  ٥/٠  mm  قطر شاخه درجه دو

  ٣٤  ٦/١٠  ٤/٧٩  ٦/٣٩  cm  طول شاخه درجه يك
  ٣٥  ٩/٣  ٤/٢٣  ٢/١٣  cm  دو درجه شاخه طول

  ٢٥  ٦  ٢٧  ٧٨/١٤  ‐  تعداد فلس تا محل اولين انشعاب پانيكولي
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ميانگين، حداكثر، حداقل و ضريب تغييرات صفات 
گيري شده مارچوبه خوراكي وحشي شهرستان  اندازه

همچنين ميانگين .  آورده شده است٣طالقان در جدول 
صفات اسپيرهاي مارچوبه بومي طالقان و رقم خارجي 

  . آمده است٤واشينگتن در جدول  مري
  

اي مارچوبه وحشي  ميانگين صفات اسپيره‐٤ جدول
هاي رقم مري واشينگتن كشت شده  شهرستان طالقان و بوته

  در دانشكده كشاورزي ساري

  
طول اسپير 

)cm(  
 قطر اسپير

)mm(  
وزن تر اسپير 

)g(  
درصد وزن 
 خشك اسپير

 ٧٤/٩ ٧١/٥ ٩٧/٤ ٤٢/٢١مارچوبه طالقان
 ٨٧/٦ ٩٤/١١  ١٤/٧ ٨٧/٢٢واشينگتن مري

  
  تجزيه همبستگي

گيري شده  ستگي ساده بين صفات اندازهضرايب همب
 نشان داد که برخي از Pearsonبا توجه به همبستگي 

صفات اندازه گيري شده همبستگي مثبت يا منفي 
 طول باقطر اسپير كه  به طوري. داري با هم داشتند معني
 تعداد  باقطر اسپير و =r)٨٢٩/٠(هاي روي اسپير  فلس
ترين همبستگي  باال=r)٧٦/٠( رهاي روي اسپي فلس

درصد وزن همچنين . داشتند% ٩٩مثبت را در سطح 
 باالترين همبستگي تعداد شاخه درجه دو و خشك اسپير

  .داشتند% ٩٥مثبت را در سطح 
  ها تجزيه به عامل

در اين تجزيه چهار عامل اصلي و مستقل که مقادير 
 ٢٢/٦٩ويژه آنها بيشتر از يک بودند، توانستند مجموعاًً 

ميزان واريانس نسبي . کنند اريانس را توجيهدرصد کل و
دهنده اهميت آن عامل در واريانس کل  هر عامل نشان

صفات مورد بررسي است و به صورت درصد بيان شده 
  .دهد ها را نشان مي  نتايج تجزيه به عامل٥جدول . است

 
ها در صفات مورد بررسي با   نتايج تجزيه به عامل‐ ٥جدول 

  ها و روش واريماکس رخش عاملاستفاده از تکنيک چ

  ها عامل
مقادير 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

  ٥٦/٢٣  ٥٦/٢٣  ٢٩/٣  ١عامل 
  ٧٤/٤٤  ١٨/٢١  ٩٦/٢  ٢عامل 
  ١١/٦٠  ٣٧/١٥  ١٥/٢  ٣عامل 
  ٢٢/٦٩  ١١/٩  ٢٧/١  ٤عامل 

 يك، فاصله  در عامل اول صفات فاصله شاخه درجه
طول شاخه درجه  يك،  شاخه درجه دو، قطر شاخه درجه

به ترتيب با (يك و طول شاخه درجه دو با ضرايب مثبت 
باالتر ) ٧٩/٠ و ٧٧/٠، ٦٢/٠، ٧٦/٠، ٦٢/٠ضرايب عاملي 
 درصد از واريانس ٥٦/٢٣گرفتند و در مجموع  از بقيه قرار

در عامل دوم صفات ارتفاع بوته، . کل را توجيه کردند
ت درجه يك ارتفاع تا محل اولين انشعاب، تعداد انشعابا

به (و تعداد فلس تا محل اولين انشعاب با ضرايب مثبت 
) ٧٦/٠ و ٦٩/٠، ٨٢/٠ ،٨٣/٠ترتيب با ضرايب عاملي 

.  درصد از واريانس کل را توجيه کردند١٨/٢١مقدار 
 درصد از تغييرات را توجيه نمود و ٣٧/١٥عامل سوم 

را شامل ٨٣/٠صفت قطر شاخه درجه دو با ضريب عاملي 
 ٩٠/٠مل چهارم فقط جنسيت با ضريب عاملي در عا. شد

 درصد از واريانس کل را توجيه ١١/٩قرار گرفت که 
  . نمود

توانست ) فاکتورها(ها  توان گفت که تجزيه عامل مي
 صفت مورد ارزيابي را به صورت چهار عامل اصلي ١٣

هاي اول و دوم بيشترين  بيان کند که در بين آنها فاکتور
 ٧٤/٤٤ص دادند و در مجموع سهم را به خود اختصا

اين تجزيه مي . درصد از واريانس کل را توجيه نمودند
هاي مورد بررسي  گذار اصلي بين ژنوتيپ تواند عوامل فرق
با توجه به اينکه در اين تحقيق بيشتر . را روشن سازد

ها در بوته ارزيابي  صفات مربوط به طول و اندازه شاخه
صفات مشاهده شده شدند، بيشترين واريانس در اين 

الزم به ذکر است که صفات قطر ساقه اصلي و . است
 را در تفکيک تأثيرتعداد شاخه درجه يك کمترين 

ها داشتند و در تجزيه عامل ها در هيچ کدام از  ژنوتيپ
  .ها قرار نگرفتند عامل

  ١يسه بعدتجزيه 

 با استفاده از سه فاکتور اصلي که يسه ُبعدتجزيه 
اريانس کل را به خود اختصاص داده  درصد از و١١/٦٠

با ). ٣شكل ( انجام شد SPSSبودند، به کمک نرم افزار 
 که نر بود، در ١١، ژنوتيپ يسه ُبعدتوجه به تجزيه 

انتهاي مثبت محورهاي يك و سه قرار داشت و در عامل 
اول از نظر صفات قطر شاخه درجه يك و طول شاخه 

ع بوته باالتر از بقيه درجه يك و در عامل دوم از نظر ارتفا

                                                                                  
1. Three plot 
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 که نر بود، در منطقه وسط ٣٥ژنوتيپ . ها بود ژنوتيپ
فاکتور سه قرار داشت و از نظر ارتفاع تا محل اولين 
انشعاب که در عامل دوم قرار داشت، باالتر از ساير 

 که نر بود، در انتهاي مثبت ٢٣ژنوتيپ . ها بود ژنوتيپ
پ از نظر اين ژنوتي. هاي يك و سه قرار داشت محور

صفت طول شاخه درجه دو که در عامل اول قرار داشت، 
 که ماده بود و در ٣٧ژنوتيپ . ها بود باالتر از بقيه ژنوتيپ

ناحيه منفي محور يك قرار داشت، از لحاظ صفت تعداد 
فلس تا محل اولين انشعاب پانيكولي که در عامل دو بود، 

 كه نر بود، ١٩ژنوتيپ . ها قرار گرفت باالتر از بقيه ژنوتيپ
در قسمت مثبت محور سه قرار داشت و هيچ كدام از 

همچنين نمودار . ها نبود صفاتش بيشتر از بقيه ژنوتيپ
 درصد از ٧٤/٤٤براساس دو فاکتور اول که  دو بعدي

  . رسم شده است٤واريانس کل را توجيه کردند، در شکل
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  هاي مارچوبه مورد بررسي  ژنوتيپ)پالتتري(عدي سه ُب تجزيه ‐٣شكل
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  اي   خوشه تجزيه

 بر اساس چهار فاکتور اصلي که اي  خوشه تجزيه
ا توجيه بين صفات ر)  درصد٦٩ /٢٢(بيشترين واريانس 

ها   ژنوتيپ٢٥در فاصله ). ٥شكل (کردند، صورت گرفت 
 به ٢٥با کاهش فاصله از . به دو گروه کلي تقسيم شدند

براي تعيين . ها به پنج گروه تقسيم شدند ، ژنوتيپ٦
خصوصيات هر گروه از نظر صفات مورد مطالعه، ميانگين 
هر خوشه براي هر صفت و انحراف آن از ميانگين کل 

  ).٦جدول (سبه شد صفت محا
، ده ژنوتيپ قرار گرفتند که نود درصد Aدر گروه 

آنها ماده بودند و از نظر صفات ارتفاع بوته، فاصله 
هاي درجه دو، قطر  هاي درجه يك، فاصله شاخه شاخه

ساقه اصلي، قطر شاخه درجه يك، قطر شاخه درجه دو، 
طول شاخه درجه يك و طول شاخه درجه دو باالتر از 

 که تنها ژنوتيپ نر ٣٥ژنوتيپ . گرفتند ن کل قرارميانگي
گروه بود، داراي صفات ارتفاع بوته، ارتفاع تا محل  اين زير

هاي درجه يك و  اولين انشعاب پانيكولي، تعداد شاخه
هاي  هاي درجه دو باالتري از ساير ژنوتيپ تعداد شاخه

  .هم گروه خود بود
هاي  وتيپژن.  ژنوتيپ نر قرار داشتند١٤، Bدر گروه 

اين گروه از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه درجه 
يك، تعداد شاخه درجه دو، قطر ساقه اصلي، قطر شاخه 
درجه يك، قطر شاخه درجه دو، طول شاخه درجه يك، 

  .طول شاخه درجه دو باالتر از ميانگين کل بودند
  

هاي  ژنوتيپ. گرفتند  ژنوتيپ نر قرار١١، Cدر گروه 
ز نظر کليه صفات مورد مطالعه از ميانگين کل اين گروه ا

  هاي برنامه  در  توانند  مي  احتماالً باالتر بودند كه
دو . گرفته شوند عنوان منابع خوبي در نظر  به نژادي به

در )  M2 وM1هاي  ژنوتيپ(مري واشينگتن بوته از رقم 
، شش ژنوتيپ که به Dدر گروه . گروه بودند اين زير

تيپ نر و يک ژنوتيپ ماده بودند، وجود صورت پنج ژنو
ژنوتيپ ماده اين گروه فقط از نظر قطر ساقه . داشت

اعضاي . هاي گروه چهارم باالتر بود اصلي از بقيه ژنوتيپ
تر از ميانگين کل  اين گروه از نظر کليه صفات پايين

الزم به ذکر است که گياهان نزديک به هم در اين . بودند
  . گروه قرار داشتند

 ژنوتيپ بود که به صورت کامالً ١٨، شامل  Eگروه
. هاي نر و ماده تشکيل شده بود مساوي از ژنوتيپ

هاي اين گروه از نظر کليه صفات به جز تعداد  ژنوتيپ
شاخه درجه يك و تعداد فلس تا محل اولين انشعاب 

با توجه به .  داشتند تر از ميانگين کل قرار پانيكولي پايين
ها و مقايسه ميانگين صفات هر  تيپبندي ژنو کالستر

توان گفت که  خوشه با ميانگين کل آن صفت مي
ها  ترين ژنوتيپ هاي موجود در گروه سوم مناسب ژنوتيپ

ها نر بودند و با  همچنين همگي آن. در اين تحقيق بودند
توجه به اينکه در مارچوبه نر بودن مزيت مي باشد 

)Huang & Kong, 2006 (ًها در  ان از آنتو  مياحتماال
  .نژادي استفاده نمود هاي به برنامه
 

  اي براي صفات مورد ارزيابي مارچوبه  حاصل از تجزيه خوشههاي انحراف از ميانگين كل خوشه  و ميانگين‐ ٦ جدول
*h h1 f f1 no no1 d d1 d2 L1 L2 s     خوشهنام  
٨/١٢٩  ٢/٥٩  ٤/٤٠  ٩٦/١٦  ٧٥/٢  ٩٩/١  ٧٥/٤  ٤٠/١  ٣/٠  ٣٨/٣٢  ٨٥/٩  ٤/١٦     صفات خوشهميانگين  

               A 
٨٢/٢  - ٤/٣  - ٤٣/٢  ٢٥/٠‐  ٣٢/٠  ٤٨/٠  ٣١/٠  ٢٠/٠  ١٨/٠  ٨٧/٦  ٥٠/٣  - ٩٢/١     کلميانگينانحراف از   
٤٣/١٣١  ٥٠/٥٨  ٧٩/٣٠  ٣٩/١٥  ١٣/٣  ٥١/٢  ٣٨/٤  ٣٨/١  ٤٠/٠  ٩٧/٣٥  ١٠/١٢  ٢٩/١٦     صفات خوشهميانگين  

               B 
١٩/١  ٧/٢‐  ١٨/٧  ٣٢/١  ٠٦/٠‐  ٠٥/٠‐  ٦٨/٠  ٢٣/٠  ٠٩/٠  ٢٨/٣  ٢٥/١  ٨٠/١‐     کل ميانگينانحراف از  
٢٧/٨٩  ٧/٣٥  ٤٥/٢٦  ٢٧/١٢  ٥٩/٢  ٠٤/٢  ٤٠/٣  ١٠/١  ٣٥/٠  ٢٩/٢٤  ٦٣/١٠  ٩١/٩     صفات خوشهميانگين  
               C 
٣٤/٤٣  ٠٧/٢٠  ٥١/١١  ٤٤/٤  ٤٨/٠  ٤٢/٠  ٦٦/١  ٥٠/٠  ١٤/٠  ٩٦/١٤  ٧٢/٢  ٥٧/٤     کلانگينميانحراف از   

١٧/٧٧ ٧٥ ١٩٩  ٤٣/٢٢  ١٢/٣  ٧٩/٢  ٤٥/٦  ٣١/٢  ٨٩/٠  ٤٧/٥٤  ٧٦/١٤     صفات خوشهميانگين  ١٧ 
               D 
٣٨/٦٦‐  ٢/١٩‐  ٢/٣٩‐  ٧٢/٥‐  ٠٥/٠‐  ٣٣/٠‐  ٣٩/١‐  ٧٠/٠‐  ٤١/٠‐  ٢٢/١٥‐  ٤١/١‐  ٥٢/٢‐     کلميانگينانحراف از   
٩/١٤٠  ٨/٥٧  ٢٨/٣٦  ٣٤/١٨  ٤٦/٣  ٨٢/٢  ٢٦/٦  ٩٤/١  ٦٠/٠  ٤٣/٤٩  ٢٣/١٧  ١٧/١٤     صفات خوشهميانگين  

               E 
٢٧/٨‐  ٠٣/٢‐  ٦٩/١  ٦٣/١‐  ٣٩/٠‐  ٣٦/٠‐  ٢١/١‐  ٣٤/٠‐  ١٢/٠‐  ١٨/١٠‐  ٨٨/٣‐  ٣٢/٠     کلميانگينانحراف از   

h)*:  ارتفاع بوته)cm( ،h1 : ارتفاع تا محل اولين انشعاب پانيكولي)cm( ،f : ،تعداد انشعاب درجه يكf1 :داد انشعاب درجه دو، تعno : فاصله شاخه درجه يك)cm( ،no1 :
طول : mm( ،Ll( قطر شاخه درجه دو  d2:،)mm( قطر شاخه درجه يك mm ،:d1)(قطر ساقه اصلي زير محل اولين انشعاب پانيكولي : d، )cm(فاصله شاخه درجه دو 

  .)محل اولين انشعاب پانيكوليتعداد فلس تا : cm( ،s(طول شاخه درجه دو : L2، )cm(شاخه درجه يك 
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  هاي وحشي طالقان اي حاصل از روش وارد براي ژنوتيپ  تجزيه خوشه‐٥شكل 
  مارچوبه خوراكي) M2و M1 (واشينگتن  و رقم مري

  

     M1 
     M2  

A  

B  

D  

E  

C 



 ۱۳۸۹، ۳، شماره ۴۱دوره ايران علوم باغبانی مجله             ۲۰۶

  

  بحث 
با توجه به اينكه برخي منابع علمي خاستگاه 

ن تحقيق نشان دانند، ولي نتايج اي مارچوبه را اروپا مي
هاي طبيعي مارچوبه  داد كه ايران نيز يكي از رويشگاه

 مشاهدات نزديك از مناطق ذكر  پس از.خوراكي است
 طبيعي هاي شده در فلور رنگي ايران در رابطه با رويشگاه

مارچوبه خوراكي در ايران مشخص شد كه تنها خاستگاه 
طبيعي اين سبزي در كشور محدود به نواحي كوهستاني 

رود شده  شهرستان طالقان در مجاورت رودخانه سفيد
، تعداد تنها ١٣٨٦است و با توجه به خشكسالي سال 

منبع ارزشمند و محدود اين گياه به حدود نصف كاهش 
آوري، حفظ،   نيازمند عزم ملي براي جمعكهيافته است 

نژادي و تالقي اين گونه  هاي به استفاده در برنامه
  . باشد ارزشمند مي

گيري شده در  منه تغييرات بعضي از صفات اندازهدا
هاي مورد بررسي خيلي باال بود که البته با توجه  ژنوتيپ

باشد، تنوع  افشان مي پايه و دگرگرده به اينکه مارچوبه دو
تواند   قبول است و اين مي در صفات مورد انتظار قابل

همچنين با توجه به . نژادي مفيد باشد براي کارهاي به
هاي اين توده  گيري شده، ژنوتيپ گين صفات اندازهميان

بومي از نظر صفات قطر ساقه اصلي، قطر شاخه درجه 
يك، قطر شاخه درجه دو، تعداد فلس روي ساقه و ارتفاع 

هاي رقم  بوته داراي ميانگين بيشتري در مقايسه با بوته
شده در دانشكده كشاورزي ساري   واشينگتن كشت مري
توان گفت كه احتماالً  ه اين صفات ميبا توجه ب. بودند

ها به خاطر قطر ساقه بيشتر و تعداد فلس  اين ژنوتيپ

بيشتر كه وظيفه حفاظت از جوانه و كاهش تبخير و 
تعرق از روي ساقه را دارند، داراي ويژگي مقاومت باال به 

زا و كم  عارضه خوابيدگي ساقه، آفات و عوامل بيماري
  . آبي هستند

ي ها ژني مفيد مانند ها ژنينكه اکثر با توجه به ا
هاي محيطي و  ها، آفات، تنش عامل مقاومت به بيماري

 در مراکز تنوع هاي عامل کيفيت محصول معموالً ژن
 داشتن  گران با در دست نژاد شوند، بنابراين به يافت مي

دقيق از تنوع ژنتيکي هر گياه  اطالعات صحيح و
برداري از   به بهرهبيشتري نسبت توانند با کارآيي مي

آوري  منابع ژنتيکي مبادرت ورزيده و مستقيماً به جمع
عالوه چنين  به. نياز اقدام کنند ذخاير توارثي مورد
گران و  نژاد توجه بيشتر کشاورزان، به اطالعاتي منجر به

به مسئله تنوع زيستي  منابع گياهياندرکاران حفظ دست
  . گيرند قرار بشراستفاده  شود كه مورد  شده و باعث مي

 شرايط تأثيربه دليل اينکه صفات مورفولوژيک تحت 
کنند، لذا براي بررسي تنوع  مختلف محيط تغيير مي

هاي مارچوبه وحشي و کاربرد آنها  ژنتيکي بهتر ژنوتيپ
هاي پيشرفته نژادي استفاده از روش هاي به در برنامه

رسد، به طوري که  مولکولي الزم و ضروري به نظر مي
عالوه بر دارا بودن صفات مطلوب ظاهري در والدين 

هاي ژنتيکي نيز به اندازه کافي باال باشد  انتخابي، تفاوت
تا بتوان با ايجاد تنوع قابل قبول در نتاج، امکان انتخاب 

توان جهت شناخت  در تحقيقات بعدي مي. را افزايش داد
معدني،  بهتر اين گياه بومي نسبت به تجزيه عناصر 

  .هاي ثانويه و دارويي آن اقدام نمود وليتمتاب
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