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 1استادیار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي
 2استاديار گروه بیوتکنولوژی گیاهی ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي تهران

چکيده
سابقه و هدف :صبر زرد يکي از گونه هاي مهم دارويي است که در نواحي گرم و خشک مي رويد .در اين پژوهش  50نمونه از
جمعيت هاي  Aloe vera Linneاز  5منطقه مختلف جنوب ايران ،براي ارزيابي صفات مرفولوژيک مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها :در طول دوره رشد  18صفت مرفولوژيکي از قبيل ارتفاع گياه ،تعداد برگ هاي گياه ،طول و قطر برگ بالغ و ...اندازه

گيري شد .اطالعات بدست آمده به وسيله نرم افزار آماري  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ضرايب همبستگي براي صفات مورد
بررسي محاسبه و جدول مربوطه رسم شد .تجزيه كالستر براساس مجموع صفات اندازه گيري شده انجام و دندروگرام مربوطه رسم شد.

يافته ها :نتايج حاصل از ضريب همبستگي ،همبستگي مثبت و معني داري را بين برخی صفات نشان داد از جمله طول برگ بالغ با
قطر برگ بالغ همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح احتمال  5درصد داشتند .جمعيت برازجان دارای بيشترين وزن برگ ( 262گرم)
و قطر برگ ( 2/5سانتی متر) بود .جمعيت بشاگرد دارای بيشترين وزن بوته ( 18کيلوگرم) و طول گل ( 120سانتی متر) بود.

صبر زرد ايراني داراي تنوع بسيار زياد بوده و منبع ژنتيکي با ارزشي براي تحقيقات به نژادي است.
کلمات کليدي :صبر زرد ،تنوع ژنتيکي ،صفات مرفولوژيک ،تجزيه خوشه اي

مقدمه

استفاده از نشانگرهاي مرفولوژيک قدمتي برابر با تاريخ بشر

دارد .انسان هاي نخستين ،حتي آن هايي که هنوز کشاورزي
را فرا نگرفته بودند و براي ادامه زندگي مجبور به جمع آوري
بذر و ميوه گياهان بودند ،بدون آنکه خود بدانند از نشانگرهاي
مرفولوژيک براي شناختن و تمايز انواع بذر و ميوه و جانوران
وحشي استفاده مي کردند .نشانگرهاي مرفولوژيکي که پيامد
جهش هاي قابل رويت در مرفولوژي سازواره اند ،از ابتداي اين
ژن هاي کنترل کننده صفات فتوتيپي هستند و جزو نخستين
نشانگرها به شمار مي آيند و از زمان هاي بسيار دور يعني از
آدرس نویسنده مسئول :گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد
واحد خوی
Email :fnejatzadeh@yahoo.com:
تاریخ دریافت مقاله91/2/30:
تاریخ پذیرش91/12/7 :

استفاده قرار مي گرفتند ( .)8گياه دارويي  Aloe veraبا نام
صبر زرد ،صبر تلخ يا شاخ بزي که در استان بوشهر با نام هاي
محلي گل سگله ،گل قبر يا چادروا شناخته مي شود يکي از
گونه هاي مهم دارويي است که در نواحي گرم و خشک از جمله
سواحل جنوبي کشور مي رويد .جنس  Aloeمتعلق به خانواده
 Liliaceaeبوده و در ايران فقط يک گونه (A. littoralis
 )Bakerوجود دارد که در سواحل جنوبي ايران مي رويد و به
آن صبر زرد مي گويند ،گونه هاي ديگري از آن از جمله Aloe
( .vera Lصبر زرد طبي) از زمان های گذشته به ايران وارد
شده است که در مناطق جنوبی کشور رشد می کنند ( .)7اين
گونه بومي آفريقاي جنوبي و شرقي است که به تدريج به آفريقاي
شمالي ،شبه جزيره عربستان ،چين ،جبل الطارق ،کشورهاي
مديترانه اي و غرب هندوستان وارد شده است ( .)12اما در
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سده مورد استفاده بوده اند .اين نشانگرها شامل دامنه وسيعي از

زماني که محل ژن ها بر روي کروموزوم مشخص شد ،مورد

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-07-05

نتيجه گيری :تجزيه خوشه ای با توجه به فاصله ژنتيکي ،جمعيت هاي مورد مطالعه را در  3گروه مجزا قرار داد .نتايج نشان داد که

تازه های بیو تکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم ،بهار  ، 1392بررسی تنوع....

کشورهاي مختلفي از جمله ايران به صورت تجاري کاشت مي

زرد در ايران مطالعه اي صورت نگرفته است .با توجه به اینکه

شود .گياه صبر زرد از زمان هاي قديم براي درمان بسياري

ژنوتیپ های مختلفی از  Aloe veraدر مناطق جنوبی کشور

از امراض به کار مي رفته است ( .)6هزاران سال است که

رشد مي گردد و از تنوع قابل توجهي نيز برخوردار مي باشند اين

برگ هاي گياه  Aloe veraبه طور گسترده اي در کشورهاي

تحقيق براي ارزيابي تنوع ژنوتيپ هاي موجود و تعيين دوري و

مختلف به عنوان دارو مصرف مي شود .بخش دارويي صبر

نزديکي آن ها از يکديگر صورت گرفته است .لذا ،در اين پژوهش

زرد ژل موجود در برگ هاي آن است .تحقيقات انجام شده

صفات مرفولوژيک  50نمونه صبر زرد گونه ( )Aloe vera

بر روي گياه صبر زرد نشان داده است که ترکيبات زيادي در

موجود در مناطق جنوبی کشور مورد ارزيابي قرار گرفت.

مواد و روش ها

برگ هاي اين گياه وجود دارد که براي درمان گستره وسيعي از

جمع آوري نمونه هاي گياهي

بيماري ها از جمله ميگرن ،آرتريت ،آسم ،سوء هاضمه ،اختالالت

ورزشي و زخم هاي داخلي و خارجي استفاده شده است (.)12

فلور ايرانيکا ( )4،3مشخص شد .پاجوش های مورد استفاده

روش هاي مختلفي براي بررسي تنوع بين نمونه هاي مختلف

در اين آزمايش از  5منطقه مختلف جنوب کشور جمع آوري

گياهي وجود دارد كه يكي ازارزانترين ومعمول ترين روش ها،

شده است که جدول ، ۱شماره ژنوتيپ ها و محل جمع آوري

بررسي تنوع مرفولوژيك مي باشد .اگرچه تنوع مرفولوژيك

آن ها را به طور كامل نشان مي دهد .در ابتدا پاجوش هر يک

نسبت به تنوع مولكولي تحت تأثير شرايط محيطي است ،ولي در

از نمونه ها در گل خانه در گلدان هاي نشايي کشت گرديد.

گياهان مختلف زياد مورد استفاده قرار مي گيرد .شناسايي تنوع

پس از انتخاب زمين عمليات آماده سازي شامل شخم ،ديسک

مرفولوژيك نه تنها در مديريت ژرم پالسم هاي گياهي مفيد مي

و نرم نمودن بستر کاشت انجام گرديد .سپس به منظور بررسي

باشد ،بلكه ايده خوبي را به محققان جهت اصالح گياهان ارائه

تنوع ژنتيکي ،تعداد 50نمونه (( (Aloe veraدر مرحله 4-5

مي دهد( .)8در يک مطالعه تنوع مرفولوژيکي جمعيت هاي

برگی) در گلخانه در قالب طرح بلوک های کامال تصادفی (از 5

مختلف صبر زرد در هندوستان مورد مطالعه قرار گرفت و برخی

منطقه و از هر منطقه  10پاجوش) کشت گردیدند هر کدام از

صفات مرفولوژيکي مانند ارتفاع و پهناي گياه ،طول و قطر برگ

پاجوش ها در یک ردیف با طول  2متر و با فاصله  50سانتی

و تعداد خارها مورد بررسی قرار گرفت ( .)6در تحقيق ديگري

متر از همدیگر کشت شدند .خاک مورد آزمایش رسی لومی با

صفات مرفولوژيکی گياهان صبر زرد جمع آوری شده از مناطق

 pH = 6/5بود .دور آبیاری بر حسب بافت خاک ،فصل رویش

مختلف بنگالدش مورد مطالعه قرار گرفت و مناسب ترين

و وجود بادهای محلی و موسمی متغیر و بین  7-15روز بود.

صفات برای اندازه گيری انتخاب شدند .)5( .درجنس ، Aloe

تمامی مراقبت های زراعی در طول دوره رشد گياهان از قبيل

ارزيابي هاي ژنتيكي معموال با استفاده از ارزيابي صفات

سله شکني ،آبياري ،وجين دستي علف هاي هرز و کوددهي

مرفولوژيكي در مراحل مختلف رشدي انجام می گردد و صفات

انجام گرديد تا گياهان براي بررسي صفات مرفولوژيکي از رشد

مرفولوژیکی در بين ساير صفات تاكسونومي ،بيشتر براي دسته

مطلوبي برخوردار باشند .در مورد آفات و بيماري ها خوشبختانه

بندي گونه هاي  Aloeكاربرد دارند ( .)1در بررسی ژنوتیپ های

هيچ عالئم آفت و بيماري روي گياهان مشاهده نشد.

ارزيابي صفات مرفولوژیکی

مختلف  Aloe veraموجود در آفریقای جنوبی گزارش كردند
كه به نظر مي رسد در بين صفات مرفولوژيكي ،صفت طول و

با توجه به محدود بودن پراکنش اين گياه در کشور ايران،

قطر برگ بهترين ماركر ژنتيكي براي طبقه بندي ژنوتيپ هاي

توصيف نامه گياهي اختصاصي براي اين گياه تاکنون ارائه نشده

Aloe veraباشد ( .)2تاکنون در مورد ارزيابي صفات مرفولوژيک

است .بنابراين بر اساس توصيف نامه صبر زرد ( )5در تاريخ

ژنوتيپ هاي آن و تعيين شناسنامه مرفولوژيکي گياه صبر

 22شهريور  1388در طول و انتهاي فصل رويشي  18صفت
36
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عفونت قارچي پا و آسيب پوست به علت سرما) ،آسيب هاي

در ارتفاعات مي رويد ،بنابراين ،ابتدا مراکز پراکنش آن از روي
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روده اي ،اختالالت پوستي (مانند اگزما ،آكنه ،سوختگي،

صبر زرد يکي از گياهاني است که به صورت وحشي و خودرو

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم  ،فاطمه جنات زاده و همکاران

مختلف مرفولوژيکي از قبيل ارتفاع گياه ( ،)cmپهناي گياه

يافته ها

بالغ ( ،)cmنسبت طول به قطر برگ ،طول بزرگ ترين برگ

نتايج مقایسه میانگین بر روي هر يك از صفات مورد بررسي،

( ،)cmتعداد برگ هاي گياه ،طول برگ بالغ ( ،)cmقطر برگ

مقايسه ميانگين ها

( ،)cmقطر بزرگ ترين برگ ( ،)cmتعداد خارهاي روي يک

در جدول  2نشان داد كه از نظر ويژگي هايي مانند ارتفاع گياه،

برگ ،طول خار ( ،)cmفاصله ميان خارها ( ،)cmحداقل فاصله

پهناي گياه و وزن برگ ،تعداد برگ و وزن بزرگ ترين برگ

بين خارها و حداکثر فاصله بين خارها ( ، ،)cmطول گل آذين

تفاوت بسيار معني داري بين جمعيت هاي مختلف صبرزرد

( ،)cmطول گل ( ،)cmوزن برگ بالغ (تکي) (گرم) ،وزن بزرگ

وجود داشت .نتايج مقايسه ميانگين مربوط به جمعيت هاي

ترين برگ (گرم) و وزن گياه (گرم) اندازه گيري شد .در اندازه

مختلف در جدول  2نشان داد كه بيشترين ميزان ارتفاع مربوط

گيري هاي وزني با توجه به مورد اندازه گيري از ترازوي با

به جمعيت بشاگرد با ميانگين  69/70سانتي متر و کمترين

حساسيت  0/1تا  0/000 1گرم استفاده شد .براي اندازه گيري

مربوط به جمعيت سرکره با ميانگين  51/50سانتي متر بود.

قطر از کوليس استفاده شد و ميانگين آن ها در محاسبات به

مقايسه ميانگين مربوط به تعداد برگ هاي گياه بيانگر اين

کار رفت.

واقعيت است که جمعيت بوشهر با ميانگين تعداد 29/50

تجزيه داده ها

بيشترين و جمعيت بشاگرد با ميانگين تعداد  14/40کمترين

اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSمورد

تعداد برگ را دارد .درحالي كه جمعيت هاي مختلف از نظر طول

تجزيه و تحليل قرار گرفته و بعد از ثبت داده ها مقایسه میانگین

برگ و تعداد خارها اختالف معني داري نشان ندادند و همه در

بر روي صفات انجام گرفت و جدول مربوطه رسم شد .به منظور

يک گروه قرار گرفتند .مقايسه ميانگين پهناي گياه نشان داد كه

تعيين ارتباط بين صفات ،همبستگي ساده بين صفات محاسبه
گرديد .تجزيه همبستگي با استفاده از روش پيرسون و تجزيه

بوشهر و سرکره کمترين پهنا را به خود اختصاص دادند .از نظر

عامل ها با استفاده از روش چرخش وريماکس ()Varimax

قطر برگ جمعيت برازجان با ميانگين  9/60سانتي متر داراي

انجام شد .در هر عامل اصلي و مستقل ضرايب عاملي  0/5به

بيشترين و جمعيت بشاگرد با ميانگين  7/10سانتي متر داراي

باال معني دار در نظر گرفته شد .در نهايت ،به منظور گروه بندي

کمترين قطر برگ بودند .از لحاظ نسبت طول به قطر برگ

جمعيت ها تجزيه خوشه ای با روش وارد ()Ward Method

جمعيت هاي بوشهر با ميانگين  6/03نسبت طول به قطر باالتري

و در نظر گرفتن فاصله اقليدسي بين نمونه ها بعد از استاندارد

نسبت به ساير جمعيت ها داشتند .از لحاظ قطر بزرگترين برگ

کردن داده ها انجام گرفت و دندروگرام مربوطه رسم شد.

جمعيت هاي برازجان با ميانگين  1/72سانتي متر داراي

جدول  -1نام و مشخصات جغرافيايي محل رويش جمعيت هاي Aloe

کمترين قطر و بقيه در يک گروه قرار گرفتند .از لحاظ طول

. vera L

خار ،حداقل فاصله بين خارها جمعيت بشاگرد داراي بيشترين

ارتفاع
از
سطح
دريا
(متر)

طول
جغرافيايي

عرض
جغرافيايي

آب و
هوا

محل
جمع
آوري

شماره
نمونه

5

’ 27 °59

’50 ° 28

گرم و
مرطوب

بوشهر

1-10

94

’ 51 °12

’ 29 °15

برازجان

11-20

43

’ 51 °17

28 °
‘ 53

متر بود .جمعيت بشاگرد با داشتن گل آذين به طول حدود 1

سرکره

21-30

متر و  36سانتي متر داراي بيشترين و بقيه جمعيت ها در يک

9

’ 56 °05

‘ 27 ° 75

هرمزگان

31-40

گروه بودند .بيشترين طول گل مربوط به جمعيت بشاگرد (176

10

’ 29 °34

‘ 50 ° 31

بشاگرد

41-50

گرم و
خشک
گرم و
مرطوب
گرم و
خشک

فاصله و بقيه جمعيت ها تفاوت معني داري نداشتند و همه در
يک گروه آماري قرار گرفتند .بيشترين فاصله بين خارها مربوط
به جمعيت هاي بشاگرد با  3/17سانتي متر و کمترين فاصله
بين خارها مربوط به جمعيت هرمزگان با ميانگين  1/78سانتي

سانتي متر) و بقيه در يک گروه قرار دارند .جمعيت برازجان و
37

بشاگرد با وزن برگ بالغ (تکي)  262گرم ،داراي بيشترين وزن
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جمعيت برازجان ،هرمزگان و بشاگرد بيشترين پهنا و جمعيت

تازه های بیو تکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم ،بهار  ، 1392بررسی تنوع....

تجزيه به عامل ها

برگ بالغ و جمعيت هرمزگان با وزن  120گرم داراي کمترين
سانتي متر داراي بيشترين طول برگ و بقيه جمعيت ها در

در جدول  4و  5نشان داده شده است .تجزيه عامل ها نشان داد

يک گروه قرار گرفتند .از لحاظ وزن ،بزرگترين برگ جمعيت

که مقادير ويژه  5عامل بيشتر از يک بوده و مجموعأ  76درصد

بشاگرد با وزن  410گرم داراي بيشترين وزن برگ و جمعيت

از تغييرات کل را در بين  50جمعيت توجيه نموده اند .در عامل

سرکره با وزن حدود  140گرم کمترين وزن بزرگترين برگ

اول صفات طول خار ،حداقل فاصله بين خارها ،طول گل آذين،

را به خود اختصاص داد و جمعيت هاي بوشهر و هرمزگان در

حداکثر فاصله بين خارها و اندازه گل آذين ضرايب بااليي را دارا

يک گروه قرار گرفتند .از لحاظ وزن گياه ،بيشترين وزن بوته

بوده و  35/68درصد از واريانس کل را توجيه نموده اند و تحت

به جمعيت هاي بشاگرد با وزن  18کيلوگرم و بقيه در يک

عنوان مؤلفه اول ناميده شده است .در عامل دوم ارتفاع گياه،

گروه قرار گرفتند .همچنين نتايج حاصل از جدول همبستگی

وزن برگ بالغ ،طول بزرگ ترين برگ ،وزن بزرگ ترين برگ و

ساده صفات مورد مطالعه (جدول  )3نشان داد همبستگی ساده

وزن گياه داراي ضريب باال بوده و به تنهايي اين عامل 16/46

فنوتيپي بين وزن گياه با طول و قطر برگ رابطه مثبت و معني

درصد واريانس کل را توجيه نموده است و تحت عنوان مؤلفه

داری داشت .يعنی با افزايش طول و قطر برگ وزن گياه افزايش

دوم ناميده شده است .عامل سوم  10/20درصد واريانس کل را

مي يابد .همچنين ضرايب همبستگی نشان داد بين تعداد برگ

توجيه نموده و صفات قطر بزرگ ترين برگ و پهناي گياه بار

ها با ارتفاع گياه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد يعنی

عامل بااليي را دارا بودند .در عامل چهارم ،صفات طول برگ

با افزايش تعداد برگ ارتفاع گياه افزايش می يابد .همچنين

بالغ و تعداد خارها بار عامل بااليي را داشته و توانسته 7/20

ضرايب همبستگی بين ارتفاع گياه و طول و قطر برگ مثبت و

درصد واريانس کل را توجيه نمايد و عامل پنجم تنها شامل

معنی دار بود .يعنی با افزايش ارتفاع ،طول و قطر برگ افزايش

قطر برگ بالغ با ضريب مثبت معني دار بوده و توانسته 6/19

می یابد .بين تعداد برگ ها و تعداد خارها با قطر برگ بالغ

درصد واريانس کل را توجيه نمايد .با توجه به نتايج تجزيه به

همبستگی بااليي مشاهده شد .همچنين بين تعداد و طول برگ

عامل ها ،بيشترين تفاوت جمعيت ها از لحاظ خصوصيات طول

بالغ با قطر برگ بالغ و وزن بزرگ ترين برگ همبستگي معني

خار ،حداقل فاصله بين خارها ،طول گل آذين ،حداکثر فاصله

داري در سطح  5درصد مشاهده شد .يعنی با افزايش طول و

بين خارها و اندازه گل آذين بود که بيشترين واريانس ()35/68

قطر برگ و تعداد برگ ها وزن گياه افزايش مي يابد .بين قطر

را بين جمعيت ها ايجاد کرده است .تجزيه فاکتور توانست 18

برگ  ،تعداد خارها و حداکثر فاصله بين خارها رابطه معني دار

صفت مورد مطالعه را به پنج عامل اصلي کاهش دهد که در بين

بود يعني با افزايش قطر برگ ،تعداد خارها و فاصله بين خارها

آن ها عامل هاي اول و دوم بيشترين سهم را در توجيه واريانس

بيشتر مي شود .همچنين بين نسبت طول به قطر برگ و قطر

داشتند .نتايج تجزيه به مؤلفه اصلي تا حد زيادي گروه بندي

برگ همبستگي معنی دار بود يعنی با افزايش قطر برگ ،نسبت

بدست آمده از تجزيه كالستر را تأييد نمود .بنابراين  76درصد از

طول به قطر برگ افزايش مي يابد .بين تعداد خار با وزن بزرگ

تغييرات براي گروه بندي اين جمعيت ها كافي مي باشد.
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وزن برگ بالغ (تکي) بود .جمعيت بشاگرد با داشتن حدود 90

تجزيه عامل ها بر روي  18صفت روي  50نمونه گياه صبر زرد

تجزيه خوشه اي

ترين برگ همبستگی در سطح  5درصد معنی دار بود .يعنی با
طول گل آذين با طول گل رابطه معني داري داشت يعنی با

بررسي ،از تجزيه خوشه اي استفاده گرديد كه دندروگرام آن

افزايش طول گل ،طول گل آذين افزايش مي يابد .همچنين

در شكل  1نشان داده شده است .جمعيت ها براساس خط برش

بين طول بزرگترين برگ با وزن بزرگ ترين برگ و وزن گياه

در فاصله حدود 10تا  ،15به  3گروه تقسيم شدند .گروه اول

همبستگي معني دار بود يعنی با افزايش طول برگ ،وزن برگ و

شامل 13نمونه ،گروه دوم شامل  23نمونه و گروه  3شامل

وزن گياه افزايش مي يابد.

14نمونه بودند .که داراي بيشترين واريانس بين صفات بودند
38
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افزايش وزن برگ ،تعداد خارهاي روي برگ افزايش مي يابد.

به منظور گروه بندي جمعيت ها بر اساس 18صفت مورد

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم  ،فاطمه جنات زاده و همکاران
جدول  - 2مقايسه ميانگين جمعیت های  5منطقه از صبر زرد .

)(g

وزن گياه ()g

وزن بزرگترين برگ

طول بزرگترين
برگ(cm

وزن برگ)(g

طول گل)(cm

اندازه گل آذين)(cm

تعداد خارها

حداکثر فاصله
خارها()cm

حداقل فاصله
خارها()cm

94/42 1/64

فاصله بين خارها)(cm

a

1/00

43/72

2/27

طول خار)(cm

1/77

1/76 a

1/36 a

0/92 a 3/17 a 44/00 a

قطر بزرگترين
برگ)(cm

9/90

2/10

51/76

b

b

b

b

1/55 1/96
a

نسبت طول به قطر
برگ

67/30 a 2/95 a 1/39 a

83/90 1/47

0/55 b 1/78 c 42/50 a 96/50 b

0/46 1/04
a

قطر برگ بالغ)(cm

bc

ab

b

b

b

6/03 a 2/26 a
2/15 a
2/07 a

2/06 0/72 1/16 0/68

طول برگ بالغ)(cm

1/83

46/30 b

78/90 1/65

0/67 b 2/06 bc 44/70 a 94/20 b

0/49 0/91

ab

a

ab

تعداد برگ

7/75 b

bc

ab

b

b

b

40/70 7/83 5/12

25/20 ab

ab

a

ab

40/40 7/10 5/64
ab

a

b

10/80
b

11/20

29/50 a

a

40/80 8/80 4/82

a

17/60ab

45/20 7/95
ab

پهناي گياه)(cm

9/15 b

1/85

49/10 b

69/40 1/54

0/63 b 1/97 c 42/80 a 88/00 b

0/49 0/84

2/12 a

a

ارتفاع گياه ()cm

45/60b 1/74 c 8/55 b

a

b

b

b

a

محل

50/50 b 2/15 b 1/01 b

63/90 1/77

0/63 b 2/37 b 44/60 a 85/70 b

0/63 1/04

4/41 b 1/72 b

44/40 9/60

61/20 20/80

b

23/95

25/30 ab

a

20/40

14/40 b

a

ab

برازجان

 51/50 bسرکره
 55/00 bبوشهر
 55/80 bهرمزگان
 69/70aبشاگرد

 58/64 17/43 22/40 42/30 8/25 5/20متوسط

جدول - 3ضرايب همبستگي بين صفات مورد مطالعه در جمعيت هاي صبر زرد .
ارتفاع گياه
()cm

پهناي

گياه)(cm

تعداد
برگ

طول برگ قطر برگ بالغ نسبت طول به قطربزرگترين
)(cm
برگ)(cm
قطر برگ
بالغ)(cm

طول

خار)(cm

فاصله بين

خارها)(cm

حداقل فاصله
خارها()cm

پهناي گياه ))cm

**0/504

طول برگ بالغ)(cm

**0/615

قطر برگ بالغ )(cm

0/459

تعداد برگها

**0/463 ** 0/630
**

0/184
**

0/432

**0/476
*

0/336

*

0/338

نسبت طول به قطر برگ

-0/182

-0/274

-0/125

0/111

**

-0/778

طول خار)(cm

-0/009

-0/45

-0/073

-0/182

0/185

-0/241

**-0/603

فاصله خارها)(cm

0/241

0/281

0/193

0/062

0/158

-0/132

0/114

-0/094

حداقل فاصله خار

0/009

-0/194

-0/099

-0/011

-0/055

0/000

0/004

0/105

0/008

حداکثر فاصله خار

0/289

0/220

0/226

0/135

*0/331

-0/212

*-0/239

**0/429

0/188

0/074

تعداد خارها

0/303

0/089

*0/323

*0/329

*0/367

-0/172

-0/078

0/311

-0/088

0/172

اندازه گل آذين)(cm

0/173

0/215

0/082

-0/034

0/107

0/063

0/023

0/286

-0/157

-0/073

0/009

0/032

0/018

0/133

0/122

0/148

-0/061

0/055

0/310

-0/091

-0/026

-0/040

0/344

-0/022

0/418

-0/155

0/016

0/101

0/074

0/058

وزن برگ بزرگ برگ )(g

**0/632

**0/435

**0/415

* 0/312

*0/360

-0/230

-0/180

0/232

0/228

-0/010

وزن گياه ()g

**0/684

0/302

**0/790

**0/520

**0/545

-0/307

0/021

0/162

0/067

0/139

طول گل)(cm

-0/050

0/058

وزن برگ)(g

**

0/676

0/275

**

0/466

طول برگ بزرگ

**

0/749

0/152

**

0/467

**

0/449

**

0/535

**

** و * به ترتيب معني دار در سطح  ١و  ٥درصد

39
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قطر بزرگترين برگ)(cm

0/006

-0/179

0/258

0/089

-0/285

*0/339
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ارتفاع گياه ))cm

تازه های بیو تکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم ،بهار  ، 1392بررسی تنوع....

جدول  -4مقادير ويژه واريانس و درصد واريانس مطلق و تجمعي براي  5عامل اصلي خصوصيات صبر زرد
عامل ها

مقادير ويژه واريانس

درصد واريانس

درصد تجمعي واريانس

1

6/42

35/68

35/68

2

3/02

16/46

52/46

3

1/83

10/20

62/66

4

1/29

7/20

69/86

5

1/11

6/19

76/06

جدول  -5تجزيه به عامل ها روي خصوصيات اندازه گيري شده در بين توده هاي صبر زرد .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ارتفاع گياه
پهناي گياه
تعداد برگ
طول برگ بالغ
قطر برگ بالغ
نسبت طول به قطر برگ
قطر بزرگترين برگ
طول خار
فاصله بين خارها
حداقل فاصله خارها
حداکثر فاصله خارها
تعداد خار
اندازه گل آذين
طول گل آذين
وزن برگ بالغ
طول بزرگترين برگ
وزن بزرگترين برگ
وزن گياه

2
0/829
0/428
0/467
0/272
0/168
0/005
-0/052
0/180
0/403
-0/035
0/598
0/056
0/190
0/237
0/851
0/627
0/767
0/726
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رديف

صفت

1
0/245
0/151
-0/357
-0/85
-0/208
0/147
0/087
0/885
0/705
0/799
0/564
0/291
0/690
0/790
-0/066
0/569
0/491
0/398

ضرايب عاملي
3
0/114
0/346
0/334
-0/215
0/769
-0/883
-0/245
-0/080
-0/096
-0/026
0/050
0/336
-0/105
0/004
-0/052
0/017
-0/036
0/280

4
0/224
0/104
0/286
0/860
0/411
0/287
-0/009
0/087
-0/124
0/164
-0/184
0/662
0/179
-0/376
0/125
0/063
-0/024
0/139

5
0/123
0/120
0/536
0/083
-0/135
0/163
0/876
0/012
-0/001
0/081
-0/264
0/005
-0/119
0/108
-0/122
0/150
-0/178
0/227

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم  ،فاطمه جنات زاده و همکاران

نتايج تجزيه خوشه اي براساس پنج عامل اصلي ( )76/06نشان

گرفتند .همچنين نمونه هايي كه از نظر جغرافيايي دور بودند

داد كه ارتباط چنداني بين تنوع مرفولوژيك و مولكولي وجود

(مانند نمونه هاي شماره  6و ) 36در يك گروه قرار گرفتند.

ندارد .به عنوان مثال اگرچه نمونه هاي 33 ، 32و  34همگي از

نتايج تجزيه كالستر وجود تنوع مرفولوژيك بين جمعيت هاي

هرمزگان جمع آوري شده بودند ،ولي در سه گروه جداگانه قرار

جمع آوري شده را تأييد نمود.

بحث

نتايج حاصل از تجزيه واريانس )جدول  )4روي صفات مختلف،

قرار گرفتند ( .)1در تجزيه همبستگي صفات کمي از ضريب

بيانگر تنوع باال براي اين صفات و امكان انتخاب از بين

همبستگي پيرسون استفاده گرديد که مشخص شد ،بيشترين

جمعيت ها براي صفات مورد نظر مي باشد .همچنين نتايج

همستگي مثبت بين طول بزرگ ترین برگ با ارتفاع گیاه بوده

مربوط به همبستگي ساده بين صفات ارتباط معني داري را

( ،)0/**749این نتایج با یافته های نایاناکانتا و همکاران

بين برخي صفات نشان می دهد (جدول  .)3در مطالعه ای
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شکل  -1دندروگرام تجزيه خوشه اي ژنوتيپ هاي صبر زرد ايراني بر اساس صفات مرفولوژيک.

مطابقت دارد ( .)9بین صفات تعداد برگ و وزن گیاه همبستگی

ديگر همبستگي مثبتي بين ارتفاع گياه صبر زرد و عملکرد

معنی داری مشاهده شد که این نتیجه با نتایج آلوارو و بن اریک

گياه بدست آمد که با نتايج اين تحقيق هماهنگ مي باشد.
نتايج مطالعات آن ها نشان داده که بررسي هاي فيتوشيميايي

بين خارها رابطه معني داری مشاهده گردید این نتایج با یافته

به همراه مرفولوژيکي مي تواند گزينه مناسبي براي طبقه بندي

های نایاناکانتا و همکاران همخوانی نداشت ( .)9بين تعداد خار

گونه ها و هيبريدهاي صبر زرد باشد ( .)2در بررسی اثر وزن بر

با وزن بزرگ ترين برگ همبستگی در سطح  5درصد معنی

طول و قطر برگ گياه صبر زرد همبستگي مثبت و معني داري

دار بود .همچنین بین طول گل آذين با طول گل رابطه معني

بين وزن گياه  ،طول و قطر برگ بدست آمد که با نتايج ما هم

داري مشاهده گردید ( .)1بین طول برگ و قطر برگ با وزن

خواني دارد .در اين مطالعه ،جمعيت هاي صبر زرد در  4گروه
41
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مطابقت دارد ( .)2بين قطر برگ و تعداد خارها و حداکثر فاصله

تازه های بیو تکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره سوم ،شماره دهم ،بهار  ، 1392بررسی تنوع....

برگ همبستگی معنی داری مشاهده گردید این نتایج با یافته

تشکر و قدردانی

دو تجزيه كالستر و مؤلفه اصلي نه تنها عدم تطابق بين تنوع

خوی و همچنین از کارشناسان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

های سلجوقیان پور و همکاران مطابقت داشت ( .)10نتايج هر

نویسندگان مقاله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد

جغرافيايي و مرفولوژيكي را نشان مي دهد ،بلكه وجود تنوع

و زیست فناوری تهران به جهت مساعدت در اتمام پروژه تشکر

مرفولوژيك باال بين جمعيت هاي جمع آوري شده را تأييد

می نمایند.

مي نمايد .يقيناً از اين تنوع مي توان در برنامه هاي اصالحي

در جهت بهبود خصوصيات مورد نظر بهره برد .با توجه به
مناطق پراکنش طبيعي صبر زرد که عمدتأ در ارتفاعات
نواحي گرمسيري مي باشد ،طبيعي است که در اثر کشت آن
در مناطقي با آب و هواي متفاوت با منشاء گياه ،تغييراتي در
نحوه رشد و ساير ويژگي هايي رويشي و زايشي آن ايجاد شود.
مشاهدات نشان داد که نحوه رشد گياه در مناطق جنوبي و ساير
نقاط کشور بسيار متفاوت بود .از جمله اين تفاوت ها مي توان
به تعداد برگ ،طول برگ ،تعداد خارها روي برگ ،قطر برگ
اشاره کرد ،به طوري که در رويشگاه هاي طبيعي گياهان داراي
تعداد برگ بيشتر ( گاهي بيش از  30عدد) بودند در حالي که
گياهان پرورش يافته در گلخانه در مناطق ديگر حداکثر(10 -8
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برگ) تشکيل شد .همچنين طول برگ و تعداد خار روي برگ در
رويشگاه هاي طبيعي بيشتر از گياهان پرورش يافته در گلخانه
بود .احتماأل اين تفاوت ها ناشي از تغيير شرايط آب و هوايي از
جمله دما ،نور و رطوبت نسبي در منطقه اصلي و ساير مناطق
مي باشد .از طرف ديگر چون اکثر مناطق پراکنش اين گياه را
نواحي گرمسيري تشکيل مي دهد ،تأمين درجه حرارت روزانه
نيز مي تواند عامل مهمي در بروز اين تفاوت ها باشد.اگرچه
نتايج تجزيه واريانس ،تجزيه كالستر و تجزيه به مؤلفه هاي
اصلي نشان دادند كه جمعيت هاي مختلف جمع آوري شده
داراي تنوع مرفولوژيك بااليي مي باشند ،ولي از آنجايي كه تنوع
مرفولوژيك تحت تأثير شرايط محيطي مي باشد ،توصيه مي
شود به منظور گروه بندي دقيق تر جمعيت ها ،از ماركرهاي
العاده صبر زرد به عنوان گياه دارويي در تأمين سالمت و بهبود
بسياري از بيماري ها شايسته است تالش هايي در جهت معرفي
بيشتر اين گياه صورت گرفته و تحقيقات گسترده تري در اين
زمينه انجام شود.
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مولكولي استفاده گردد .با توجه به توضيحات فوق و اهميت فوق
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