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  دهیچک
 ر مشهوری غیاهان زراعی گی، بررسات ح کنندگان نبات اصال براي دسترس  قابل ی زراعيهاگونه با توجه به کاهش تعداد

 ی تنوع صفات زراعیبه منظور بررس قین تحقیدر ا .رسدی به نظر ميضرور ) Lathyrus sativus(نک یاه سنگیگ مانند 
  کامليهابلوكبه صورت م شده یک طرح حجیتوده در قالب  26 ، رانینک ای سنگی بوميهان تودهی بیختشناریختو 

ام، ین ام در بوته، تعداد دانه دری، تعداد نیدگیصفات زمان رس. شاهد در مزرعه کاشته شدندسه   با پنج تکرار ویدفتصا
 نشان داد که ها  دادهي آماريهاهیتجز . قرار گرفتندیابیوزن صد دانه و عملکرد دانه در بوته مورد ارز ،وماس خشکیب
ام در بوته، تعداد دانه در یتعداد نش ، ین آزمای در ا.  وجود دارديداریناختالف مع یزراع صفات ها از لحاظن تودهیب

  یها بر اساس صفات زراعه کالستر تودهیتجز. ندشت دا دانه در بوته را با عملکردییباال یبوته و وزن هزار دانه، همبستگ
  توده )، ب2و1زی تبريهاتوده) الف :م نمود ی تقس سه گروه جدا گانه مورد مطالعه را بهيهاتوده، UPGMA به روش

  Lathyrus cicer نک و دو گونهی توده سنگ26 این  دانه دريارهیخ کل ذيهانیئتنوع پروت. ها تودهریسا  )ج  و246- اراك
نوار  19 در مجموع تعداد  مورد مطالعه قرار گرفت وSDS-PAGE  با استفاده ازروش الکتروفورزL. ochrusو 

 ینی پروتئي نوارها وجودها بر اساس وجود و عدمها و گونهه کالستر تودهیتجز .ص داده شدیها تشخ آني براینیپروتئ
ها ه تودهیقگر را از بیز و دو گونه دینک تبریب تطابق ساده توانست توده سنگیفاصله ضرار ی مع  وباUPGMAبه روش 

  . قرار گرفتندجداگانه    خوشهکیها در  تودهر ید وسایک نمایتفک
  

   Lathyrusنک، ی سنگاي دانه، تنوع ژنتیکی، هاي ذخیره پروتئین:يدیکل يهاواژه
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Abstract 
Regarding the decreasing number of the available crop species for plant breeders, the study of 
“ignored” crops seems necessary, one of which is grasspea (Lathyrus sativus). In order to 
evaluation of the Iranian landraces of grasspea for agro-morphological traits, 26 accessions were 
planted in the field as an augmented design based on a complete block design with five replications.  
Some traits, such as date of maturity, number of pods/plant, number of grains/pod, dry biomass, 
one-hundred grain weight, and grain yield per plant were studied. The analysis of variance showed 
that there is a significant difference between the agro-morphological traits.The cluster analysis of 
the landraces for their agro-morphological traits using UPGMA method resulted in three distinct 
groups: 1) Tabriz-1 and Tabriz-2, 2) Arak-246, and 3) the others. The diversity of the aforesaid 26 
grasspea landraces as well as Lathyrus ochrus and L. cicera species for their total seed storage 
proteins using SDS-PAGE method was studied and 19 protein bands identified. The cluster analysis 
based on the SDS-PAGE results through UPGMA method and simple matching coefficient could 
separate Tabriz-2 as well as the two species from the remaining of the landraces being in a single 
group. 
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  مقدمه

 را یاهی گونه گ6000انسان تاکنون دست کم 
 فقط ی مصارف گوناگون به کار برده است وليبرا

عنوان غذا مورد استفاده قرار  از آنها به یتعداد کم
 یتی، محدودنیبنا برا. ) 1994  وهمکارانلپکم( اندگرفته

به  مورد نظر بوجود آمده است که يهااز نظر گونه
شر  قابل دسترس بیاهیل مواد گی بر تقلی مبنيخطر جد

  ازيرین خطر و جلوگی مقابله با ايبرا. اشاره دارد
ا ی در سراسر دني، مراکز متعددیکیر ژنتی ذخاينابود

در . ندینمایم رین ذخای و حفظ ايآورعمبادرت به جم

 و يآورقدام به جمعز این رانین راستا، بانک ژن ایا
. ران نموده استیاهان مختلف ایپالسم گ ژرمينگهدار

ران ناشناخته بوده و ی ایکیر ژنتین ذخایقسمت اعظم ا
  . اردنها د آيع و همه جانبه بر رویقات وسیحقاز به تین

ن هدف، استفاده یدن به ای رسيافت برایک رهی
ر یا سطح زیمشهور است که در دنریغ یاهان زراعیاز گ

   .اند به خود اختصاص داده رایکشت اندک
 Lathyrus(نک یاه سنگیاهان، گین گی از ایکی

sativus L.(ن یا. باشدی چند منظوره میاهی است که گ
فه یو طا) امدارانین(نوز یاه متعلق به خانواده لگومیگ
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Vicieae  14 (یفرمول ژنوم بوده و داراي =x2 =n2 (  
  . باشدیم

 يدارا  داشته ويادی گسترش زLathyrusجنس 
 ي جا1شبخ 13 ر گونه است که دری ز45 گونه و 160

گر در ی گونه د33  به همراهL. sativus .اندگرفته
 يهاگونه.  داردي جا .Lathyrus Lبخش
  کساله و چند ساله ی به صورت   Lathyrusبخش

  ). الف 1991 س و جکسوننای(باشند یم
، Lathyrus گونه موجود در بخش 15ن یاز ب

 از L. cicera و L. amphicarpos یعنیفقط دو گونه 
 با یک و معقولی رابطه نزدي و مورفولوژيولوژینظر ب

L. sativus ن به یچن). ب1991 جکسونس و نای( دارند
ن یتر، مهم Lathyrus يهان گونهی برسد کهینظر م
  د غدهی تولي، براL. sativusد دانه ی توليرابها گونه

 L. tuberosusد علوفه ی تولي و براL. cicerدنباشی م. 
  ). 1991کو و همکاران الدف(

  نکی سنگيهااز نظر قدمت و تکامل فرم
L. sativusگل ي دارايهان است که فرمی، تصور بر ا 

تر یتر و ابتدائیمی قد، خالدار و کوچکيا و بذرهیآب
بزرگتر، ممکن است  يها با برگییهاتوسعه فرم. اشندب

 صورت گرفته يا علوفهيهاپی تينش برایجه گزیدر نت
ت در اصالح یموفق). 1994کمپل و همکاران (باشد 

ه یت پای موجود در جمعیکیماً به تنوع ژنتینباتات، مستق
 ی اصالح به عنوان مادهها،تین جمعی ا. داردیبستگ
ها به کار  آن دسته از گونهيد، برای جديهاتهید واریتول
 آن ها ي رویقاتیچ گونه کار تحقیهروند که تاکنون یم

، ممکن است به  و عالوه بر آنصورت نگرفته است 
 صفات در نظر گرفته ي برا مطلوبيها  ژننشاعنوان م
  )2001 اوکات و همکاران( شوند

 است که تاکنون به یاهانی از گیکیز یننک یسنگ
 یطور گسترده مورد اصالح قرار نگرفته است و از طرف

ن ی از ايادی زی بوميهاران، تودهی مانند اییدر کشورها
نها  آي روی چندانیتا به حال بررساه وجود دارد که یگ

شتر آن ضرورت یصورت نگرفته و مطالعه هر چه ب
    .دارد

                                                
1Section 

 از جمله سنگینک بررسی در اکثر گیاهان مرتعی
تواند مالکی براي ارزیابی میاي هاي ذخیرهپروتئین

، ضمن داشتن يارهی ذخيهانیپروتئ. اي باشدتنوع گونه
 باشندیار باثبات میاد، بسیز) سمیمورفیپل( یلچند شک

ا یم ین بذر استفاده کنیئن که از پروتیا. )1992 کوك(
به کار ین ئپروتج  استخراي را برایاهی گيهار بخشیسا
  ه یر متورم را توصیقات استفاده از بذور غی تحق،میبر
 در مرحله یستی آنها از نظر چرخه زچرا که  ،دینمایم
ک، نسبتاً یولوژیزی قرار داشته و از نکته نظر فیکسانی
، یطیعوامل مح. )1990همکاران و بالدو( دار هستندیپا

گذارند یر میث تأيارهی ذخيهانیهر چند بر مقدار پروتئ
ا یر بوده یتأثیده، بی بر حضور آنها در بذور رسیول
ها، نحوه توارث آنها میزوزی دارند و همانند ایر اندکیتأث

 ير، الگوهایاسن تفیبا ا. ت اسيبارزبه صورت هم
ا ی ییده، به تنهای بذور رسيهانی پروتئيالکتروفورز

 ي برایار خوبیار بسی، مع ر مارکرهایهمراه با سا
هر چند .  و ارقام استیاهی جوامع مختلف گییشناسا

 در ي ارهی ذخيهانیپروتئ يهالیه و تحلیاکثر تجز
 آنها ی به کار رفته است که بذر قسمت خوراکییهاگونه

 بذر يارهی ذخيهانین حال پروتئیبا ا. دهدیمل یرا تشک
ز به کار رفته ی نیاهان مرتعی ارقام گیی شناسايبرا

  . )1995 و همکاران  اوغلوفرینگ( است
  توده52 یپینوتژتنوع ) 2001(آلبا و همکاران 

 L. sativus با استفاده از م یآنزچند ز نظر ا را
 دادند و قرار یبررسمورد ژل نشاسته  الکتروفورز

در بررسی  .  مشاهده شدیشکلها چند براي همه آنزیم
ن ی بیچ گونه همبستگی ه) 2009(پولینانو و همکاران 

اساس رنگ گل ها بر  تودهيبند و گروهيآورحل جمعم
ش ی بيبارورنکه درصد دگری جالب او.مشاهده نگردید

   .دیاز حد انتظار برآورد گرد
 چند  مصرفلیاه از قبین گیبا توجه به محاسن ا

، )رهی دام، علوفه خشک و غيه انسان، چرایتغذ(منظوره 
 و یطیح ميهات ازت اتمسفر، تحمل در برابر تنشیتثب

ز یو ن) 2009تالوکدار ( از آفات ياریمقاومت به بس
ن یران، در ای ایکیر ژنتی و مطالعه ذخایلزوم بررس

ران از بانک ینک ای سنگی بوميها از تودهيق، تعدادیتحق
ده و تنوع آنها از لحاظ صفات یافت گردیژن در
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 بذر مورد يارهی ذخيهانیک و پروتئیمورفولوژ
   . قرار گرفتندیبررس

  
  هامواد و روش

نک با منشا مختلف از بانک ژن ی توده سنگ44بذر
 یابیشات ارزی از آزما پس توده26د و یافت گردیدر 

   وL. ochrus ی به همراه دو گونه خارجيامزرعه
 L. cicer يهانیونان از لحاظ پروتئی از کشور   

 ). 1جدول . ( بذر مطالعه شدنديارهیذخ
 دانشکده یقاتیستگاه تحقیا  دريا مزرعهشیآزما    

 کرکج و یز واقع در اراضی دانشگاه تبريکشاورز
شگاه الکتروفورز ی آزما دريارهی ذخيهانیمطالعه پروتئ

 .افتیز انجام ی دانشگاه تبريدانشکده کشاورز
 44(  مورد مطالعهيهااد بودن تودهیل زیبه دل       

نک ژن و  از بایافتیز کم بودن تعداد بذور دریو ن) توده
 کامل يهاجه عدم امکان استفاده از طرح بلوكیدر نت
 به منظور بر آورد اشتباه ، و تکرار مناسبیتصادف
از طرح  ش ،ی آزما و فراهم کردن امکان انجامیشیآزما
استفاده ) 2005(ارائه شده توسط فدرر  1م شدهیحج
ن طرح به منظور برآورد خطا و اثر بلوك یدر ا .دیگرد

 مورد نظر، يها شاهد همراه با تودهيناقص، تعداد
 .  گردندیسه میمقا
 محلول در نمک؛ يهانیاستخراج پروتئ به منظور         
 هیدر ته .استفاده قرارگرفت  مورد بذر از هر تودهپنج
ا تنفس یبه منظور عدم تماس   SDS-PAGE ه ژلیته

پس   ه شده ویره تهی ذخيهاد، ابتدا محلولیالمیمونوآکر
 5/4 ژل يها در حفرهینی پروتئيهاار دادن نمونهاز قر

 ژل به ي، الکتروفورز برايگذاردرصد و اتمام نمونه
 25ان ثابت یمتر با شدت جری سانت12×16×2/0ابعاد 

 ساعت به چهارالکتروفورز حدود . آمپر انجام شدیلیم
ک ی ساعت در سه ژل به مدت يزیآم رنگ.دیطول انجام

 در محلول ی کوماسی درصد آب1/0 (يزیآممحلول رنگ
ک با ید استی و اسپنج، آب با نسبت پنجمتانول با نسبت 

ژل پس از بروز . کر انجام گرفتی شيرو) 2نسبت 
نه، یرنگ شدن کامل زمی و بینی واضح پروتئينوارها

                                                
1 Augmented design 

ت ی ساعت تثب24 درصد به مدت هفتک ید استیدر اس
 بروجویس( دی گرديشد و سپس در آب مقطر نگهدار

1990 (.  
  

 هانی مربوط به الکتروفورز پروتئي آماريهالیه و تحلیتجز
 ي موجود در رويهانی پروتئيزیآمپس از رنگ     

 از آنها، يبردارادداشتی و يبردارک ژل و عکسی
 یابی ارزیفی به صورت کینی پروتئيا مارکرهاینوارها 
ا فاکتور ی  RM(2 (یهر نوار بر حسب حرکت نسب. شدند

 عبارت RFا ی RM. دی گردي نامگذارRF(3(وضوح 
 ی ژل با حرکت آبياست از نسبت حرکت نوار رو

   :کندیر حرکت مفاببروموفنول که در رأس 
 يهاافتن فاصلهیه کالستر و یبه منظور تجز          
ک ین در یا عدم حضور پروتئی، بسته به حضور یکیژنت
. دی و صفر استفاده گرد1 يگاه خاص، از کدهایجا

 یکیس فاصله ژنتیل و ماتریها تشکس دادهیسپس ماتر
   تعداد    بهک و صفری   يهاماً با نسبت تعداد جفتیمستق

                                                
2 Relative mobility  
3 Resolution factor 
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  هاي سنگینک دریافتی از بانک ژن ایران و گروه زراعت و اصالح نباتات هاي توده ویژگی-1 جدول

  1386 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریزدرسال
  آوريمحل جمع  شماره بانک ژن  ردیف   جمع آوريمحل  شماره بانک ژن  ردیف

1  24-63-TN اراك  214  16  یزد  
  همدان  243  17  اصفهان  40  2
  اراك  246  18  جیرفت  49  3
  لرستان  288  19  کرج  59  4
  آذربایجان شرقی  308  20  خراسان  69  5
  کرمان  314  21  چهار محال بختیاري  81  6
  خراسان  333  22  چهار محال بختیاري  108  7
  کرمان  379  23  اصفهان  140  8
  کرمان  385  24  اصفهان  145  9
  کرمان  334  25  خراسان  146  10
  تبریز  1-گروه زراعت  26  چهار محال بختیاري  150  11
  تبریز  2-گروه زراعت  27  شیراز  157  12
  نقده  3-گروه زراعت  28  خراسان  190  13
  مشهد  4-گروه زراعت  29  اصفهان  196  14
  شیراز  202  15

      

  
  

 

ن طرز محاسبه، شاخص یاز ا.  محاسبه شدهاکل نوار
ن یدر ا). 1376زاده یول(حاصل شد  1 ساده تطابقبیضر

ست و عدم یها ن به استاندارد کردن دادهيازیروش ن
س یل ماتریک نوار به اندازه وجود آن در تشکیوجود 

ل یجه، تشکیدر نت و(ها ها و تودهن گونهیشباهت ب
 ياهصلهباالخره، فا. کندیکت مشر) یکیفاصله ژنت

 و برنامه UPGMA با استفاده از روش یکیژنت
 و مورد هل شدی به دندروگرام تبدNTSYS يوتریکامپ

  .  استفاده قرار گرفت
  

  ج و بحثینتا

                                                
1 Simple Matching 

ها  ن تودهی شده، بيریصفات اندازه گهمه  يبرا
 درصد مشاهده 5 در سطح احتمال يداریتالف معناخ

 نظر تعداد دانه در اهد از نظر صفات شيهاتوده .دیگرد
ام، عملکرد دانه در بوته، وزن صد دانه، زمان ین

 مشاهده داریاختالف معن  و تعداد دانه در بوتهیدگیرس
ماس خشک ویام در بوته و بی از لحاظ تعداد نی ولشد

ش، تعداد ین آزمایدر ا.   مشاهده نشديداریاختالف معن
 بوته و وزن هزار دانه، ام در بوته، تعداد دانه درین

  را با عملکرد دانه در بوته داشتندییباال یهمبستگ
  ). 2جدول (

 
ام در بوته، عملکرد دانه در بوته، یتعداد نصفات 

وماس خشک، وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته یب
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تعداد از نظر یولند،  داشتيادیرات نسبتا زییدامنه تغ
اد یرات چندان زیی تغ دامنهیدگیام و زمان رسیدانه در ن

ن ی وزن صد دانه توسط محققيع برایدامنه  وس .نبود
تنوع  . )1374 نسب يمحمد( ز گزارش شده استیگر نید
امکان  ،ی مورد بررسها از نظر صفاتن تودهیاد بیز

   اصالح گران فراهم ينش ارقام برتر را برایگز
ام در بوته، ی نظر تعداد ن از246-توده اراك .سازدیم

در  ،يار باال ترین بسیانگیم لکرد دانه در بوته،عم
برخوردار بود و در مقابل توده  ها،ر تودهیسه با سایمقا
 246-توده اراك .ن مرتبه قرار گرفتیترنییراز در پایش
وماس و تعداد ی، عملکرد دانه، ب ام در بوتهینظر تعداد ن از

تعداد دانه در بوته  وماس خشک وی، بدانه در بوته
ها ر تودهیسه با سایدر مقا ،يترار باالین بسیگانیم

 .ن مقدار بودی کمتريدارا رازیو در مقابل توده شداشت 
 146-ن و توده خراسانیترررسی د246 -توده اراك

 توده .  بودندیدگین از جنبه زمان رسیترزودرس
ن ی از کمتر385-ن و توده کرمانیشتریب  از2-زیتبر

در مورد تعداد دانه در . دنوزن صد دانه برخوردار بود
  در مجموع،یها نبود ولن تودهیام، اختالف فاحش بین

 ود اختصاص دادن تعداد دانه خیشتری ب214-اكتوده ار
 يهار از تودهیها به غه تودهیرنگ گل در کل ).2جدول (

،سه 2 و1ز ی تبريها در تودهی خالص بود ولیز، آبیتبر
ن ینابیب لص ود خای،سف  خالصیرنگ گل متفاوت آب

توده  ر ازیها به غرنگ دانه در تمام توده .مشاهده شد
 ن، تعدادیبا وجود ا .بود و خالدار) رنگارنگ( ابلق ز،یتبر

ها ز داخل تودهیها و نن تودهی دانه بي روینقاط رنگ
ز، سه رنگ دانه ی در توده تبریر بود ولیار متغیبس

ون د خالص بدیمتفاوت مشاهده شد که عبارت ازسف
متعلق ( ابلق ،)د خالصی سفيهامتعلق به گل( اهیرگه س
اه در ی با رگه سيرید شیو سف)  خالصی آبيهابه گل
 یبررس . بودند)نینابی با رنگ بيهامتعلق به گل(وسط 

باشد که طبق ین نظر مهم میرنگ گل و دانه از ا
 يد حاوی با رنگ گل سفيهابوته مطالعات انجام شده،

 ی با رنگ آبيها نسبت به بوتهيشتری بBOAA 1سم
   ).1996 کمپل و يواریت ،1991کوادر( خالص هستند

                                                
1 Beta-N-oxalyl-amino-L-alanine acid   

 يحاو د،ی سفيهاسه با دانهیدر مقا) ابلق (ی رنگيهادانه
 )1992  و کمپلدشپند(  از تانن ها هستنديسطوح باالتر

ند که اابراز کرده )1989( یجسوان ا ویداه در مقابل
 يابوتهباید   کمتر،BOAA بايهاپینش ژنوتی گزيبرا

ز یتوده تبر ،ریتفسن یبا ا .با دانه روشن را انتخاب نمود
احتماال  د،ی رنگ روشن و سفيابه علت داشتن دانه

به سایر  نسبت يو تانن کمتر BOAA زان سمی ميدارا
-باشد که از لحاظ اصالحی حائز اهمیت میها میتوده

 دانه شکل. باشد و بهتر است از این نظر آزمایش شود
-ها یکسان و به شکل گرد و گوشهتقریبا در تمامی توده

 به 2 و 1   هاي سنگینک تبریزدار بود ولی در توده
 246-توده اراك با توجه به نتایج باال،. صورت تخت بود

اي تبریز احتماال از از نظر عملکرد و اجزاي آن و توده
اي اصالحی مناسب نظر میزان پایین سموم براي برنامه

  .خواهند بود
 پس از انجام الکتروفورز عمودي به روش     

SDS-PAGE توده 26اي دانه هاي کل ذخیرهروتئینپ 
و دو گونه دیگر این ) L. sativus(سنگینک بومی ایران 

هر دو از کشور  (L. cicer و  L. ochrusجنس یعنی 
 موقعیت براي تشکیل نوارها 19، در مجموع )یونان

هاي مشاهده شده براي    عداد نوارت. تشخیص داده شد
 L. ochrus  و  L. cicer  و دو گونه2-توده تبریز

بود و بین  L. sativusهاي گونه متفاوت از سایر توده
. این سه توده مذکور تفاوتی در تعداد نوار مشاهده نشد

و در ) نوار11(کمترین تعداد نوار  L. cicerدر گونه 
 16(شترین تعداد نوار  بیL. sativus  هاي گونهتوده
 نوار 14 نیز L. ochrusگونه . مشاهده شد) نوار

حرکت نسبی، براي اولین . پروتئینی را نشان داد
  . بود588/0 و آخرین موقعیت نوار 042/0موقعیت نوار 
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  ینی پروتئيه کالستر بر اساس نوارهایتجز
 ییتواند مبنایها مپی ژنوتینی پروتئي نوارهايالگو

سه ی و مقای بررسيبرا.  آنها باشديبند گروهيبرا
ش، اطالعات یا مورد آزمیاهی مواد گینی پروتئيالگوها

ک یس صفر و یک ماتری در يبند نواريحاصل از الگو
 و 1ب تطابق سادهیه کالستر بر اساس ضریم و تجزیتنظ

با برش ). 1شکل (د ی انجام گردUPGMAبه روش 
 کالستر حاصل چهار واحد، 96/0رام در فاصله دندروگ

  ک کالستر مجزا، گونهی در L. ochrusگونه . دیگرد
 L. cicerدر 2-زیگر، توده تبری دي در کالستر مجزا 

 در L. sativus گونه يهاه تودهیکالستر سوم و بق
دهند که یمطالعات نشان م. کالستر چهارم قرار گرفتند

SDS-PAGEی دانه روش خوبياهری ذخيهانی پروتئ 
نگ و یبه عنوان مثال س. ها استص گونهی تشخيبرا

 جنس يها گونهي بر رويادر مطالعه) 1994(همکاران 
Arachis جنس و هميها و گونهینیشامل بادام زم 

 شامل Medicago يهادر گونه) 1376(زاده ی ولنیهمچن
کساله نشان دادند که ی يهاونجهی و یونجه زراعی

SDS-PAGEها ن جنسی ايهاتواند گونهی می به خوب
ن یز دال بر ایش نین آزمایجه اینت. ک کندیرا از هم تفک

گردد، سه گونه یمالحظه مکه ادعا است و همان طور 
L. sativus،   L. ochrus و L. cicer  يدر کالسترها 

ن یک ای در تفک مذکور روشگرفتند و  قرارياجداگانه
 مختلف يهاک تودهی در تفکی ولباشدیها کارا مگونه

که (ز یر از توده تبریران به غی ای بومL. sativusگونه 
 ی چندانییکارا) دهدیل می را تشکيار گونهیاحتماالً ز

  .   نداشته است
ران، ینک ای مختلف سنگيها تودهيبند گروهيبرا

نه ( خاص يهانیاستفاده از روش الکتروفورز پروتئ
 دانه احتماالً روش کاراتر و يارهیذخ)  کليهانیپروتئ

 يترعیقات وسیاز به تحقی خواهد بود که نيمؤثرتر
 خاص استخراج و الکتروفورز يهاانجام روش. دارد
گل گالب (ا ی، لوب)1373 ییاهدا(ها در گندم نیپروتئ

                                                
1Simple matching  

 يها از گونهیو در برخ)  1376فرشادفر(، پنبه )1356
ص و یره در تشخیغو ) 1980ولف  (2انیآساره پروانهیت

  دا ی پيادی کاربرد زيا تنوع درون گونهيبندگروه
  . اندکرده

                                                
2Papilionaceae 
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L. ochrus  
L. cicer  

    2 -ز یتبر
    196 -اصفهان 

  202 –راز یش
  59 –کرج 

  40 –اصفهان 
  108چهار محال  

   140 –اصفهان 
  190 –خراسان 

  385 –راز یش
  146 –خراسان 
  333 –خراسان 

  81چهار محال 
  145 –اصفهان 

  214 –اراك 
  69 –خراسان 

  157 –راز یش
  24 –زد ی

  379 –کرمان 
  334 –کرمان 

  150چهار محال
  49 –رفت یج

  243 –همدان 
  288 –لرستان 

  308 – یشرق .آ
  314 –کرمان 

  246 –اراك 
560/0  640/0                 720/0          96/0               880/0            800/0                      040/1  

  
  

   L. ochrus و  L. cicerو دو گونه  L. sativus توده مختلف 26ه کالستر ی دندروگرام حاصل از تجز-1شکل 
  UPGMA دانه به روش يارهی کل ذخيهانیبر اساس پروتئ
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   مورد استفادهمنابع

  .   مشهد ، نشرتتااصالح نبا. 1373 ، بیاهدائ

  . کرمانشاهي دانشگاه راز. اصالح نباتاتیشناسروش. 1376 ،فرشادفر ع
  

  . کتابفروشی دهخدا، تهران: ناشر. چاپ دوم. ، راهنماي گیاهیهگیا. 1356گالب ح، گل

نامه انیپا.  مورد مطالعهيهامی آنزیکیه ژنتینک و تجزی سنگیاه زراعیکاربرد الکتروفورز در گ. 1374 ح، نسب سيمحمد
  .زی، دانشگاه تبري ارشد، دانشکده کشاورزیکارشناس

، مجله علوم کشاورزي ایران. هاي یونجهها در ازیابی فاصله ژنتیکی گونهاستفاده از الکتروفوزپوتیین. 1376 ،زاده میول
  . 17-2:9شماره  ,28جلد 
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  هاي سنگینک ایرانیگیري شده در توده میانگین صفات زراعی اندازه-2جدول 

ف
ردی

  

بانک شماره
تعداد نیام   محل جمع آوري  ژن

  در بوته
تعداد دانه در 

  نیام
عملکرد دانه در 

  )گرم(بوته 
بیوماس خشک 

  )گرم(
 صد وزن
  )گرم(دانه 

زمان رسیدگی 
  )روز(

تعداد دانه در 
  بوته

1  63-24-TN 12/93  62/103  51/6  71/7  06/6  97/2  37/31  یزد  
  40/110  80/100  75/7  70/19  55/8  19/3  60/34  اصفهان  40  2
  25/203  75/100  18/7  32/53  59/14  03/3  12/67  جیرفت  49  3
  77/107  66/98  49/8  94/7  15/9  99/2  00/36  کرج  59  4
  00/77  00/108  51/7  46/11  78/5  75/2  00/28  خراسان  69  5
  66/148  11/99  52/9  97/13  15/14  92/2  88/50  چهار محال بختیاري  81  6
  33/116  00/104  96/9  60/15  59/11  97/2  16/39  چهار محال بختیاري  108  7
  50/118  33/102  63/9  90/11  41/11  65/2  66/44  اصفهان  140  8
  40/146  40/102  76/7  06/15  36/11  96/2  40/49  اصفهان  145  9
  57/133  85/95  74/6  75/13  00/9  12/3  85/42  خراسان  146  10
  83/97  16/100  41/9  93/8  21/9  81/2  83/34  چهار محال بختیاري  150  11
  88/70  22/97  75/7  75/5  49/5  82/2  11/25  شیراز  157  12
  00/126  40/103  53/9  40/10  01/12  90/2  40/43  خراسان  190  13
  20/113  20/97  28/7  52/9  24/8  54/2  60/44  اصفهان  196  14
  80/112  60/97  11/9  70/10  27/10  69/2  00/42  شیراز  202  15
  50/145  83/100  94/8  03/13  00/13  46/3  00/42  اراك  214  16
  80/209  40/104  27/8  48/17  34/17  92/2  80/71  همدان  243  17
  33/271  66/109  10/8  51/30  97/21  90/2  66/93  اراك  246  18
  00/175  60/104  25/7  82/19  68/12  02/3  00/58  لرستان  288  19
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  2ادامه جدول    

  66/170  88/105  72/7  34/16  18/13  72/2  77/62  شرقی.آ  308  20
  25/159  50/101  30/7  61/12  63/11  92/2  62/54  کرمان  314  21
  37/137  12/98  47/7  87/10  26/10  89/2  62/47  خراسان  333  22
  50/90  25/98  75/7  91/7  01/7  25/3  87/27  کرمان  379  23
  20/119  20/100  99/5  68/11  14/7  35/2  80/50  کرمان  385  24
  80/87  40/101  85/16  20/15  79/14  02/2  40/43  2-تبریز  380  25
  50/131  25/101  63/6  50/12  72/8  17/3  50/41  کرمان  334  26
  63/132  15/106  27/7  51/13  64/9  02/3  30/44  نقده  1-شاهد  27
  16/79  79/100  51/16  42/14  09/13  06/2  92/38  1-تبریز  2-شاهد  28
  65/106  74/104  50/7  66/10  79/7  85/2  03/37  مشهد  3-شاهد  29

  200,45  81/13  86/10  76/24  48/16  23/1  55/68  دامنه تغییرات
%5 LSD)425/45  928/3  358/1  139/5  460/4  430/0  950/17  )شاهد با شاهد  
%5 LSD)851/90  857/7  717/2  277/10  921/8  861/0  901/35  )شاهد باتوده  

139/40  963/0  974/9  490/11  037/3  784/8  575/101  %5 LSD)توده با توده(  
%5) LSD713/109  488/9  281/3  410/12  773/10  040/1  355/43  )متوسط  

  
 

 


