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چکیده
این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتيکي از طریق پرتوتابي با اشعه گاما در ارقام سيبزميني برای تحمل به تنش
محدودیت آبي در شرایط درونشيشهای در پژوهشکده تحقيقات کشاورزی هستهای کرج و آزمایشگاه شرکت فناوری
زرعگستر آرتا در طي سالهای  2961و  2969انجام شد .از هر کدام از ارقام جلي ،اسپيریت ،بانبا ،ميلوا و آگریا به تعداد
 9111گياهچه تکثير و با اشعه گاما در دز  11گر ی مورد پرتوتابي قرار گرفتند .پس از بررسي تعداد  1127ژنوتيپ زنده
ماندند .آزمایش اول به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفي در سه تکرار اجرا شد که در آن فاکتور اول
ژنوتيپهای سيبزميني به تعداد  1127ژنوتيپ و فاکتور دوم چهار غلظت پلياتيلنگليکول شامل صفر 111 ،211 ،و 171
گرم در ليتر بودند .پس از بررسي در شرایط نرمال و تنش محدودیت آبي ،تعداد  99ژنوتيپ انتخاب شد .در آزمایش دوم
تعداد  99ژنوتيپ انتخابي به همراه  1رقم شاهد جمعا  72ژنوتيپ براساس طرح آزمایشي فاکتوریل بر پایه کامال تصادفي
در سه تکرار که در آن فاکتور اول  72ژنوتيپ و فاکتور دوم غلظتهای پلياتيلنگليکول شامل شاهد (صفر گرم در ليتر) ،
مالیم ( 211گرم در ليتر) ،شدید ( 111گرم در ليتر) و خيلي شدید ( 171گرم در ليتر) از لحاظ صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد
برگ در گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه ،فاصله ميانگرهها ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در هر گياهچه
و متوسط وزن ميکروتيوبر مورد بررسي قرار گرفتند .ژنوتيپ  Esprit-G8در شرایط نرمال و تنش مالیم و ژنوتيپ
 Milva-G3در شرایط تنش شدید دارای بيشترین وزن ميکروتيوبر در گياهچه بودند .در شرایط نرمال ژنوتيپ Esprit-
G8؛ در شرایط تنش مالیم و شدید ژنوتيپهای Banba-G9 ،Banba-G7 ،Banba-G6 ،Banba-G5 ،Milva-G3 ،Milva-G1

و  Esprit-G8از بيشتری ن تعداد برگ ،گره و ميکروتيوبر در گياهچه برخوردار بودند و به عنوان ژنوتيپهای متحمل به
تنش محدودیت آبي انتخاب شدند.
واژه های کلیدی :پلياتيلنگليکول ،تنش کمآبي ،تنوع ژنتيکي ،سيب زميني ،ميکروتيوبر
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Abstract
This research was conducted in order to induction of genetic diversity through radiation with gamma
rays in potato cultivars for tolerance to deficit water stress under in vitro condition in Karaj Nuclear
Agricultural Research Institute and Laboratory of Zar-Gostar-Arta Technology Company, during 2016 and
2017. From each cultivar of Jeli, Esprit, Banba, Milva and Agria, 3000 plantlets reproduced and were
irradiated with 25 Gary of gamma rays. After evaluation, 2517 genotypes were survived. The first
experiment was factorial based on completely randomized design with three replications. The first factor was
potato genotypes and the second factor consisted of four concentrations of poly-ethylene-glycol including 0,
150, 220 and 275 g.l-1. After evaluation under normal and water deficit stress, 66 genotypes were selected. In
second experiment 66 selected genotypes and 5 cultivars as control totally 71 genotypes were conducted
based on factorial design based on completely randomized design with three replications. The first factor was
71 potato genotypes and the second factor consisted of four concentrations of poly-ethylene-glycol including
normal (0 g.l-1), mild (150 g.l-1), severe (220 g.l-1) and very severe (275 g.l-1) and were investigated in terms
of plant height, leaf number per plantlet, root number per plantlet, node number per plantlet, internode
length, micro-tuber number and weight per plantlet and micro-tuber average weight. The Esprit-G8 genotype
under normal and mild condition and Milva-G3 genotype under severe condition had the highest micro-tuber
weight per plantlet. In normal condition, Esprit-G8 genotype and under mild and severe conditions, MilvaG1, Milva-G3, Banba-G5, Banba-G6, Banba-G7, Banba-G9 and Esprit-G8 genotypes had the highest in
terms of leaf, node and micro-tuber number per plantlet and were selected as tolerant genotypes to deficit
water stress.
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مقدمه

محيط کشت  ،1MSپتانسيل آب محيط کشت را از طریق

سيبزميني یکي از مهمترین محصوالت زراعي

افزایش اسموزیته کاهش ميدهد و از رشد ساقه و

دنيا بوده و از نظر اهميت غذایي ،مقام چهارم را بعد از

ریشه گياهچهها جلوگيری مينماید .آژیلي و همکاران

گندم ،برنج و ذرت دارد (فابيریو و همکاران .)1112

( )1129بيان داشتند ژنوتيپهایي که در سطوح مختلف

براساس آخرین آمار جهاني ،سيبزميني با توليد

تنش از سطح برگ ،طول ساقه ،رشد ریشه و ساقه

 979/1ميليون تن ،در  61درصد از کشورهای جهان

باالتر و توليد ماده خشک بيشتری برخوردار بودند،

کشت ميشود .ایران با  1/9ميليون تن توليد در رتبه

توانایي تحمل شرایط تنش خشکي شدید را دارند.

سيزدهم جهان و در آسيا بعد از چين و هند در رتبه

سوهارجو ( )1111رقم کنبک را به عنوان رقم متحمل و

سوم بزرگترین توليدکنندهها قرار دارد (فائو .)1121

رقم سوپریر را به عنوان رقم حساس به تنش خشکي

در سال  ،2961سطح برداشت سيبزميني کشور حدود

انتخاب نمود .حسنپناه ( )1116رقم کایزر ،حسنپناه

 291هزار هکتار ،ميزان توليد  1/21ميليون تن و متوسط

( )1121ارقام کایزر و کنبک و آندریا و همکاران ()1121

عملکرد غده  91/262تن در هکتار بود (بينام.)1127 ،

ارقام کروناستد و چریستين را در شرایط درون

تکنيکهای اصالحي مرسوم وقتگير بوده و زحمت

شيشهای تحت تيمار پلياتيلنگليکول به عنوان ارقام

زیادی ميطلبند ،بنابراین توسعه تکنيکهای غربال

متحمل به تنش خشکي انتخاب کردند.

سریع برای کوتاه کردن زمان در برنامههای اصالحي

اصالح به کمک جهش در گياهان زراعي ابزار

خيلي مهم ميباشد (گوپال و ایوما  .)1117تنش کمآبي

موثری برای اصالح کنندگان نبات بخصوص در

در سيبزميني باعث کاهش عملکرد غده ميشود (شوک

محصولهایي که پایه ژنتيکي محدودی دارند ،ميباشد

و فيبيرت 1111؛ ایرنا و ماوروميکال 1119؛ اسکيتنهلما

( .)1121مطالعات نشان داده پرتوتابي با اشعه گاما در

و همکاران 1119؛ حسنپناه 1116؛ بدارو و همکارا

افزایش ميزان نشاسته (شين و همکاران  ،)1122ميزان

 .)1129برای مطالعه سطوح تنش آبي ،بافتهای گياهي

قند محلول ،ميزان کربوهيدراتها و مقاومت به بيماری-

را در معرض عوامل اسمزی قرار ميدهند (ماني .)2696

ها (وانگ و همکاران  ،)1117صفات رنگ پوست و

بوسيس و همکاران ( ،)2669لي و همکاران (،)1111

گوشت (حسنپناه و همکاران  ،)1121مقاومت به بيماری

گوپال و همکاران ( ،)1111گوپال و اواما ( ،)1117اواما

فيتوفترا (گوسال و همکاران  )1112و افزایش تحمل به

( ،)1117حسنپناه ( ،)1116بيلتر و همکاران ( )1129و

شوری (شاراباش 1112؛ سيفالرشيد و همکاران

آژیلي و همکاران ( )1121از پلياتيلنگليکول در شرایط

 )1112و گرما (گوسال و همکاران  )1112در سيب-

درونشيشهای در گياهچههای سيبزميني برای انتخاب

زميني موثر بوده است .سيفالرشيد و همکاران ()1112

گياهان متحمل به تنش خشکي استفاده نمودهاند .گوپال

با بررسي گياه سيبزميني در دزهای  11 ،11 ،1و 91

و همکاران ( ،)1119گوپال و اواما ( )1117و موسيپور

گری اشعه گاما در شرایط درونشيشهای برای تحمل

گرجي و همکاران ( )1121گزارش نمودند کشت درون

به شوری نتيجه گرفتند که دز بيشتر از  11گری برای

شيشهای ارقام سيبزميني تحت شرایط نرمال و

گياهچههای سيبزميني کشنده ميباشد .گوسال و

محدودیت آبي روشي مناسب برای غربالگری ژنوتيپ-

همکاران ( )1112با بررسي گياهچههای ارقام

ها ميباشد .تورنکس و همکاران ( )1119گزارش کردند

سيبزميني کوفریجيوتي و کوفریچانداراموخي در

طول گياهچه در سيبزميني با افزایش غلظت پلياتيلن-
گليکول کاهش ميیابد .استفاده از پلياتيلنگليکول در

)Murashige and Skoog (MS
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شرایط درونشيشهای با دزهای  11و  11گری اشعه

زرعگستر آرتا در طي سالهای  2961و  2969انجام

گاما برای تحمل به بيماری فيتوفترا ،نتيجه گرفتند دز 11

شد .ارقام جلي ،اسپيریت ،بانبا ،ميلوا و آگریا هر کدام به

گری موجب افزایش درصد مقاومت به بيماری فيتوفترا

تعداد  9111گياهچه تکثير شدند .ریزنمونههای با دو

به ميزان  99درصد در رقم کوفریجيوتي و  11درصد

برگ در حال رشد و دو گره تهيه گردید .تعداد  11نمونه

در رقم کوفریچانداراموخي ميشود .شاراباش ()1112

در هر پتریدیش محتوی آب دو بار تقطير شده استریل

با بررسي دزهای مختلف اشعه گاما به منظور ایجاد

قرار و با پارافيلم مهر و موم شدند و ریزنمونهها برای

تنوع برای تحمل به شوری در گياهچههای رقم دیامانت

پرتوتابي آماده گردید .پرتوتابي با اشعه گاما با دستگاه

نتيجه گرفت تعداد

گاماسل دو بازوی روسي با کبالت  91به مدت  1دقيقه

ميکروتيوبر در دز  11گری بيشتر از سایر تيمارهای

با  22هزارم گری در ثانيه در دز  11گری انجام شد.

مورد مطالعه بود .وی گزارش کرد استفاده از پرتوتابي

ریزنمونههای پرتوتابي شده به داخل لوله آزمایش

در محيط درونشيشهای باعث افزایش تنوع ژنتيکي

محتوی  1ميليليتر محيط کشت  MSمایع انتقال داده

برای تحمل به شوری در گياه سيبزميني ميشود .شين

شدند .بعد از حدود  11-11روز ،گياهچهها مجددا

و همکاران ( )1122با بررسي تاثير دزهای مختلف اشعه

واکشت شدند .ژنوتيپهای سيبزميني به تعداد 1127

گاما بر ميزان نشاسته و قند آميلوز سيبزميني شيرین

گياهچه در چهار غلظت پلياتيلنگليکول  9111شامل

گزارش کردند در دز  11گری بيشترین ميزان نشاسته

صفر 111 ،211 ،و  171گرم در ليتر براساس طرح

و قند آميلوز توليد شد .حسنپناه و همکاران ( )1121به

آزمایشي فاکتوریل بر پایه کامال تصادفي در سه تکرار

منظور ایجاد تنوع ژنتيکي از طریق پرتوتابي برای تغيير

بررسي شدند .فاکتور اول شامل ژنوتيپهای سيب-

رنگ گوشت غده سيبزميني ارقام کایزر و دراگا ،در

زميني و فاکتور دوم شامل چهار غلظت ماده پلياتيلن-

طي سه سال آزمایش از  9111گياهچه پرتوتابي شده

گليکول بودند .مقدار پلياتيلنگليکول با استفاده از روش

ارقام کایزر و دراگا ،پس از بررسي صفات کمي و رنگ

بلوم ( )1119در غلظتهای مورد نظر تهيه گردید .پلي

گوشت غده ،تعداد  21ژنوتيپ را انتخاب کردند.

اتلينگليکول با استفاده از روش انتشار 2به محيط کشت

در شرایط

درونشيشهای،

با توجه به محدودیت آبي در کشور و اهميت

 MSاضافه شد (تاجي و همکاران  .)1111ابتدا محيط

اصالح برای تحمل تنش محدودیت آبي ،در این تحقيق

کشت  MSجامد با آگار به مقدار  9گرم بر ليتر تهيه

ژنوتيپهای سيبزميني پس از القای جهش توسط اشعه

شد .بعد از این مرحله ،محيط کشت  MSمایع با  91گرم

گاما برای تحمل تنش محدودیت آبي در شرایط درون

در ليتر ساکارز و بدون هورمون و با پلياتيلنگليکول

شيشهای مورد گزینش قرار گرفتند.

در غلظتهای مختلف تهيه و  pHمحيط کشت بر روی
 1/9تنظيم گردید .سپس محيط کشت  MSمایع حاوی

مواد و روشها

پلياتلينگليکول بر روی محيط کشت  MSجامد ،به

این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتيکي از طریق

ميزان هم حجم اضافه شد .پس از  11ساعت مولکول-

پرتوتابي با اشعه گاما در ارقام جلي ،اسپيریت ،بانبا،

های پلياتلينگليکول به محيط کشت حاوی آگار انتشار

ميلوا و آگریا و ارزیابي آنها برای تحمل به تنش کمآبي

یافته و بنابراین پتانسيل آب محيط را کاهش داده و

در شرایط درونشيشهای در پژوهشکده تحقيقات

غلظت آن در هر دو محيط جامد و مایع به حالت تعادل -

کشاورزی هستهای کرج و آزمایشگاه شرکت فناوری
Diffusion-based method
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رسيد .پس از گذشت  11ساعت ،محيط کشت مایع رویي

شد .با توجه به این که اثرمتقابل تنش کمآبي × ژنوتيپ

دور ریخته و محيط کشت جامد حاوی ماده پلياتلين

صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه ،تعداد

گليکول آماده استفاده شد (تاجي و همکاران 1111؛

ریشه در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه ،فاصله ميانگره-

حسنپناه  .)1116چهار ميليليتر از محيط کشت  MSرا

ها ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در گياهچه و متوسط وزن

در لولههای آزمایشي  11سانتيمتری ریخته و با پنبه

ميکروتيوبر معنيدار بودند ،برشدهي اثرمتقابل صفات

مسدود شدند .جهت ضدعفوني محيط کشت از اتوکالو

انجام شد تا مشخص گردد اختالف معنيدار مربوط به

در دمای  212درجه سلسيوس به مدت  21دقيقه در 2/1

کدام سطح از تنش بوده است .مقایسه ميانگين صفات

بار استفاده گردید .گياهچهها به مدت  11-11روز در

اندازهگيری شده با استفاده از آزمون  LSDدر سطح

اتاق رشد در دمای  11±1درجه سلسيوس 29 ،ساعت

احتمال  1درصد صورت گرفت .برای انجام محاسبات

روشنایي و  1111-1111لوکس شدت نور نگهداری

آماری ،رسم نمودارها و جداول از نرمافزارهای

شدند .صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه،

کامپيوتری  SAS9.1و  Excelاستفاده شد .تجزیه به

تعداد ریشه در گياهچه ،فاصله ميانگرهها و تعداد گره

عاملها با استفاده از روش مؤلفههای اصلي و چرخش

در گياهچه اندازهگيری شدند .در ادامه برای توليد

عاملها به روش وریماکس انجام شد .برای تهيه

ميکروتيوبر سيبزميني ،به محيط کشت  MSجامد،

ماتریس ضرایب عاملي ،آن تعـداد از عاملها که مقـدار

مقدار  21ميليگرم در ليتر بنزیل آمينوپورین ( )BAPو

ویژه آنها بزرگتر از یک بود ،انتخاب گردید .در هر

ساکارز  9درصد (گوسال و همکاران  ،)1112تيامين

عامل اصلي ،ضرایب عاملي بزرگتر از  1/1به عنوان

 1/1ميليگرم در ليتر ،سایکوسل (کلرمکوات کلراید)

عامل معنيدار در نظر گرفته شد (الولي و ماکسول

 111ميليگرم در ليتر و ميواینوزیتول  211ميليگرم در

 .)2699معيار  2KMOکه شاخصي برای مقایسه مقادیر

ليتر (حسنپناه و خدادادی  )1116و پلياتيلنگليکول

ضرایب همبـستگي سـاده و جزئـي بـر روی کليه

براساس تيمار مربوطه (بلوم  )1119اضافه گردید.

متغيرهاست ،به صورت زیر محاسبه شد:

گياهچههای رشد کرده به تعداد  72ژنوتيپ (شامل 99

2

ij

ژنوتيپ حاصل از پرتوتابي و  1رقم شاهد) به دو
قسمت با  9-1گره بدون جوانه انتهایي تقسيم شدند.
گياهچههای ژنوتيپها در شرایط آزمایشگاهي با تناوب
نوری  9ساعت تاریکي و  29ساعت روشنایي تا توليد
اولين ميکروتيوبر و سپس در تاریکي کامل و دمای
 11±1درجه سلسيوس نگهداری شدند (حسنپناه و
خدادادی  .)1116ميکروتيوبرها در طي  9-9هفته توليد
گردید .در طي اجرای آزمایش و پس از برداشت
ميکروتيوبر ،صفات تعداد و وزن ميکروتيوبر در
گياهچه و متوسط وزن ميکروتيوبر اندازهگيری شدند.
تجزیه واریانس پس از نرمال بودن دادههای حاصل از
اندازهگيری صفات مورد ارزیابي در قالب طرح آماری
فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفي در سه تکرار انجام

 r
j i

KMO 

i

 r  a

2

2

ij

ij

j i

i

j i

i

(الولي و ماکسول )2699
که در آن  r ijضریب همبستگي سادة بين
متغيرهای  iو jو  aijضریب همبستگي جزیي بين
آنهاست .اگر مجموع ضرایب همبستگي جزیي بين همه
زوج متغيرها در مقایسه با مجموع مجذورات ضرایب
همبستگي کوچک باشد ،اندازه  KMOنزدیک به یک
خواهد بود .مقادیر کوچک  KMOبيانگر آن است که
همبستگي بين زوج متغيرها نميتواند توسط متغيرهای
دیگر تبيين شود ،بنابراین کاربرد تحليل عاملي متغيرها
1

. Kaiser Meyer Olkin
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حسنپناه ،اصغری

ممکن است قابل توجيه نباشد .در صورتي که مقدار

جلي به تعداد  911ژنوتيپ ،بانبا به تعداد  191ژنوتيپ و

 KMOکمتر از  1/1باشد ،دادهها برای تحليل عاملي

اسپيریت به تعداد  191ژنوتيپ بودند .از تعداد 1127

مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بين  1/1تا 1/96

ژنوتيپ بررسي شده در شرایط نرمال و تنش کمآبي

باشد ميتوان با احتياط بيشتر به تحليل عاملي پرداخت.

(مالیم و شدید) ،تعداد  99ژنوتيپ ( 1/91درصد) ،دارای

اما در صورتي که مقدار آن بزرگتر از  1/7باشد،

تحمل بيشتری نسبت به سایر ژنوتيپها و ارقام شاهد

همبستگيهای موجود در بين دادهها برای تحليل عاملي

بودند و براساس صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در

مناسب خواهد بود (زارعچاهوکي  .)1121برای تجزیه به

گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه،

عاملها از نرمافزار  Minitab 16استفاده شد.

فاصله ميانگرهها و تعداد و وزن ميکروتيوبر در گياهچه
و متوسط وزن ميکروتيوبر انتخاب شدند .تعداد 99
ژنوتيپ انتخابي شامل آگریا به تعداد  21ژنوتيپ ،ميلوا

نتایج و بحث
از تعداد  21111گياهچههای پرتوتابي شده ارقام

به تعداد  1ژنوتيپ ،جلي به تعداد  11ژنوتيپ ،بانبا به

سيبزميني با اشعه گاما ،تعداد  1127ژنوتيپ (29/79

تعداد  21ژنوتيپ و اسپيریت به تعداد  21ژنوتيپ بودند

درصد) زنده ماندند .گياهچههای زنده مانده شامل

(جدول  .)2در غلظت پلياتيلنگليکول  171گرم در ليتر

آگریا به تعداد  177ژنوتيپ ،ميلوا به تعداد  291ژنوتيپ،

(تنش خيلي شدید) ،ژنوتيپي متحمل انتخاب نشد.

جدول  -1تعداد گیاهچههای پرتوتابی شده با اشعه گاما ،ژنوتیپهای انتخاب شده قبل و بعد از اعمال تنش محدودیت آبی
ژنوتيپهای انتخابي
گياهچههای
رقم

بعد از اعمال تنش

پرتوتابي شده با

قبل از اعمال

صفر گرم در

 211گرم در ليتر

 111گرم در ليتر

 171گرم در

اشعه گاما

تنش

ليتر (نرمال)

(تنش مالیم)

(تنش شدید)

ليتر (تنش خيلي

آگریا

9111

177

21

21

6

-

ميلوا

9111

291

1

1

9

-

جلي

9111

911

11

11

11

-

بانبا

9111

191

21

21

21

-

اسپيریت

9111

191

21

21

21

-

جمع

21111

1127

99

99

19

-

درصد

-

29/79

1/91

1/91

1/91

-

شدید)

از تعداد  1127ژنوتيپ بررسي شده ،تعداد 99

همکاران  .)1112شاراباش ( )1112با بررسي دزهای

ژنوتيپ ( 1/11درصد) تحمل بيشتری نسبت به سایر

مختلف اشعه گاما ( 80 ،0و  00گری) در گياهچههای

ژنوتيپها و ارقام شاهد بودند .مطالعات نشان دادهاند

رقم دیامانت در شرایط درونشيشهای ،گياهچههای

که پرتوتابي با اشعه گاما در افزایش تحمل به تنشهای

متحمل به تنش شوری را انتخاب و برای توليد

محيطي در سيبزميني موثر بوده است (گوسال و

ميکروتيوبر به محيط کشت  MSمایع حاوی  1111و

همکاران 1112؛ شاراباش 1112؛ سيفالرشيد و

 1111پيپيام کلرید سدیم انتقال داد .تعداد ميکروتيوبر
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ارزیابی ژنوتیپهای سیبزمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت آبی

در دز  11گری بيشتر از سایر تيمارهای مورد مطالعه

گياهچه ،فاصله ميانگرهها ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در

بود .وی گزارش کرد استفاده از پرتوتابي در محيط

گياهچه و متوسط وزن ميکروتيوبر اختالف معنيداری

درونشيشهای باعث افزایش تنوع ژنتيکي برای تحمل به

وجود دارد (جدول  .)1با توجه به این که اثرمتقابل تنش

شوری در گياه سيبزميني ميشود .حسنپناه و

کمآبي × ژنوتيپ صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در

همکاران ( )1121به منظور ایجاد تنوع ژنتيکي از طریق

گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه،

پرتوتابي با دزهای  11و  91گری اشعه گاما برای تغيير

فاصله ميانگرهها ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در گياهچه

رنگ گوشت غده سيبزميني ارقام کایزر و دراگا از

و متوسط وزن ميکروتيوبر معنيدار بودند ،برشدهي

رنگ سفيد و زرد روشن به رنگ زرد در شرایط درون-

اثرمتقابل صفات انجام شد .نتایج تجزیه واریانس برش-

شيشهای و گلخانهای ،تعداد  11ژنوتيپ با رنگ گوشت

دهي اثر متقابل صفات نشان داد بين صفات ارتفاع

غده زرد انتخاب نمودند .آنها گزارش کردند استفاده از

گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه،

پرتوتابي در محيط درونشيشهای باعث افزایش تنوع

تعداد گره در گياهچه ،فاصله ميانگرهها ،تعداد و وزن

ژنتيکي برای تغيير رنگ گوشت غده از سفيد و زرد

ميکروتيوبر در گياهچه و وزن متوسط ميکروتيوبر در

روشن به زرد در گياه سيبزميني ميشود.

شرایط نرمال ،تنش کمآبي مالیم و شدید اختالف معني-

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد

داری وجود دارد (جدول  .)1به همين خاطر مقایسه

بين سطوح تنش کمآبي ،ژنوتيپها و اثرمتقابل تنش کم-

ميانگين ژنوتيپهای صفات در سه سطح نرمال ،تنش

آبي × ژنوتيپ از لحاظ صفات ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ

مالیم و تنش شدید به طور جداگانه انجام شدند.

در گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد گره در
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپهای سیبزمینی در سطوح مختلف
تنش محدودیت آبی
ميانگين مربعات

منابع تغيير
درجه
آزادی

ارتفاع

تعداد برگ

تعداد ریشه

تعداد گره

فاصله

گياهچه

در بوته

در گياهچه

در گياهچه

ميانگرهها

تعداد

وزن

وزن

ميکروتيوبر

ميکروتيوبر

متوسط

در گياهچه

در گياهچه

ميکروتيوبر

ژنوتيپ )(A

71

**12/92

**29/19

**11/17

**27/29

**9/99

**1/11

**1/227

**1/117

تنش کمآبي )(B

1

**162/96

**216/11

**169/91

**216/91

**12/16

**16/61

**1/191

**1/111

A×B

211

**1/19

**9/21

**21/12

**1/17

**9/16

**2/91

**1/19

**1/111

خطا

119

1/219

1/19

1/11

1/19

1/11

1/11

1/112

1/11116

9/71

1/19

9/19

7/11

26/16

7/69

9/99

1/11

71

**21/29

**7/96

**21/72

**7/11

**1/71

**2/92

**1/11

**1/111

ژنوتيپ در شرایط تنش مالیم

71

**21/29

**22/17

**29/79

**21/29

**9/29

**1/29

**1/19

**1/111

ژنوتيپ در شرایط تنش شدید

71

**21/29

**22/76

**12/19

**21/67

**9/12

**9/22

**1/19

**1/121

ضریب تغييرات ()٪
ژنوتيپ در شرایط نرمال

*و ** :بهترتيب معنيدار در سطح احتمال  1و  2درصد مي باشد.

در شرایط نرمال ،ژنوتيپ  ،Esprit-G2در شرایط

باالترین ارتفاع گياهچه برخوردار بودند .از لحاظ صفت

تنش آبي مالیم ،ژنوتيپهای  Milva-G1و  Banba-G9و

تعداد برگ در گياهچه در شرایط نرمال ،ژنوتيپ

در شرایط تنش آبي شدید ،ژنوتيپ  Milva-G1از

 ،Esprit-G8در شرایط تنش آبي مالیم ،ژنوتيپهای
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،Banba-G4 ،Milva-G3 ،Milva-G1
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،Banba-G5

 Esprit-G8و  ،Jeli-G18در شرایط تنش آبي مالیم،

 Esprit-G8 ،Banba-G9 ،Banba-G7 ،Banba-G6و

ژنوتيپهای  Banba-G4و  Esprit-G8و در شرایط تنش

 Esprit-G12و در شرایط تنش آبي شدید ،ژنوتيپهای

آبي شدید ،ژنوتيپ  Milva-G3دارای بيشترین مقدار

،Banba-G5 ،Banba-G1 ،Milva-G3

بودند (با توجه به طوالني بودن جداول مقایسه ميانگين

،Milva-G1

،Banba-G14 ،Banba-G9 ،Banba-G7 ،Banba-G6

آورده نشده است).

 Esprit-G9 ،Banba-G9و  Jeli-G16دارای بيشترین

لي و همکاران ( ،)1111گوپال و همکاران (،)1111

تعداد بودند .ژنوتيپهای  Jeli-G18و  Jeli-G24در

گوپال و اواما ( ،)1117اواما ( ،)1117حسنپناه ()1116

شرایط نرمال ،ژنوتيپ  Jeli-G3در شرایط تنش آبي

و آژیلي و همکاران ( )1121از پلياتيلنگليکول در

مالیم ،ژنوتيپهای  Jeli-G15و  Jeli-G17در شرایط

شرایط درونشيشهای در گياهچههای سيبزميني برای

تنش آبي شدید ،از بيشترین تعداد ریشه در گياهچه

انتخاب گياهان متحمل به تنش خشکي استفاده نمودهاند.

برخوردار بودند .در شرایط نرمال ،ژنوتيپ ،Esprit-G8

سوهارجو ( )1111با استفاده از پلياتيلنگليکول در

در شرایط تنش آبي مالیم ،ژنوتيپهای ،Milva-G1

شرایط درونشيشهای در گياهچههای سيبزميني ،رقم

،Banba-G6 ،Banba-G5 ،Banba-G4 ،Milva-G3

کنبک را به عنوان رقم متحمل و رقم سوپریر را به

 Esprit-G8 ،Banba-G9 ،Banba-G7و  Esprit-G12و

عنوان رقم حساس به تنش خشکي انتخاب نمود .گوپال

در شرایط تنش آبي شدید ،ژنوتيپهای ،Milva-G1

و همکاران ( ،)1119گوپال و اواما ( )1117و موسيپور

،Banba-G6 ،Banba-G5 ،Banba-G1 ،Milva-G3

گرجي و همکاران ( )1121گزارش نمودند کشت درون

 Banba-G14 ،Banba-G9 ،Banba-G7وEsprit-G9

شيشهای ارقام سيبزميني تحت شرایط نرمال و

دارای بيشترین صفت تعداد گره در گياهچه بودند .از

محدودیت آبي روشي مناسب برای غربالگری ژنوتيپ-

لحاظ صفت فاصله ميانگرهها در شرایط نرمال ،ژنوتيپ

ها ميباشد .حسنپناه ( )1116گياهچههای چهار رقم

 ،Jeli-G21در شرایط تنش آبي مالیم ،ژنوتيپهای

آگریا ،ساواالن ،ساتينا و کایزر را در تحت تيمار با پلي-

Jeli- ،Jeli-G9 ،Jeli-G6 ،Jeli-G3 ،Jeli-G2 ،Esprit-G9

اتيلنگليکول و هومات پتاسيم بررسي و نتيجه گرفت

 Jeli-G16 ،Jeli-G13 ،G12و  Jeli-G22و در شرایط

باالترین ميزان کلروفيل مربوط به رقم کایزر تحت

تنش آبي شدید ،ژنوتيپهای  Jeli-G3و Milva-EMS2

شرایط نرمال همراه با هومات پتاسيم ،رقم ساواالن

دارای بيشترین مقدار بودند .در شرایط نرمال ،ژنوتيپ

تحت شرایط تنش همراه با هومات پتاسيم و رقم آگریا

 ،Esprit-G8در شرایط تنش آبي مالیم ،ژنوتيپهای

تحت شرایط نرمال همراه با هومات پتاسيم و تنش بود.

،Banba-G5 ،Banba-G4 ،Milva-G3 ،Milva-G1

براساس ميزان کلروفيل ارقام آگریا ،کایزر و ساواالن

 Esprit-G8 ،Banba-G9 ،Banba-G7 ،Banba-G6و

متحمل به کمآبي انتخاب شدند .حسنپناه ( )1121با

 Esprit-G12و در شرایط تنش آبي شدید ،ژنوتيپهای

بررسي ميزان تحمل ارقام سيبزميني آگریا ،ساواالن،

،Banba-G5 ،Banba-G1 ،Milva-G3 ،Milva-G1

ساتينا ،کایزر ،کنبک ،مارفونا و سانته به تنش کمآبي،

،Banba-G14 ،Banba-G9 ،Banba-G7 ،Banba-G6

نتيجه گرفتند بيشترین تعداد ،وزن متوسط مينيتيوبر و

 Jeli-G18و  Esprit-G9دارای بيشترین صفت تعداد

وزن مينيتيوبر در بوته در تيمار شاهد و کمترین مقدار

ميکروتيوبر در گياهچه بودند .از لحاظ صفت وزن

آنها در فشار اسمزی  -1بار بود .ارقام کایزر و

ميکروتيوبر در گياهچه در شرایط نرمال ،ژنوتيپهای

ساواالن بيشترین تعداد و وزن مينيتيوبر در بوته را در
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فشار اسمزی  -2بار و ارقام کایزر و کنبک بيشترین

مثبت بود و به عنوان "عامل یکنواختي ميکروتيوبر" در

مقدار این صفات را در فشار اسمزی  -1بار داشتند.

نظر گرفته شد .عامل سوم با  21/1درصد از تغييرات و

بيلتر و همکاران ( )1129در شرایط درونشيشهای از

مقدار ویژه  ،2/21صفت ارتفاع گياهچه دارای ضرایب

پلياتيلنگليکول برای انتخاب ارقام متحمل به تنش

عاملي بزرگ و مثبت بود و به عنوان "عامل ساختار

خشکي در سيبزميني استفاده نمودند .آندریا و

گياهچه" نامگذاری شد .عامل چهارم با  21/9درصد از

همکاران ( )1121با استفاده از پلياتيلنگليکول  9111در

تغييرات و مقدار ویژه  ،2/12صفت تعداد ریشه در

شرایط درونشيشهای سيبزميني رقم کروناستد و

گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و مثبت بود و به

چریستين را به عنوان ارقام متحمل و رقم گارید را

عنوان "عامل ریشه گياهچه" انتخاب گردید (جدول .)9

عنوان رقم حساس به تنش خشکي انتخاب نمودند.

مقادیر  KMOدر این آزمایش ** 1/191بود که نشان-

با توجه به مقادیر عاملها و تعداد مقادیر ویژه

دهنده اعتبار دادهها برای استفاده در تجزیه به عاملها

بزرگتر از یک (الولي و ماکسول  ،)2699در شرایط

ميباشد .در شرایط نرمال ،ژنوتيپهای شماره ،29 ،9

نرمال تعداد  1عامل شناسایي شد .چهار عامل مستقل از

 91 ،19 ،11 ،19 ،11 ،11 ،99 ،99 ،91 ،19 ،19 ،12و 91

هم مجموعاً  97/11درصد از تغييرات را توجيه کردند.

در منتهياليه سمت راست و باالی نمودار و در جهت

عامل اول با  19/9درصد از تغييرات و مقدار ویژه

مثبت از لحاظ ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه،

 ،9/17صفات تعداد برگ در گياهچه ،تعداد گره در

تعداد ریشه در گياهچه و وزن ميکروتيوبر در گياهچه،

گياهچه ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در گياهچه دارای

ژنوتيپهای شماره ،99 ،91 ،11 ،12 ،21 ،22 ،6 ،9 ،1 ،2

ضرایب عاملي بزرگ و مثبت و صفت فاصله ميانگرهها

 11و  19در منتهياليه سمت راست و پایين نمودار و در

دارای ضرایب عاملي بزرگ و منفي بودند و به عنوان

جهت مثبت از لحاظ تعداد گره در گياهچه و تعداد

"عامل ميکروتيوبر" انتخاب شدند .عامل دوم با توجيه

ميکروتيوبر در گياهچه ،دارای باالترین مقدار بودند و به

 27/2درصد از تغييرات با مقدار ویژه  ،2/97شامل

عنوان ژنوتيپهای برتر در شرایط نرمال انتخاب شدند

ضرایب عاملي مثبت و بزرگ برای صفت متوسط وزن

(شکل .)2

ميکروتيوبر در گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و
جدول  -3ضرایب عاملها در صفات مورد مطالعه برای ژنوتیپهای مورد بررسی در شرایط نرمال
صفات

عامل
2

1

9

1

ارتفاع گياهچه

1/229

-1/211

1/671

-1/211

تعداد برگ در بوته

1/912

-1/911

-1/199

1/199

تعداد ریشه در گياهچه

1/179

1/121

1/161

1/661

تعداد گره در گياهچه

1/999

-1/169

-1/161

1/179

فاصله ميانگرهها

-1/121

1/297

-1/129

-1/116

تعداد ميکروتيوبر در گياهچه

1/997

-1/191

-1/176

1/111

وزن ميکروتيوبر در گياهچه

1/691

1/171

-1/129

1/111

متوسط وزن ميکروتيوبر

-1/121

1/699

1/191

1/111

درصد واریانس

19/9

27/2

21/1

21/9

مقادیر ویژه

9/17

2/97

2/21

2/12
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**KMO = 1/191
شکل  -1موقعیت ژنوتیپها و صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه به عاملها در شرایط نرمال
2
1
9
1
1
9
7
9

Agria
-G1
Agria
-G2
Agria
-G3
Agria
-G4
Agria
-G5
Agria
-G6
Agria
-G7
Agria
-G8

6
21
22
21
29
21
21
29

Agria
-G9
Agria
-G10
Agria
-G11
Agria
-G12
Milv
a-G1
Milv
a-G2
Milv
a-G3
Milv
a-G4

27
29
26
11
12
11
19
11

BanbaG1
BanbaG2
BanbaG3
BanbaG4
BanbaG5
BanbaG6
BanbaG7
BanbaG8

11
19
17
19
16
91
92
91

BanbaG9
BanbaG10
BanbaG11
BanbaG12
BanbaG13
BanbaG14
EspritG1
EspritG2

99
91
91
99
97
99
96
11

EspritG3
EspritG4
EspritG5
EspritG6
EspritG7
EspritG8
EspritG9
EspritG10

EspritG11
EspritG12

11

19

Jeli-G1

12

11

Jeli-G2

11

11

Jeli-G3

19

19

Jeli-G4

11

17

Jeli-G5

11

19

Jeli-G6

19

12
11

16

JeliG7
JeliG8
JeliG9
JeliG10
JeliG11
JeliG12
JeliG13
JeliG14

17
19
16
91
92
91
99
91

JeliG15
JeliG16
JeliG17
JeliG18
JeliG19
JeliG20
JeliG21
JeliG22

91

Jeli-G23

99

Jeli-G24

97

Agria

99

)Milva

96

Banba

71

Esprit

72

Jeli

در شرایط تنش آبي مالیم ،با توجه به مقادیر عاملها

مقدار ویژه  ،2/92شامل ضرایب عاملي مثبت و بزرگ

و تعداد مقادیر ویژه بزرگتر از یک ،تعداد  1عامل

برای صفت فاصله ميانگرهها و به عنوان "عامل

شناسایي شد .پنج عامل مستقل از هم مجموعاً 66/9

ميانگره" نامگذاری گردید .عامل سوم با  21/1درصد از

درصد از تغييرات را توجيه کردند .عامل اول با 99/11

تغييرات و مقدار ویژه  ،2/19صفت متوسط وزن

درصد از تغييرات و مقدار ویژه  ،1/62صفات تعداد

ميکروتيوبر در گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و

برگ در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه ،تعداد و وزن

مثبت بود و به عنوان "عامل یکنواختي ميکروتيوبر" در

ميکروتيوبر در گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و

نظر گرفته شد .عامل چهارم با  21/1درصد از تغييرات

مثبت بودند و به عنوان "عامل ميکروتيوبر" انتخاب

و مقدار ویژه  ،2/21صفت ارتفاع گياهچه دارای ضرایب

شدند .عامل دوم با توجيه  11/2درصد از تغييرات با

عاملي بزرگ و منفي بود و به عنوان "عامل ساختار
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گياهچه" نامگذاری شد .عامل پنجم با  21/11درصد از

،99 ،19 ،17 ،19 ،11 ،11 ،19 ،11 ،12 ،11 ،26 ،29 ،29

تغييرات و مقدار ویژه  ،2/17صفت تعداد ریشه در

 16 ،19 ،19 ،11 ،17 ،19 ،11 ،11و 91در منتهياليه

گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و مثبت بود و به

سمت راست و باالی نمودار و در جهت مثبت از لحاظ

عنوان "عامل ریشه گياهچه" انتخاب گردید (جدول .)1

ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه ،تعداد گره در

مقادیر  KMOدر این آزمایش ** 1/979بود که نشان-

گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه و تعداد و وزن

دهنده اعتبار دادهها برای استفاده از تجزیه به عاملها

ميکروتيوبر در گياهچه ،دارای باالترین مقدار بودند و به

ميباشد .در شرایط تنش کمآبي با فشار اسمزی  -9بار

عنوان ژنوتيپهای برتر در شرایط تنش کمآبي مالیم

(تنش مالیم) ،ژنوتيپهای شماره ،21 ،29 ،21 ،21 ،9 ،2

انتخاب گردیدند (شکل .)1

جدول  -4ضرایب عاملها در صفات مورد مطالعه برای ژنوتیپهای مورد بررسی در شرایط تنش آبی مالیم
صفات

عامل
2

1

9

1

1

ارتفاع گياهچه
تعداد برگ در بوته
تعداد ریشه در گياهچه

1/999
1/961
1/297

-1/191
-1/179
-1/291

1/199
-1/192
-1/192

-1/621
-1/191
-1/211

1/119
1/219
1/911

تعداد گره در گياهچه
فاصله ميانگرهها
تعداد ميکروتيوبر در گياهچه

1/716
-1/162
1/611

-1/111
1/969
-1/117

-1/119
1/919
-1/171

-1/171
1/119
-1/111

1/191
1/111
-1/111

وزن ميکروتيوبر در گياهچه
متوسط وزن ميکروتيوبر

1/612
1/111

-1/221
1/169

1/991
1/616

-1/121
-1/191

-1/111
-1/119

درصد واریانس
مقادیر ویژه

99/1
1/62

11/2
2/92

21/1
2/19

21/1
2/11

21/1
2/17

**KMO = 1/979

شکل  -2موقعیت ژنوتیپها و صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه به عاملها در شرایط تنش آبی مالیم
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در شرایط تنش آبي شدید ،با توجه به مقادیر عاملها

سه شرایط (نرمال ،مالیم و شدید) ،در عامل اول به طور

و تعداد مقادیر ویژه بزرگتر از یک ،تعداد  1عامل

متوسط  11درصد از تغييرات را صفات تعداد و وزن

شناسایي شد .پنج عامل مستقل از هم مجموعاً 69/7

ميکروتيوبر در گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه و تعداد

درصد از تغييرات را توجيه کردند .عامل اول با 99/9

گره در گياهچه با ضرایب عاملي بزرگ و مثبت بودند.

درصد از تغييرات و مقدار ویژه  ،9/19صفات تعداد

محققين متعددی در گياه سيبزميني ،از روش تجزیه به

برگ در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه ،تعداد و وزن

عاملها برای تعيين موقعيت صفات و ژنوتيپها استفاده

ميکروتيوبر در گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و

نمودهاند (ربيعي و همکاران1119 ،؛ خدمتي و همکاران،

مثبت بودند و به عنوان "عامل ميکروتيوبر" انتخاب

1129؛ نيکمنش و حسنپناه1121 ،؛ جوینده و همکاران،

شدند .عامل دوم با توجيه  29/9درصد از تغييرات با

1121؛ ذاکرحميدی و حسنپناه ،1121 ،حسنپناه،

مقدار ویژه  ،2/16شامل ضرایب عاملي منفي و بزرگ

 .)1121ویتيالنين و همکاران ( )1111با بررسي تنوع

برای صفت فاصله ميانگرهها و به عنوان "عامل

ژنتيکي صفات در  91رقم سيبزميني با استفاده از

ميانگره" نامگذاری گردید .عامل سوم با  21/11درصد

تجزیه به مؤلفههای اصلي گزارش کردند که در مؤلفه

از تغييرات و مقدار ویژه  ،2/19صفت متوسط وزن

اول صفات ميزان رنگ و توزیع رنگدانهها در بافتها و

ميکروتيوبر در گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و

در مؤلفه دوم صفات مربوط به اندازه ،شکل غده و گل

مثبت بود و به عنوان "عامل یکنواختي ميکروتيوبر" در

دارای اهميت بيشتری بودند .ربيعي و همکاران ()1119

نظر گرفته شد .عامل چهارم با  21/1درصد از تغييرات

با انجام تجزیه به عاملها بر روی ارقام سيبزميني ،دو

و مقدار ویژه  ،2/11صفت تعداد ریشه در گياهچه دارای

عامل مهم که عامل اول سطح برگ و عامل دوم وضعيت

ضرایب عاملي بزرگ و مثبت بود و به عنوان "عامل

ساختاری گياه تعيين گردید.

ریشه گياهچه" انتخاب گردید .عامل پنجم با 22/1
درصد از تغييرات و مقدار ویژه  ،2/12صفت ارتفاع

جمع بندی کلی

گياهچه دارای ضرایب عاملي بزرگ و منفي بود و به

از تعداد  1127ژنوتيپ سيبزميني پس از بررسي

عنوان "عامل ساختار گياهچه" نامگذاری شد (جدول .)1

در شرایط نرمال و تنش محدودیتآبي ،تعداد 99

مقادیر  KMOدر این آزمایش ** 1/712بود که نشان-

ژنوتيپ برای بررسي از لحاظ صفات ارتفاع گياهچه،

دهنده اعتبار دادهها برای استفاده از تجزیه به عاملها

تعداد برگ در گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد

ميباشد .در شرایط تنش آبي شدید ،ژنوتيپهای شماره

گره در گياهچه ،فاصله ميانگرهها ،تعداد و وزن

،91 ،17 ،19 ،11 ،19 ،11 ،12 ،26 ،27 ،21 ،29 ،7 ،9 ،1

ميکروتيوبر در هر گياهچه و متوسط وزن ميکروتيوبر

 91 ،91 ،16 ،17 ،19 ،19 ،11 ،96 ،99 ،91و  91در

انتخاب شدند .براساس نتایج مقایسه ميانگين صفات ،در

منتهياليه سمت راست و باالی نمودار و در جهت مثبت

شرایط تنش مالیم و شدید ژنوتيپهای ،Milva-G1

از لحاظ ارتفاع گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه ،تعداد

،Milva-G3

گره در گياهچه ،تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد و وزن

 Banba-G9 ،G7و  Esprit-G8از بيشترین تعداد برگ،

ميکروتيوبر در گياهچه و متوسط ميکروتيوبر ،دارای

گره و ميکروتيوبر در گياهچه برخوردار بودند.

باالترین مقدار بودند و به عنوان ژنوتيپهای برتر در

براساس نتایج تجزیه به عاملها ،ژنوتيپهای 29

شرایط تنش آبي شدید) انتخاب شدند (شکل  .)9در هر

(12 ،)Banba-G3( 26 ،)Milva-G3( 21 ،)Milva-G1

،Banba-G5

،Banba-G6

Banba-
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(11 ،)Banba-G7( 19 ،)Banba-G6( 11 ،)Banba-G5

ژنوتيپهای متحمل به تنش محدودیت آبي انتخاب

(99 ،)Banba-G11( 17 ،)Banba-G10( 19 ،)Banba-G9

شدند .در ادامه این تحقيق ،براساس شيوهنامه پژوهشي

(19 ،)Jeli-G11( 19 ،)Esprit-G10( 11 ،)Esprit-G8

محصوالت زراعي و باغي کشور ،پس از توليد ميني-

( )Jeli-G17( 16 ،)Jeli-G14و )Jeli-G18( 91در هر دو

تيوبر (در گلخانه) و تکثير غده (در مزرعه) ژنوتيپهای

شرایط تنش مالیم و شدید دارای بيشترین ارتفاع

انتخابي ،در آزمایشات مقدماتي ،پيشرفته و سازگاری

گياهچه ،تعداد برگ در گياهچه ،تعداد گره در گياهچه،

بررسي و در نهایت به عنوان رقم ملي نامگذاری خواهند

تعداد ریشه در گياهچه ،تعداد و وزن ميکروتيوبر در

شد (شيوهنامههای پژوهشي .)2999

گياهچه و متوسط ميکروتيوبر بودند و به عنوان
جدول  -5ضرایب عاملها در صفات مورد مطالعه برای ژنوتیپهای مورد بررسی در شرایط تنش آبی شدید
صفات

عامل
2

1

9

1

1

ارتفاع گياهچه

1/199

-1/119

1/199

1/179

-1/791

تعداد برگ در بوته

1/712

1/199

-1/172

1/911

-1/191

تعداد ریشه در گياهچه

1/999

1/269

1/119

1/996

-1/296

تعداد گره در گياهچه

1/797

1/197

-1/116

1/161

-1/199

فاصله ميانگرهها

-1/111

-1/611

1/219

-1/219

-1/126

تعداد ميکروتيوبر در گياهچه

1/996

1/299

1/191

1/921

-1/111

وزن ميکروتيوبر در گياهچه

1/929

1/261

1/199

1/111

-1/269

متوسط وزن ميکروتيوبر

1/191

-1/292

1/679

1/111

-1/219

درصد واریانس

99/9

29/9

21/1

21/1

22/1

مقادیر ویژه

9/19

2/16

2/19

2/11

2/19

**KMO = 1/979

شکل  -3موقعیت ژنوتیپها و صفات مورد مطالعه حاصل از تجزیه به عاملها در شرایط تنش کمآبی شدید
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