بررسی تنوع ژنتیکی کلپوره ) (Teucrium polium L.در رویشگاه های جنوب کرمان با استفاده از صفات مورفولوژی
بتول مهدوی ،1سهیال
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نتایج و تحلیل

چکیده
کلپَرُ گیبّی ػلفی ،پبيب ٍ هتؼلق ثِ تیزُ ًؼٌبع اعت .ثب ّذف هطبلؼِ تٌَع صًتیکی ثب
اعتفبدُ اس صفبت هَرفَلَصيک در اکَتیپ ّبی کلپَرُ آسهبيؾی در قبلت طزح کبهال تصبدفی ثب
 4تکزار در  4هٌطقِ اس جٌَة اعتبى کزهبى ؽبهل قلؼِ گٌج ،دّجکزی ،دلفبرد ٍ فبريبة اًجبم
ؽذ .ثبالتزيي ضزيت تغییزات صًَتیپیٍ ،راثت پذيزی ٍ پیؾزفت صًتیکی ثزای تؼذاد گل در ثَتِ
ثذعت آهذ .ثز اعبط ًتبيج رگزعیَى گبم ثِ گبم ،تجشيِ ػلیت ،ضزيت تغییزات صًَتیپیٍ ،راثت
پذيزی ٍ پیؾزفت صًتیکی صفت تؼذاد گل در ثَتِ هؼیبر گشيٌؾی هٌبعجی ثزای ثْجَد درصذ
اعبًظ در اکَتیپ ّبی کلپَرُ جوغ آٍری ؽذُ در هٌبطق هختلف جٌَة اعتبى کزهبى اعت.
ثطَرکلی تَصیِ هی ؽَد هبرکز هَلکَلی ٍ ثیَؽیویبيی ثزای فزاّن کزدى ارسيبثی دقیق تٌَع
صًتیکی اکَتیپ ّب در هٌبطق هَرد هطبلؼِ اعتفبدُ ؽَد.

ثب تَجِ ثِ ًتبيج رگزعیَى گبم ثِ گبم  :تؼذاد گل در ثَتِ ،ارتفبع ثَتِ ٍ تؼذاد ؽبخِ فزػی ثب
ضزيت تجییي  %78ثیؾتزيي تغییزات درصذ اعبًظ را تَجیِ هی کٌٌذ.

ثب در ًظز گزفتي درصذ اعبًظ ( ،)Yتؼذاد گل در ثَتِ ( ،)X1ارتفبع ثَتِ ( ٍ )X2تؼذاد ؽبخِ
فزػی ( )X3هؼبدلِ سيز ثذعت آهذ:
Y= 5/11-0/01 *X1 -0/02 *X2 -0/123 nsX3
ًتبيج حبصل اس تجشيِ ػلیت ًؾبى داد کِ اثز هغتقین تؼذاد گل در ثَتِ ثز درصذ اعبًظ ثیؾتز اس
عبيز صفبت ثَد .پظ اس آى صفبت ارتفبع ثَتِ ٍ تؼذاد ؽبخِ فزػی ثب ؽذت ثغیبر کوتز دارای اثز
.
)
1
جذٍل
(
ثَدًذ
هٌفی
هغتقین
دول  -1تجسی ع ی برای ص درصد اسان ک وره
صفبت

کلوبت کلیذی :تٌَع صًتیکی ،صفبت هَرفَلَصيکی ،کلپَرٍُ ،راثت پذيزی

مقدمه
جٌظ  Teucriumهتؼلق ثِ خبًَادُ ًؼٌبػیبى ثَدُ ٍ يکی اس غٌی تزيي هٌبثغ دیتزپي
ّبعت کِ دارای ٍيضگیّبی دارٍيی ٍ دفغ حؾزات هی ثبؽذ.
گًَِّبی  Teucriumػوَهب ثؼٌَاى افشايؼدٌّذُ ادرار ،ضذپیزی ،ضذػفًَیکٌٌذُ ٍ ضذاعپبعن
ٍ ثزای درهبى اختالالت گَارؽی ٍ ريَی اعتفبدُ هیؽًَذ.
ارسػ دارٍيی ٍ خبصیت آًتی اکغیذاًی گًَِ  T. poliumػوذتب ثِ ػلت حضَر ديتزپٌَئیذ،
فالًٍَئیذّب ٍ فٌَلیک اعیذّبعت (.)Piozzi et al. 2005
اس جولِ رٍػّبی ثزرعی تٌَع صًتیکی ،هیتَاى ثِ رٍػّبی هَرفَلَصيکی ،هَلکَلی ٍ
ثیَؽیویبيی اؽبرُ کزد ٍصفبت هَرفَلَصيکی اثشار هفیـذی در هطبلؼبت تٌَع صًتیکی اعت.
تٌَع صًتیکـی ثیؾتز ثبػث افشايؼ عبسگبری گیبّبى ثُ ؽزايﻂ ًبهغبػذ آة ٍ َّايی هیؽَد.
کبّؼ تٌَع صًتیکی هٌجز ثِ ايجبد يکٌَاختی صًتیکی ؽذُ ٍ عجت آعیتپـذيزی در ثزاثز آفبت
ٍ ثیوـبریّـب ٍ تـٌؼّـبی هحیطی هیگـزدد اهب ثبال ثَدى تٌَع گیبّی ًیش هٌجز ثِ تفبٍت در
صفبت ؽـذُ ٍ ؽبًظ اًتخبة هَاد گیبّی هٌبعت جْت اصـالح ٍ اّلیعبسی را افشايؼ هیدّد
(.)Pandotra and Gupta 2015
ّذف اس ايي تحقیق ثزرعی تٌَع صًتیکی اکَتیپّبی هختلف کلپَرُ در  4هٌطقِ اس جٌَة
اعتبى کزهبى (قلؼِگٌج ،دّجکزی ،دلفبرد ٍ فبريبة) ثب اعتفبدُ اس صفبت هَرفَلَصيک اعت.

مواد و روش ها
در تیز هبُ عبل  1397ثب ّذف ؽٌبعبيی تَدُ¬ّبی ثَهی کلپَرُ ) ،(T. poliumتؼییي
هیشاى قزاثت آًْب ثب اعتفبدُ اس صفبت هَرفَلَصيکی ٍ ثزرعی تٌَع ثیي اکَتیپ ّب ،جوغ آٍری
ًوًَِ ّب در جٌَة اعتبى کزهبى صَرت گزفت .رٍيؾگبُ ّبی طجیؼی ايي گًَِ در جٌَة اعتبى
کزهبى ثب کوک جْبد کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی جیزفت ،ؽٌبعبيی ؽذ ٍ چْبر رٍيؾگبُ ؽبهل
ؽْزعتبى دّجکزی ،دلفبرد ،فبريبة ٍ قلؼِ گٌج اًتخبة ؽذًذً .بم ػلوی گیبُ ًیش تَعﻂ گیبُ
ؽٌبط هزکش تحقیقبت ٍ آهَسػ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی جیزفت هَرد تبيیذ قزار گزفتً .وًَِ
ثزداری در سهبى گلذّی کبهل اًجبم ؽذ ٍ تؼذاد چْبر گیبُ ثِ طـَر تـــــصبدفی اس ّـز هٌطقِ
جوـغ آٍری گزديـذ .
هحبعجِ ٍراثت پذيزی ػوَهی) ، (Feher 1987پیؾزفت صًتیکی ) ٍ (Falconer 1989ضزيت
تغییزات صًَتیپی ٍ فٌَتیپی ) (Singh and Chaudhary 1985ثب اعتفبدُ اس فزهَل ّبی سيز
اًجبم ؽذ:
()
()

=GA

K
𝑔𝑉

()

× 100

()

× 100

𝜇
𝑃𝑉
𝜇

= 𝑉𝐶𝐺
= 𝑉𝐶𝑃

رگزعیَى گبمثِگبم ،تجشيِ ػلیت ٍ هحبعجِ پبراهتزّبی صًتیکی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار16
 SPSS 18 ٍ Minitabاًجبم ؽذ.

تؼذاد گل در ثَتِ
ارتفبع ثَتِ
تؼذاد ؽبخِ فزػی

ااثزات
هغتقین
-0/529
-0/409
-0/261

اثز غیزهغتقین
تؼذاد گل در
ثَتِ

ارتفبع
ثَتِ

تؼذاد ؽبخِ
فزػی

-0/37
-0/203

-0/29
0/12

-0/1
0/074
-

در ايي هطبلؼِ هیشاى ٍراثتپذيزی ثزای توبم صفبت هَرد هطبلؼِ ثجشء تؼذاد ؽبخِ فزػی ثبالی 80
درصذ گشارػ ؽذ .هحبعجِ پیؾزفت صًتیکی ًؾبى داد کِ صفت تؼذاد گل در ثَتِ ثبالتزيي پیؾزفت
صًتیکی را داؽتِ در حبلیکِ درصذ اعبًظ ٍ تؼذاد ؽبخِ فزػی کوتزيي هیشاى پیؾزفت صًتیکی را
ًؾبى دادًذ (جذٍل .)2
دول  -2پارامترهای شنتیکی برای ص ات مورفولوشیک ک وره در نو استان کرمان

صفبت
ارتفبع ثَتِ
تؼذاد ؽبخِ اصلی
تؼذاد ؽبخِ فزػی
تؼذاد عبقِ گلذٌّذُ
تؼذاد ثز در ثَتِ
تؼذاد گل در ثَتِ
درصذ اعبًظ()%

ٍاريبًظ
فٌَتیپی

ٍاريبًظ
صًَتیپی

ضزيت تغییزات
فٌَتیپی

ضزيت تغییزات
صًَتیپی

ٍراثت
پذيزی

درصذ پیؾزفت
صًتیکی

1420/9
30/5
6
56/4
3611/6
5624/8
2/5

1415/4
26/8
4
54/1
3383/2
5039/3
2/5

67/9
48/6
42/5
73/2
69
76/3
65/4

67/8
45/5
34/8
71/8
66/8
72/3
64/6

%99
%87
%67
%96
%93
%89
%97

77/4
10
3/4
14/8
116
138/4
3/2

صفت تؼذاد گل در ثَتِ ثبالتزيي پیؾزفت صًتیکی را داؽتِ در حبلیکِ درصذ اعبًظ ٍ تؼذاد ؽبخِ
فزػی کوتزيي هیشاى پیؾزفت صًتیکی را ًؾبى دادًذ .صفبتی ثب پیؾزفت صًتیکی پبيیي ثِ ػلت اثزات
غبلجیت صىّبی غیزافشايؾی ٍ اثزات هتقبثل ثیيآللی ثزای اًتخبة هٌبعت ًیغتٌذ ( Kumar et al.
 ،)2014پظ درصذ اعبًظ در ايي آسهبيؼ را ًویتَاى ثؼٌَاى ؽبخص هٌبعجی ثزای گشيٌؼ
پیؾٌْبد کزد.

نتیجه گیری
ثب تَجِ ثِ ًتبيج ايي تحقجق ثِ ًظز هیرعذ کِ صفت تؼذاد گل در ثَتِ ؽبخص هٌبعجی ثزای
اًتخبة ثِ هٌظَر اصالح هقذار اعبًظ در کلپَرُ اعت.
ارسيبثیّبی ثیَؽیویبيی ٍ هَلکَلی ايي گیبُ ّوزاُ ثب هطبلؼبت هَرفَلَصيکی ٍ سراػی هیتَاًٌذ در
تؼییي رٍاثﻂ ثیي گًَِّب ٍ اکَتیپّب ٍ گشيٌؼ گیبّبى هٌبعتتز ثِهٌظَر تَلیذ ثیؾتز را فزاّن ًوبيٌذ.
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