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Secale ايران cereale L. جمعيتهاي در مورفولوژيك تنوع بررسي
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Study of morphological variation in Secale cereale L. populations from Iran
By: F. Nasernakhaei, Shahid Chamran University, Ahwaz.,M. R. Rahiminejad, Isfahan University, Isfahan.,R. 
Chinipardaz, Shahid Chamran University, Ahwaz
Variation in morphological characters of S. cereale (rye) populations of Iran was studied based on field grown samples. 
For each specimen 34 quantitative and qualitative characters were measured. All quantitative characters showed high 
variability among the populations, nevertheless due to unvaring diversity among the studied populations they cannot 
be used as a distinct characters. The qualitative characters werenot also diagnostic characters. The validity of different 
source of characters for delimitation of taxons has been studied and discussed.

Key words: Secale cereale, Morphological variation

چكيده
از در مزرعه يافته رشـد نمونههاي و بذر از اسـتفاد ه با ايران (چاودار) Secale cereale مورفولوژيكي جمعيتهاي صفات تنـوع
گسـترده اين گونه زاد آوري به دليل برون كمي صفـات تنوع گرفت. قرار بررسـي مورد كمي صفت ۲۸ و كيفي صفـت ۶ نظـر
بين تنوع گونه هيچ گفت مي توان ميشـود، ديده در كليه جمعيتها يكنواخت صورت به اين تنوع كه از آنجا باال بود. بسـيار
تاكسـونها حدود در تعيين منابع مختلف صفات ارزش بودند. جمعيتها بين نيز فاقد تنوع صفات كيفي نشـد. ديده جمعيتي

است. گرفته قرار مورد بررسي

مورفولوژيك تنوع ،(Secale cereale) چاودار كليدي: كلمات
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ــتفاده از اس ۳) با (جدول كيفي ۶ صفت و (۲ ــدول (ج ــي كم
گرفتند. قرار ارزيابي مورد ريختشناسي(۱) مرسوم روشهاي
از ــتفاد ه با اس كيفي و كمي دادههاي ــر روي ب آماري ــل تحلي
خالصه معيارهاي .(۱۳) ــد ش انجام Minitab آماري ــزار نرم اف
انحراف معيار ،(Mean) ميانگين نظير (۵ (جدول كننده آماري
Coefficient of) ــرات تغيي ــب ضري Standard) و deviation)
ــهاي مقايس منظور آناليز و به ــبه محاس جمعيتها (variation
تحليل جمعيتها از ــن بي كمي صفات اختالف تعيين ــت جه
ــات كيفي صف با رابطه ــد. در ش ــتفاده ANOVA اس ــاري آم
ــن بي Nonparametric Test/ Kruskal-Wallis ــون آزم از

جمعيتها استفاده گرديد.

نتايج
شده است. نشان داده در جداول ۴ و ۵ نتايج بيومتري

نتيجهگيري و بحث
صفات  تغييرات ــش پژوه اين از حاصل ــج نتاي ــاس اس بر
تنوع باالي ميزان بود. باال S. cereale جمعيتهاي ــي بين كم
زادآوري برون از ــي ميتواند ناش در جمعيتها شده ــاهده مش
صورت به تنوع اين وجود با اين باشد. اما گونه اين در گسترد ه
بر كه ــه طوري ــود ب ميش ديده جمعيتها كليه يكنواخت در
نمود اعالم را جمعيتي گونه تنوع بين ــچ آن نميتوان هي پايه
ــت. اس (۹) Frederiksenو Petersen ــر مويد نظ امر اين ــه ك
در P-value مقادير كه آنجا از كيفي صفات مورد در همچنين
هيچ نميباشند بنابراين معنيدار ٪۵ ــطح س در صفات تمامي

نشدهاند . جمعيت ها بين تنوع باعث صفات از يك
ــاي كليده ــط توس S. cereale ــه زيرگون دو ــك تفكي
زيرگونه دو اين .(۹) ــد نمي باش ــن روش موجود ــايي شناس

و روشها مواد
طور Secale به cereale ــت جمعي ۵۰ ــش پژوه ــن اي در
نمونههاي هرباريومي به دو صورت بذر و طبيعت گستردهاي از
بذرها طي كافي، ۱). براي تهيه نمونه ــكل ــد (ش ش آوري جمع
زراعي گياهان ــد فصل رش د و د ر تا ۱۳۸۲ و ۱۳۸۰ ــالهاي س
تنها ۱۷ كه كاشته شدند اصفهان تحقيقاتي دانشگاه در مزرعه
مورد آماري در محاسبات كافي افراد دارا بود ن دليل به جمعيت
به مربوط هرباريومي (نمونههاي (۱ (جدول گرفت قرار استفاده
زيستشناسي گروه شده در هرباريوم كاشته جمعيتهاي كليه
صفت ۲۸ نظر ــراد از اف ميگردند). نگهداري اصفهان ــگاه دانش

Secale cereale L . پراكنش نقشه :۱ شكل

مقدمه
، ۳) ــت اس گندميان خانواده مهم غالت از يكي (چاودار) Secale cereale L.
به بااليي نسبت اين گونه مقاومت شود كه مي از آنجا ناشي اهميت اين و (۱۲ ،۹
چنداني ــت كش محدوديت غيره دارد، بنابراين و خاك pH تغييرات آفات، ــرما، س
ــد، اما غربي باش جنوب ــياي آس بومي ــايد ش گياه اين .(۴) ندارد وجود آن براي
چاودار .(۲۰، ۸) ميشود ــت كش جهان معتدله نواحي ــيعي در وس طور به امروزه
گونه اين ــان مي ايجاد دورگ با ــتقيم غيرمس طور ــه ب و غله ــه عنوان ــتقيمًا ب مس
نظير ــاوند خويش جنسهاي به متعلق گونه هاي و Secale جنس ديگر گونههاي و
ــه وراثتي خزان باالي اهميت ــر ام اين ميگيرد. ــرار ق ــتفاده اس مورد و جو ــدم گن
و كود علوفه ــوان عن به گياه اين از ــن همچني .(۱۷ ، ۱۶) ــد مي ده ــان نش آن را
۱۱، ۱۴). از ، ميشود (۸ ــتفاده اس دارويي مصارف براي محلي صورت و به ــبز س
قابل متوالي سالهاي همچنين و ــت اس فراوان توليد كاه چاودار ديگر ويژگيهاي
،۳) است شده گياه معرفي از اين زيرگونه حاضر دو در حال .(۸ ، است(۴ ــت كش
محكم و ــنبله س محور با Secale cereale subsp. cerealeزراعي يكي گياه ۹) كه
محور داراي كه است Secale cereale subsp. ancestrale د يگري و ــكننده ش غير

ميرويد. خودرو صورت به و بود ه شكننده بيش و كم سنبله
ــطح س د ر گونه اين روي ــر ب ــه ــيعي ك وس ــونوميك تاكس مطالعات ــر ب ــالوه ع
ــيتوژنتيك، س ژنتيك، زمينههاي در ــدد ديگري متع گرفته مطالعات ــورت ص جهان
،۱۸ ، ۱۰ ، است (۷ رسيده آن به انجام نيز بر روي و بيوسيستماتيك كموتاكسونومي
خوبي تاكنون به ــه گون اين زيرگونههاي به متعلق جمعيتهاي ــران در اي ــي ول ،(۱۹
اين هدف از ــت. ضروري اس امري آن زيرگونههاي ــناخت ش لذا نشد هاند، ــايي شناس
در آن زيرگونه دو همراه به گونه اين جمعيتهاي مورفولوژيكي تنوع ارزيابي پژوهش

ميباشد. زيرگونه دو اين جد اسازي براي صفت بهترين يافتن همچنين و ايران
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هرباريومي آوريزيرگونهشماره جمع آوريمحل جمع تاريخ
دريا از سطح ارتفاع

(بر حسب متر)
اهرSeccereale.و١ طرف از كليبر به مانده كيلومتر ۲ شرقي، ۸۰آذربايجان / ۴ / ۸۱۶۷۰
كليبرSeccereale.و٢ و اهر كالرا، بين روستاي شرقي، ۸۰آذربايجان / ۴ / ۸۱۴۳۰
سنندجSeccereale.و٣ مانده به كيلومتر ۸۰كردستان، ۶۰ / ۴ / ۶۱۴۷۲
اهرSeccereale.و۴ اول جاده ۸۰آذربايجان شرقي، / ۴ / ۸۱۴۵۰
سنندجSeccereale.و۵ سقز از به مانده كيلومتر ۸۰كردستان، ۱۰ / ۴ / ۷۱۴۱۰
گندمSeccereale.و۶ مزرعه كنار اهر، به تبريز مسير شرقي، ۸۰آذربايجان / ۴ / ۸۱۵۲۰
درهSeccereale.و٧ شين به كليبر، اهر كيلومتر از شرقي، ۷ ۸۰آذربايجان / ۴ / ۸۱۴۳۰
آبادSecancestrale.و٨ ورود ي شمس بختياري، محال و ۳۰۱۹۴۰ / ۳ / ۸۰چهار

شهركردSeccereale.و١٠ آباد – شمس بختياري، محال و ۳۰۱۹۴۰ / ۳ / ۸۰چهار
اهرSeccereale.و١١ كيلومتري بوالغ، ۱۵ زنجير محل شرقي، ۸۰آذربايجان / ۴ / ۸۱۴۱۰
سنندجSeccereale.و١۶ ديواند ره از كيلومتري ۸۰كردستان، ۲۵ / ۴ / ۷۲۱۰۰
حناSeccereale.و٣١ به سميرم كيلومتري ۲۰ -۱۲ / ۴ / ۷۶اصفهان،
ايران)Seccereale.و۴٠ گياهي ملي ژن (بانك --زنجان
ايران)Seccereale.و۴١ گياهي ملي ژن (بانك شرقي --آذربايجان
ايران)Seccereale.و۴۶ گياهي ملي ژن (بانك --كرمان
البرزSecancestrale.و۴٩ ژن --بانك

ساقهساقه د ر تعد اد گره پنجه، در افراد تعداد ميانگره، گياه، طول ارتفاع

برگ
عرض پرچمي، برگ زير برگ طول غالف برگ پرچمي، طول پرچمي، برگ عرض به طول نسبت پرچمي، عرض برگ پرچمي، طول برگ

پرچمي برگ زير غالف برگ پرچمي،طول برگ زير برگ عرض به طول نسبت پرچمي، برگ زير برگ

سنبلهسنبله طول

گلآذين اجزاي
عرض به طول پوشينه، نسبت عرض طول پوشينه (لما)، طول سيخك پوشه، عرض پوشه، طول به نسبت پوشه، (گلوم)، عرض پوشه طول
به نسبت طول پوشينك، (پالئا)، عرض پوشينك طول پوشينه)، ناو مانند روي مژه (موهاي Bristle پوشينه، طول سيخك پوشينه، طول

پوشينك عرض

گندمهگندمه عرض به طول نسبت گندمه، عرض گندمه، طول

محور سنبله شكنندهBميزان شكنندگي نيمه ، A محكم
قاعده سنبله كرك Fميزان تراكم كرك بدون ، D كم ، C متوسط ، B زياد ، A زياد خيلي

سوم گلچه Bوجود بودن A ، د ارا بودن فاقد
برگ سطح و مو روي كرك Bوجود بودن A ، فاقد بودن د ارا
برگ سطح زير مو و Bوجود كرك بودن A ، فاقد بودن د ارا

پوشينك نوك در كرك بودن Cدارا زياد ، B متوسط - كم ، A كرك بدون

در اين پژوهش شده مطالعه : نمونههاي جدول ۱

در اين پژوهش كمي مطالعه شده : صفات جدول ۲

گرفته اند) قرار بررسي مورد صفتي چند حالت يا دو با يك (هر پژوهش اين د ر شده مطالعه كيفي صفات : ۳ جدول

مورفولوژيك در... بررسي تنوع
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محور سنبله P = ۱/۰۰۰ميزان شكنندگي
قاعده سنبله كرك P = ۰/۹۹۷ميزان تراكم

سوم يا دارا بودن گلچه P = ۱/۰۰۰فاقد
برگ سطح روي بر كرك P = ۰/۹۹۹وجود

برگ كرك در سطح زيرين P = ۰/۸۲۷وجود
پوشينك نوك در كرك بودن P = ۰/۹۳۴دارا

P- value
CV

تغييرات (ضريب
مشاهدات)

SD
معيار) (انحراف

Mean
(ميانگين)

صفت

۰/۰۰۰ ۱۴/۳۱۶۵ ۱/۳۳۷ ۹/۲۹۸ پوشه طول
۰/۰۰۰ ۱۶/۹۰۱۴ ۰/۲۴۶۸ ۱/۴۲۹۶ پوشه عرض
۰/۱۰۸ ۱۶/۴۶۵۳ ۱/۰۹ ۶/۶۲۰۱ نسبت طول به عرض پوشه
۰/۰۰۰ ۳۸/۸۵۳۵ ۰/۶۱۴۲ ۱/۵۷۱۳ پوشه سيخك طول
۰/۰۰۰ ۱۴/۱۱۲۷ ۲/۳۳۷ ۱۶/۵۱۶ پوشينه طول
۰/۰۰۰ ۱۲/۰۷۲۹ ۰/۵۳۳۴ ۴/۳۹۶۳ پوشينه عرض
۰/۰۱۲ ۱۵/۳۰۳۴ ۰/۵۸۸۲ ۳/۷۹۱۳ پوشينه عرض به طول نسبت
۰/۰۰۰ ۳۸/۸۴۴۸ ۱۳/۷۲ ۳۵/۳۲ پوشينه سيخك طول
۰/۰۳۵ ۲۲/۳۵۲۹ ۰/۱۹۸۲ ۰/۸۵۵۲ طول Bristle
۰/۰۰۲ ۱۱/۵۵۴۹ ۱/۶۲۴ ۱۴/۰۲۵ پوشينك طول
۰/۰۰۰ ۱۲/۸۱۴۶ ۰/۵۶۱۹ ۴/۳۷۷۸ پوشينك عرض
۰/۰۰۰ ۱۲/۲۰۲۸ ۰/۳۹۴۲ ۳/۲۳۰۴ پوشينك عرض به طول نسبت
۰/۰۰۰ ۲۸/۰۶۵۸ ۳۱/۷۲ ۱۱۳/۰۲ سنبله طول
۰/۰۰۰ ۸۵/۰۸۶۰ ۴/۴۵۱ ۵/۲۳۷ پنجه در افراد تعداد
۰/۰۰۰ ۱۳/۵۶۵۳ ۱۹/۹۲ ۱۲۴/۷۳ گياه ارتفاع
۰/۰۰۲ ۱۲/۸۷۱۳ ۰/۵۲۷۴ ۴/۰۴ ساقه در گره تعداد
۰/۰۰۰ ۳۶/۷۷۳۷ ۳/۳۱۷ ۹/۰۰۱ پرچمي برگ طول
۰/۰۰۹ ۳۰/۱۵۸۷ ۰/۱۹۴۰۰ ۰/۶۳ پرچمي برگ عرض
۰/۰۰۰ ۲۴/۹۴۷۳ ۳/۵۵۵ ۱۴/۲۳ پرچمي برگ عرض به طول نسبت
۰/۰۰۰ ۱۳/۸۸۵۲ ۳/۱۲۹ ۲۲/۴۷ پرچمي برگ غالف طول
۰/۰۰۰ ۲۶/۳۰۹۷ ۴/۵۷۱ ۱۷/۳۷۴ پرچمي برگ زير برگ طول
۰/۰۰۰ ۱۹/۸۰۲۰ ۰/۲۰۷۹ ۱/۰۱۶ پرچمي برگ زير برگ عرض
۰/۰۰۰ ۲۶/۲۴۹۳ ۴/۵۷۰ ۱۷/۴۱ پرچمي برگ زير برگ عرض به طول نسبت
۰/۰۰۰ ۱۳/۵۳۰۱ ۲/۴۳۸ ۱۷/۹۶۰ پرچمي برگ زير برگ غالف طول
۰/۰۰۰ ۱۷/۲۲۲۷ ۵/۷۳۲ ۳۳/۲۷ ميانگره طول
۰/۰۰۰ ۹/۲۶۵۵ ۰/۸۲ ۸/۸۵ گندمه طول
۰/۰۰۰ ۱۱/۶۲۷۹ ۰/۳ ۲/۵۸ گندمه عرض

۰/۰۰۰ ۱۲/۷۵۳۶ ۰/۴۴ ۳/۴۵ گندمه عرض به طول نسبت

Nonparametric Test/آزمون از استفاده با S. cereale جمعيت هاي كيفي صفات تغيير بررسي : ۴ جدول

باشد. مي ٪۵ در سطح معنيد ار اختالف . Kruskal-Wallis

آماري نظير كننده خالصه معيارهاي و ANOVA آزمون از استفاده با S. cereale جمعيتهاي بين كمي صفات تغيير بررسي :۵ جدول

باشد. مي ٪۵ سطح در معنيد ار است. اختالف شده داده نشان تغييرات مشاهدات ضريب و ميانگين، انحراف معيار
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۱۱۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۱۷ و زراعت  در

ايرانيكا (۶)، فلورا در فلورا طوريكه ــيارند به بس ــترك مش صفات داراي
نام ذكر بد ون (۲) ايران و رستنيهاي (۱۵) ايران فلور ،(۵) اوريانتاليس
۴ جداول اساس بر است. اشاره شد ه S. cereale گونه نام به تنها زيرگونه
استثنا به تمامي صفات د ر P-value مقادير كه آنجا گفت از ميتوان ۵ و
بنابراين معنيدار نميباشد ، ٪۵ ــطح س د ر ــه پوش عرض به ــبت طول نس
زيرگونه دو ــن بي تمييز د ر نميتواند ــي مورفولوژيك صفات از يك ــچ هي
همپوشاني با دامنهاي مؤيد پژوهش اين ــيهاي بررس ــد. نتايج مؤثر باش
نميباشند. برخوردار كافي افتراقي ارزش از صفات اين لذا ــت، اس بسيار
نميدهد. اما ــان نش را معنيداري ــاوت نيز تف گندمه به ــات مربوط صف
در را S. cerealeزيرگونه د و ــي ــاوت اساس تف Petersen Frederiksen و
مي دانند ــنبله س ــكنندگي محور ش و ميزان بودن زراعي غير ــا ي زراعي
ــنبله س محور داراي به عنوان گياهي زراعي و cereale را زيرگونه و (۹)؛
داراي محوري و خودرو عنوان گياهي را به ancestrale و زيرگونه محكم
دارد اين بر تاكيد نتايج نهايت د ر ميكنند. معرفي ــكنند ه ش بيش كم و
رفته كار به صفات و است اين گونه مخد وش در زيرگونه د و بين مرز كه

تاكسون ها نيست. اين حدود تعيين قادر به
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