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  12/07/1399تاریخ پذیرش:     12/02/1399تایخ دریافت:  

  چکیده
ها با یکدیگر کشهاي یک گونه معموالً از نظر میزان رشد، مورفولوژي و حساسیت به علفها یا اکوتیپبیوتیپ: سابقه و هدف

گیرند، درجات مختلفی از تنوع رشـد و  محیطی قرار میهاي مختلف یک گونه در معرض تغییرات متفاوتند. هنگامی که ژنوتیپ
بـه   فقـط  و گیـرد مـی  صـورت  بـذر  طریق از فقط آن تکثیر که علفیبرگ پهن ساله، یک است گیاهیتاتوره دهند. نمو را نشان می

مدیریتی به منظور  هايتواند منجر به پیشرفت برنامههرز میآگاهی از تنوع ژنتیکی این علف .کندمی گذرانی زمستان بذر صورت
 هـاي شـاخص با توجه به اینکه اطالعات علمی زیادي در مورد بررسی تنوع ژنتیکی تاتوره بر اساس . گرددهرز کنترل این علف

در این تحقیق به بررسی تنوع ژنتیکی بین  ،باشد، وجود نداردمورفولوژیک که روشی مرسوم و اولین قدم در مطالعات ژنتیکی می
 آوري شده از نقاط مختلف کشور بر اساس صفات مورفولوژیک پرداخته شده است. ره جمعشش ژنوتیپ تاتو

  
 انجـام گرفـت.   1396ي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در سـال  ي تحقیقاتی دانشکدهگلخانه این مطالعه در: هامواد و روش

مشهد، گیالن، اردبیل، همدان و شهرسـتان مغـان از   هاي تهران، ژنوتیپ مختلف تاتوره از استان ششبراي انجام این تحقیق بذر 
گیري صفات اندازه آوري گردید. آزمایش بر پایه طرح کامالً تصادفی با شش ژنوتیپ و در سه تکرار اجرا شد.استان اردبیل جمع

 دهی انجام شد.هاي رویشی در مرحله گلدهی و صفات مربوط به غوزه در مرحله غوزهمربوط به اندام

  
هاي مورد مطالعه براي صفات متوسط طول برگ، متوسط عرض برگ و بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختالف ژنوتیپها: یافته

گره، زاویه قرارگیري برگ و شاخص تعداد بذر در غوزه در سطح احتمال یک درصد و براي صفات ارتفاع ساقه اصلی، طول میان
ار بود. بـرآورد ضـرایب همبسـتگی بـین صـفات نشـان داد کـه بیشـترین         دسطح برگ متوسط در سطح احتمال پنج درصد معنی

دار بـین وزن  ) و بیشترین همبستگی منفـی و معنـی  r= 98/0ها با وزن تر کل گیاه (دار بین وزن تر برگهمبستگی مثبت و معنی
اصلی را مشخص نمـود کـه   ها براي کلیه صفات، پنج عامل ) وجود داشت. تجزیه به عاملr= -92/0خشک ساقه با تعداد بذر (

هاي مورد مطالعـه در دو گـروه قـرار گرفتنـد.     اي ژنوتیپدرصد از تنوع موجود را توجیه نمودند. بر اساس تجزیه خوشه 98/99
   هاي گیالن و تهران بود.هاي اردبیل، همدان، مشهد و مغان و گروه دوم شامل ژنوتیپگروه اول شامل ژنوتیپ

                                                             
   :مسئول مکاتبهm_ebrahim@uma.ac.ir  
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هاي مورد مطالعه را در دو گروه قرار داد. ژنوتیپ هاي تهران و اي، ژنوتیپدي بر اساس تجزیه خوشهبننتایج گروهگیري: نتیجه
هاي هر گروه در یک هاي اردبیل، همدان، مشهد و مغان در گروه دیگر قرار گرفتند که ژنوتیپگیالن در یک گروه و ژنوتیپ

 رقابتی قدرت است ممکناین دو گروه بین  مورفولوژیکیتفاوت  وجودسري خصوصیات مورفولوژیکی باهم شباهت داشتند. 
 تماس در کشعلف یک که هنگامیباشد.  مؤثر زراعی و شیمیایی مدیریت هايروش به واکنش در و دهد قرار تأثیر تحت آنها را

 و فیزیولوژیک شماربی یندهايآفر ،همچنین و گیاه ساختار و صفات مورفولوژي تأثیر تحت آن عمل گیرد می قرار گیاهی با
ها را با تواند قدرت سازگاري آنهاي تاتوره میتنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ دهد.می رخ گیاه درون که بود، خواهد شیمیاییبیو

  هاي هرز توجیه کند.هاي مختلف مدیریت علفشرایط محیطی و روش
  

  .تنوع ،هاعامل به تجزیه اي،خوشه تجزیه تاتوره، :واژهاي کلیدي
  

  مقدمه
) از .Daturea stramonium Lهـرز تـاتوره (  علف
 باشد کـه بـا نـام عمـومی    می 1زمینیسیبتیره گیاهان 

هـاي  ). از جمله نام21شود (شناخته می 2ویدجیمسون
باشد هرز داتوره، تاتوله و جوزماش میدیگر این علف

 مهـاجم  هرز هايعلف ازیکی  هرز داتورهفعل). 11(
 قنـد،  چغنـدر  مـزارع  در اخیـر  دهـه  چنـد  طـی  در دنیا

 سـایر  و سـویا  و پنبه صیفی، و سبزي توتون، حبوبات،
در  که )،٢٥شود (محسوب می هاباغ و روغنی هايدانه

 قـزوین،  تهـران،  هـاي کشـور (در اسـتان   نقـاط  برخی
 خراسـان  و فـارس  (خمین)، مرکزي شرقی، آذربایجان

 نقـاط  سـایر  به رضوي) شایع شده و در حال پیشرف
 هـرز در فهرسـت  علـف ). ایـن  ٢١باشـد ( کشور مـی 

ایـن  دارد.  قـرار  ایران هرزهايعلف هايگونه مهمترین
گیاه عالوه بر کاهش عملکرد محصول باعث اخـتالل  

 ). ایـن 21گـردد ( آالت برداشت نیز مـی در کار ماشین
 در هرز پرهزینه علف 10 از یکی تدخینی و سمی گیاه

 )2000( همکـاران  و اسـکات  ).6( است امریکا شرق
 بـه  بوتـه  1 از تـاتوره  تراکم که افزایش نمودند گزارش

 تعـداد  کـاهش  باعـث  ردیـف،  از متـر  1/9بوته در  32
 داشـتند  بیـان  نامبردگان درصد شد. 92 تا پنبه در غوزه

متـر از ردیـف    1/9بوته تاتوره در  5/0-5/1تراکم  که

                                                             
1. Solanaceae 
2. Jimsonweed 

 ترتیـب بوته تاتوره در هکتار)، بـه  572-1617(معادل 
، 25( شد درصد 25 تا 10 بین عملکردي کاهش باعث

 ارزش جدیـد  و سـنتی  طب در تاتوره برگ و دانه  ).3
دردهاي  نقرس، آسم، تشنج، درمان براي و دارد دارویی
  ). 14( شودمی استفاده آن از اعتیاد ترك و عصبی

 دریـاي  سواحل غربی و هندوستان در آن خاستگاه
 تاتوره گیـاهی ). 11( شودمی تکثیر بذر و با است خزر
 متـر، سـانتی  30-120 ارتفاع به تابستانه ساله یک است
 هـا برگ .دارد بخشی دو انشعاب با گرد و ستبر ايساقه

 هايحاشیه با شکل مثلثی یا مرغی تخم دمبرگ، داراي
متـر  سـانتی  20 از بزرگتر گاهی و ايیا کنگره داردندانه
جـامی بـزرگ،    و منفردنـد  محـور  هـر  در هاگل است.
 95 از بـیش  ایـن گیـاه   .دارند شکل قیفی و رنگ سفید

 کـه  دارد دگرگشـنی  درصـد  1-19و  خودگشنی درصد
 اسـت  کاللـه  مکـان  میزان، این در مؤثر بسیار عامل یک

مسـلح)   غیـر  (بنـدرت  خاردار کپسول یک میوه ).16(
 هـاي دانه حاوي و شودمی باز شکاف چهار با که است
 رنگ به تاتوره بذرهاي رسیده .است بسیاري رنگ سیاه

 مانند که باشندسیاه می تا سیاه ايقهوه تیره، خاکستري
 رسیدگی در مرحله مزارع در موجود هرزهايعلف اکثر

 توانـد مـی  خواب مکانیزم). 2، 26( است خواب داراي
 بـه  ،کنـد  تضـمین  طـوالنی  هايسال براي بذر را بقاي

 خـاك  در سـال  120 از بـیش  به برخی که عمر طوري
 عمـومی و  ویژگـی  جمله از بذر خواب). 17( رسدمی
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در  بـذرها  پایداري سبب که باشدمی هرزهايعلف مهم
 هـاي روش توسـط  آنهـا  کنترل عدم و خاك بذر بانک

   ).8، 9( شودمی معمول مدیریتی
ــابی   ــوژیکی، ارزی ــفات مورفول ــی ص ــاي بررس ه

هـاي معتبـري   روش، مولکولی و مطالعات سیتوژنتیک
مختلف  هايژنوتیپهستند که در برآورد تنوع ژنتیکی 

ــی ــدم ــتفاده  ،توانن ــوند اس ــروزه). 7(ش ــابی ام  ارزی
 معمـول  تکنیکی مزرعه، در ژنتیکی منابع مورفولوژیک

 بـه  ژنتیکـی  منـابع  هايکلکسیون بنديطبقه و احیا در
صفات مورفولـوژیکی جـزء اولـین و     .آیدمی حساب

نشانگرهایی هستند که به دلیل عدم نیاز بـه  ترین ساده
هاي مولکولی یا بیوشیمیایی و هزینه پـایین در  تکنیک

 ها و ارقام گیاهی مـورد توجـه هسـتند   بندي تودهدسته
اي ) گونـه 2004( باشیصمدانی و مین به گزارش). 4(

مانند پیچک صحرایی با گسترش جغرافیایی وسیع، به 
کـه ناشـی از عملیـات     هاي ژنتیکیدلیل وقوع تفاوت

هـا اسـت،   کشمختلف زراعی، عوامل محیطی و علف
ــپ  ــا بیوتی ــپ ی ــه  داراي اکوتی ــد ک ــی ش ــاي مختلف ه

هاي مورفولـوژیکی و فیزیولـوژیکی زیـادي را    تفاوت
هـاي  هـا، بیوتیـپ  . با ایـن تفـاوت  )23( دهندنشان می

پیچک صحرایی خصوصیات منحصر به فـردي دارنـد   
د در صـورت تغییـر شـرایط    دهـ ها امکان میکه به آن

هرز باقی بمانند هايمحیطی و عملیات مدیریت علف
  و تولید مثل نمایند.

هاي یک گونه معموالً از نظـر  ها یا اکوتیپبیوتیپ
ها با کشمیزان رشد، مورفولوژي و حساسیت به علف

هاي مختلف یک یکدیگر متفاوتند. هنگامی که ژنوتیپ
ـ     گیرنـد،  رار مـی گونه در معـرض تغییـرات محیطـی ق

دهنـد  ز تنوع رشد و نمو را نشان میدرجات مختلفی ا
اطالعـات علمـی    با توجه به در دسترس نبودن). 19(

ی تـاتوره بـر اسـاس روش    تنـوع ژنتیکـ   دربارهزیادي 
م و اولین قدم در روشی مرسومورفولوژیک، به عنوان 

، در این تحقیق تنـوع ژنتیکـی شـش    مطالعات ژنتیکی

آوري شده از نقاط مختلف کشور بـر  توده تاتوره جمع
شده است. آگاهی  بررسیاساس صفات مورفولوژیک 
توانـد منجـر بـه    هـرز مـی  از تنوع ژنتیکی ایـن علـف  

هاي مـدیریتی بـه منظـور کنتـرل ایـن      پیشرفت برنامه
 هرز شود.علف

  
  هامواد و روش

ي ي تحقیقـاتی دانشـکده  گلخانـه  ایـن مطالعـه در  
 18َکشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی (طول جغرافیایی 

شمالی و ارتفاع  38ْ 15َشرقی و عرض جغرافیایی  48ْ
 انجام گرفت. 1396در سال متر از سطح دریا)  1311

توده مختلـف تـاتوره از    6براي انجام این تحقیق بذر 
هاي تهـران، مشـهد، گـیالن، اردبیـل، همـدان و      استان

آوري گردید (جدول اردبیل جمعبخش مغان از استان 
1.(  

آزمایش بر پایه طرح کامالً تصادفی با سـه تکـرار   
دقیقه در محلـول   15انجام شد. بذر هر توده به مدت 

هیپوکلریــت ســدیم یــک درصــد جهــت ضــدعفونی 
سطحی قرار گرفتند و سپس با آب مقطر شستشو داده 
شدند. بذوري که جهت کاشت انتخـاب شـده بودنـد    

طـوري کـه در شـرایط    اولیه بودنـد، بـه  داراي خواب 
زنـی  گراد جوانهدرجه سانتی 25رطوبت کافی و دماي 

بذرها اندك بود. به منظور شکست خواب و تحریـک  
زنـی بـذور از روش خـراش دادن پوسـته بـذر      جوانـه 

اســتفاده گردیــد. پــس از قــرار دادن بــذور در داخــل 
هـا، تمـامی   دیش و ریختن آب مقطر بر روي آنپتري

هـاي مختلـف در داخـل ژرمینـاتوري بـا      ور از تودهبذ
درجـه   18دماي روزانه و  گرادسانتیدرجه  25شرایط 

ساعت تـاریکی   8ساعت روشنایی و  16دماي شبانه، 
دار شـدند. پـس از آنکـه انـدازه     حداکثر بـذور جوانـه  

متـر  چه به حدود سه تا چهـار سـانتی  یشهچه و رساقه
زده در عمـق یـک   بـذر جوانـه    8رسید در هر گلدان 

متري خـاك گلـدان کشـت شـد، بعـد از رشـد       سانتی
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هـا تنـک شـده و    برگی بوته 4الی  3ها در مرحله بوته
صفات و رشـد مطلـوب    گیريچهار بوته جهت اندازه

نگهداري شدند. نوع خـاك گلـدان رسـی لـومی  بـا      
7=pH      و از زهکش مناسبی برخـوردار بـود و انـدازه

 18متـر و ارتفـاع   سـانتی  20 ها با دهانه به قطرگلدان
 15هـا تـا ارتفـاع    متر بود و تمام حجـم گلـدان  سانتی

متر از خـاك پـر شـد. طـی دوره رشـد و نمـو       سانتی
(کاشت تا برداشت) آبیاري با استفاده از آب شهري به 
صورت نشتی انجام شد تا گیاهان براي بررسی صفات 
مورفولوژیکی از رشد مطلوب و یکنواختی برخـوردار  

  شند.با

   
 .تاتوره هايژنوتیپآوري نام و مشخصات جغرافیایی محل جمع -1جدول 

Table 1- Name and geographical specifications of location of datura genotypes.  

 شماره ژنوتیپ
Genotype No.  

  ژنوتیپ
Genotype  

  مختصات جغرافیایی
Geographic coordinates  

 (متر) ارتفاع از سطح دریا
Altitude (m)  

 طول
Longitude  

 عرض
Latitude  

 دقیقه
Minute  

 درجه
Degree  

 دقیقه
Minute  

 درجه
Degree  

  همدان  1
(Hamedan)  

31  48  51  34  1737  

2  
 مغان

(Moghan)  
30  47  20  39  45  

3  
 اردبیل

(Ardebil)  
12  48  16  38  1385  

4  
 تهران

(Tehran)  
17  51  47  35  1854  

5  
 گیالن

(Gilan)  
42  49  28  37  29-  

6  
 مشهد

(Mashhad)  
30  59  27  36  992  

  
در این تحقیق عبـارت بودنـد    بررسی شدهصفات 

 پـایینی  3/1تعداد بـرگ در  ، متر)(سانتی از ارتفاع گیاه
تعـداد بـرگ در   ، ساقه میانی 3/1تعداد برگ در ، ساقه

تعداد شاخه گـل  ، تعداد شاخه فرعی، ساقه باالیی 3/1
وزن تـر  ، زاویه بـرگ ، هاگرهفاصله میان، دهنده فرعی

وزن تـر  ، (گـرم)  هاوزن تر تمام برگ، (گرم) گیاهکل 
وزن خشک ، (گرم) گیاه وزن خشک کل، (گرم) ساقه
شـاخص  ، (گـرم)  هـا وزن خشـک بـرگ  ، (گرم) ساقه

، متـر) (سـانتی  بـرگ  متوسط طول، سطح برگ متوسط
وزن ، تعـداد غـوزه  ، متـر) (سـانتی  متوسط عرض برگ

 هـر غـوزه   وزن کل، (گرم) هر غوزه رووزن بذ، غوزه
گیـري صـفات   هر غـوزه. انـدازه   روتعداد بذو  (گرم)

هـاي رویشـی در مرحلـه گلـدهی و     مربوط بـه انـدام  
دهی انجام شد. صفات مربوط به غوزه در مرحله غوزه

مرحله گلدهی از هر تکرار در براي بررسی صفات در 
بـر شـده و در آزمایشـگاه مـورد     هر توده دو بوته کف

گیري قرار گرفت و در نهایت میـانگین دو بوتـه   اندازه
گیـري صـفات   براي اندازه ،یادداشت گردید. همچنین

غوزه، در مرحله نهایی رشد فیزیولوژیکی از هر تکرار 
ده و هـاي رسـی  در هر توده یک بوته انتخـاب و غـوزه  

خشک شده را جدا کرده و وزن کل غوزه بدون جـدا  
کردن بذور، وزن بذور و وزن غوزه خالی بـا تـرازوي   

گیري شده و در نهایت تعداد بذور هـر  دیجیتال اندازه
  غوزه مورد شمارش قرار گرفت.
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گیري میـزان سـطح و محـیط بـرگ از     براي اندازه
، ADCشـرکت  ، AM 300دستگاه مساحت سنج (مدل

هـا از  هـا و کـرك  ) و متوسـط انـدازه روزنـه   انگلستان
، شرکت LEO 1430VPمیکروسکوپ الکترونی (مدل 

جهت بـاال بـردن    ،استفاده شد. همچنینزایس، آلمان) 
هاي مربوط به طـول و عـرض   گیريمیزان دقت اندازه

، 150-1112برگ از دسـتگاه کـولیس دیجیتـال (مـدل    
ي تعیـین وزن  استفاده شد. برا، اتریش) Insizeشرکت 

هـاي  هـا، جداگانـه در پاکـت   خشک کل ساقه و برگ
ــاي   ــا دم ــه آون ب ــرار داده و ب ي درجــه 70مناســب ق

ساعت وزن خشک  48گراد منتقل شدند. بعد از سانتی
، GF(مـدل   ها با اسـتفاده از تـرازوي دیجیتـالی   نمونه

گـرم تـوزین    001/0بـا دقـت    ، ژاپـن) ANDشرکت 
 اخـتالف  وجـود  عـدم  یا وجود به بردن پی برايشدند. 

 از بررسـی،  مـورد  صفات نظر از هاجمعیت بین دارمعنی
 براي شد. استفاده واریانس تجزیه جهت SAS افزار نرم

 از نیز هاجمعیت در مختلف صفات هايمیانگین مقایسه
 آمـاري  سطح در )LSDدار (حداقل تفاوت معنی آزمون

 صـفات  همبسـتگی  ضـرایب . گردیـد  استفاده درصد 5
 بـا  و پیرسـون  فاصله ضریب طریق از یکدیگر به نسبت

 جهـت . گردیدنـد  محاسـبه  SPSS افـزار نرم از استفاده
و بـرش   اسـتفاده  وارد روش از ايخوشه تجریه انجام

 به هاعامل به تجزیه. شد با تجزیه تابع تشخیص انجام
 منظور به هاعامل و گردید انجام اصلی هايمؤلفه روش
 وریماکس دوران داده شدند.روش  به بهتر توجیه

 
  نتایج و بحث

هــا بــراي نتــایج حاصــل از تجزیــه واریــانس داده
هاي مـورد  صفات مورفولوژیک نشان داد که بین توده
ها، متوسط مطالعه از نظر صفات زاویه قرارگیري برگ

طول برگ، متوسط عرض برگ و تعداد بذر در غـوزه  
یک درصد و از نظر صـفات ارتفـاع    احتمال در سطح

بـاالیی   3/1ساقه اصلی، طول میانگره، تعداد بـرگ در  

 احتمـال  ساقه و شاخص سطح برگ متوسط در سطح
، ولـی بـین ایـن    داشـتند دار معنـی تفـاوت   درصد پنج
 3/1تعداد بـرگ در  داري از نظر ها اختالف معنیتوده

، فرعـی تعداد شاخه ، میانی 3/1تعداد برگ در ، پایینی
وزن ، گیـاه وزن تر کـل  ، تعداد شاخه گل دهنده فرعی

وزن ، وزن خشـک کـل  ، وزن تر ساقه، هاتر تمام برگ
وزن ، تعـداد غـوزه  ، هاوزن خشک برگ، خشک ساقه

 غوزه مشاهده نشد (جدول وزن کلو  وزن بذر، غوزه
دهنـده تنـوع بـاالیی بـراي     ). ضریب تغییرات نشـان 2

د. مقایسـه میـانگین   بعضی از صفات مورد مطالعـه بـو  
ي تاتوره با اسـتفاده از  صفات مختلف براي شش توده

ي درج شـده اسـت. تـوده    4در جـدول   LSDآزمـون  
ي اردبیل داراي بیشـترین  گیالن داراي کمترین و توده

هـا نیـز بـین    طول پهنک برگ بود. عرض بـرگ تـوده  
ترین ي مشهد کممتر بود و تودهمیلی 81/66تا  15/31

اردبیـل داراي بیشـترین عـرض بـرگ بـود.      ي و توده
کمتـرین و گـیالن داراي   داراي ي مغان توده ،همچنین

). 4و  3ول ابیشترین میزان سـطح بـرگ بودنـد (جـد    
ي بیشـتر از نـور   سطح برگ بیشـتر، موجـب اسـتفاده   

شود و چنانچـه میـزان کلروفیـل مناسـب     خورشید می
رد باشد، با افزایش مقدار فتوسنتز، سبب افزایش عملک

شود. سطح برگ بیشتر در صورت وجـود شـرایط   می
مناسب رشد براي گیاهان، ویژگـی مطلـوبی اسـت و    
موجب غذاسازي بیشتر و در نتیجه افـزایش عملکـرد   

و لـوفز   کراف ) و1983(اسپیتر و آرت ). 28شود (می
 زراعی گیاه عملکرد کاهش بین کردند ) گزارش1992(
 وجـود  شـدید  ارتبـاط  هرز، برگ علف نسبت سطح و

 علـف  نسـبی  بـرگ  سطح صشاخ کردند اعالم و دارد
 عملکـرد  کـاهش  میزان برآورد براي معیار مناسبی هرز

 و پوکـواي  مطالعـات  .)12، 27( اسـت  زراعـی  گیـاه 
 مـرتبط  رشد عوامل که داد نشان نیز ) 2004( همکاران

 و )20( هسـتند  زراعـی  گیـاه  – هـرز علـف  مخلوط با
 گیـاهی  اندازسایه گسترش به برگ سطح سریع افزایش
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 هرز هايعلف رقابتی موفقیت در امر این و انجامدیم

 بسـیار  کشـاورزي  هـاي اکوسیستم در زراعی گیاهان و

 .است کننده تعیین

ـ    هـا در تمـامی تـوده   برگ  ههـاي مـورد بررسـی ب
مرغی شـکل  صورت متناوب، داراي دمبرگ بلند، تخم

اي، یـا کنگـره  دار هاي دندانـه یا مثلثی شکل، با حاشیه
سطح رویی بـرگ سـبز تیـره و سـطح زیـرین بـرگ       

 ریـز،  هـاي کـرك  حـاوي  تا کرك فاقد. ندبودتر روشن
). 3(شــکل   اســت  نــامطبوع  و قــوي  بــوي داراي

گیــري تعــداد بــرگ نشــان داد کــه بیشــترین و انــدازه
میانی ساقه بـه ترتیـب در    3/1کمترین تعداد برگ در 

 ،بود و همچنـین  توده گیالن و کمترین در توده مشهد
باالیی در تـوده همـدان و    3/1بیشترین تعداد برگ در 
  .) 4(جدول بود کمترین در توده اردبیل

هاي تـاتوره نشـان داد کـه    گیري ارتفاع تودهاندازه
متـر متغیـر   سانتی 32متر تا سانتی 18ها از ارتفاع توده

 97/22هــا میــانگین ارتفــاع تــوده ،بودنــد و همچنــین
ي تهران ها، توده). در بین توده3بود (جدول متر سانتی

و مغان به ترتیـب داراي بیشـترین و کمتـرین ارتفـاع     
طوري که توده تهران از نظر ارتفـاع اخـتالف   هبودند. ب

هـاي  داري با توده گیالن نداشت ولی با بقیه تودهمعنی
  ).4دار بود (جدول مورد بررسی داراي اختالف معنی

گره نیز متفاوت بود. طول میاني تغییرات در دامنه
 58/1ي مشـهد بـا طـول میـانگره     طوري کـه تـوده  به

متـر  سانتی 99/4ي همدان با متر کمترین و تودهسانتی
 ضمن )1979اولیور (گره را داشت. بیشترین طول میان

 دلیل به سویا و تاتوره بین نوري رقابت ایجاد بر تأکید
 در زراعـی  گیـاه  به نسبت هرز علف این بلندتر ارتفاع
 بـراي  را سـویا  دانه عملکرد کاهش رشد، طول تمامی
 ردیـف،  متـر  در تـاتوره  بوتـه  32 و 16 هـاي  تـراکم 

  .)18( کرد گزارش درصد 22 و 16 ترتیببه
برخی از صفات بـذر شـامل تعـداد بـذور در هـر      
ــوزه    ــل غ ــوزه و وزن ک ــر غ ــذور در ه ــوزه، وزن ب غ

گیـري شـد. تعـداد بـذور     مورد مطالعه اندازههاي توده
هـاي  عدد متغیر و توده 10/292تا  03/52ها از کپسول

ي مغـان از کمتـرین   مشهد و همدان بیشترین و تـوده 
تعداد بذور برخوردار بودنـد. همچنـین وزن بـذور در    

ي گرم متفاوت بود که توده 17/2تا  97/0هر غوزه از 
کمتـرین وزن را دارا   ي مغـان تهران بیشـترین و تـوده  

هـاي مـورد   بودند. نتایج حاصل از وزن کل غوزه توده
 59/3گرم تا  83/1مطالعه نیز نشان داد که مقدار آن از 

ـ   گرم متغیر بود و توده ترتیـب  ههاي همـدان و مغـان ب
ــوزه    ــل غ ــدار وزن ک ــرین مق ــترین و کمت داراي بیش

بر اساس گزارش ثابت زنگنـه و  همکـاران    باشند.می
هـاي مختلـف چچـم از لحـاظ وزن     بین توده )2016(

 .)22( داري وجـود نداشـت  هزار دانه اختالف معنـی 

دار، کـم و بـیش   میوه از نوع کپسول گوشـتی، حجـره  
هـاي متـراکم   تخم مرغی شکل و سطح آن داراي تیـغ 

(گیالن، همدان، مشهد و تهـران) یـا تنـک (اردبیـل و     
هاي طولی که پس از رسیدگی بر اثر شکاف بودمغان) 

).4(شـکل  بودنـد و حاوي بذور سـیاه رنـگ    شدهباز 
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 .تاتوره هايژنوتیپهاي توصیفی صفات مختلف در آماره -3جدول 

Table 3- The values of the descriptive statistics for different traits of Datura genotypes. 

Trait 
No. 

 صفات
Traits حد
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 ارتفاع گیاه 1
(Plant height) 

متر سانتی
)cm( 18.00 32.00 22.97 2.09 14.00 26.22 19.05 

2 
میانی 3/1در  تعداد برگ  

(No. Middle one- 
third leaves) 

تعداد 
)No.( 2.33 6.67 3.44 0.69 4.34 2.87 29.77 

3 
باالیی 3/1تعداد برگ در   

(No. Upper one- 
third leaves) 

تعداد 
)No.(  16.00 29.00 22.33 2.29 13.00 31.67 23.85 

4 
هاگرهمیان طول  

(Inter-nods 
length) 

  مترسانتی
)cm(  1.58 4.99 3.50 0.45 3.41 1.23 27.27 

 زاویه برگ 5
(Leaf angle) degree  28.87 61.67 46.90 5.10 32.80 165.18 19.49 

 وزن تر کل 6
(Total fresh weight) 

 g(  21.00 71.80 48.40 7.54 50.80 341.58 19.34گرم (

7 
 وزن تر کل برگ

(Total Leaves 
fresh weight) 

 g( 8.81 31.57 20.76 3.57 22.76 76.74 26.75گرم (

 ورن تر ساقه 8
(Stem fresh weight) 

 g(  20.69 40.23 29.10 3.13 19.54 58.99 15.11گرم (

 وزن خشک کل 9
(Total dry weight) 

 g(  6.29 12.64 9.40 1.23 6.35 9.10 17.29گرم (

 وزن خشک ساقه 10
(Stem dry weight) 

 g(  3.44 6.99 5.10 0.60 3.55 2.20 13.12گرم (

هاوزن خشک برگ 11  
(Leaves dry weight) 

 g(  2.68 6.93 4.30 0.74 4.25 3.37 23.88گرم (

 شاخص سطح برگ 12
(leaf area index) 

متر میلی
 مربع

)2mm(  
3865.67 8249.33 5709.7

2 684.58 4383.66 2811980.
02 24.52 

 طول برگ 13
(Leaf length) 

متر میلی
)mm(  51.44 99.70 68.51 6.95 48.26 290.00 8.52 

 عرض برگ 14
(Leaf width) 

متر میلی
)mm(  31.15 66.81 48.36 5.72 35.66 196.58 15.47 

 تعداد غوزه 15
(No. Bolls) 

تعداد 
)No.( 2.33 4.33 3.38 0.27 2.00 0.46 23.62 

 وزن غوزه 16
(Boll weight) 

 g(  0.67 1.68 1.05 0.13 1.01 0.11 23.88گرم (

 وزن بذور 17
(seeds weight) 

 g( 0.97 2.17 1.75 0.17 1.20 0.18 20.92گرم (

کل وزن 18  
(Total weight boll) 

 g(  1.83 3.59 2.82 0.26 1.76 0.42 22.88گرم (

 تعداد بذر 19
(No. Seed) 

تعداد 
)No.( 52.03 292.10 191.1

0 44.05 240.07 11644.5
8 30.35 
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گزینش، همبستگی  اجرايریزي در براي برنامه
 بستگیهم گیرد. مطالعهصفات مورد توجه قرار می

 که دهدمی را امکان این نژادگرانبه به هاصفت بین
 که را صفاتی و بدانند را هاآن بین جانبه دو ارتباطات

 هاآن اساس بر را برتر هايژنوتیپ گزینش توانمی
 نمایند شناسایی را ،گرفت را نتیجه بهترین و داد انجام

، 5با توجه به نتایج همبستگی صفات در جدول  ). 5(
ها با وزن تر کل همبستگی مثبت و وزن تر برگ

همبستگی مثبت و  ،. همچنینداشتداري معنی
وزن تر  ل بوته،دار بین وزن تر ساقه با وزن تر کمعنی
ضریب همبستگی بین صفات ها مشاهده شد. برگ

نشان داد که وزن خشک ساقه با وزن تر کل، وزن تر 
داري ساقه و وزن خشک کل همبستگی مثبت و معنی

از آن جایی که این صفات همگی از اجزاي داشتند. 
توان به نقش موثر شوند، میعملکرد محسوب می

 فتوسنتزي اشاره کردها به عنوان جایگاه اصلی برگ
ها و وزن تر وزن خشک کل با وزن تر برگ ).28(

 ،. همچنینداشتداري ساقه همبستگی مثبت و معنی
ها دار بین وزن خشک برگهمبستگی مثبت و معنی

ها و وزن خشک کل مشاهده شد. با وزن تر برگ
هاي مورد بررسی ضریب همبستگی بین صفات توده

و  اصلی با تعداد بذر در غوزهنشان داد که ارتفاع ساقه 
شاخص سطح برگ با وزن خشک برگ  همبستگی 

  تحقیق نتایج اساس برداري داشتند. مثبت و معنی
 راهکارهاي از یکی )2012( یعقوبی و همکاران

 مکانی گسترش و مزارع در خروس تاج پایداري
 به و است رقابت با سازگاري و تغییر آن حضور
 صرف جاي به خروس تاج رقابت، تشدید واسطه
 راهکار فرعی هايشاخه تولید براي خود انرژِي
 با بتواند تا گرفته پیش در را ها آن حذف و کاهش
 باالي نور از برداري بهره در خود نسبی ارتفاع افزایش

 را خود بقاي روش این از و شده سهیم پوشش تاج
در این بررسی همبستگی مثبت و  .)29( نماید تضمین

بذر در غوزه با تعداد غوزه و  داري بین وزن معنی
وزن کل غوزه مشاهده شد. بیشترین همبستگی منفی 

 دار بین تعداد بذر در غوزه با وزن خشک کلو معنی
  وجود داشت.وزن خشک ساقه  و

 بررسی مورد صفات بررسی این در: هاعامل به تجزیه
ها گرفتند. این عامل قرار مستقل و اصلی عامل پنج در

درصد  98/99 اًبا مقادیر بیشتر از یک، مجموع
 این مشخصه هايریشهواریانس کل را توجیه کردند. 

و  60/13، 60/16، 74/21، 43/37 ترتیب به ،عامل پنج
 هايژنوتیپ بین در را کل واریانسدرصد از  61/10

 تبیین مورفولوژیک صفات براي مطالعه موردتاتوره 
صرف نظر از  5/0ضرایب عاملی بزرگتر از  .کردند

دار در عالمت مربوطه، به عنوان ضرایب عاملی معنی
  نظر گرفته شدند. 

در عامل اول، اهمیت و سهم صفات در توجیه 
تنوع ژنتیکی که بیشترین درصد را شامل بودند مربوط 
به صفات ارتفاع ساقه اصلی، وزن تر کل گیاه، وزن 

ساقه، وزن خشک کل گیاه، ها، وزن تر تر کل برگ
ها و شاخص وزن خشک ساقه، وزن خشک کل برگ

بودند.  5/0سطح برگ با ضریب عاملی باالتر از 
صفات مذکور صفات رویشی بوده، بنابراین این عامل 

بر اساس جدول  توان عامل عملکردي نامید.را می
هاي ) در این گروه توده3ها (جدول ینمقایسه میانگ

گیالن و اردبیل از نظر صفات ذکر شده تهران، مغان، 
که اغلب صفات رویشی بوده، در حد باالیی بودند. 

درصد از واریانس کل  74/21عامل دوم با توجیه 
شامل صفاتی از قبیل ارتفاع ساقه اصلی، تعداد غوزه، 
وزن بذور هر غوزه، وزن کل غوزه و تعداد بذور هر 

  غوزه با بیشترین ضریب عاملی بودند. 
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در عامل سوم متوسط طول برگ و عرض برگ از 
اردبیـل بـا    مهمترین صفات بودند. در این گروه تـوده 

بیشترین طول برگ و عـرض بـرگ قـرار گرفـت. در     
ــرگ در    ــداد ب ــارم تع ــل چه ــول   3/1عام ــاالیی، ط ب

بیشـترین ضـریب عـاملی    ها و وزن غـوزه بـا   گرهمیان
همدان بـاالترین   مثبت قرار گرفتند. در این گروه توده

میزان را از نظر صفات ذکر شده در مقایسـه بـا سـایر    
میانی  3/1ها داشت. در عامل پنجم تعداد برگ در توده

 5/0و شاخص سطح برگ با ضریب عاملی بـاالتر از  

ـ   زان واقع شدند. در این گروه توده گیالن  بـاالترین می
هـا  را از نظر صفات ذکر شده در مقایسه با سایر تـوده 

). صفت زاویه قرارگیري برگ در هیچ 6داشت (جدول
عــاملی قــرار نگرفــت. ایــن امــر  هــايیــک از گــروه

ي اهمیـت کمتـر ایـن صـفت در توجیـه      دهنـده نشان
 1هاي مورد بررسـی بـود. در شـکل   واریانس بین توده

هـاي اول  املپراکنش صفات مورد بررسی نسبت به ع
و دوم که بیشترین میزان تغییرات کل را توجیه کردند، 

  شود.مشاهده می
  

  .اتورهت هايژنوتیپها براي صفات مورفولوژیک نتایج تجزیه به عامل -6جدول 
Table 6- The results of principal components analysis for different traits of Dturea genotypes. 

 شماره
No.  

 صفات
Traits  

 عامل
Factor  

1  2  3  4  5  
 ارتفاع گیاه  1

Plant ehight  
* 0.769  *0.598  0.098  0.172  0.107  

 میانی 3/1تعداد برگ در   2
No. Middle one-third leaves  0.198  0.148 -  0.165 -  0.021 -  0.955 -  

 باالیی3/1تعداد برگ در   3
No. Upper one-third leaves  

0.134 -  0.404 -  0.639 -  *0.635  0.080  

 طول میانگره  4
Inter-node length  0.398  0.122 -  0.499  *0.733  0.200  

 زاویه برگ  5
Leaf angle  0.096  0.189 -  0.821 -  0.051 -  *0.527  

 وزن تر کل  6
Total fresh weight  

*0.963  0.140 -  0.149  0.099  0.142  

 هابرگ وزن تر گل  7
Total leaf fresh weight  

*0.951  0.022 -  0.092  0.082  0.281 -  

 وزن تر ساقه  8
Stem fresh weight  

*0.987 0.116 -  0.033 -  0.002 -  0.107 -  

 وزن خشک کل  9
Total dry weight  

*0.917  0.214 -  0.114 -  0.280 -  0.150 -  

 وزن خشک ساقه  10
Stem dry weight  

*0.861  0.479 -  0.096 -  0.018 -  0.140  

 وزن خشک کل برگ  11
Total leaf dry weight  

*0.810  0.037  0.111 -  0.448 -  0.361  

 شاخص سطح برگ  12
Leaf area index  

*0.534  0.419  0.007 -  0.482 -  *0.554  

 طول برگ  13
Leaf length  

0.342  0.030 -  0.901  0.148  0.221  

 عرض برگ  14
Leaf width  

0.237  0.017  *0.929  0.018 -  0.285 -  

 تعداد غوزه  15
No. Bolls  

0.409 -  *0.878  0.015  0.196 -  0.152  

 وزن غوزه  16
Boll weight  

0.299 -  0.377  0.019 -  *0.868  0.122 -  
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 وزن بذور  17
Seesds weight  

0.016 -  *0.996  0.070  0.030  0.053 -  

 وزن غوزه+بذور  18
Boll+sesds weight  

0.157 -  *0.876  0.038  0.453  0.042  

 تعداد بذور  19
No. Seeds  

0.714 -  *0.616  0.199  0.251  0.088 -  

 مقادیر ویژه
Eigen 
value 

-  7.11  4.13  3.15  2.58  2.01  

درصد 
 واریانس

Variance
% 

-  37.43  21.74  16.60  13.60  10.61  

درصد 
واریانس 
 تجمعی

Cumulativ
e 

variance% 

-  37.43  59.17  75.77  89.38  99.98  

  

  
 -4، باالیی 3/1تعداد برگ در  -3میانی،  3/1تعداد برگ در  -2، بوتهارتفاع  -1بر پایه دو عامل اول ( بررسی مورد صفات مکانی موقعیت  -1شکل 

وزن  -11وزن خشک ساقه،  -10وزن خشک کل گیاه،  -9وزن تر ساقه،  -8ها، وزن تر برگ -7وزن تر کل گیاه،  -6زاویه برگ،  -5گره، طول میان
 -18وزن بذور،  -17وزن غوزه،  -16تعداد غوزه،  -15متوسط عرض برگ،  -14متوسط طول برگ،  -13شاخص سطح برگ متوسط،  -ها، خشک برگ

  تعداد بذور). -19،  وزن غوزه+بذور
Figure 1-The position of studied traits basis on the first and second comonents (1- Plant height, 2- No. Middle one-
third leaves, 3- No. Upper one-third leaves, 4-Inter-node length, 5- Leaf angle, 6-Total fresh weight, 7- Leaf fresh 
weight, 8-Stem fresh weight, 9-Total dry weight, 10-Stem dry weight, 11-Leaf dry weight, 12-Leaf area index, 13- 
Leaf length, 14-Leaf width, 15-No. Bolls, 16- Boll weight, 17-Seeds weight, 18- Boll+seeds weight 19-No. Seed). 
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بر اسـاس نتـایج حاصـل از تجزیـه     : ايخوشه تجزیه
هـاي مـورد   ژنوتیپ وارد اي با استفاده از روشخوشه

). بـر  2مطالعه در دو گروه مجزا قرار گرفتنـد (شـکل   
ــیاســاس  ــودار درخت ــامل   نم ــروه اول ش ــله گ حاص

هاي اردبیل، همدان، مغـان و مشـهد بودنـد. ایـن     توده
گروه خود نیز داراي دو زیرگـروه بـوده، کـه در زیـر     

هـاي همـدان، اردبیـل و مشـهد قـرار      گروه اول، توده
هـاي مورفولـوژیکی   نظر ویژگیها از داشتند. این توده

هـا: ارتفـاع   شبیه یکدیگر بودند. از جمله این شـباهت 
ساقه اصلی، شاخص سطح برگ متوسط، تعداد بذر در 

میانی ساقه و وزن تر سـاقه   3/1غوزه، تعداد برگ در 
مغان قرار داشت. گـروه   بودند. در زیر گروه دوم توده

ز لحـاظ  هاي تهران و گیالن بـود کـه ا  دوم شامل توده
کلیه صفات مورد بررسی به غیـر از متوسـط طـول و    

 عرض برگ شباهت زیادي باهم داشتند.

  
 .تاتوره به روش وارد هايژنوتیپاي اصل از تجزیه خوشهح نمودار درختی -2شکل 

Figure 2- Dendrogram obtained by cluster analysis of 6 Daturae genotypes using WARD. 
  

  گیري کلینتیجه
تحلیل صفات مورفولوژیک نشان داد که تنوع قابل 

اي براي اغلـب صـفات وجـود دارد. قسـمت     مالحظه
ژنتیکـی اسـت.    این تنوع احتماال مربوط به تأثیراعظم 

ــروه  ــایج گ ــدينت ــه   بن ــه خوش ــاس تجزی ــر اس اي، ب
را در دو گـروه قـرار داد.    مطالعـه هـاي مـورد   ژنوتیپ

ــپ ــک گــروه و     ژنوتی ــیالن در ی ــاي تهــران و گ ه
هاي اردبیل، همدان، مشـهد و مغـان در گـروه    ژنوتیپ

هاي هـر گـروه در یـک    دیگر قرار گرفتند که ژنوتیپ
سري خصوصیات مورفولوژیکی باهم شباهت داشتند. 

 ممکـن این دو گـروه  بین  تفاوت مورفولوژیکی وجود
 در و دهد قرار تأثیر تحت ها راآن رقابتی قدرت است

 مـؤثر  زراعی و شیمیایی مدیریت هايروش به واکنش
 بـر  رقابت براي را خاص هايجمعیت و تواناییباشد 

 تعداد در تغییر. دهد قرار تأثیر تحت رشدي عوامل سر
 انعطـاف  از مشـخص  اينمونـه  گیـاه  مختلـف  اجزاي
 هـرز  علـف  یک رفتار این با .است گیاهان در پذیري

 درون در منـابع  توزیـع  در تغییرات برابر در است قادر
 تغییـرات  از دهد. اطـالع  نشان واکنش سریعاً زیستگاه

 ماده توزیع روند و فرعی هايشاخه تعداد بوته، ارتفاع
 در مهمـی  نقـش  هـرز  علـف  هـاي انـدام  در خشـک 
 شـیمیایی  غیـر  و زراعـی  مـدیریت  براي گیريتصمیم

 بـین  .دارد زراعـی  هـاي نظـام  بـوم  در هـرز  هايعلف
 علـف  برگ سطح نسبت و زراعی گیاه عملکرد کاهش

 بـرگ  شاخص سطح و دارد وجود نزدیک ارتباط هرز،
 میـزان  بـرآورد  بـراي  مناسـبی  معیـار  هرز علف نسبی

 یـک  کـه  هنگـامی  .اسـت  زراعی گیاه عملکرد کاهش
 آن عمـل  گیـرد مـی  قرار گیاهی با تماس در کشعلف
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 ،همچنـین  و گیـاه  آنـاتومی  و مرفولـوژي  تـأثیر  تحت
 خواهـد  بیوشیمیایی و فیزیولوژیک شماربی فرایندهاي

تنـوع مورفولـوژیکی    دهـد. مـی  رخ گیاه درون که بود،

هـا را  تواند قدرت سازگاري آنهاي داتوره میژنوتیپ
هاي مختلف مدیریت علف با شرایط محیطی و روش

  توجیه کند.  زهر
 

   

   

 .تاتوره مورد بررسیهاي ژنوتیپپهنک برگ در نمایی از  -3شکل 
Figure 3- Leaf blade in studied Datura genotypes. 

 

 
  .هاي تاتوره مورد بررسیغوزه در ژنوتیپنمایی از  -4 شکل

Figure 4- Shape of  boll  in studied  Datura genotypes. 
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