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 چکیده 
 Avena، متعلق به چهار گونه کلکسيون یوالف بانك ژن گياهي ملي ایران موجود درنمونه ژنتيکي  43در این تحقيق تعداد      

barbata ،A. wiestii ،A. fatua  وA. sativa سسهؤمپژوهشي در مزرعه  ،ایمشاهده مورد بررسي قرار گرفتند. آزمایش به صورت 
سسه ذخایر توارثي گياهي ؤم دستورالعملمورفولوژیکي مطابق با آگروصفات  .کرج انجام شددر تهيه نهال و بذر  اصالح و تحقيقات

در تجزیه به  .بود( 47/1صفت رنگ لما دارای باالترین مقدار تنوع ) ،مقادیر شاخص شانون براساس .گردیدارزیابي المللي بين
 .A) 493دو نمونه ژنتيکي  توجيه شد.اول مؤلفه اصلي هفت ها، توسط درصد تغييرات موجود در داده 49/12های اصلي، مؤلفه

barbata 443( و (A. barbata دارای نزدیکترین و دو نمونه ژنتيکي )442 (A. wiestii و )110503 (A.wiestii دارای دورترین )
. در پنج گروه قرار داده شدند K meansای به روش های ژنتيکي مورد مطالعه با استفاده از تجزیه خوشهفاصله ژنتيکي بودند. نمونه

درصد از واریانس کل را شامل  155ميزان براساس نتایج تجزیه تابع تشخيص، در مجموع سه تابع تشخيص حاصل گردید که به
 .Aو  A. fatuaهای بين گونهرا ، و تابع دوم بيشترین تمایز A.sativaو  A. barbataشد. تابع اول بيشترین تمایز را بين دو گونه مي

wiestii  .گيری شده صفات اندازه مورد بررسي از لحاظهای جمعيتمجموع نتایج این تحقيق بيانگر وجود تنوع مناسب در ایجاد نمود
توان برای تواند مورد استفاده قرار گيرد. همچنين از توابع تشخيص ایجاد شده در این تحقيق، مينژادی یوالف ميبود که در امر به

  .دکرهای مربوطه استفاده تمایز بين گونه
 .یوالف ،، نمونه ژنتيکيپالسم، شاخص شانونژرم ،تابع تشخيص های کلیدی:واژه

 
 مقدمه 

در دنيا برای ای است که ( غله.Avena sativa L) یوالف     
 قبالًگيرد. خوراک انسان و تغذیه دام مورد استفاده قرار مي

 Avena sativa یا زراعي هاییوالف که بود این بر عقيده

L.))، معمولي وحشي هاییوالف (A. Fatua L.  )و 
 از همه(  (.A. Byzantina L قرمز زراعي هاییوالف

. اندشده منشعب (.A. sterillis L) قرمز وحشي هاییوالف
 معمولي زراعي هاییوالف که هستند معتقد نيز تعدادی ولي
 در وحشي هاییوالف از ،باشدمي صغير آسيای آنها أمبد که

 یا زراعي قرمز یوالف و است صغير آسيای شمالي قسمت
 وحشي یوالف از( هستند مدیترانه نواحي از که) ایمدیترانه

 ،واحي مدیترانه و خاور نزدیك استن آنها أمبد که قرمز
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 . (Taj Bakhsh & Poor Mirza, 2003)است شده منشعب
بندی گياهان و جانوان ای در طبقهها واحد پایهگونه

شناسي و تکامل محسوب باشند و سنگ پایه زیستمي
تعریف واحد و یکساني برای  . البته در کمال تعجب،شوندمي

. واقعيت این (Ladizinsky, 2012) اردواژه گونه وجود ند
های پذیرفته شده توسط شناسان، گونهاست که برخي زیست

انواع مختلفي از اینکه بعالوه  دانند.برخي دیگر را مستند نمي
های گونه وجود دارد. رایجترین انواع گونه شامل گونه

های باشند. گونههای بيولوژیکي ميمورفولوژیکي و گونه
مورفولوژیکي تقریبا بدون استثنا بر اساس صفات 

های نقص اصلي گونه .شوندميمورفولوژیکي تعيين 
مورد های ژنتيکي در آن مورفولوژیکي این است که ویژگي

منظور افزودن های بيولوژیکي بهگيرد. گونهقرار نمي توجه
ابعاد ژنتيکي به نظریه گونه اضافه شده است. بر این اساس، 

طور شود که بهنه بيولوژیکي شامل گروهي از افراد ميگو
باشند آزادانه قابليت تالقي را دارند و از یك حوض ژني مي

های زایشي )و نه های ژني بر اساس ویژگيو از سایر حوض
اند. بر اساس این تعریف، برای اینکه جغرافيایي( متمایز شده

اوت های متفمشخص شود دو فرد از یك گونه یا گونه
گيرد. بر هستند، آزمون هيبریداسيون مورد استفاده قرار مي

های بيولوژیکي در یوالف تعریف گردید گونهاین اساس، 
(Ladizinsky, 2012و برخي از گونه ) ها به زیرگونه تغيير

 .Aگونه بيولوژیکي  هزیرگون A.wiestiیافتند. ازجمله اینکه 

strigosu  معرفي شد وA. barbata گونه  خود یك
زیرگونه  A. fatuaو باشد بيولوژیکي با چند زیرگونه مي

 .باشدمي A. sativaگونه بيولوژیکي 
یوالف در مقایسه با سایر غالت، برای توليد در نواحي 

هایي با ای با آب و هوای مرطوب و خاکحاشيه
 Hoffmannخيزی پایين، مناسب شناخته شده است )لحاص

الف در فصول کوتاه با رژیم نور بسياری از ارقام یو (.1995
مده کشت عنواحي  رسند.روند و ميروز طوالني به گل مي

درجه  15تا  45یوالف بطور عمده در عرض جغرافيایي 
شمالي در آمریکا، اروپا و آسيا قرار دارد. بخش کوچکتری 
از توليد جهاني یوالف نيز از نيمکره جنوبي شامل آمریکای 

 Forsberg and) گيردنيوزلند نشأت ميجنوبي، استراليا و 

Reeves 1992).  کشورها ازجمله کشورهای  بيشتردر
های گذشته کاهش اروپایي، سطح زیر کشت یوالف طي دهه

های اخير نياز به یوالف برای مصرف در سال یافته است.
به دليل منفعت غذایي دانه و فيبر محلول آن  ویژهبهانسان، 

 Food and Drug) افزایش پيدا کرده است

Administration 1997.)  از آنجا که سطح زیر کشت یوالف
گذاری در غالت بسيار کمتر است، سرمایه بيشترنسبت به 

 است. انجام شدهامر اصالح یوالف نيز به ميزان کمتری 
 2شرکت در آلمان و  12، تعداد 1329عنوان مثال در سال به

پرداختند ح یوالف ميشرکت در استراليا بطور فعال به اصال
(Aufhammer and Fischbeck 1973 اما تا سال ،)7552 

شرکت در آلمان و یك شرکت در استراليا  0این تعداد به 
  کاهش یافت.

پالسم سازگار نژادگران معموال از طریق تالقي بين رژمبه
کنند. تبادل محلي و تشکيل جمعيت، اقدام به توليد ارقام مي

نژادگران رایج است، اما اغلب در داخل بهپالسم بين ژرم
ها پالسم بين قارهتبادل ژرم دهد.نواحي سازگاری رخ مي

ای های اصالحي ناحيهبرنامه روازاین باشد.کمتر رایج مي
یوالف ممکن است متکي به بخش کوچکي از تنوع ژنتيکي 

ران موجود در این گونه زراعي باشد. بورستمایر و همکا
(Buerstmayr et al., 2007تنوع صفات زراعي و کيفيت ) 

جهاني را بررسي و  أمنشرقم بهاره یوالف با  175در 
برای بسياری از صفات فيزیکي مربوط  مشاهده نمودند که
های پالسم خارج از اروپا نسبت به یوالفبه کيفيت دانه، ژرم

تنوع ژنتيکي یوالف با  تظاهر برتری داشتند. ،اروپایي
 ;Rodgers et al., 1983ای )تفاده از اطالعات شجرهاس

Souza and Sorrells 1989( صفات گياهي ،)Souza and 

Sorrells 1991a,bو نشانگرهای مولکولي ) 
(O’Donoughue et al., 1994; Li et al., 2000; Fu et 

al., 2003, 2005; Paczos-Grzeda, 2004; Baohong et 

al., 2003;  )  .تجزیههمچنين مورد بررسي قرار گرفته است 
منظور بهدر یوالف  ( Association analysis) ارتباطي

مورد  بررسي ارتباط ميان صفات و مارکرهای مولکولي
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(. در Achleitner et al., 2008توجه قرار گرفته است )
در یکي از عوامل محدود کننده تجزیه ژنومي حقيقت، 

ست که ا گياهي ازجمله یوالف اینهای بسياری از گونه
های آزمایشي انجام مطالعات ژنومي بر روی جمعيت بيشتر

 اند.شده است که از تالقي بين دو والد حاصل شده
 )QTL )Quantitative trait locusکه تعداد زیادی درحالي

ها منحصر به زمينه ژنتيکي QTLگزارش شده است اما این 
آميز نبوده برد نتایج موفقيترکا روازاین ،اختصاصي بوده

در ها QTL شود، تالش مياست. برای حل این مشکل
ها که زمينه ژنتيکي مختلطي ای تصادفي از ژنوتيپمجموعه

 ,.Gupta et al., 2005, Rostoks et al) بررسي شود ،دارند

2006, Breseghello and Sorrells 2006). 
در دنيا  آوری و حفاظت یوالف بطور قابل توجهيجمع

نمونه ژنتيکي  777555تقریبا  مورد توجه قرار گرفته است.
های بذری در دنيا یوالف وحشي و زراعي در بانك

(. بانك ژن بذر ملي کانادا FAO, 2010شود )نگهداری مي
واقع در ساسکاچوان، دارای کلکسيون منحصر به فردی از 

 71نمونه ژنتيکي از  72555پالسم یوالف با بيش از ژرم
نتایج  (.Diederichsen et al., 2001باشد )گونه یوالف مي

 أمنشهای ژنتيکي با دهد که نمونهها نشان ميبررسي
که در حالي ،باشندها ميمدیترانه متمایزتر از سایر نمونه

های متعلق به روسيه و ایاالت متحده آمریکا از نمونه
 (.Fu et al., 2005پراکندگي بيشتری برخوردار هستند )

 ,.Sheikhehpoor et alو همکاران )پور شيخهنتایج تحقيق 

 ینشان داد که برایوالف ژنوتيپ  49تعداد  ( بر روی2010
داری وجود معني تنوع بسيار ،زمایشآمام صفات مورد ت

 ((Tarahumaو تاراهومارا  (Swan) ارقام ساوان .دارد
و رقم  واحد سطح بودند لحاظ عملکرد در از ارقامبرترین 

نتيجه گرفتند  آنان .کمترین عملکرد را داشت (Nasta) ناستا
های مورد بررسي و با ژنوتيپ با داشتن چنين تنوعي درکه 

 توان بامي ،کشور توجه به نبود ارقام اصالح شده یوالف در
ارقام جدید سازگار با  ،انتخاب روش اصالحي مناسب

 Mahmoodi)همکاران  محمودی و عملکرد باال توليد کرد.

et al., 2013) های یوالفژنوتيپ ژنتيکي تنوع در بررسي 

خاک، مشاهده نمودند که  تغذیه به نسبت روی مقدار نظر از
 متفاوت روی جذب به یوالف مختلف هایژنوتيپ واکنش

 ژنوتيپ و روی جذب لحاظ از ZOP1395 ژنوتيپ .بود
Echidna ها ژنوتيپ سایر به نسبت دانه عملکرد از لحاظ

( Kakaei et al., 2013و همکاران )کاکایي برتری داشتند. 
 باندی الگوی و کمي صفات از حاصل هایداده از

 15 بندیطبقه و ژنتيکي تنوع ارزیابي برای بذر هایپروتئين
 واریانس تجزیه نتایج. کردند استفاده زراعي ژنوتيپ یوالف

 برخي نظر از بررسي مورد هایژنوتيپ که داد نشان هاداده
 .هستند دارمعني اختالف دارای شده مطالعه صفات

 گياهي منابع ژنتيکيتنوع  ارزیابي منظوربه تحقيقات 
 مطلوب و مناسب هایپالسمژرمو شناسایي  بومي کشور

معرفي برای را نياز الزم پيش نژادیهای بهبرنامه برای
این در  .دهدنژادگران قرار ميهای جدید در اختيار بهرقم
منظور بررسي تنوع ژنتيکي در کلکسيون تحقيق بهاین ، اراست

 .شدیوالف بانك ژن گياهي ملي ایران انجام 
 

 هامواد و روش
کلکسيون  موجود درنمونه ژنتيکي  43در این تحقيق تعداد 

مورد ارزیابي قرار گرفتند.  یوالف بانك ژن گياهي ملي ایران
 Avena barbataهای مذکور متعلق به چهار گونه نمونه

Pott ex Link. (75  ،)نمونهAvena wiestii Steud  (79 
)دو  .A. sativa L)چهار نمونه( و  .A. fatua Lنمونه(، 
نيز  تحقيق این. (1 )جدول بودندهمگي بومي ایران نمونه( 

های تنوع ژنتيکي، در قالب طرح مانند بسياری از پژوهش
و  مشاهدات بندیدسته به تنها بنابراین ای اجرا شده،مشاهده
 آوریهای جمعداده است. شده اکتفا آنها بين روابط توضيح

 و ایفاصله به روش ارزیابي مورد کمي صفات برای شده

  اند.شده گيریای اندازهرتبه روش به کيفي صفات برای

 اصالح و تحقيقات سسهؤمپژوهشي در مزرعه آزمایش 
انجام  1931-37در سال زراعي کرج در تهيه نهال و بذر 

یك متر با  یك ردیف به طول در ژنتيکي هر نمونه .شد
عمليات  روی پشته کشت شد. ،مترسانتي 15فاصله خطوط 

در زمان های هرز و آبياری زراعي شامل وجين علف
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ها شرایط رشد و نمو مناسبي تا نمونه انجام شدمناسب 
های ه علت دگرگشن بودن برخي از گونهداشته باشند. ب

، عمل هامنظور جلوگيری از دگرلقاحي نمونهبهو  یوالف
سازی از زمان ظهور خوشه با استفاده از پوشش ایزوله

افشاني و با شروع بعد از پایان گرده .انجام گردیدکاغذی 

 ،ها حذف شدها از روی بوتهایزوله ،هامرحله پر شدن دانه
 یهاشناسایي نمونه .انجام شودها به خوبي تا فتوسنتز خوشه

با توجه به کليد شناسایي  Avenaهای مختلف جنس گونه
 . شدانجام  (Rechinger, 1970) ها در فلور ایرانيکاگونه

 

 کلکسیون یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد ارزیابیهای گونه -1 جدول

أمبد گونه *KC/TN شماره أمبد گونه *KC/TN شماره    
1 115010 A. wiestii Iran  26 115012 A. barbata Iran 

2 115013 A. wiestii Iran  27 115026 A. barbata Iran 

3 115027 A. wiestii Iran  28 115033 A. barbata Iran 

4 115031 A. wiestii Iran  29 115037 A. barbata Iran 

5 115041 A. wiestii Iran  30 115039 A. barbata Iran 

6 115043 A. wiestii Iran  31 115040 A. barbata Iran 

7 115045 A. wiestii Iran  32 115042 A. barbata Iran 

8 115050 A. wiestii Iran  33 115047 A. barbata Iran 

9 115052 A. wiestii Iran  34 115057 A. barbata Iran 

10 115053 A. wiestii Iran  35 TN439 A. barbata Iran 

11 115058 A. wiestii Iran  36 TN448 A. barbata Iran 

12 115059 A. wiestii Iran  37 TN449 A. barbata Iran 

13 115061 A. wiestii Iran  38 TN450 A. barbata Iran 

14 115064 A. wiestii Iran  39 TN455 A. barbata Iran 

15 TN445 A. wiestii Iran  40 TN457 A. barbata Iran 

16 TN446 A. wiestii Iran  41 TN458 A. barbata Iran 

17 TN447 A. wiestii Iran  42 TN460 A. barbata Iran 

18 TN452 A. wiestii Iran  43 TN468 A. barbata Iran 

19 TN459 A. wiestii Iran  44 TN469 A. barbata Iran 

20 TN461 A. wiestii Iran  45 TN472 A. barbata Iran 

21 TN462 A. wiestii Iran  46 115055 A. fatua Iran 

22 TN464 A. wiestii Iran  47 115060 A. fatua Iran 

23 TN466 A. wiestii Iran  48 TN441 A. fatua Iran 

24 115014 A. sativa Iran  49 TN465 A. fatua Iran 

25 115020 A. sativa Iran      

 * Karaj code, Temporary number. 

 
مؤسسه  گيری شده بر اساس دستورالعملصفات اندازه

شامل عادت  ،( IBPGR, 1985) Bioversityالملليبين
، دار بودن گرهضخامت ساقه، کرک رشد، ارتفاع بوته،

، تعداد دانه در خوشچه ،شکل پانيکول، دار بودن برگکرک
، استواری برگ پرچم، ایستادگي خوشچه، ایستادگي پانيکول

دار بودن قاعده کرک، پوشش دانه، رنگ لما، طول ریشك
عرض دانه، طول دانه، وزن صد دانه،  ، رنگ دانه،دانه

 دار بودن دانه و محل اتصال ریشكدار بودن لما، کرککرک
سسه ذخایر ؤم سپس امتيازدهي طبق دستورالعمل .بودند

  (.7)جدول  شدالمللي انجام توارثي گياهي بين
از شاخص شانون  برای بررسي ميزان تنوع صفات

)(H  طبق فرمول زیر استفاده شد (and  Shannon

Weaver, 1949).  در این فرمولip دهنده فراواني نشان
های تعداد گروه sنسبي هر گروه فنوتيپي در صفت مربوطه و 

  باشد.فنوتيپي هر صفت مي
 

 )ln(
)ln(

1
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هایي های اصلي، شاخصاستفاده از تجزیه به مؤلفه با
های ژنتيکي از جهات مختلف بدست برای تمایز نمونه

های ژنتيکي با استفاده از تجزیه بندی نمونهآمد. گروه
و مقایسه  (Gower, 1971) گوور ای به روشخوشه
. برای ترسيم شدانجام  K-means با استفاده از هاگروه

بندی چند بعدی ها از روش مقياسفاصله ژنتيکي گونه
هایي برای منظور دست یافتن به شاخصاستفاده شد. به
های مورد بررسي، تجزیه تابع تشخيص تمایز بين گونه

 11تمام محاسبات آماری با استفاده از نسخه  انجام شد.
 .انجام گردید SPSSافزار نرم

 
 ( IBPGR, 1985( های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراننامه صفات ارزیابی شده در بررسی گونهتوصیف -2 جدول

 امتیازدهی صفت

 (2خوابيده )          (0خوابيده )نيمه           (9ایستاده ) عادت رشد

 بوته بالغ، از سطح زمين تا نوک سنبله بدون در نظر گرفتن ریشك 0متوسط ارتفاع  ارتفاع بوته

 (2) ضخيم            (0) متوسط          (9) نازک(      5بسيار نازک ) ضخامت ساقه

 (2) کرک زیاد       (0) کرک متوسط        (9) کرک کم      (5بدون کرک ) کرکدار بودن گره

 (2) کرک زیاد       (0) کرک متوسط        (9) کرک کم      (5بدون کرک ) کرکدار بودن برگ

 (7) نامتقارن(         1) متقارن شکل پانیکول

 خوشچه انتخاب شده بطور تصادفي 0ميانگين تعداد دانه در  تعداد دانه در خوشچه

 (2) ایستاده            (0نيمه ایستاده )            (9) خميده ایستادگی پانیکول

 (2) ایستاده            (0نيمه ایستاده )            (9) خميده چهسنبلایستادگی 

 (2) استوار            (0) نسبتا خميده             (9) خميده استواری برگ پرچم

 (2بلند )             (0) متوسط                 (9کوتاه ) طول ریشک

 (1غيره )     (0) سياه     (4قرمز )     (9خاکستری )     (7زرد )     (1سفيد ) رنگ لما

 (1دانه پوشيده )(        5دانه بدون پوشش ) دانه یدگیپوش

 (2) کرک زیاد      (0) کرک متوسط        (9) کرک کم       (5بدون کرک ) دانه دانه کرکدار بودن قاعده

 (1غيره ) (   0) (    سياه4قرمز )      (9خاکستری )     (7زرد )      (1سفيد ) رنگ دانه

 خوشچه انتخاب شده بطور تصادفي 0ميانگين عرض دانه در  عرض دانه

 خوشچه انتخاب شده بطور تصادفي 0ميانگين طول دانه در  طول دانه

 وزن صد دانه سالم بطور تصادفي وزن صددانه

 (2) کرک زیاد       (0) کرک متوسط        (9) کرک کم        (5بدون کرک ) کرکدار بودن لما

 (2) کرک زیاد       (0) کرک متوسط        (9) کرک کم        (5بدون کرک ) کرکدار بودن دانه

 ( 4) از قاعده 7/1(    بيش از 9از قاعده ) 7/1(    7از قاعده ) 9/1(   1از قاعده ) 4/1 محل اتصال ریشك

 

 نتایج
گيری شده نشان داد که بررسي فراواني صفات اندازه   

، گره بدون کرک، عادت رشد ایستاده، ضخامت ساقه نازک
برگ پرچم خميده، برگ بدون کرک، شکل پانيکول 
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نامتقارن، پانيکول ایستاده، سنبلچه ایستاده، رنگ سفيد لما، 
بطور  ، طول ریشك متوسط و بلندزیاد در قاعده دانه کرک

مشترک، رنگ دانه زرد، کرک زیاد لما، کرک زیاد دانه، دانه 

دارای  نيمه پایيني لماو محل اتصال ریشك  بدون پوشش
 (.1)شکل  ندبيشترین فراواني در جمعيت مورد ارزیابي بود

 

 

 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایرانبررسی گونهنمودار توزیع فراوانی صفات ارزیابی شده در  -1شکل 
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 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراننمودار توزیع فراوانی صفات ارزیابی شده در بررسی گونه -1شکل ادامه 
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مقادیر شاخص شانون برای صفات کيفي به تفکيك  
ارائه شده است. در  9های مورد بررسي در جدول گونه

دارای باالترین  ها، صفت رنگ لمامجموع جمعيت گونه
( و در نتيجه بيشترین ميزان 47/1مقدار شاخص شانون )

صفت پوشيدگي نظر از صفات فاقد تنوع، بود. صرفتنوع 
بود. همچنين در برخوردار ( 12/5کمترین تنوع ) ازدانه 

باالترین ا صفت رنگ لم ،هریك از چهار گونه مورد بررسي
صفت  ،A. barbata. در گونه را داشتمقدار شاخص شانون 

پوشيدگي دانه دارای مقدار صفر برای شاخص شانون و فاقد 
، عادت صفت ایستادگي پانيکول ،و بعد از آن تنوع بود

( 7/5از کمترین مقدار تنوع ) دار بودن گرهرشدی و کرک
صفات پوشيدگي دانه  ،A. wiestii. در گونه ندبرخوردار بود

، دارای 12/5دار بودن گره، با مقدار شاخص شانون و کرک

صفات  ،A. fatuaدر گونه  کمترین ميزان تنوع بودند.
دار بودن برگ دارای مقدار صفر دار بودن گره و کرککرک

 ،A. sativaبرای شاخص شانون و فاقد تنوع بودند. در گونه 
ك، عادت رشدی و صفات رنگ لما، رنگ دانه، طول ریش

دار بودن قاعده دار بودن گره دارای تنوع و صفات کرککرک
ساقه، ایستادگي سنبلچه، استواری برگ پرچم، شکل 

دار دار بودن دانه، ایستادگي پانيکول، کرکپانيکول، کرک
، پوشيدگي دانه ساقهریشك، ضخامت اتصال بودن لما، محل 

ر تحقيق تانگ و ددار بودن برگ فاقد تنوع بودند. و کرک
 نمونه ژنتيکي 114( بر روی Tang et al., 2014همکاران )

های مختلف یوالف، صفت رنگ گلوم دارای بيشترین از گونه
و رنگ سفيد دانه دارای کمترین تنوع ژنتيکي در بين صفات 

   کيفي بود.
 

 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایرانکیفی در ارزیابی گونه مقادیر شاخص شانون مرتبط با صفات -3جدول 
A. sativa A. fatua A. wiestii A. barbata All صفت 

 دانه قاعده بودن دارکرک 1/24 1 1/22 1/04 0
 سنبلچه ایستادگي 0/92 0/67 0/84 1/04 0
 پرچم برگ استواری 0/86 0/98 0/74 0/69 0
 پانيکول شکل 0/67 0/56 0/69 0/69 0
 دانه بودن دارکرک 0/81 0/67 0/65 0/69 0
 پانيکول ایستادگي 0/67 0/2 0/62 0/69 0
 لما بودن دارکرک 1/01 0/64 1/1 0/56 0
 ریشك اتصال محل 1/03 0/94 1/03 0/56 0
 ساقه ضخامت 0/86 0/86 0/84 0/56 0
 دانه پوشيدگي 0/17 0 0/18 0/56 0
 برگ بودن دارکرک 0/28 0/33 0/3 0 0

 لما رنگ 1/42 1/33 1/4 1/39 0/69
 دانه رنگ 1/21 1/16 0/98 0/69 0/69
 ریشك طول 0/88 0/85 0/9 0/56 0/69
 رشدی عادت 0/51 0/2 0/52 0/56 0/69
 گره بودن دارکرک 0/27 0/2 0/18 0 0/69

 

 49/12داد کله  های اصللي نشلان   نتایج تجزیه به مؤلفه
ها، در هفت مؤلفه اصلي قابل درصد تغييرات موجود در داده

مؤلفله   (. براساس ضلرایب متغيرهلا،  4باشد )جدول بيان مي
دار بودن قاعلده  اصلي اول بر مقادیر بيشتر برای صفات کرک

دار بلودن  دانه، ایستادگي سنبلچه، ایستادگي پلانيکول، کلرک  
انيکول و مقادیر کمتر بلرای  دار بودن دانه و شکل پلما، کرک

هلای  داشلت. نمونله  کيلد  أتصفات عرض دانه و طلول دانله   
( A. sativa)هلر دو از گونله    110575و  110514ژنتيکي 
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دارای بيشترین مقلدار از لحلاظ ایلن مؤلفله اصللي بودنلد.       
را از سلایر   A. sativaبنلابراین ایلن مؤلفله توانسلت گونله      

(، A. barbata) 400يکلي  هلای ژنت نماید. نمونه جداها گونه
110515 (A. fatua ،)442 (A. wiestii ،)442 (A. 

barbata ،)110514 (A. wiestii و )441 (A. fatua )
ترتيب در مرتبه بعلدی از لحلاظ مؤلفله اصللي اول قلرار      به

داشتند. مؤلفه اصلي دوم بر مقادیر بيشتر برای صفات تعلداد  
لملا و مقلادیر کمتلر بلرای     بلودن  دار دانه در سنبلچه و کرک
 442هلای ژنتيکلي   داشت. نمونهکيد أتصفت ضخامت ساقه 

(A. wiestii ،)442 (A. barbata ،)443 (A. barbata ،)
402 (A. barbata ،)110515 (A. fatua ،)110545 (A. 

barbata ،)493 (A. barbata و )110502 (A. barbata )
 ،اصللي بودنلد  دارای بيشترین مقلدار از لحلاظ ایلن مؤلفله     

هلای دارای تعلداد بيشلتر دانله در     عنلوان نمونله  به روازاین
مؤلفله   ند.دشدار و ساقه نازک شناسایي سنبلچه، لمای کرک

اصلي سوم بر مقادیر بيشتر بلرای صلفات وزن صلد دانله و     
استواری برگ پرچم و مقلادیر کمتلر بلرای صلفات علادت      

ن مؤلفه اصللي،  مقادیر بيشتر ای داشت. بنابراینکيد أترشدی 
های دانه درشت با برگ پرچم ایستاده و عادت رشدی نمونه

نماید. با توجه به اهميت صفات مذکور، ایستاده را متمایز مي
رسد این مؤلفه اصلي بلا عملکلرد دانله در ارتبلاط     بنظر مي

(، A. wiestii) 110572هللای ژنتيکللي نمونلله باشللد.مللي
110571 (A. barbata ،)110541 (A. wiestii ،)110505 

(A. wiestii،) 110591 (A. wiestii ،)400 (A. barbata )
( دارای بيشترین مقدار از لحاظ این مؤلفله  A. fatua) 441و 

 پوشليدگي دانله،   در مؤلفه اصلي چهارم صلفت  اصلي بودند.
مقلادیر   روازایلن  ،( بزرگي بلود -25/5دارای ضریب منفي )

هلای دارای دانله   نمونله  ،در این مؤلفه اصللي  عددی بزرگتر
 110514های ژنتيکلي  . نمونهکندميبدون پوشش را متمایز 

(A. sativa ،)110571 (A. barbata ،)110509(A. 

wiestii ،)110591 (A. wiestii ،)110517 (A. barbata )
( دارای بيشترین مقلدار از لحلاظ   A. barbata) 110599و 

جم صلفت محلل   در مؤلفه اصللي پلن   این مؤلفه اصلي بودند.
( برخلوردار بلود.   -14/5ریشك از بزرگترین ضریب منفي )

مقادیر بيشلتر از لحلاظ    دارایهای ژنتيکي بنابراین در نمونه
تلری  این مؤلفه اصلي، محل اتصال ریشك در موضلع پلائين  

(، A. fatua) 110515هللای ژنتيکللي  قللرار دارد. نمونلله 
110591 (A. wiestii ،)110541 (A. wiestii ،)411 (A. 

wiestii ،)400 (A. barbata ،)402 (A. barbata و )
110502 (A. wiestii   دارای بيشترین مقدار از لحلاظ ایلن )

مؤلفه اصلي بودند. در مؤلفه اصلي ششم صفات رنگ لملا و  
 روازایلن رنگ دانه دارای بزرگتلرین ضلریب مثبلت بودنلد،     

دارای های ژنتيکلي  مقادیر بيشتر برای این مؤلفه اصلي نمونه
هلای  نمایلد. نمونله  تر را متمایز ميرنگ لما و رنگ دانه تيره

 403 (A. wiestii ،)110517(، A. barbata) 405ژنتيکلي  
(A. barbata ،)110505 (A. wiestii ،)441 (A. wiestii ،)

411 (A. wiestii و )110575 (A. sativa  دارای بيشلترین )
 ،هفلتم مؤلفه اصلي  مقدار از لحاظ این مؤلفه اصلي بودند. در

از بزرگتللرین ضللریب مثبللت  گللرهدار بللودن صللفت کللرک
مقلادیر بيشلتر ایلن مؤلفله اصللي       بنلابراین برخوردار بلود،  

های بلا کلرک زیلاد را متملایز     هگر دارایهای ژنتيکي نمونه
 .400 (A(، A. wiestii) 110509های ژنتيکي . نمونهکندمي

barbata ،)411 (A. wiestii ،)405 (A. barbata ،)
110500 (A. fatua ،)403 (A. wiestii و )110592 (A. 

barbata   دارای بيشترین مقدار از لحاظ این مؤلفله اصللي )
های اصلي بر روی صفات کمّلي  نتایج تجزیه به مؤلفه بودند.

و همکلاران   های یوالف توسلط تانلگ  ارزیابي شده در گونه
(Tang et al., 2014   نشان داد کله پلنج مؤلفله )   اصللي اول
 ها دربرگرفتند. در دادهرا درصد از تغييرات کل  9/23
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 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراندر ارزیابی گونه صفات های اصلیمؤلفه ضرایب و ویژه مقادیر -4 جدول

های اصلیمؤلفه نام صفت  

 مؤلفه 7 مؤلفه 6 مؤلفه 5 مؤلفه 4 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه1 

 0/31 0/14- 0/19- 0/1 0/43 0/02 0/62 پانیکول شکل

 0/09 0/09- 0/14- 0/06- 0/22 0/32 0/76 پانیکول ایستادگی

 0 0/36- 0/14- 0/24- 0/34 0/29 0/53 سنبلچه ایستادگی

 0/25- 0/14 0/01 0/02 0/17- 0/35 0/62 دانه قاعده بودن دارکرک

 0/02 0/16 0/02 0/21 0/41 0/26 0/62- دانه عرض

 0/11 0/36 0/23 0/21- 0/38 0/33 0/57- دانه طول

 0/17 0/2 0/12 0/12 0/22- 0/52 0/58 لما بودن دارکرک

 0/18 0/09- 0/13 0/15- 0/04 0/11 0/67 دانه بودن دارکرک

 0 0/29 0 0/07 0/7 0/24 0/42- صددانه وزن

 0/07 0/23- 0/2 0/32 0/39 0/65- 0/21 ساقه ضخامت

 0/3- 0/17 0/27 0/26 0/18 0/49- 0/33 ریشک طول

 0/05- 0/07 0/23 0/49 0/03 0/66 0/14 سنبلچه در دانه تعداد

 0/17 0/08 0/2 0/18- 0/43 0/32- 0/33 بوته ارتفاع

 0/17 0/3- 0/45 0/03 0/42- 0/07 0/4- رشدی عادت

 0/13- 0/01- 0/23 0/16- 0/58 0/15- 0/14 پرچم برگ استواری

 0/08- 0/09- 0/35 0/7- 0/08- 0/04 0/17- دانه پوشیدگی

 0/22- 0/04 0/43 0/32 0/2- 0/12- 0/34 برگ بودن دارکرک

 0/07- 0/05- 0/64- 0/38 0/01- 0/13- 0/27- ریشک اتصال محل

 0/45 0/49 0/22- 0/31- 0/28- 0/38- 0/17 لما رنگ

 0/22 0/48 0/17 0/27 0/18- 0/21- 0/43 دانه رنگ

 0/61 0/32- 0/23 0/35 0/01 0/05 0/42- گره بودن دارکرک

 1/1 1/23 1/46 1/69 2/26 2/27 4/36 ویژه مقدار

 5/24 5/83 6/96 8/06 10/74 10/82 20/77 (%) نسبی واریانس

 68/43 63/18 57/35 50/39 42/33 31/59 20/77 (%) تجمعی واریانس

 .باشندمی نظر موردلفه ؤمی که زیر آنها خط کشیده شده دارای ضرایب بردارهای ویژه بیشتری در داعدا
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بررسللي فواصللل اقليدسللي نشللان داد کلله در مجمللوع  
 493پالسلللم ملللورد ارزیلللابي، دو نمونللله ژنتيکلللي  ژرم

(A. barbata و )443 (A. barbata دارای نزدیکتلللرین )
( و A. wiestii) 442ژنتيکللي و دو نمونلله ژنتيکللي فاصللله 

110503 (A. wiestii دارای دورترین فاصله ژنتيکي بودند )
های ژنتيکي مورد مطالعله بلا   نمونه )نتایج ارائه نشده است(.
در پنج گروه  K meansای به روش استفاده از تجزیه خوشه
 (. 0قرار داده شدند )جدول 

 

 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراندر ارزیابی گونه K meansبه روش  ایخوشههای حاصل از تجزیه مشخصات گروه -5 جدول

 صفاتنام 
   هاگروه  
1 2 3 4 5 

 117 88 98 69 106 بوته ارتفاع
 3 4 4 3 3 رشدی عادت

 5 4 4 3 4 ساقه ضخامت
 0 0 0 0 0 گره بودن دارکرک

 4 4 4 4 4 پرچم برگ استواری
 1 0 1 1 0 برگ بودن دارکرک

 2 1 1 2 2 پانیکول شکل
 7 6 6 7 7 پانیکول ایستادگی
 7 5 6 6 6 سنبلچه ایستادگی
 3 3 3 2 3 لما رنگ

 6 4 5 5 6 دانه قاعده بودن دارکرک
 6 5 6 5 6 ریشک طول

 2 2 2 2 2 سنبلچه در دانه تعداد
 3 2 2 2 2 دانه رنگ
 2 2/2 1/9 2/1 2/2 دانه عرض
 7/6 8/4 8/2 8 8/4 دانه طول

 2/05 2/31 2/09 2/17 2/41 صددانه وزن
 5 5 6 5 6 لما بودن دارکرک
 6 6 6 6 6 دانه بودن دارکرک

 0 0 0 0 0 دانه پوشیدگی
 3 3 3 3 3 ریشک اتصال محل

 7 10 8 6 18 عضو تعداد
 

این  نمونه ژنتيکي را دربرداشت. 12گروه اول تعداد 
وزن صد دانه، گروه دارای بيشترین مقدار برای صفات 

)به همراه  طول دانه )به همراه گروه چهارم( و عرض دانه
دهد که تجزیه بود. این نتایج نشان مي گروه چهارم(

دانه  ویژگيهای ژنتيکي با ای توانسته است نمونهخوشه
نمونه  15تعداد  درشت را در گروهي متمایز قرار دهد.

 .A، هفت نمونه ژنتيکي از گونه A. wiestiiژنتيکي از گونه 

barbata  و یك نمونه ژنتيکي از گونهA. fatua  در این
گروه قرار گرفتند. گروه دوم تعداد شش نمونه ژنتيکي را 

کمترین مقدار ارتفاع بوته و دربرگرفت. این گروه دارای 
و  A. wiestiiرنگ لما بود. تعداد دو نمونه ژنتيکي از گونه 

در این گروه قرار  A. barbataچهار نمونه ژنتيکي از گونه 
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ها داشت گرفتند. گروه دوم بيشترین فاصله را از سایر گروه
(. گروه سوم تعداد هشت نمونه ژنتيکي را شامل 1)جدول 

دارای بيشترین مقدار به همراه گروه چهارم ه شد. این گرومي
برای صفت عادت رشدی بود. تعداد چهار نمونه ژنتيکي از 

و  A.barbata، سه نمونه ژنتيکي از گونه A. wiestiiگونه 
در این گروه قرار  A. fatuaیك نمونه ژنتيکي از گونه 

نمونه ژنتيکي را شامل شد.  15گرفتند. گروه چهارم تعداد 
ه دارای بيشترین مقدار برای صفات عادت رشدی این گرو

)به همراه گروه سوم(، عرض دانه )به همراه گروه اول( و 
طول دانه )به همراه گروه اول( و کمترین مقدار برای صفت 

دار بودن قاعده دانه بود. هر دو ایستادگي سنبلچه و کرک
تعداد پنج نمونه  ،A. sativaنمونه ژنتيکي متعلق به گونه 

 .A، یك نمونه ژنتيکي از گونه A. wiestiiتيکي از گونه ژن

barbata  و دو نمونه ژنتيکي از گونهA. fatua  در این گروه
قرار گرفتند. گروه پنجم، تعداد هفت نمونه ژنتيکي را شامل 

و پنج  A. wiestiiتعداد دو نمونه ژنتيکي از گونه  شد.مي
روه قرار گرفتند. در این گ A. barbataنمونه ژنتيکي از گونه 

این گروه دارای بيشترین مقدار صفات ارتفاع بوته، ضخامت 
و رنگ  )به همراه گروه اول( دار بودن قاعده دانهساقه، کرک

( و 09/2دانه بود. گروه اول و سوم دارای کمترین فاصله )
( از 53/42های دوم و پنجم دارای بيشترین فاصله )گروه

دار بودن گره و صفات کرک (.1یکدیگر بودند )جدول 
های تشکيل شده، تفاوتي نشان پوشيدگي دانه در بين گروه

 نداد.
 

 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراندر ارزیابی گونه K meansبه روش  ایخوشههای حاصل از تجزیه اقلیدسی گروه فواصل -6 جدول

هاگروه  1 2 3 4 5 

1 - 37/44 8/53 18/68 10/85 

2  - 29/13 19/14 48/09 

3   - 10/44 19/19 

4    - 29/27 

5     - 

      

 
 بندی چند بعدیهای یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس روش مقیاسنمودار پراکنش گونه -2شکل 
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مبتني بر روش های مورد بررسي در نمودار پراکنش گونه
دورتر از سایر  A.sativaبندی چند بعدی، گونه مقياس

 (. 7های مورد بررسي قرار گرفت )شکل گونه

 

 های یوالف بانک ژن گیاهی ملی ایراندر ارزیابی گونه صفات تابع تشخیص ضرایب و ویژه مقادیر -7 جدول

3تابع 2تابع  1تابع   صفت 

 بوته ارتفاع 0/005 0/022 0/003-

 رشدی عادت 0/012- 0/068- 0/012

 ساقه ضخامت 0/182- 0/259- 0/174

 گره بودن دارکرک 0/074- 0/373- 0/414-

 پرچم برگ استواری 0/236 0/279 0/092-

 برگ بودن دارکرک 0/092- 0/309 0/114-

 پانیکول شکل 0/781- 1/759 0/445-

 پانیکول ایستادگی 0/9 0/61- 0/243-

 سنبلچه ایستادگی 0/116 0/126- 0/141

 لما رنگ 0/056 0/061 0/379

 دانه قاعده بودن دارکرک 0/116 0/184- 0/304-

 ریشک طول 0/164- 0/037- 0/248

 سنبلچه در دانه تعداد 0/194 2/227 1/57

 دانه رنگ 0/099- 0/929- 0/575-

 دانه عرض 0/583- 2/224- 1/932

 دانه طول 0/07- 0/707 0/395-

 صددانه وزن 0/142- 0/069- 1/066-

 لما بودن دارکرک 0/235 0/262 0/231

 دانه بودن دارکرک 0/286 0/234- 0/137

 دانه پوشیدگی 0/561- 2/201 2/728

 ریشک اتصال محل 0/265- 1/3 0/63-

 ویژه مقدار 2/461 0/912 0/451

  (%) نسبی واریانس 64/3 23/9 11/8

 (%)  تجمعی واریانس 64/3 88/2 100

 

مناسلبترین روش بلرای    از آنجا که تجزیه تابع تشلخيص     
ای قادر بله تفکيلك   باشد و تجزیه خوشهها ميتفکيك گونه

های یوالف نبود، از تجزیه تابع تشخيص به این منظلور  گونه

تجزیه تابع تشخيص برای چهار گونله در   استفاده شد. نتایج
 ارائه شده است. 2جدول 
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 بانك ژن گياهي ملي ایرانیوالف  گونه چهار صفات ميانگين اساس بر تشخيص توابع عددی مقادیر -2 جدول

3تابع 2تابع  1تابع   گونه 
-0/522 0/666 0/769        A. barbata 

0/198 -0/932 -0/03 A. wiestii 

1/807 1/677 -0/158 A. fatua 

-0/663 0/7 -7/028 A. sativa 

 
براین اساس، در مجموع سه تابع تشخيص حاصل گردید     

شد. با درصد از واریانس کل را شامل مي 155ميزان که به
ژنتيکي جدید را با های توان نمونهاستفاده از این توابع مي

های مورد بررسي منتسب کمترین فاصله، به یکي از گونه
دار بودن نمود. در تابع اول صفات ایستادگي پانيکول، کرک

دار بودن لما، تعداد دانه در دانه، استواری برگ پرچم، کرک
دانه دارای  قاعده بودن دارسنبلچه، ایستادگي سنبلچه و کرک

دانه  پانيکول، عرض صفات شکلبزرگترین ضریب مثبت و 
دانه دارای بزرگترین ضریب منفي بودند.  و پوشيدگي

رو این صفات در تابع اول از اهميت نسبي بيشتری ازاین
ها داشتند. برخوردار بوده و نقش بيشتری در تمایز بين گونه

دانه،  سنبلچه، پوشيدگي در دانه در تابع دوم صفات تعداد
ل ریشك دارای بزرگترین ضریب پانيکول و محل اتصا شکل

دانه دارای بزرگترین  دانه و رنگ مثبت و صفات عرض
دانه،  ضریب منفي بودند. در تابع سوم صفات پوشيدگي

لما دارای  سنبلچه و رنگ در دانه دانه، تعداد عرض
صددانه دارای  بزرگترین ضریب مثبت و صفت وزن

 بر شخيصت توابع عددی بزرگترین ضریب منفي بودند. مقادیر

 2مورد بررسي در جدول  چهار گونه صفات ميانگين اساس
 .Aهای شود گونهارائه شده است. همانطور که مشاهده مي

barbata  وA.sativa ترتيب بزرگترین مقدار عددی مثبت به
رو این تابع بيشترین تمایز را و منفي در تابع اول بودند، ازاین

مين ترتيب تابع دوم سبب بين این دو گونه برقرار نمود. به ه
شود. مي A. wiestiiو  A. fatuaهای بيشترین تمایز بين گونه

بندی مبتني بر تجزیه تابع تشخيص، دو نمونه براساس گروه
 .A، به گونه A. barbataاز گونه  412و  110517ژنتيکي 

wiestii های ژنتيکي متعلق به منتسب شدند و بقيه نمونه
گروه مربوط به همين گونه ، در A. barbataگونه 

(barbata A. قرار گرفتند. همچنين سه نمونه ژنتيکي )
 .A، به گونه A. wiestiiاز گونه  174و  110507، 110519

barbata ( از گونه 441و یك نمونه ژنتيکي )A. wiestii به ،
های ژنتيکي متعلق منتسب شدند و بقيه نمونه A. fatuaگونه 

 .Aر گروه مربوط به همين گونه )، دA. wiestiiبه گونه 

wiestii.قرار گرفتند ) 
 

 بحث

هلای نسلبت بله تلنش های زراعيگونهپذیری آسيب     
اینکه ویژه ، بهافزایش یافته است غيرزیستيزیسلتي و 

هلا بلدليل تغييلرات وقوع غيرمنتظره این تنشاحتمال 
 کشاورزی رو بههلای  جهلاني شلرایط محيطلي و سيسلتم

از این لحاظ بسيار مهم است کله ارقلام  افزایش است.
هلای ترکيبي از مقاوملت بله تلنش جدیدی توليد شود که

زیستي و غيرزیستي را هملراه بلا عملکلرد پایلدار داشلته 
هلای جدیلد منابع مهمي از آللل های اجدادی،گونه باشند.

 منظورتحقيقات متعددی به .پالسم هستندبرای توسعه ژرم
و  بومي کشور ایگياهان علوفه منابع ژنتيکيتنوع  ارزیابي

های برنامه برای های مطلوب و مناسبپالسمژرمشناسایي 
 Abbasi, 2012: Zahravi etاست )شده تاکنون انجام  نژادیبه

al., 2011) ،معرفي برای را نياز الزم این تحقيقات پيش
وجود  .دهدقرار مينژادگران های جدید در اختيار بهرقم

 قابليتتنوع ژنتيکي کافي در مواد ژنتيکي برای افزایش 
 ,.Qi et alباشد )عملکرد و کيفيت یوالف ضروری مي
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2008.) 
های مختلف تکامل در گياه یوالف و نظریه بررسي روند 

ها ، منجر به بازنگری نظریه گونهنهای آدر تفکيك گونه
 خاص شده استطور طور عمومي و در یوالف بهبه

(Ladizinsky, 2012.) هایي که دارای ارزش ویژه در جنسبه
شناسي کالسيك در صورت در نظر باشند، گياهاقتصادی مي

فایده خواهد نگرفتن روند تکامل و ارتباطات ژنتيکي، بي
. علت این امر این است که اجداد وحشي در هر جنس، بود

باشند و زراعي مي هایمنابع تنوع ژنتيکي برای اصالح گونه
برداری از دهنده امکان بهرهارتباطات ژنتيکي بين آنها نشان

بنابراین حذف  دهد.آنها برای این اهداف را نشان مي
های برای ادغام ویژگيمؤثر ها، تالشي مرزهای بين گونه

باشد که روند تکامل را نشان مورفولوژیکي و ژنتيکي مي
شناسان و رضایت گياه این رویکرد در آن واحد دهد.مي
 کند.نژادگران را جلب ميبه

ها بر اساس تعریف کالسيك آن با گونهدر این تحقيق 
با استفاده از بعد استفاده از کليد شناسایي تفکيك شدند و 

 (IBPGR, 1985 الملليبينمؤسسه های دستورالعمل

Bioversity برای ارزیابي تنوع در منابع ژنتيکي، مورد )
عمدتاً از صفات کيفي برای و مقایسه قرار گرفتند. ارزیابي 

با توجه به اینکه  های ژنتيکي استفاده شد.ارزیابي تنوع نمونه
از  روازاین ،این صفات کمتر تحت تأثير محيط بوده

پالسم باشند، توصيف ژرمپذیری باالتری برخوردار ميوراثت
وردار تواند از قابليت اعتماد بيشتری برخبراساس آنها مي

دهنده وجود تنوع مجموع نتایج این تحقيق نشانباشد. 
 پالسم یوالف بانك ژن گياهي ملي ایران بود.مناسب در ژرم

دار بودن قاعده دانه، ایستادگي برخي از صفات ازجمله کرک
 .Aهای گونه اهلي )سنبلچه، محل اتصال ریشك در نمونه

sativaهای وحشي از که در گونهدر حالي ،( فاقد تنوع بودند
نتایج این تحقيق نشان داد که تنوع باالیي برخوردار بودند. 

باشد و مي A. fatua، گونه ترین گونه به گونه زراعينزدیك
های بيولوژیکي تيجه با تعاریف ارائه شده برای گونهناین 

(Ladizinsky, 2012 ).البته برای حصول  مطابقت دارد
الزم است این  ،اختي صفات مذکوراطمينان از وجود یکنو

های بيشتری در تعداد نمونه آیندهخصوصيات در تحقيقات 
همچنين الزم است  از گونه زراعي مورد بررسي قرار گيرد.

. تحقيق انجام شودها نيز ارزش زراعي این ویژگيپيرامون 
های توان گونهميبراساس نتایج این تحقيق،  رحالهبه

نه ژني برای ایجاد تنوع در گونه عنوان خزارا به وحشي
    قرار داد. مورد توجه ،زراعي از لحاظ صفات مربوطه
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Abstract 

   In this research a total of 49 accessions in oat collection of National Plant Gene Bank of Iran 

belonging to four species of Avena barbata, A. wiestii, A. fatua and A. sativa were studied. The 

experiment was performed in an observatory design in research field of Seed and Plant 

Improvement Institute located in Karaj, Iran. The agromorphological traits were measured 

according to IBPGR descriptor. Based on Shannon index, lemma color had the largest variety 

(1.42). In principal component analysis, the first seven components comprised 68.43% of total 

variation. Two accessions of 439 (A. barbata) and 449 (A. barbata) were the nearest and two 

accessions of 447 (A. wiestii) and 115059 (A. wiestii) and were the farthest based on genetic 

distance. The studied accessions were placed  in five groups by K means clustering method. 

Three discriminant functions were developed justifying total variance in data. The first and 

second discriminant functions maintained the most distinction between two species of 

A. barbata and A.sativa and between two species of A. fatua and A. wiestii, respectively. Total 

results indicated presence of suitable diversity in the studied population based on the measured 

traits which could be exploited in oat breeding in future. In addition, the discriminant functions 

developed in this research could be used in distinguishing the relating oat species.  
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