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 چكيده

های تجزيه و تحليل چندمتغيره در بررسی تنوع ژنتيکی، تکخيص روابط بين صفات )موریولوژيک، تراعنی   گيری ات روش منظور ب ره به

جمعينت اسنپرس در قالنب طنرح      30ا های اسپرس بومی، آتمايکی ب و ینولوژيکی( و تعيين صفات س يم در توجيه تنوع عملکرد توده

 1391ن  1390، در شن ريور سنال   مرکز تحقيقات ککاورتی و منابع طايعنی آذربايجنان غربنی   تکرار در مزرع   3بلوک کامیً تصادیی با 

ر ساق  داری داشتند. هماستگی عملکرد علویه با تعداد شاشه د شده ات نظر صفات تراعی اشتیف معنا های بررسی انجام گریت. جمعيت

دار بنود. هماسنتگی    شدن منفی و معننا  اصلی، تعداد برگچه و تعداد ساق  مثات و با شاشص برداشت برگ و درج  روت ات کاشت تا ساز

های اصلی، برای  داری داشت. تجزيه به مؤلفه دار ناود، ولی ارتفاع بوته با تعداد برگچه هماستگی معنا یارتفاع بوته با عملکرد علویه معن

ترتيب عامل عملکرد، وتن شکک گياه،  درصد ات تنوع موجود را توجيه کردند و به 76مؤلفه را مکخص کرد که بي  ات  6صفات، کلي  

گذاری شدند. بنر ماننای نتنايج رگرسنيون      دهی، نام ن ینولوژيکی و سرعت گل حجم بوته، شاشص برداشت برگ، صفات موریولوژيکی

منزل  ينک شناشص    توانند به ارتفاع بوته و تعداد برگچه بيکترين تنوع عملکرد را توجيه کردند و میگام، صفاتی نظير تعداد ساقه،  به گام

 -984/0و  226/0، 716/0ترتينب   در گزين  قابل توصيه باشند. تجزي  عليت نيز اثر مستقيم اين سه صنفت بنر عملکنرد علوینه را بنه     

آماری چندمتغيرۀ يادشده در بررسی روابط بين متغيرهنای مختلنف کمتنی در    های  دهندۀ سودمندی کاربرد روش برآورد کرد. نتايج نکان

 گياه اسپرس است.

 های اصلی، تجزي  رگرسيون، تجزي  عليت، هماستگی. اسپرس، تجزيه به مؤلفه ها: واژه كلید
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 مقدمه

 بقنوالت  جمله ( اتOnobrychis viciifolia Scopاسپرس )

علوی   و ات نظر توليد، و يونجه است با رقابت ای قابل علویه

کيفيت در ميان گياهان مرتعی مورد توجه اسنت.   شوب و با

 را اسپرس باران کم شرايط ساتگاری به و شککی به مقاومت

 است، ساشته مطلوبی گياه مراتع و تارها ديم در برای ککت

 هايی ويژه شاک به مرتفع و کوهستانی نواحی در که طوری به

و  21) دارد شنوبی  رشند  شنوند،  می آبياری موقت طور به که

 مثاتنی بنا   هماسنتگی  تراعنی  گياهنان  معمنوالً تننوع   (.22

 هنا  سال تراعی طی گياهان. دارد ها آن جغرایيايی پراکندگی

 متننوعی  هنای  ژن متفاوت حاوی محيطی شرايط در تيستن

 تننوع  ات صحيح استفادۀ انتخاب و با بنابراين،(. 16)اند  شده

 .رسنيد  شنده  بيننی  پني   قانل  ات دافبنه اهن   توان می ژنتيکی

 نظينر  مسنائلی  دلينل  بنه  اسنپرس  ژنتيکنی  اصنیح  هرچنند 

 شناص  دگرگکننی کنه   و بودن چندساله ژنتيکی، پيچيدگی

 هنايی  محندوديت  با (،27)است  نيز ای علویه گياهان بيکتر

 ترين متداول ترکيای جديد همچنان ارقام ايجاد ست، رو روبه

ای اسنت   علوینه  قوالتب ديگر و اسپرس در اصیحی روش

 ارتاناط  نحنوۀ  و تننوع  مينزان  ات آگاهی تمينه، اين در(. 28)

 )نظينر  اقتصنادی  و م نم  های ويژگی با و با يکديگر صفات

گنزين    و شناسنايی  برای را تمينه تواند عملکرد علویه( می

 اشينر  هنای  سنال  در .آورد یراهم والدين تر دقيق و تر سريع

برای  ژنتيکی جديد منابع لمنظور حصو به تيادی های تیش

است  شده نژادی انجام به های طرح ات حمايت و برداری ب ره

 ها گراس ات ای علویه بقوالت در ژنتيکی تنوع (. بررسی20)

و  15) يونجه ويژه به ها گونه ات برشی و در است بوده بيکتر

 ارتينابی  و آوری جمنع  بنومی  هنای  توده( 18) شادر و( 16

 نظينر  ای برشنی گياهنان علوینه    دربنارۀ  ل،حا اين با. اند شده

 در  متمسنفانه . اسنت  شنده  انجنام  کمتنری  مطالعات اسپرس

شنده   انجنام  اسپرس در تمين  اندکی های پژوه  نيز ايران

 روين   محل نام به بيکتر ککور ژنتيکی های نمونه و است

 اينران  کنه  است حالی در اين(. 28) اند گذاری شده نام شود

 دنينا  در گيناهی  پیسنم  ژرم ات نظنر  سرشنار  مننابع  ات يکی

 ای علوینه  گياهان انواع ات وسيعی دامن  و شود  می محسوب

 ات اينران   همچننين . (22و  21ککور وجود دارد ) سطح در

 رسند  می نظر به شود و می محسوب اسپرس پراکن  مراکز

. باشند  برشنوردار  گيناه  اينن  بنرای  ارتشمندی تنوع ژنی ات

تننوع   اينن  ات بنرداری  ب ره و ابیارتي آوری، جمع شناسايی،

 و ای علویننه هننای رقننم توسننع  بننرای را تمينننه تواننند مننی

 آورد. یراهم ای غيرعلویه

 چنندين  تمنان  هنم  طنور  به متغيره چند آماری های وشر

 و تجزينه  دهنند. بننابراين، در   می قرار را مدنظر گيری انداته

موریولوژينک،   هنای  ه داد پاين   بنر  تننوع ژنتيکنی   تحلينل 

 متخصصنان  .دارنند  وسيعی مولکولی، کاربرد و يميايیبيوش

 منظنور  بنه  را هنای مختلنف   واريتنه  و ارقنام  نااتات اصیح

 موجود تنوع ات استفاده و ها آن ژنتيکی بين یاصل  به بردن پی

 اسنتفاده ات  کنند، می بندی دسته تیقی های در برنامه ها آن در

 منواد  نبي ژنتيکی موجود روابط تحليل و های تجزيه روش

 هنای  روش بنين  (. در25و  7اسنت )  الزامی امری اصیحی

 بنه  تجزين   و ای شوشنه  چندمتغيره، تجزين   تجزي  مختلف

 اهنداف  (. ات23هستند ) ها روش ترين اصلی م م های مؤلفه

صنفات کمتنی    کنه  اينن اسنت   اصنلی  هنای  مؤلفنه  به تجزيه

اين  نق  شیصه و اصلی مؤلف  قالب چند در را شده بررسی

ای  (. در مطالعنه 24) کنند  بينان  کنل  تنوع تايين در را صفات

داری بين عملکرد علویه بنا تعنداد سناقه در     هماستگی معنا

و  12واحد سطح و وتن ساقه در يونجنه گنزارش کردنند )   

ای ات  (. همچنين در مطالع  ديگری تننوع قابنل میحظنه   29

هننای اسننپرس  نظننر شصوصننيات موریولوژيننک در نمونننه

 (.6گزارش شده است )

صنفات م نم   ارتينابی  ، حاضنر  پژوه هدف ات انجام 

هنای   تنوده  تعندادی ات  ینولوژينک و ، تراعنی  ریولوژيکوم

شده است تنا ضنمن تعينين روابنط      اسپرس موجود بررسی
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 معيارهنای  منزلن   بنه را ب تنرين صنفات   صفات با عملکرد، 

هنای اسنپرس    در تنوده عملکرد ب اود ایزاي   برایانتخاب 

 معریی کرد.

 

 ها روش مواد و

های تجزيه و تحليل چندمتغيره  گيری ات روش منظور ب ره به

در بررسی تننوع ژنتيکنی، تکنخيص روابنط بنين صنفات       

)موریولوژيک، تراعی و ینولوژيکی( و تعيين صفات س يم 

های اسپرس بنومی، آتمايکنی    در توجيه تنوع عملکرد توده

جمعيت اسپرس در قالنب طنرح بلنوک کنامیً      30با تعداد 

مرکز تحقيقات ککناورتی  دیی با سه تکرار، در مزرع  تصا

، 1391ن  1390در شن ريور   و منابع طايعی آذربايجان غربی

جمعيت اسپرس تراعنی موجنود،    30ارتيابی شدند. تعداد  

طول  45˚10ʹبا مختصات مرکز همين در ايستگاه ساعتلوی 

عرض شنمالی و بنا ارتفناع ات سنطح درينا       37˚44ʹشرقی 

  .(1)جدول ککت شد  1320

 

 در بررسی روابط صفات شده مطالعه های اسپرس مشخصات جمعیت. 1جدول 

شمارۀ 

 جمعيت
 استان نام جمعيت

شمارۀ 

 جمعيت
 استان نام جمعيت

شمارۀ 

 جمعيت
 استان نام جمعيت

 هريس 1
آذربايجان 

 شرقی
 اردبيل نمين 21 اردبيل اردبيل 11

 ميانه 22 تنجان تنجان 12 تنجان شرمدره 2
ربايجان آذ

 شرقی

 تاريز 13 اردبيل گرمی 3
آذربايجان 

 شرقی
 اردبيل نير 23

 14 کردستان سنندج 4
آباد  شاک

 )اليگودرت(
 مرکزی شمين 24 لرستان

 مراغه 15 تنجان شدابنده 5
آذربايجان 

 شرقی
 اردبيل سوار بيله 25

 پيرانک ر 26 مرکزی یراهان 16 مرکزی گلپايگان 6
آذربايجان 

 غربی

7 
 ديزج

 )شوی(

آذربايجان 

 غربی
 آباد بستان 17

آذربايجان 

 شرقی
 هکترود 27

آذربايجان 

 شرقی

 همدان میير 28 اصف ان یريدن 18 ت ران چيتگار 8

 نقده 9
آذربايجان 

 غربی
 مرکزی سربند 29 اردبيل ش ر مککين 19

 چاراويما  20 مرکزی آشتيان 10
آذربايجان 

 شرقی
 اصف ان شوانسار 30
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، کمتنرين و  متوسنط منار ايسنتگاه هواشناسنی    بر پاي  آ

درجنه و   37و  -5/4، 7/12ترتينب   بيکترين دمای ساالنه به

قانل ات کاشنت و   متنر بنود.    ميلنی  4/309بارندگی سناليانه  

عمنق   در دوساتی تمين ات نقاط مختلف شاک مزرعه  آماده

تعينين   بنرای های مرکنب   نمونه متر سانتی 60ن  30و  30ن  0

نتنايج  . ايی موجنود شناک برداشنت شند    مقدار عناصر غنذ 

حندود   شناک اسنيديت    شاک نکان داد که  حاصل ات تجزي

منوس بنر    ميلنی  ينک حندود   ، هدايت الکتريکی شاک1/8

. اين پنژوه   رسی بودن  و نوع بایت شاک لومی متر سانتی

های کامل تصادیی با سه تکنرار اجنرا    در قالب طرح بلوک

ککت پناييزۀ اسنپرس،    ساتی تمين برای منظور آماده شد. به

عننیوه بننر شننخم پنناييزه، عمليننات تکميلننی شننامل شننخم 

بندی صورت  عميق، ديسک، تسطيح، ايجاد ن ر و کرت نيمه

 یسفات کيلوگرم 150 براساس مصریی کود پذيریت. ميزان

 تمنامی کنود   کنه  بود هکتار در اوره کيلوگرم 100 و آمونيم

 چنين  ات سپ نوبت دو در کود اوره و کاشت ات قال یسفاته

شن ريور   16شد. ککنت بنذور در    داده تمين به دوم و اول

 6شنامل   کرت کاری انجام شد. هر صورت شککه به 1390

 بنين  یاصنل   و 40 هنا  رديف بود. یاصل  بين متری 5رديف 

 80 نسنات  بنه  مصنریی  بذر ميزان بود. متر سانتی 80 ها کرت

آبياری . شد محاساه غیف با بذر نوع ات و هکتار در کيلوگرم

روت يک بار انجنام شند.    8ات تمان کاشت تا تمان برداشت 

 ات متنر  سنانتی  50 و کناری رديف 2آتمايکی،  کرت هر در

شند. در   گریته درنظر حاشيه عنوان کاشت به شطوط طریين

طول دورۀ رشد عمليات داشت )شامل واکناری، آبيناری و   

 های هرت( انجام شد. وجين علف

گينری صنفات    ی برای اننداته صورت تصادی پنج بوته به

ای ات  مختلننف ارتيننابی شنندند. در ايننن مطالعننه، مجموعننه

 روت ات صنفات شننامل صننفات ینولوژيننک تراعننی )درجنن  

 درجن   ،دهی گل تا کاشت ات روت درج  ،شدن ساز تا کاشت

 ارتفناع  جملنه  رسنيدگی( موریولوژينک ات   تا کاشت ات روت

 ،برگچه عدادبرگ، ت درساق  اصلی، تعداد شاشه بوته، تعداد

سناقه،   شکک وتن ،برگچه عرض ،برگچه طول ،برگ طول

 تعنداد  ،آذينن  گنل  طنول  ،آذين گل تعداد ،برگ شکک وتن

بوتنه و   10بنرداری ات   با نمونه ،آذين گل شکک وتن ،ساقه

 گيری شند. همچننين عملکنرد    ها انداته گيری ات آن ميانگين

گينری ات دو شنط    با اننداته  ،برداشت برگ شاشص ،علویه

گيری شد. شنايان   مربع انداته متر 2/3وسط هر کرت معادل 

هنای   منظور محاساه عملکرد علویه، ردينف  ذکر است که به

هنا،   بنودن داده  ميانی برداشت و توتين شند. پنس ات نرمنال   

تجزي  واريانس برای صفات مختلف انجام گریت. مقايسن   

( در LSDدار ) ميانگين تيمارها به روش حداقل تفاوت معنا

 درصد انجام شد.  5طح س

برای بررسی وجود يا ناود رابط  شطی بنين متغيرهنای   

 صنفات  بنين سادۀ پيرسون  هماستگی شده، ضرايب مطالعه

 تعينين  منظنور  بنه  گام به رگرسيون گام ات سپس شد، محاساه

 علوینه  عملکنرد  تننوع  توجينه  در بيکنتری  س م که صفاتی

نينز براسناس    های اصلی شد. تجزيه به مؤلفه استفاده دارند،

های اصلی همان تعداد صفات صورت گریت.  ميانگين داده

ای به روش حداقل  ها ات تجزي  شوشه بندی توده برای گروه

( بر مانای ماتريس یاصل  اقليدوسنی  Wardواريانس وارد )

منزل  معيار یاصله اسنتفاده شند. بنرای درک روابنط بنين       به

را در صفات و شناسايی شصوصنياتی کنه بيکنترين نقن      

کنند و همچنين برای تعينين   تغييرات عملکرد علویه ايفا می

آثار مستقيم و غيرمستقيم صفات بنر عملکنرد ات تجزينه و    

ایزارهنای   ات ننرم  (.14تحليل ضرايب مسنير اسنتفاده شند )   

برای تجزيه و تحليل آمناری   Path2و  SAS ،SPSS آماری

 د.پرداتی استفاده ش برای داده Excelایزار  و ات نرم

 

 نتایج و بحث

 تجزیۀ واریانس

های  نتايج تجزي  واريانس نکان داد که تفاوت بين جمعيت
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شده  بدغ ر در از صدف       اسپرس از نظر تمام صفات بررسی

درصه معندادار   1شهن در سطح  درجۀ روز از کاش  تا سبز

شده    توان از این تندو  در توی ده ارمدام اصد       اس  و می

شه ، درجدۀ روز از   ارزیابی ات برداری کرد. در ب ن صف بهر 

درصده، کمردرین و شدا       97/1شدهن بدا    کاش  تا سبز

درصدده، ب رددررین  ددریر ت   ددرات را  2/39برداشدد  بددا 

(.  دددریر ت   دددرات یددد  مع دددار 2داشدددرنه وجدددهو  

پذیری ارزش صدفات را   شه  اس  کغ م زان تکرار اسرانهارد

ط بدر  بودن آن ب دانرر تدیر ر کدح م د      دهه و پای ن نران می

توان اظهار داش  کدغ از   صفات موردنظر اس ؛ بنابراین می

هدا   شدهن، جمع د    نظر صف  درجۀ روز از کاش  تا سدبز 

تیر ر عوامل م  طی نظ ر ارتفا ، بارنهگی و ر ر   کمرر ت  

کغ م  ط تیر ر ب ررری بدر شدا      مرار گرفرنه، درصورتی

 اکوت پ دا لی و 36ها داش . در بررسی  برداش  جمع  

 77/1دهی با   ارجی اسپرس، صف  تعهاد روز تا اتمام گل

 (.4درصه کمررین  ریر ت   رات داش  و

 

 های مختلف اسپرس شده در جمعیت گیری واریانس صفات اندازه ۀتجزی. 2جدول 

 منابع ت   رات
 درجۀ

 آزادی

 شه  م انر ن مربعات صفات مطایعغ

 ارتفا 

 بوتغ

 تعهاد

 شا غ

 تعهاد

 برگ

 تعهاد

 رگچغب

 طو 

 برگ

 طو 

 برگچغ

 عرض

 برگچغ

 وزن

  ر 

 سامغ

 وزن

  ر  

 برگ

 3/0 * 2/0 01/0 4/0 ** 6/5 * 24/8 * 15/44 ** 63/93 ** 13/16 2 بلوک

 4/0 ** 1 ** 03/0 * 2/0 ** 2/9 ** 1/7 ** 41/38 ** 98/16 ** 99/131 ** 29 ت مار

 1/0 3/0 01/0 05/0 8/1 2/2 68/7 7/3 7/33 58 اشربا  آزمایری

 9/22 6/28 9/17 3/8 4/12 9/9 75/20 56/24 7/7   ریر ت   رات و%(

 درصه و ر رمعنادار 1درصه،  5دار در سطح احرما   ترت ر معنا بغ - nsو  **، *

 

 2جدول  مۀادا

 منابع

 ت   رات

در

 جۀ

آزاد

 ی

 شه  م انر ن مربعات صفات مطایعغ

 تعهاد

 آذین گل

 طو 

 آذین گل
 تعها سامغ

 وزن

  ر 

 آذین گل

 عملکرد 

 علوفغ

 شا  

 برداش 

GDD  
 شهن سبز

GDD 
 دهی گل

GDD 
 رس هن

 01/700* 3/37700** 4/151 3/1 9/131121 1/9** 5/6307** 1/79** 5/9 2 بلوک

 3/3671** 5/9078** 9/137 9/1** 1/1602107** 1/ ** 2/682** 2/26** 5/18** 29 ت مار

 1/1210 8/2337 1/126 8/0 3/379645 45/0 4/148 4/7 9/3 58 اشربا  آزمایری

 2/3 4/21 97/1 2/39 9/16 1/30 05/26 01/11 6/26  و%( ریر ت   رات

 دار درصه و ر رمعنا 1درصه،  5دار در سطح احرما   ترت ر معنا بغ – nsو  **، *
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های شنمارۀ   بيکترين عملکرد علویه مربوط به جمعيت

(. همواره دستيابی 3دول بود )ج 14و  13، 20، 26، 10، 11

به عملکرد باال، نتيج  انتخاب براساس صفات یيزيولوژيک 

و موریولوژيک مؤثر بر عملکرد و نيز شناسايی نحوۀ کنترل 

 (. 29ها بوده است ) ژنتيکی آن

 

 های مختلف گیری شده در جمعیت میانگین صفات اندازه ۀمقایس .3جدول 

 طول برگچه طول برگ تعداد برگچه تعداد برگ تعداد شاشه ارتفاع بوته شمارۀ جمعيت

1 a87 defg5/7 cdefg14 efgh33/14 cdefg6/9 efghi5/2 
2 ijk67 fg5 fghi10 hi12 efg1/9 ghij4/2 
3 ab84 bcde5/9 defgh7/12 bcde8/15 defg2/9 efghi5/2 
4 defghi5/73 abc11 efghi17/11 cdefg15 defg4/9 cdefg7/2 
5 jk5/63 fg5/5 ghi66/9 ghi13 fg9/8 fghij5/2 
6 hijk69 bcde5/9 fghi1/10 efgh2/14 bcdefg3/10 efghi6/2 
7 abc5/83 g5/4 bcdef5/14 efgh67/13 a8/16 abc1/3 
8 abcdefgh78 defg5/7 bcde17/15 efgh4/14 cdefg7/9 ijk3/2 
9 abcdef80 efg5/6 bc78/17 bcde1/16 bcdefg10 ijk3/2 
10 abcd82 a14 cdefgh6/13 bcdefg3/15 b1/12 efghi6/2 
11 ab84 bcd10 cdefgh73/13 ab59/17 bcd3/11 a2/3 
12 abcdef80 efg5/6 bcdef5/14 cdefg15 defg3/9 jk1/2 
13 abcdef80 cdef8 defgh25/12 bcdef5/15 bcde1/11 cdefg7/2 
14 bcdefghi75 defg5/7 fghi10 efgh9/13 bc6/11 bcdef8/2 
15 ijk68 g5/4 cdefg1/14 efgh8/13 g8/8 ijk3/2 
16 efghij5/71 bcd10 defgh4/12 bcdefg3/15 a2/15 efghi6/2 
17 abcde5/80 defg5/7 ghi75/9 efg5/14 defg5/9 fghij5/2 
18 a85 defg7 defgh13 efg53/14 bcdefg5/10 defgh7/2 
19 abcdefg5/79 ab12 a5/26 cdefg15 cdefg7/9 ab1/3 
20 ghij5/70 bcde9 defgh83/12 fghi33/13 bcde1/11 bcdefg8/2 
21 defghi73 ab5/11 bcde53/15 a5/18 bcdefg4/10 fghij5/2 
22 cdefghi5/74 fg5/5 i58/7 cdefg15 bcdefg2/10 cdefg7/2 
23 defghi73 efg5/6 b93/18 abc2/17 b1/12 abcd3 
24 cdefghi5/74 cdef8 defgh42/12 bcdef5/15 defg3/9 efghi5/2 
25 bcdefghi75 defg7 cdef38/14 bcde16 bcdef1/11 hijk3/2 
26 abcdef80 cdef8 cdefg17/14 abcd17 bcdefg1/10 ijk3/2 
27 k5/60 fg5 fghi63/10 i11/11 bcdefg5/10 k04/2 
28 fghij71 defg5/7 bcd16 cdefg9/14 bcd3/11 efghi5/2 
29 hijk69 g5/4 hi21/9 defg75/14 bcdefg11 bcdef8/2 
30 efghij72 bcde9 cdefg17/14 bcdef7/15 cdefg7/9 bcde9/2 
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 3جدول  ۀادام

 تعداد ساقه آذين طول گل آذين تعداد گل وتن شکک برگ وتن شکک ساقه عرض برگچه شمارۀ جمعيت

1 cdefgh57/0 cdefg93/1 cdefgh11/1 bcdefghi33/7 fghij1/23 fghij5/39 

2 h43/0 h1/1 gh75/0 fghij6 cdefghi2/25 k19 

3 bcdefg61/0 cdefgh8/1 bcdef25/1 cdefghij5/6 bcdef4/27 cdefgh5/48 

4 cdefgh60/0 fgh57/1 cdef2/1 cdefghij7 ij8/20 a5/71 

5 cdefgh60/0 gh24/1 fgh85/0 defghij33/6 j20 efghij42 

6 abcd72/0 gh3/1 defgh02/1 ij1/5 defghi1/25 dfghi5/46 

7 abc73/0 bcdef34/2 bcd45/1 bcdef16/9 defghi9/24 bcdefg5/51 

8 cdefgh59/0 gh3/1 efgh97/0 defghij27/6 hij2/21 cdefgh5/48 

9 fgh51/0 cdefgh78/1 bcdef27/1 bc6/9 cdefghi2/25 hijk30 

10 cdefgh56/0 efgh65/1 cdefgh05/1 cdefghij63/6 ghij7/22 abcde61 

11 abcdefg65/0 cdefgh81/1 cdef2/1 efghij17/6 hij4/21 abcdefg52 

12 gh50/0 cdefgh88/1 efgh93/0 bcdefgh33/8 a9/31 jk25 

13 bcdefg63/0 gh43/1 fgh89/0 cdefghij5/6 bcdefg5/26 cdefg50 

14 abcde70/0 gh26/1 efgh91/0 bcdefg8/8 ab7/29 abcd64 

15 efgh53/0 gh29/1 efgh96/0 cdefghij7 defghi1/25 defgh5/47 

16 abcdefg67/0 gh32/1 cdef2/1 ghij63/5 defghi9/24 abcdef59 

17 abcdefg65/0 h08/1 fgh84/0 ij92/4 efghij8/23 ghijk37 

18 abcdefg66/0 bcdef37/2 bcdef25/1 bcdefghi83/7 fghij2/23 defghi46 

19 cdefgh58/0 a47/3 a58/2 a58/17 abcde6/27 jk26 

20 a82/0 defgh71/1 cdefg17/1 bcdefghi33/7 abcd1/29 abcde5/61 

21 abcdef68/0 bcde42/2 bc47/1 bcd43/9 bcdefg3/26 ab70 

22 abcd73/0 gh25/1 h72/0 j4 abc5/29 ijk27 

23 ab78/0 ab88/2 b67/1 b37/10 bcdefgh5/25 abc5/67 

24 fgh51/0 fgh55/1 cdefgh07/1 ij5 efghij3/24 abcde61 

25 efgh53/0 efgh60/1 bcdef25/1 cdefghij63/6 ghij2/22 fghij5/39 

26 defgh55/0 bc6/2 cdef19/1 cdefghij63/6 cdefghi1/25 efghij5/42 

27 cdefgh57/0 defgh75/1 cdefgh07/1 bcdefg62/8 j1/20 k5/18 

28 bcdefg62/0 defgh72/1 cdefgh14/1 bcde33/9 efghij1/24 ghijk5/35 

29 abcdef69/0 gh27/1 h73/0 hij21/5 efghij7/23 cdefg50 

30 abcd72/0 bcd52/2 bcde33/1 bcdefghi66/7 hij6/21 abcd5/65 
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 3جدول ۀادام

 رسيدن GDD دهی گل GDD شدن ساز GDD شاشص برداشت عملکرد علویه آذين وتن شکک گل شمارۀ جمعيت

1 cdefg1/2 cdefg3867 b7/1 b3/572 a3/213 cdefgh1059 

2 g36/1 k2350 b8/1 b4/573 a1/344 abcde1096 

3 cdefg36/2 cdefghi3500 b1/2 b6/574 a1/202 abc1114 

4 efg78/1 bcdefg4100 b1/2 b5/557 a7/198 abcdefg1077 

5 efg79/1 jk2467 a2/6 b3/570 a4/209 defgh1048 

6 cdefg31/2 defghij3400 b3/2 b4/568 b4/148 gh1022 

7 bcde64/2 fghijk3250 b2/2 b7/569 ab7/162 ab1120 

8 fg47/1 hijk2700 b8/2 b8/573 a2/172 abcdefg1077 

9 bcdef56/2 cdefghi3600 b1/2 b9/566 a2/198 gh1022 

10 g39/1 ab5033 b2 b8/560 b4/130 h1017 

11 cdefg27/2 a5150 b8/1 b2/561 a3/195 abcde1096 

12 bc06/3 ghijk3117 b8/1 a1/597 a205 defgh1048 

13 efg79/1 ghijk3100 b5/2 b1/570 a4/209 abcdefgh1077 

14 efg63/1 abcd4383 b2 b3/563 a3/220 abcdef1083 

15 efg74/1 abcde4267 b7/1 b571 a9/186 abc1114 

16 efg7/1 cdefg3933 b8/1 b4/568 a6/215 abcde1096 

17 efg61/1 ghijk3100 b2 b5/569 a3/235 fgh1028 

18 cdefg07/2 cdefgh3617 b5/2 b3/571 a2/198 h1017 

19 a06/5 ghijk3133 b7/1 b9/568 a5/233 abcd1102 

20 cdefg15/2 abcde4333 b8/1 b3/559 a3/280 abc1114 

21 bcd97/2 cdefg3783 b3/2 b2/571 a6/373 gh1022 

22 cdefg96/1 ijk2600 b5/2 b3/573 a4/263 efgh1041 

23 b56/3 abcdef4167 b1/2 b4/573 a2/245 abcdef1083 

24 efg75/1 cdefghi3517 b4/2 b3/569 a1/172 abc1113 

25 defg88/1 abcde4283 b7/1 b3/572 a3/190 abcde1096 

26 cdefg25/2 abc4467 b9/1 b4/571 a8/263 defgh1047 

27 efg87/1 hijk2667 b7/2 b5/570 a9/293 cdefgh1059 

28 bcde71/2 efghij3367 b1/2 b1/567 a7/290 bcdefgh1065 

29 efg85/1 fghijk3183 b3/2 b8/570 a8/289 defgh1047 

30 b56/3 abcde4350 b2/2 b5/567 a7/220 a1131 
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ای ات  کلي  اجزای یيزيولوژيک و موریولوژيک ات درجنه 

تنوع ژنتيکی برشوردار اسنت و عملکنرد علوین  بسنته بنه      

دهند. بننابراين،    محيط و ژنوتيپ ریتار متفناوتی نکنان منی   

های مختلف اسپرس، گزين   اشتیف بين عملکرد جمعيت

سناتد. در   پنذير منی   ها با عملکرد مطلوب را امکان جمعيت

های غيرساشتمانی در  مقدار ذشيرۀ کربوهيدرات گياه شادر،

محل طوق  گياه و دمنای محنيط، ات عوامنل م نم منؤثر در      

ميزان سرعت رشد است که بسته به نوع رقم و دمای محيط 

دهنی نکنان    گنل  GDD(. مقايس  ميانگين 1متفاوت است )

دهنی را داشنتند،    گنل  GDDهايی که بيکترين  داد، جمعيت

هنای دينررس در    واقع جمعيت رند. درتری دا عملکرد پايين

مرحل  آشر رشدی شود با گرمنا و تنن  شکنکی مواجنه     

هنای   تری نسات بنه جمعينت   شدند، بنابراين عملکرد پايين

منزلن  يکنی     تودرس داشتند. ميانگين تعداد ساقه در بوته به

شنود. در   تلقنی منی    ات اجزای م م عملکنرد هنر جمعينت   

، 14، 30، 23، 21، 4هنايی نظينر    پژوه  حاضر، جمعينت 

سنناقه در بوتننه ات بيکننترين   60بننا بنني  ات  24و  10، 20

توانند برای توسنع    تنی برشوردار بودند و می پتانسيل پنجه

 ارقام مطلوب گزين  شوند.

 

 همبستگی صفات

های برتر مسنتلزم   های اصیحی برای گزين  ژنوتيپ برنامه

ماستگی (. بنابراين، ات ه8) استتوجه به هماستگی صفات 

بين صنفات    ساده برای دستيابی به اطیعات در مورد رابط

ها با عملکرد استفاده شند. بررسنی هماسنتگی     و ارتااط آن

گيری شده نکان داد که عملکنرد علوینه    صفات انداته ۀساد

اصلی، تعداد برگچه و تعداد   با صفات تعداد شاشه در ساق

د داردرصنند هماسننتگی مثاننت  1سنناقه در سننطح احتمننال 

 (.4جدول )

تواند بيانگر وجود لينکاژ ژنی بنا   های باال می هماستگی

هنا   گونه هماستگی هايی با آثار چندگانه باشد. وجود اين ژن

طنور   دهند کنه بتوانند بنه     به پژوهکگر اينن امکنان را منی   

غيرمستقيم و با دقت بيکتری با توجه به کل صفات، عمنل  

 علویه عملکرد ينب دار معنا انتخاب را انجام دهد. هماستگی

نينز   يونجنه  در سناقه  وتن و سنطح  در واحند  ساقه تعداد با

و  12دارد ) حاضر مطابقنت  پژوه  نتايج با شد که مکاهده

 دار معنا را اسپرس در ساقه تعداد عملکرد با هماستگی (.29

بود و هماسنتگی عملکنرد علوینه در اسنپرس بنا صنفات       

(. 11است ) دار ینولوژيک و درصد مادۀ شکک منفی و معنا

دهی  همچنين عملکرد بيولوژيک با صفات تعداد روت تا گل

(. در اينن  4)صفات ینولوژيکی( هماستگی منفنی داشنت )  

مطالعه، عملکرد علویه با ارتفاع بوته و درج  روت ات کاشت 

دار نکنان ننداد.    دهنی و رسنيدگی هماسنتگی معننا     تا گنل 

عملکرد را بايند  رسد که تمثير ارتفاع بر  به نظر می  حال اين با

در کنار تمثير آن بر تعداد برگچه و شناشه در نظنر گرینت.    

تمثير مستقيم و غيرمستقيم اجزای م م عملکرد بر يکنديگر  

شنود. همچننين اگرچنه     در بخ  تجزي  علّيت، بحن  منی  

دهی با وتن سناقه، تعنداد    ارتفاع بوت  اسپرس در شروع گل

تگی مستقيم گره و عملکرد علویه در همان چين هماس ميان

دارد، ولی ارتفاع بيکتر بوته عمیً یاقد ارتش است و شايد 

به اين دليل باشد که ایزاي  تعداد چين )ات طريق سنرعت  

مراتب مؤثرتر ات  باتيابی و تودتر رسيدن به ارتفاع معين( به

ایزاي  محصنول ينک چنين )ات طرينق داشنتن بيکنترين       

(. کناه   9ارتفاع( در ایزاي  عملکرد کل علوینه اسنت )  

انجامد، اما سناب   ارتفاع يونجه به کاه  عملکرد علویه می

(. در پنژوه   10شنود )  ایزاي  برگ و کيفيت علوینه منی  

حاضر نيز، ناود هماستگی بين ارتفناع بنا عملکنرد علوینه     

نکان داد که اهميت نسای اين جزء کمتر ات عملکنرد سناير   

 اجزاست.
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 های اصلی مؤلفه به تجزیه

های اصلی برای کاه  تعنداد متغيرهنای     به مؤلفه ات تجزيه

اوليه، توصيف و تکريح کل تنوع موجود در يک جامعنه و  

(. اينن  26شنود )  تايين س م صنفات در تننوع اسنتفاده منی    

هنای اسنپرس انجنام     صفت در توده 18تجزيه که براساس 

 87/76شد، ش  مؤلفنه را مکنخص کنرد کنه درمجمنوع      

ها را توجيه کردند )جندول   دهدرصد ات تنوع موجود بين دا

هنا    (. برای ت ي  ضرايب ماتريس مؤلفه، آن تعداد ات مؤلفه5

بنود انتخناب شندند     1تنر ات   ها بزرگ که ريک  مکخص  آن

هنا   (. مجموع مقادير ويژه برابنر بنا کنل وارينانس داده    26)

( است و مقادير ويژه برای يک مؤلف  اصلی، سن م  44/18)

دهند. مؤلفن     واريانس کل نکان می واريانس آن مؤلفه را ات

درصند ات کنل    85/28تن نايی   اول که عملکرد ناميده شد به

 5درصند ات تغيينرات توسنط     02/48تنوع را تايين کنرد و  

بردار ديگر توجيه شند. در مؤلفن  اول، شناشص برداشنت     

شندن و درجن  روت ات    برگ، درج  روت ات کاشنت تنا سناز   

صنفت ديگنر در    15دهی در ج نت منفنی و    کاشت تا گل

تنرين   ج ت مثانت سن يم هسنتند. در اينن مؤلفنه، بنزرگ      

ترتينب عملکنرد علوینه،     دار بنه  ضرايب عاملی مثات و معنا

وتن برگ، تعداد شاشه، تعداد برگ و وتن ساقه بود. مؤلف  

ها  درصد ات کل واريانس داده 8/16دوم )وتن شکک گياه( 

عناملی   تنرين ضنرايب   را توجيه کرد. در اين مؤلفه، بنزرگ 

آذينن،   ترتيب متعلق به صفات تعداد گنل  دار به مثات و معنا

آذين، تعداد برگ، وتن شکک ساقه، درج   وتن شکک گل

شندن و وتن شکنک بنرگ بنود. در      روت ات کاشت تا سناز 

مؤلف  دوم، تعداد ساقه در ج ت منفی مؤثر بنود. بننابراين،   

 ي هر گونه ایزاي  در مؤلف  دوم ممکن است منجر به ایزا

تنرين   سوم )حجم بوتنه( بنزرگ   مؤلف در عملکرد شود. در 

ترتيب متعلنق بنه صنفات     دار به ضرايب عاملی مثات و معنا

عرض برگچه، طول برگچه و شاشص برداشت بنرگ بنود.   

درصند ات   05/9چ ارمين مؤلفه )شاشص برداشنت بنرگ(   

تغييننرات متغيرهننا را شننامل شنند. در ايننن مؤلفننه، صننفت  

دار قنرار   ضنريب مثانت و معننا    شاشص برداشت بنرگ بنا  

آذينن و طنول بنرگ بنا ضنرايب       گریت و صفات طول گل

دار قننرار گریتننند. مؤلفنن  پنننجم )صننفات    منفننی و معنننا 

درصنند ات واريننانس   26/6ن ینولننوژيکی(   موریولننوژيکی

صفات را توضيح داد. در اين مؤلفه، صفات تعداد برگچنه،  

 ينن، شناشص برداشنت بنرگ و درجن  روت ات     ذآ طول گل

دار قرار گریتند و  کاشت تا برداشت با ضرايب مثات و معنا

صفت درج  روت ات کاشت تا رسيدگی با ضنرايب منفنی و   

درصد  25/5دار قرار گریت. در شکمين مؤلفه با توجيه  معنا

دهی،  ات تغييرات متغيرها، صفات درج  روت ات کاشت تا گل

قنرار   دار تعداد شاشه و تعداد برگچه بنا اثنر مثانت و معننا    

گریت و همچنين صفات درج  روت ات کاشت تا رسنيدگی  

و ارتفاع بوته با اثر منفی قرار گریت، بنابراين عامل سرعت 

گذاری شد. با در نظر گریتن هماستگی صنفات   دهی نام گل

هنا، در برنامن     مختلف با عملکرد و ويژگی هر يک ات عامل

اال و اصیحی برای ایزاي  عملکرد، التم است عامل اول ب

ترتينب صنفاتی    عامل دوم پايين درنظر گریته شود، تا بدين

ها اینزاي  و   که هماستگی مثات با عملکرد دانه در ژنوتيپ

 صفات با هماستگی منفی با عملکرد کاه  داده شوند.

 

 گام به رگرسيون گام

گام برای  به ای به روش گام نتايج حاصل ات رگرسيون مرحله

گيری  غير تابع و ساير صفات انداتهمنزل  مت عملکرد علویه به

نکان داده شنده   6 منزل  متغيرهای مستقل در جدول  شده به

اساس آن صنفات تعنداد سناقه، ارتفناع بوتنه و       است که بر

ماندنند و   تعداد شاشه در مندل رگرسنيونی در مندل بناقی    

ارتفاع  X2تعداد ساقه و  X1به دست آمد که در آن  1رابط  

 ه است. تعداد شاش X3و  بوته

(1) 

X366/0 +X2022/1713 +X1168/6193  +3853 = Y  
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يایتنه نينز معنادل     ضريب تکخيص تجمعی مدل براتش 

 6/72مجمنوع   دارد اينن صنفات در   بوده که بيان می 726/0

کننند.   درصد تنوع موجود در عملکرد علویه را توجينه منی  

( در Yترين صفات مؤثر بر عملکرد علویه ) اين صفات م م

شندۀ اسنپرس هسنتند و احتمناالً گنزين        ای مطالعهه توده

منظور ایزاي  عملکرد علویه ات طريق صنفات، اثنربخ     به

شواهد بود و بنا اینزاي  هنر ينک ات اجنزای عملکنرد در       

تنوان بنه اینزاي  عملکنرد دسنت       شده می های مطالعه توده

ای هر عامنل، در   يایت. با توجه به ضرايب تکخيص مرحله

 8/56که صفت تعداد سناقه بني  ات    شود مدل مکاهده می

درصد ات تنوع موجود در عملکرد علویه را توجينه کنرد و   

پس ات آن ارتفاع بوته و تعداد برگچه در مندل رگرسنيونی   

شند. ات   وارد شد، بنابراين به عنوان اجزای عملکرد تجزينه  

آيد که انتخاب برای تعداد ساقه  متغيرهای مدل چنين، برمی

هايی که  شود. همچنين ژنوتيپ منجر می به ایزاي  عملکرد

ارتفاع بوته بلندتر و تعداد برگچه بيکتری داشنته باشنند، ات   

 پتانسيل توليد عملکرد باالتری برشوردارند.

ارتفاع گياه، ضخامت ساقه و تعنداد سناقه در اسنپرس    

  اننند. همچنننين منزلنن  اجننزای عملکننرد گننزارش شننده  بننه

تر و ضخامت سناق    کوتاهارتفاع  هايی ات اسپرس که  ینوتيپ

دليل داشنتن تعنداد سناق  بيکنتر در بوتنه،       کمتر داشتند، به

(. ساير پژوهکنگران نينز   9عملکرد باالتری را نکان دادند )

منزلن  اجنزای    تعداد ساق  اصلی، ارتفاع و تعداد برگ را بنه 

ای کنه بنر    (. در مطالعه19عملکرد در اسپرس معریی کرد )

ينانگين تعنداد سناقه در واحند     روی يونجه انجام گریت، م

سطح مؤثرترين شصوصيت موریولوژيک بر عملکرد يونجه 

درصد ات تغيينرات   63تن ايی  که اين عامل به طوری است، به

(. اين در حالی است عملکرد 12کند ) عملکرد را توجيه می

علوی  يونجه را تابع تعداد ساقه در واحد سطح، تعداد ساقه 

قه بننود و عملکننرد در سنناقه  در بوتننه و عملکننرد در سننا 

  (. در مطالعن  29شنود )  ترين جزء عملکرد محسوب می م م

ای یسکيوی بلند، قطر يقه، توان استقرار، درصند   گياه علویه

ترتينب بيکنترين    مادۀ شکک، ارتفاع و تعداد ساق  بارور به

(. 22توجيننه را در منندل رگرسننيونی چننندمتغيره داشننتند ) 

پژوهکگران صنفات تعنداد   همچنين در بررسی تعدادی ات 

منزلن  اجنزای    آذين و تعداد ساقه در بوتنه را بنه   بذر در گل

 (.5اصلی عملکرد بذر در شادر قرمز معریی کردند )

 

 گام به ثر بر عملکرد علوفه براساس مدل رگرسیونی گامؤضرایب رگرسیونی صفات م .6جدول 

 متغير
 ضريب

 رگرسيونی

 اشتااه

 استاندارد

 ئیضريب رگرسيونی جز

 شده استاندارد
T 

 سطح

 دار معنا

 ضريب تکخيص

 ای مرحله

 ضريب تکخيص

 تجمعی

 568/0 568/0 029/0 314/2 256/0 369/1 168/3 تعداد ساقه

 657/0 089/0 0/0 -406/6 -907/1 392/267 -022/1713 ارتفاع بوته

 726/0 069/0 0/0 650/5 639/1 117/0 /660 تعداد برگچه

    179/8  184/471 619/3853 عرض ات ماد 
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 تجزیۀ علّيت

گينری   تجزي  ضرايب هماستگی صفات مختلف، به تصميم

منزلن    در مورد ارتش اهميت نسای و انتخاب اين صفات به

(. نتنايج تجزين  علّينت    2کند ) معيارهای انتخاب، کمک می

گام در  به شده در مدل رگرسيون گام اساس متغيرهای وارد بر

است. تعداد ساقه بيکترين اثنر مسنتقيم   ارائه شده  7 جدول 

( را بر عملکرد داشت. بننابراين، هماسنتگی آن بنا    716/0)

عملکرد عمدتاً ات طريق اثر مستقيم اسنت. اثنر غيرمسنتقيم    

( و ارتفناع  456/0تعداد ساقه، ات طريق تعداد برگچن  بناال )  

که با ایزاي  تعداد ساقه،  طوری ( بود، به066/0بوت  ناچيز )

رگچه در بوته ایزاي  و درنتيجنه عملکنرد اینزاي     تعداد ب

يابد. بنابراين، بنا اینزاي  تعنداد سناقه، تعنداد برگچنه        می

تنمثير قنرار نگرینت.     ایزاي  يایت، ولی ارتفاع بوته تحنت 

( بنر عملکنرد   226/0ارتفاع بوته اثر مستقيم قابل تنوج ی ) 

نکان داد و اثر غيرمستقيم آن ات طريق تعداد برگچنه منفنی   

 ( بود.008/0( و ات طريق تعداد ساقه ناچيز )-845/0)

منزلن  منؤثرترين    در يونجه تعداد ساقه و ارتفاع بوته به

(. 13و  3) صفت در تککيل عملکنرد معرینی شنده اسنت    

( -/984دلينل داشنتن اثنر مسنتقيم منفنی )      تعداد برگچه بنه 

تواند رابطن  شنوبی بنا عملکنرد علوینه داشنته باشند.         نمی

دليل داشتن اثر مستقيم مثانت   عداد ساقه بهبنابراين، صفت ت

بودن اثر غيرمستقيم ات طريق دو  و همچنين باال و قابل توجه

منزل  معيار گزين  در ج ت اصیح  تواند به صفت ديگر می

برای ایزاي  عملکرد علوینه در اسنپرس مطنرح شنود. در     

مطالع  حاضر، تنمثير غيرمسنتقيم تعنداد برگچنه عمندتاً ات      

ساقه بود. با توجه به هماسنتگی بنين صنفات     طريق تعداد

دار بود، ولنی بنا    هماستگی ارتفاع بوته با تعداد برگچه معنا

(. بنابراين، به نظنر  4تعداد ساقه هماستگی نداشت )جدول 

های با قامت بلندتر، تعداد برگچن  تيناد و    رسد ژنوتيپ می

کنه    آنجنا  درنتيجه عملکنرد بنااليی شواهنند داشنت، امنا ات     

هنای   گياهی دگرگکن است و هر توده ات ژنوتينپ  اسپرس

مجموع هماستگی ارتفناع بنا    مختلفی تککيل شده است، در

 دار نکده است. عملکرد علویه معنا

 

 ای خوشه ۀتجزی

انتخاب ب ترين والدين بنرای تیقنی، در    براین پژوهکگرا

هايی هستند که ات نظنر ژنتيکنی ات هنم     پی ارقام يا ژنوتيپ

  تواند ات طريق بررسی یاصنل  ين امر م م میدور باشند که ا

ها براسناس صنفات موریولوژينک بنا اسنتفاده       بين ژنوتيپ

دسنت آيند. هنگنام اسنتفاده ات      های بن  روش تجزيه شوشنه 

ارقامی کنه در   ،های اصیحی در پروژه صفات موریولوژيک

بنه عننوان والندين در     ،گيرند های دور ات هم قرار می دسته

تنا مولند تننوع ژنتيکنی بيکنتری       شوند یمها استفاده  تیقی

ژنوتينپ اسنپرس    30بنندی   نمنودار گنروه   1 باشنند. شنکل  

 دهد. شده را نکان می براساس شصوصيات ینوتيپی ارتيابی

 

 های اسپرس مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد در توده آثارعلیت برای تعیین  ۀتجزی. 7جدول 

 اثر مستقيم صفات
 ضريب هماستگی ق صفتاثر غيرمستقيم ات طري

 تعداد برگچه ارتفاع بوته تعداد ساقه با عملکرد

 61/0** 456/0 066/0 - 716/0 تعداد ساقه

 30/0 -845/0 - 008/0 226/0 ارتفاع بوته

 52/0** - 595/0 -053/0 -984/0 تعداد برگچه

 32/0مانده =  باقی
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 به روش وارد  شده مطالعه اسپرس براساس صفات زراعی، مورفولوژیک و فنولوژیک های ای توده خوشه ۀدندروگرام حاصل از تجزی .1 شکل

 

 جمعیت اسپرس 30صفات در  ۀای براساس كلی خوشه ۀتابع تشخیص برای تعیین برش دندروگرام حاصل از تجزی ۀتجزی .8جدول 

 دو-کی المادا ويلکس سطح احتمال گروه

2 005/0 012/0 015/33 
 

 17گنروه اول تعنداد   )دو گروه  ،ای شوشه  نتايج تجزي

را نکان داد که اين نتايج  (ژنوتيپ 13ژنوتيپ و گروه دوم 

 .(8جندول  د )شن ييند  متنابع تکنخيص ت    تجزين   به وسنيل 

ژنتيکنی   نظرگيرند ات  هايی که در يک گروه قرار می ژنوتيپ

میحظنه   1 بيکتر به هم شايه هسنتند. بنا توجنه بنه شنکل     

ها ات يکنديگر تيناد اسنت.     گروهژنتيکی   شود که یاصل می

های دورتنری   هايی که در گروه تیقی بين ژنوتيپ ،بنابراين

( 26و  9 ۀجمعينت شنمار   ،اند )بنه عننوان مثنال    قرار گریته

د کنهتروتيس توليد  بيکترينتواند نتاجی با تنوع تياد و  می

 ،هايی که در اين دو گروه قرار دارند (. با تیقی ژنوتيپ26)

حنداکثر تننوع دسنت ياینت. نتنايج در چچنم        توان بنه  می

دهد که گزين   ( نکان میPerenninal ryegrassچندساله )

يک ژنوتيپ برتر ات هنر کیسنتر )ينا تينر کیسنتر( بنرای       

تککيل يک تيرمجموعه متنوع ات والدين، مناسنب بنوده و   

حاصننل ات ايننن والنندين   Syn2و  Syn1ترکياننی   واريتنن

ا والدينی کنه همنه ات درون   هتروتيس بيکتری در مقايسه ب

 (.17يک کیستر انتخاب شده بودند، دارد )
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 گيری نتيجه

نتايج تجزي  واريانس و مقايس  ميانگين نکنان داد کنه بنين    

شنده، اشنتیف بسنيار     ها در اغلب صنفات مطالعنه   جمعيت

اساس مقايسن  مينانگين صنفات،     داری وجود داشت. بر معنا

 11هنای   علوینه، شنماره  ها ات نظر عملکرد  برترين جمعيت

هنا   )آشتيان( معریی شدند. ات اينن جمعينت   10)اردبيل( و 

توان برای معریی به تارعان برای ککنت در شنرايط آبنی     می

ب ره جست. تجزيه و تحليل هماستگی سناده نکنان داد کنه    

تنرين   صفات تعداد شاشه، تعداد برگچه و تعنداد سناقه م نم   

که  حالی شوند، در یاجزای مؤثر بر عملکرد علویه محسوب م

دار نکنان ننداد،    ارتفاع بوته با عملکرد علویه هماستگی معننا 

ولی هماستگی آن با تعداد برگچه )به عنوان يکنی ات اجنزای   

گنام و   بنه  دار بود. همچنين تجزي  رگرسيون گام عملکرد( معنا

تجزي  عليت نکان داد که صفات تعداد ساقه، ارتفناع بوتنه و   

گذار بر عملکرد علویه بنه   ين اجزای تمثيرتر تعداد برگچه م م

آيند و با توجيه مقدار تيادی ات تغيينرات موجنود    حساب می

هننای اصننیحی بننه عنننوان  در عملکننرد اسننپرس در برنامننه

معيارهای گزين  برای اصیح عملکرد علویه در اسپرس در 

های اصلی نيز، ضنرايب مناتريس    نظر گریت. تجزيه به مؤلفه

ه نکان داد که با گزين  ترکياات متفناوتی ات  مؤلف 6مؤلفه در 

هنای   اين صفت امکنان ب انود عملکنرد علوینه در جمعينت     

 اسپرس وجود دارد.
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