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) (Schrebاز نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی
فاطمه امینی*
استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
تاریخ وصول مقاله1393/10/08 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/16 :

چكيده
بهمنظور ارزیابی صفات زراعی و مورفولوژیکی در فامیلهای نیمهخواهری (پلیکراس) گیاه ف کیوی بلند ،بذور باصهل از پلهیکهراس
 25ژنوتیپ در طرح بلو های کامل تصادفی با سه تکرار ،در مزرعهۀ تحقیقهاتی در اصهفهان ،طهی سهالههای  1390و  1391کشهت و
ارزیابی شدند .صفات ارزیابی شده شامل تعداد روز تا گردهافشانی ،ارتفاع بوته ،تعداد ساقۀ بارور ،طهول و عهر

بهرگ پهرچم ،طهول

خوشه ،عملکرد بذر در هر بوته و عملکرد علوفۀ خشک بود .بیشترین میانگین عملکرد علوفه برابهر  113گهرم و کمتهرین آن  53گهرم
به ترتیب در فامیلهای شمارۀ  25و  13مشاهده شد .مقای ه های میانگین عملکرد بذر نشان داد فامیلهای  12و  2بیشترین و فامیهل 13
کمترین عملکرد بذر در وابد سط و عملکرد تکبوته را داشتند .وراثتپذیری عمومی عملکرد بذر در بوته و عملکرد بهذر در وابهد
سط بهترتیب  66و  32درصد برآورد شد .براساس نتایج باصل از تجزیۀ خوشهای ،صفات مطالعهشده فامیلهای ف کیوی بلنهد در 4
گروه قرار گرفتند .تجزیۀ واریانس و مقای ۀ میانگین فامیلها برای صفات مختلف ژنوتیپهای برتر را مشخص کرد .برای بهبود صهفت
قطر یقه که وراثتپذیری عمومی کمی دارد ،تالقی ژنوتیپهایی از گروه  1و  3امکان موفقیت بیشتری دارد ،چون این فامیلها میهانگین
ن بتاً خو

برای این صفت و نیز فاصلۀ ژنتیکی بیشتری با هم دارند کهه ابتمهال وقهوع هتهروزیس را بیشهتر مهیکنهد .بها توجهه بهه

وراثتپذیری عمومی باالی صفات ارتفاع بوته و طول خوشه که از اجزای عملکرد ه تند ،انتخا

فامیلهای گروه سوم بهرای اسهتفاده

در برنامههای اصالبی آینده سودمند خواهد بود.
كلیدواژهها :تجزیۀ خوشهای ،فامیل نیمهخواهری ،فسکیوی بلند.

* نوی نده م ئول

Email: aminif@ut.ac.ir

فاطمه امینی

مقدمه

نیازی به اختهکردن و یا تالقی با دست ندارنهد ( .)11تولیهد

ف کیوی بلند (Festuca arundinacea Schreb. = Lolium

ارقام سهاختگی متهداولتهرین روش اصهالبی در گیاههان

) arundinaceum (Schreb) S. J. Darbysh.یههک گیههاه

علوفهای و چمنی است که معموالً از کلونهای والهد یها از

آلوهگزاپلوئیههههد ( )2n=6x=42بهههها سههههاختار ژنتیکههههی

طریههق بههذر بههه دنبههال آزمههون نتههاج نیمهههخههواهری یهها

 PPG1G1G2G2و توارث دیزومی است .این گیاه بهومی

تمامخواهری تولید میشوند.

اروپا و آفریقای شهمالی اسهت و اکوتیهپههای اروپهایی و

فامیههلهههای نیمهههخههواهری از راههههای مختلههف تولیههد

و

میشوند .چههار نهوع سی هتم تالقهی (آزاد گهرده افشهانی،

سازگار با شرایط محیطی متفهاوت دارنهد کهه نشهاندهنهدۀ

پلیکراس ،تاپکراس و تالقیههای دایآلهل) معرفهی شهد

دریای مدیترانهه

( .)7تالقیهای دایآلل کمتر در اصهالح نباتهات کهاربردی

است .چند ویژگی برتر آن نظیر عملکرد علوفۀ بهاال ،فصهل

استفاده میشوند زیرا فقهط تعهداد کمهی والهد را مهیتهوان

طوالنی چرا ،تولید بذر ن هبتاً خهو  ،سهازگاری بها دامنهۀ

بررسی کرد .در نتاج باصل از آزاد گردهافشانی هم بذور از

به سرما و بفاظهت

روی والد مهادری برداشهت مهیشهوند ،ولهی والهد پهدری

خا کشت این گیاه را با ر بت بیشتری مواجه کرده است.

مشخص نی ت؛ درصورتیکه در نتاج باصل از پلیکهراس

این گیاه به علت داشتن ریشههای فیبری ،ضخیم و محکم،

و تاپکراس ،دانههای گردۀ والدین پدری تودهای همگن از

عمیق و گ ترده سبب کاهش فرسایش خا میشود (.)19

دانههای گرده کلیۀ ژنوتیپهای والدی است .در روشهای

آفریقای شمالی خصوصیات و سهطوح پلوئیهدی خها
تکامل متفاوت این گیاه در شمال و جنو

وسیعی از شرایط خا  ،مقاومت خو

یادشده بعد از انجام تالقی ،بذور ژنوتیپهایی که یک والد

در ایران ف کیوی بلند به طور طبیعی در مراتر شهمالی،

مشتر

مرکزی و ربی رویش دارد و در تولید علوفه و بفاظت از

روش پلیکراس کلونهای یک بوتهه بهه گونههای در میهان

خا مؤثر است .کشت این گیاه بهصورت زراعهی متهداول

کلون بوتههای دیگر قرار میگیرد که امکان تالقی تصهادفی

نشههده اسههت ،امهها از پتان ههیل بههاالیی بهرای تولیههد علوفههه

برای همۀ ژنوتیپها فراهم شود.

به صورت زراعی و مرتعی برخوردار است ( .)18ایهن گیهاه

متخصصان اصالح نباتات ارقام و واریتههای مختلف را

بهترین رشد را در شرایط سرد انجام میدهد و تنها گهراس

بهمنظور پیبردن به فاصلۀ ژنتیکی بهین آنهها و اسهتفاده از

فصل سرد است که تاب تانهای گرم و زم تانهای سرد را

تنوع موجود در آن هها در برنامههههای تالقهی دسهتهبنهدی

برای چند سال متمادی تحمل مهیکنهد ( .)19در ف هکیوی

میکنند و هتروزیس یها برتهری هیبریهدهها را بهر میهانگین

بلند نیز همچون سایر گیاههان زراعهی ،تولیهد ارقهام دارای
عملکرد و کیفیت مطلو

دارند ،فامیلههای نیمههخهواهری ه هتند ( .)11در

والدین ،با فاصلۀ ژنتیکی بین آنها مهرتبط مهیداننهد ( 10و

و مقاوم به آفات و بیمهاریهها از

 .)17فاصلۀ ژنتیکی بین جمعیتهها را مهیتهوان بهراسهاس

اهداف مهم بهنژادی مح و میشود (.)19

رابطۀ خویشاوندی و شجرهای و یا براساس ترکیب ژنتیکی

گونهۀ ف هتوکا خودناسهازگار و دگرگشهن اسهت کهه

مشخص کرد .در پژوهشی تجزیۀ کالستر به روش وارد بها

گردهافشانی در آن بهوسیلۀ باد صورت میگیرد ( .)19بهدلیل

اسههتفاده از روش فاصههلۀ اقلیدوسههی بههر روی  31ژنوتیههپ

کوچکبودن گلهها ،اختههکهردن گهل در آن دشهوار اسهت.

ف کیوی بلند انجام شد و ژنوتیپها در  2دسته گروهبنهدی

بنابراین ،بیشتر سی تمهای اصالبی در گراسههای چمنهی

شدند ( 46 .)1اکوتیپ مختلف از ف کیوی بلند مطالعه شد

دگرگشن چندساله نظیر ف کیوی بلند ،روشهایی ه تند که

و با بهکارگیری نمودار خوشهای آنها را از نظر ویژگیهای
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ارزیابی فامیلهای نیمهخواهری فسکیوی بلند ) Lolium arundinaceum (Schrebاز نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی

فنولوژیک ،مورفولوژیک و زراعی به پهنج گهروه جداگانهه

کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .هر کهرت شهامل 20

تق یم کرد ( .)3با بررسی سیتوژنتیکی 14 ،گونهۀ دیپلوئیهد

بوتههه در دو ردیههف بهها فاصههلۀ بههین و داخههل ردیههف 40

جنس  Onobrychisبا کمهک تجزیهۀ کالسهتر در  4گهروه

سانتیمتر کاشته شدند .کشت بذور به صورت کپهای انجهام

مختلهههف قهههرار گرفهههت ( .)2پژوهشهههگران در مطالعهههۀ

و سپس تنک شد .صفات روز تا گردهافشهانی ،طهول بهرگ

خانوادههای ناتنی ف کیوی مرتعهی باصهل از پلهیکهراس،

پرچم ( ،(cmعر

برگ پرچم ) ،(mmطول خوشه )،)cm

تنوع فامیلها از نظر صفات عملکرد و زودرسی را بررسهی

تعداد ساقۀ بارور در بوته ،عملکهرد بهذر در ههر بوتهه ()g

همزمان بهین و درون

عملکرد بذر در وابد سط ( ،)Kg/haارتفهاع بوتهه (،)cm

تککلون است و پیشهنهاد شهد کهه

عملکرد علوفۀ خشک ( ،)gعملکرد علوفۀ خشک در وابد

برای اصالح در جمعیت گیاهان علوفهای چندسهاله بایهد از

سههط ( )Kg/haو قطههر یقههه ( )cmروی  30بوتههه از هههر

در جمعیهت اسهتفاده شهود .ههدف

جمعیت در هر تکرار اندازه گیهری شهد .ضهریب تغییهرات

کردند ( .)6نتایج نشان داد که انتخا
فامیلها بهتر از انتخا
آزمون نتهاج و انتخها

ژنتیکی ( )CVgبهصورت زیر محاسبه شد (:)18

پژوهش باضر ،مطالعهۀ صهفات زراعهی و مورفولهوژیکی

CVg= (σg/μ) 100

فامیلهایی نیمهخهواهری ف هکیوی بلنهد باصهل از روش

()1

پلیکراس برای تهیۀ ارقام ساختگی با ویژگیهای برتر بود.

 σgو  μبههترتیهب انحهراف معیهار ژنتیکهی و میههانگین
صفات است .وراثتپذیری عمهومی مطهابق روش نهوین و

مواد و روشها

اسلیپر  1983براساس رابطۀ زیر برآورد شد.

 25ژنوتیپ والدی به طور تصادفی از یک خزانهۀ تکهراردار
بزرگ که در سال  1383تشکیل شده بهود ،انتخها
( .)3برای انتخها

h2 = σˆ2f / σˆ2p

()2

شهدند

واریانس فنوتیپی ) (σˆ2pبا استفاده از فرمول:

گیاههان والهدینی اسهتفادهشهده در ایهن

()3

مطالعه ،تمام ژنوتیپها در خزانه ( 1100ژنوتیپ) براسهاس

σˆ2p = σˆ2F + σˆ2FY/y + σˆ2e/ry

بههرآورد شههد σˆ2F .و  σˆ2FYبهههترتیههب واریههانس ب هین

دادههای زراعی و مورفولوژیکی خوشه بندی شدند .سهپس

فامیلها و واریانس اثر متقابل فامیل و سال ه تند.

به ن هبت تعهداد ژنوتیهپهها در ههر خوشهه 25 ،ژنوتیهپ

بهمنظور گروهبندی ژنوتیپهها ،تجزیهۀ خوشههای روی

شدند 25 .ژنوتیهپ بهه صهورت

میانگین دادههای دو سال به روش وارد انجام گرفت (.)16

کلونی در گلخانه تکثیر و به مزرعه منتقل شدند 9 .کلون از

این تجزیه به روش واریانس دادهها و با استفاده از ضهریب

هر ژنوتیپ والدی به صورت طرح التیس مربر متعادل 5×5

مربر فاصلۀ اقلیدوسی اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها

با  9تکرار کاشته و خزانۀ پلیکراس را تشکیل دادند .بهذور

از نرمافزارهای ( SASن خۀ  )18( )8/02و ( SPSSن هخۀ

باصههل از پلههیکههراس  25ژنوتیههپ از هههر بوتههۀ مههادری

 )12( )11/5استفاده شد .بهمنظور تعیین بهترین محل برش

جمرآوری شد (جدول .)1بذرهای پلیکراس باصل از ههر

کالستر آزمون  Fبیل انجهام گرفهت .در ایهن روش ،تعهداد

بوته با هم مخلوط و مقدار م اوی از بذرههای تکرارههای

گروهها به منزلۀ تیمار و فامیلهای داخل هر گروه بهه منزلهۀ

مختلف که خانوادههای ناتنی را تشکیل میدادند و در سهال

تکههرار در طههرح کههامالً تصههادفی نامتعههادل در نظههر گرفتههه

 1389در اصفهان کشت و در سالهای  90و  1391ارزیابی

میشوند .در صورت معنادار شدن تیمار مشخص مهیشهود

به صورت تصادفی انتخا

شد .عملیات آماده سازی و کشت آزمایش مطابق معمهول و

محل برش درست انتخا

به طور دستی انجام گرفت .آزمایش در قالهب طهرح بلهو
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شده است.

فاطمه امینی

جدول .1نام ،كد شناسایی و منشأ  25ژنوتیپ والدی منتخب از جمعیتهای فسکیوی بلند در این پژوهش

شماره

نام ژنوتیپ

کد شناسایی

منشأ

1

L2P6R1

6000/39

ایران ،اصفهان ،یزدآباد

2

L6P3R3

6000/78

ایران ،کهگیلویه ،یاسوج

3

L6P2R3

6000/78

ایران ،کهگیلویه ،یاسوج

4

L12P5R1

L12

ایران ،اصفهان ،مبارکه

5

L12P4R3

L12

ایران ،اصفهان ،مبارکه

6

M9P5R3

6000/112

ایران ،اصفهان ،اصفهان

7

M9P6R3

6000/112

ایران ،اصفهان ،اصفهان

8

M10P6R2

6000/9

ایران ،اصفهان ،فزوه

9

N10P2R3

06477

له تان ،نامشخص

10

N12P6R1

RCAT041877

11

O6P5R2

6000/38

ایران ،اصفهان ،یزدآباد

12

O8P6R2

6000/30-2

ایران ،اصفهان ،فزوه

13

O8P4R3

6000/30-2

ایران ،اصفهان ،فزوه

14

A4P6R1

6000/A4

ایران ،شاهرود ،سمنان

15

A4P2R2

6000/A4

ایران ،شاهرود ،سمنان

16

G9P2R2

6000/G9

17

G9P3R2

6000/G9

18

J6P6R1

6000/J6

19

J6P2R3

6000/J6

مجارستانPacin

20

V3P5R3

6000/V3

ایران ،اصفهان ،اصفهان

21

G9P3R2

RCAT041815-1

22

J6P6R1

1000.52

له تان ،نامشخص

23

J6P2R3

1000.247

له تان ،نامشخص

24

V3P5R3

12000.26

ایران ،شاهرود ،سمنان

25

V3P4R2

4000.44

ایران ،شاهرود ،سمنان

له

تانCsesznek

مجارستان

Kecskemet-Solt

مجارستانTyukod

مجارستان

Kecskemet-Solt

مجارستان

Srakad

نتایج و بحث

گردهافشانی ،طول و عر

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داده اسهت کهه میهانگین

خشک در وابد سط و قطر یقه معنادار بود ،دربالیکه اثر

مربعات فامیلها برای کلیهۀ صهفات یهر از تعهداد روز تها

سال فقط بهرای صهفات عملکهرد بهذر در وابهد سهط و

دوره   3شماره   1بهار و تابستان 1394
30

بهرگ پهرچم ،عملکهرد علوفهۀ

ارزیابی فامیلهای نیمهخواهری فسکیوی بلند ) Lolium arundinaceum (Schrebاز نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی

عملکههرد علوفههۀ خشههک در وابههد سههط معنههادار بههود

وراثتپذیری عمومی نیز عملکرد بذر تکبوتهه در ف هکیوی

(جدول .)2تعداد روز تا گردهافشانی فامیلها بین  50تا 66

مرتعی  80درصد گزارش شد ( .)9پژوهشگران اعالم کردنهد

روز متغیر بود .تارین خوشهدههی و گهردهافشهانی یکهی از

که فامیهلههای ف هکیوی بلنهد مطالعههشهده از نظهر صهفت

صفات مهم در اصالح نباتهات علوفههای دگرگشهن اسهت.

عملکرد بذر تنوع بهاالیی دارنهد و تنهوعههای مشهاهدهشهده

فامیلهای برتر میتواننهد در ترکیهب یهک رقهم سهاختگی

عمدتاً ناشی از عوامل ژنتیکی است ( .)13بیشهترین میهانگین

شرکت کنند ،زیرا این روش یکهی از روشههای اصهالبی

عملکرد علوفه برابر  113گرم و کمترین آن  53گرم به ترتیب

مبتنی بر تالقی ژنوتیپها است که هم زمانی گردهافشانی در

در فامیلهای شمارۀ  25و  13مشاهده شد (جدول.)3
در این مطالعه ،وراثتپهذیری صهفات عملکهرد علوفهۀ

آن اهمیت زیادی دارد .از نظر تعهداد سهاقۀ بهارور و طهول
خوشه تنوع ن بتاً بهاالیی در بهین فامیهلهها مشهاهده شهد

خشک در بوته و عملکرد علوفۀ خشهک در وابهد سهط

(جدول .)3فامیل شمارۀ  15با  33عدد ساقۀ بارور کمتهرین

بهترتیب  52و  48درصد برآورد شد .وراثتپذیری عملکرد

و فامیل شمارۀ  25با  46عدد بیشترین تعداد ساقۀ بهارور را

علوفۀ تر و عملکرد علوفۀ خشک در بوته را بهترتیب  43و

داشتند .وراثتپذیری عمومی ن هبتاً بهاالی ایهن دو صهفت

 44درصههد تخمههین زده شههد ( .)3در مطالعههۀ صههفات

نشان داد که اثر افزایشی ژنها سههم بیشهتری را در کنتهرل

مورفولوژیکی تعداد  29نمونه ف توکا نتایج نشان داد بهرای

این صفت دارند .با توجه به اینکه هر دو صفت نقش مهمی

عملکرد در میان جمعیتهای مختلف ف کیوی بلنهد تنهوع

در بهبود عملکرد بذر دارند ،انتخا

زیادی وجود دارد (.)20

برای این صفات برای

تجزیۀ خوشهای  25فامیل مطالعهشده صفات منجهر بهه

بهبود عملکرد بذر بازدهی خوبی دارد (.)9

شناسایی چهار گروه کامالً مجزا شد .برای تشکیل  4گروه،

بین فامیلهای مطالعهه شهده تفهاوت معنهاداری از نظهر
عملکرد بهذر تهک بوتهه و عملکهرد بهذر در وابهد سهط

دندروگرام باصل از تجزیۀ خوشهای در فاصلۀ اقلیدوسهی

مشاهده شد (جدول .)2مقای ه های میانگین عملکهرد بهذر

 6قطر شد .براساس گروهبندی انجام شده ،فامیلها تشهکیل

نشان داد فامیلهای  12و  2بیشترین و فامیهل  13کمتهرین

 4گروه زیر را دادند که بهه ترتیهب شهامل  16 ،8 ،52و 24

عملکرد بذر در وابد سط و عملکرد تک بوتهه را داشهتند

درصد از کل فامیلهها بودنهد .نهام و منشهأ ایهن فامیهلهها

(جدول .)3وراثتپذیری عمومی عملکهرد بهذر در بوتهه و

براساس نام و منشأ والد مادری در نظهر گرفتهه شهدند .در

عملکرد بذر در وابهد سهط بهه ترتیهب  66و  32درصهد

گههروه اول 13 ،فامیههل شههامل فامیههلهههای  20 ،12و  8از

برآورد شد (جدول .)2بها توجهه بهه اینکهه وراثهتپهذیری

اصفهان ،فامیلهای  16 ،18و  21از مجارستان ،فامیهلههای

عمههومی نشههاندهنههدۀ سهههم واریههانس ژنتیکههی اسههت،

 10 ،9و  23از له ههتان و فامیههلهههای  24 ،15 ،14و  25از

وراثههتپههذیری بههاال بههرای صههفت عملکههرد بههذر در بوتههه

شاهرود قرار گرفتند (شکل.)1

نشاندهندۀ کارایی انتخا

در گروه دوم ،فامیلهای شمارۀ  1از اصفهان و شهمارۀ

برای بهبهود ایهن صهفت اسهت.

وراثتپذیری عمومی عملکرد بذر در وابد سط ن بت بهه

 17از مجارستان قرار گرفتند .گروه سوم شامل  4فامیل بود

بقیۀ صفات کمتر بود ،اما با توجه بهه وراثهتپهذیری بهاالی

که فامیلهای  11و  13از اصفهان 19 ،از کشور مجارسهتان

بعضی از اجزای عملکرد شامل طول خوشه ،ارتفاع بوتهه و

و  22از له تان در این گروه قرار گرفتند .در گروه چهارم،

برگ پرچم میتوان از آنها بهمنزلۀ شهاخص

 6فامیل به شمارهههای  6 ،5 ،4و  7از اصهفهان و  2و  3از

طول و عر
انتخا

کهگیلویه قرار گرفتند.

برای بهبود عملکرد بذر در وابد سط استفاده کهرد.
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ارزیابی فامیلهای نیمهخواهری فسکیوی بلند ) Lolium arundinaceum (Schrebاز نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی

جدول .3میانگین صفات عملکرد و صفات مرتبط در  25فامیل نیمهخواهری فسکیوی بلند
فامیل

ارتفاع بوته

تعداد

طول خوشه

عملکرد بذر

عملکرد بذر در

عملکرد علوفۀ

نیمهخواهری

()cm

ساقۀ بارور

()cm

در هر بوته ()g

وابد سط ()kg/ha

خشک در بوته ()g

1

78

43

18

21

90

82

2

72

39

22

32

151

57

3

73

40

19

23

113

67

4

77

40

18

23

112

72

5

74

41

18

23

93

67

6

78

39

20

22

115

62

7

74

41

19

21

108

70

8

78

45

18

24

120

69

9

85

42

19

25

123

90

10

81

37

19

21

76

68

11

81

36

20

23

106

76

12

78

37

18

37

152

85

13

78

41

17

18

71

53

14

83

35

21

24

108

68

15

79

33

17

23

109

64

16

84

40

17

21

99

63

17

71

42

17

26

122

67

18

78

39

16

24

114

67

19

77

45

18

21

101

77

20

80

41

19

22

105

69

21

83

37

18

22

108

67

22

86

39

20

21

102

67

23

80

38

19

18

84

67

24

80

38

19

18

83

64

25

101

46

18

24

96

113

LSD0/05

32/4

11/21

4/32

5/14

26/85

6/80

تجزیۀ خوشهای  25فامیل مطالعهشده صفات منجهر بهه

اقلیدوسی  6قطر شد .بهر اسهاس گهروهبنهدی انجهام شهده،

شناسایی چهار گروه کامالً مجزا شد (شکل .)1برای تشکیل

فامیلها تشکیل  4گروه زیر را دادند که به ترتیب شامل ،52

 4گروه ،دندروگرام باصل از تجزیهۀ خوشههای در فاصهلۀ

 16 ،8و  24درصد از کل فامیلها بودند .نهام و منشهأ ایهن
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فامیلها بر اساس نام و منشهأ والهد مهادری در نظهر گرفتهه

گردهافشانی را داشتند .بیشتربودن تعداد روز تا گهردهافشهانی

شدند .در گروه اول 13 ،فامیل شامل فامیلههای  20 ،12و

به گیاه فرصت بیشتری برای تولید مواد فتوسهنتزی و سهپس

 8از اصههفهان ،فامیههلهههای  16 ،18و  21از مجارسههتان،

رخیرۀ آن در مربلۀ پرشدن دانه را میدههد .همب هتگی بهاال

فامیلهای  10 ،9و  23از له تان و فامیلههای 24 ،15 ،14

بین تعداد روز تا گهردهافشهانی و عملکهرد بهذر در بوتهه در

و  25از شاهرود قرارگرفتند.

مطالعات دیگر نیز گزارش شده است ( 1و .)9
 20جمعیههت از گیههاه علوفهههای  Bromus intermisبههه

در گروه دوم ،فامیلهای شمارۀ  1از اصفهان و شهمارۀ
 17از مجارستان قرار گرفتند .گروه سوم شامل  4فامیل بود

روش وارد براساس  10صفت در فاصلۀ ژنتیکی  15در سه

که فامیلهای  11و  13از اصفهان 19 ،از کشور مجارسهتان

گروه مختلهف قهرار گرفتنهد ( .)5در مطالعهۀ دیگهری21 ،

و  22از له تان در این گروه قرار گرفتند .در گروه چهارم،

اکوتیپ یونجه مناطق سردسیر ایران براساس  23صهفت در

 6فامیل به شمارهههای  6 ،5 ،4و  7از اصهفهان و  2و  3از

 4گروه قرار گرفتند ( .)10همچنین در بررسی دیگری46 ،

کهگیلویه قرار گرفتند.

اکوتیپ مختلف از ف کیوی بلند مطالعهه شهد ( .)5تجزیهۀ
خوشههای اکوتیهپهها از نظهر ویژگهیههای فنولوژیهک،

با توجه به وجود بیشترین اختالف در بین گروهها از نظر
صفات اندازهگیری شده ،صحت گروهبندی تأیید شد .تجزیۀ

مورفولوژیک و زراعی آنها را به  5گروه جداگانهه تق هیم

واریانس نشان داد که گروهبندی سبب معنادار شدن میهانگین

کهرد .بها بررسهی سههیتوژنتیکی 14 ،گونهۀ دیپلوئیهد جههنس

مربعات بین گروهها در تمام صفات بهجز صفات تعداد ساقۀ

 Onobrychisرا با کمک تجزیۀ کالستر در  4گروه مختلف

بارور در بوته شد کهه بیهانگر تنهوع زیهاد فامیهلهها در بهین

قرار گرفت ( .)4در اصالح گیاههان علوفههای ،موفقیهت در

گروهها ن بت به تنوع داخل گروهها بهود (جهدول .)4نتهایج

گزینش به تنوع ایجاد شده از نوترکیبی ژنتیکی و هتروزیس

مربوط بهه تجزیهۀ واریهانس و مقای هۀ میهانگین صهفات در

ب تگی دارد .گزارشهای متعددی در دسهت اسهت کهه بها

گروههای مختلف نشان داد فامیهلههای شهمارۀ  1و  17کهه

افزایش فاصلۀ ژنتیکی میان جمعیتهای یک گونه ،ابتمال

به تنهایی در گروه دوم قرار گرفتند بیشترین عملکهرد علوفهۀ

ایجاد هتروزیس در برنامههای تالقی افزایش مییابهد (،14

خشک را داشتند این گروه همچنین بیشترین میانگین صهفت

 15و  .)16به عنوان مثال ،برای بهبود صفت قطهر یقهه کهه

قطر یقه را داشتند .براساس مطالعهات قبلهی ( 1و  )4صهفت

وراثتپذیری عمهومی کمهی دارد تالقهی ژنوتیهپههایی از

قطر یقه یکی از اجزای عملکرد علوفه است که با نتایج ایهن

گروه  1و  3امکان موفقیت بیشتری دارد زیرا این فامیهلهها

برگ

برای این صهفت دارنهد و نیهز فاصهلۀ

پژوهش مطابقت دارد .گروه اول کمترین طول و عر

میانگین ن بتاً خو

پرچم ،طول خوشه و قطر یقه را داشتند .فامیلهای گروه اول

ژنتیکی بیشتری با هم دارند .در این مطالعه ،تجزیۀ واریانس

و سوم بیشترین ارتفاع را داشتند .برای صهفت طهول خوشهۀ

و مقای ۀ میانگین صهفات در گهروهههای مختلهف برتهرین

گههروه اول کمتههرین میههانگین را داشههت .بهها توجههه بههه

فامیلهای را برای صفات ارزیابی شده نشان داد .بنابراین ،با

وراثتپذیری عمومی باال برای صفات ارتفهاع بوتهه و طهول

توجه به وراثتپذیری عمومی بهاالی برخهی صهفات نظیهر

فامیل سوم برای برنامهههای اصهالبی آینهده

ارتفاع و طول خوشهه کهه از اجهزای عملکهرد ه هتند ()9

مفید خواهد بود .فامیلهای گروه چهارم که فامیلهای ایرانی

انتخا

فامیلهای گروه سوم برای اسهتفاده در برنامههههای

بودنههد ،بیشههترین عملکههرد بههذر در بوتههه و تعههداد روز تهها

اصالبی آینده سودمند خواهد بود.

خوشه انتخا
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ارزیابی فامیلهای نیمهخواهری فسکیوی بلند ) Lolium arundinaceum (Schrebاز نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی

شکل .1دندروگرام حاصل از تجزیۀ خوشهای  25فامیل نیمهخواهری فسکیوی بلند براساس صفات مطالعهشده
جدول .4نتایج تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین صفات در گروههای حاصل از تجزیۀ خوشهای  25فامیل نیمهخواهری براساس
صفات مورفولوژیک و زراعی
صفات

میانگین مربعات

میانگین مربعات

میانگین گروهها†

بین گروهها

داخل گروهها

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

روز تا گردهافشانی

*68/45

12/54

62/55b

58/1b

61/99b

67/8a

ارتفاع بوته ()cm

**687/28

22/65

74/09a

66/5b

72/95a

66/7b

تعداد ساقۀ بارور

16/67ns

12/41

a

a

a

a

24/08

27/5

25/51

25/09

**1/01

0/06

1/55b

2/33a

3/11a

2/39a

طول برگ پرچم ()cm

**32/48

0/41

5/57c

7/90b

15/15a

8/42b

طول خوشه ()cm

**26/54

1/24

b

a

a

a

عر

برگ پرچم ()mm

10/67

15/69

17/35

15/74

عملکرد بذر در هر بوته ()g

**31/48

8/49

17/31ab

17/5ab

14/75b

19/41a

عملکرد علوفۀ خشک ()g

**364/56

30/16

b

a

b

c

قطر یقه ()cm

**45/96

3/18

18/97a

61/08

68/50

19/78a

 * , nsو **  -بهترتیب عدم معناداری ،معناداری در سط ابتمال  5و  1درصد.
† برای هر صفت میانگینهای دارای بداقل یک برف مشتر از نظر آماری و با استفاده از آزمون  LSDمعنادار نی تند.

دوره   3شماره   1بهار و تابستان 1394
35

62/25

17/05ab

59/83

13/45b
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