
 

 

 

 

 
 

 Lolium arundinaceumخواهری فسکیوی بلند  های نیمه ارزیابی فامیل

(Schreb) از نظر صفات مورفولوژیکی و زراعی 
 

 *فاطمه امینی

 
 استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

 
 16/04/1394تاریخ پذیرش مقاله:  08/10/1393 تاریخ وصول مقاله: 

 

 چكيده

 کهراس  پلهی  از باصهل  بذور بلند، ف کیوی کراس( گیاه )پلی خواهری های نیمه صفات زراعی و مورفولوژیکی در فامیل ارزیابی منظور به

کشهت و   1391 و 1390 ههای  سهال  طهی  اصهفهان،  در تحقیقهاتی  مزرعهۀ  در تکرار، سه با تصادفی کامل های بلو  طرح در ژنوتیپ 25

 طهول  پهرچم،  بهرگ  عهر   و طهول  بارور، ساقۀ تعداد بوته، ارتفاع افشانی، گرده تا روز تعداد شامل شده صفات ارزیابی. شدند ارزیابی

 گهرم  53 آن کمتهرین  و گهرم  113 برابهر  علوفه عملکرد میانگین بیشترین. بود خشک علوفۀ عملکرد و بوته هر در بذر عملکرد خوشه،

 13 فامیهل  و بیشترین 2و  12 های فامیل داد نشان بذر عملکرد میانگین های شد. مقای ه مشاهده 13 و 25 شمارۀ های فامیل رد ترتیب به

 وابهد  در بهذر  پذیری عمومی عملکرد بذر در بوته و عملکرد وراثت. داشتند را بوته تک عملکرد و سط  وابد در بذر عملکرد کمترین

 4 در بلنهد  ف کیوی های فامیل شده صفات مطالعه ای، خوشه تجزیۀ از باصل نتایج براساس آورد شد.درصد بر 32و  66ترتیب  به سط 

های برتر را مشخص کرد. برای بهبود صهفت   مختلف ژنوتیپ ها برای صفات فامیل میانگین مقای ۀ و واریانس تجزیۀ. گرفتند قرار گروه

ها میهانگین   امکان موفقیت بیشتری دارد، چون این فامیل 3و  1هایی از گروه  پپذیری عمومی کمی دارد، تالقی ژنوتی قطر یقه که وراثت

کنهد. بها توجهه بهه      و نیز فاصلۀ ژنتیکی بیشتری با هم دارند کهه ابتمهال وقهوع هتهروزیس را بیشهتر مهی       ن بتاً خو  برای این صفت 

های گروه سوم بهرای اسهتفاده    انتخا  فامیل ه تند، پذیری عمومی باالی صفات ارتفاع بوته و طول خوشه که از اجزای عملکرد وراثت

 های اصالبی آینده سودمند خواهد بود. در برنامه

 بلند. فسکیوی خواهری، ای، فامیل نیمه خوشه تجزیۀ ها: واژه كلید
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 مقدمه

 Festuca arundinacea Schreb. = Lolium) بلندف کیوی 

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

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

PPG1G1G2G2 زومی است. این گیاه بهومی   و توارث دی

ههای اروپهایی و    اروپا و آفریقای شهمالی اسهت و اکوتیهپ   

آفریقای شمالی خصوصیات و سهطوح پلوئیهدی خها  و    

دهنهدۀ   سازگار با شرایط محیطی متفهاوت دارنهد کهه نشهان    

در شمال و جنو  دریای مدیترانهه  تکامل متفاوت این گیاه 

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

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

و بفاظهت   خو  به سرما مقاومت خا ، شرایط از وسیعی

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

های فیبری، ضخیم و محکم،  این گیاه به علت داشتن ریشه

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

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

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

 متهداول  زراعهی  صورت به گیاه این کشت مؤثر است.  خا 

 علوفههه تولیههد رایبهه بههاالیی پتان ههیل از امهها اسههت، نشههده

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

 گهراس  تنها و دهد می انجام سرد شرایط در را رشد بهترین

 را سرد های زم تان و گرم های تاب تان که است سرد فصل

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

 دارای ارقهام  تولیهد  زراعهی،  گیاههان  سایر همچون نیز بلند

از  هها  بیمهاری  و آفات به مقاوم و مطلو  کیفیت و عملکرد

 (. 19) شود  می مح و  نژادی به اهداف مهم

 کهه  اسهت  دگرگشهن  و خودناسهازگار  ف هتوکا  گونهۀ 

 دلیل به. (19) گیرد می صورت باد وسیلۀ به آن در افشانی گرده

اسهت.   دشهوار  آن در گهل  کهردن  اختهه  هها،  گل بودن کوچک

 چمنهی  ههای  گراس در اصالبی های سی تم بیشتر ین،بنابرا

 که ه تند هایی روش بلند، نظیر ف کیوی چندساله دگرگشن

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

تهرین روش اصهالبی در گیاههان     ارقام سهاختگی متهداول  

های والهد یها از    ای و چمنی است که معموالً از کلون علوفه

خههواهری یهها  بههذر بههه دنبههال آزمههون نتههاج نیمههه  طریههق 

 شوند. خواهری تولید می تمام

هههای مختلههف تولیههد  خههواهری از راه هههای نیمههه فامیههل

افشهانی،   شوند. چههار نهوع سی هتم تالقهی )آزاد گهرده      می

آلهل( معرفهی شهد     ههای دای  کراس و تالقی کراس، تاپ پلی

بردی آلل کمتر در اصهالح نباتهات کهار    های دای (. تالقی7)

تهوان   شوند زیرا فقهط تعهداد کمهی والهد را مهی      استفاده می

افشانی هم بذور از  بررسی کرد. در نتاج باصل از آزاد گرده

شهوند، ولهی والهد پهدری      روی والد مهادری برداشهت مهی   

کهراس   که در نتاج باصل از پلی مشخص نی ت؛ درصورتی

 ای همگن از های گردۀ والدین پدری توده کراس، دانه و تاپ

های  های والدی است. در روش های گرده کلیۀ ژنوتیپ دانه

هایی که یک والد  یادشده بعد از انجام تالقی، بذور ژنوتیپ

(. در 11خهواهری ه هتند )   ههای نیمهه   مشتر  دارند، فامیل

ای در میهان   های یک بوتهه بهه گونهه    کراس کلون روش پلی

ادفی گیرد که امکان تالقی تصه  های دیگر قرار می کلون بوته

 ها فراهم شود. برای همۀ ژنوتیپ

های مختلف را  متخصصان اصالح نباتات ارقام و واریته

هها و اسهتفاده از    بردن به فاصلۀ ژنتیکی بهین آن  منظور پی به

بنهدی   ههای تالقهی دسهته    هها در برنامهه   تنوع موجود در آن

هها را بهر میهانگین     کنند و هتروزیس یها برتهری هیبریهد    می

و  10داننهد )  ها مهرتبط مهی   ۀ ژنتیکی بین آنوالدین، با فاصل

اسهاس   تهوان بهر   هها را مهی   (. فاصلۀ ژنتیکی بین جمعیت17

اساس ترکیب ژنتیکی  ای و یا بر رابطۀ خویشاوندی و شجره

مشخص کرد. در پژوهشی تجزیۀ کالستر به روش وارد بها  

ژنوتیههپ  31اسههتفاده از روش فاصههلۀ اقلیدوسههی بههر روی 

بنهدی   دسته گروه 2ها در  د و ژنوتیپف کیوی بلند انجام ش

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

 های ویژگی نظر ها را از آن ای خوشه نمودار کارگیری با به و
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 گهروه جداگانهه   پهنج  زراعی به و مورفولوژیک فنولوژیک،

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

گهروه   4با کمهک تجزیهۀ کالسهتر در     Onobrychisجنس 

 مطالعهههۀ در (. پژوهشهههگران2مختلهههف قهههرار گرفهههت )

 کهراس،  پلهی  از باصهل  مرتعهی  ف کیوی ناتنی های خانواده

 را بررسهی  زودرسی و عملکرد صفات نظر از ها فامیل تنوع

 درون و بهین  زمان هم انتخا  که داد نشان نتایج (.6)کردند 

 کهه  پیشهنهاد شهد   است و کلون تک انتخا  از بهتر ها فامیل

 از بایهد  چندسهاله  ای علوفه گیاهان جمعیت در اصالح برای

ههدف   .شهود  اسهتفاده  جمعیهت  در انتخها   و نتهاج  آزمون

 باضر، مطالعهۀ صهفات زراعهی و مورفولهوژیکی     پژوهش

 روش باصهل از  بلنهد  ف هکیوی  خهواهری  نیمه هایی فامیل

 .بود برتر ایه ویژگی با ساختگی ارقام تهیۀ برای کراس پلی

 

 ها روش و مواد

 تکهراردار  خزانهۀ  کی از تصادفی طور به والدی ژنوتیپ 25

 شهدند  انتخها   بهود،  شده تشکیل 1383 سال در که بزرگ

 ایهن  در شهده  والهدینی اسهتفاده   گیاههان  انتخها   برای(. 3)

 براسهاس ( ژنوتیپ 1100) خزانه در ها ژنوتیپ تمام مطالعه،

  سهپس . شدند بندی خوشه کیمورفولوژی و زراعی های داده

 ژنوتیهپ  25 خوشهه،  ههر  در هها  ژنوتیهپ  تعهداد  ن هبت  به

 صهورت  بهه  ژنوتیهپ  25 .شدند انتخا  تصادفی صورت به

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

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

 بهذور . دادند تشکیل ار کراس پلی خزانۀ و کاشته تکرار 9 با

 مههادری بوتههۀ هههر از ژنوتیههپ 25 کههراس پلههی از باصههل

 ههر  از باصل کراس پلی بذرهای(. 1 جدول)شد  آوری جمر

 تکرارههای  ههای  بذر از م اوی مقدار و مخلوط هم با بوته

 سهال  در دادند و می تشکیل را ناتنی های خانواده که مختلف

 ارزیابی  1391 و 90 های سال در و کشت اصفهان در 1389

 و معمهول  مطابق آزمایش کشت و سازی آماده عملیات. شد

 بلهو   طهرح  در قالهب  آزمایش. گرفت انجام دستی طور به

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

 40 ردیههف داخههل و بههین فاصههلۀ بهها ردیههف دو در بوتههه

 انجهام  ای کپه صورت به بذور کشت. شدند کاشته متر سانتی

 بهرگ  طهول  افشهانی،  گرده تا روز صفات. شد تنک سپس و

(، (cm خوشه طول، (mm) پرچم برگ عر  ،cm)) پرچم

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

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

 وابد در خشک علوفۀ عملکرد(، g) خشک علوفۀ عملکرد

 هههر از بوتههه 30 روی( cm) یقههه قطههر و( Kg/ha) سههط 

 تغییهرات  ضهریب . شهد  گیهری  اندازه تکرار هر در جمعیت

 :(18شد ) محاسبه زیر صورت به (CVg) ژنتیکی

(1) CVg= (σg/μ) 100 

σg و μ  میههانگین و ژنتیکهی  معیهار  انحهراف  ترتیهب  بهه 

پذیری عمهومی مطهابق روش نهوین و     وراثت .است صفات

 د.شبرآورد  زیر ۀاساس رابط بر 1983اسلیپر 

(2) h2 = σˆ2f / σˆ2p 

σˆ2)واریانس فنوتیپی 
p) :با استفاده از فرمول 

(3) σˆ2
p = σˆ2

F + σˆ2
FY/y + σˆ2

e/ry 

σˆ2بههرآورد شههد. 
F و σˆ2

FY ین بههترتیههب واریههانس  بههه

 ها و واریانس اثر متقابل فامیل و سال ه تند.  فامیل

 روی ای خوشهه  ۀتجزیه  هها،  ژنوتیپ بندی گروه منظور هب

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

 ضهریب  از استفاده با و ها داده واریانس روش به تجزیه این

 ها داده تحلیل و تجزیه برای. دش اجرا سیواقلید ۀفاصل مربر

)ن هخۀ   SPSS و (18)( 02/8 ۀ)ن خ SAS افزارهای نرم از

 برش محل نبهتری تعیین منظور به .شد استفاده( 12)( 5/11

 تعهداد  روش، ایهن  در. گرفهت  انجهام  بیل F آزمون کالستر

 منزلهۀ  بهه  گروه هر داخل های فامیل و تیمار منزلۀ به ها گروه

 گرفتههه در نظههر نامتعههادل تصههادفی کههامالً طههرح در تکههرار

 شهود  مهی  مشخص تیمار شدن دار معنا صورت در. شوند می

 .است شده انتخا  درست برش محل
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 پژوهش این در بلند یفسکیو های جمعیت از منتخب والدی ژنوتیپ 25 أمنش و شناسایی كد نام، .1 جدول

 أمنش شناسایی کد نام ژنوتیپ شماره

1 L2P6R1 6000/39 ،یزدآباد اصفهان، ایران 

2 L6P3R3 6000/78 ،یاسوج یلویه،گکه ایران 

3 L6P2R3 6000/78 ،یاسوج یلویه،گکه ایران 

4 L12P5R1 L12 ،مبارکه اصفهان، ایران 

5 L12P4R3 L12 ،مبارکه اصفهان، ایران 

6 M9P5R3 6000/112 ،اصفهان اصفهان، ایران 

7 M9P6R3 6000/112 ،اصفهان اصفهان، ایران 

8 M10P6R2 6000/9 ،فزوه اصفهان، ایران 

9 N10P2R3 06477 ،نامشخص له تان 

10 N12P6R1 RCAT041877 له تانCsesznek 

11 O6P5R2 6000/38 ،یزدآباد اصفهان، ایران 

12 O8P6R2 6000/30-2 ،فزوه اصفهان، ایران 

13 O8P4R3 6000/30-2 ،فزوه اصفهان، ایران 

14 A4P6R1 6000/A4 ،سمنان شاهرود، ایران 

15 A4P2R2 6000/A4 ،سمنان شاهرود، ایران 

16 G9P2R2 6000/G9 مجارستان Kecskemet-Solt 

17 G9P3R2 6000/G9  رستانمجا Tyukod 

18 J6P6R1 6000/J6 مجارستان  Kecskemet-Solt 

19 J6P2R3 6000/J6 مجارستانPacin 

20 V3P5R3 6000/V3 ،اصفهان اصفهان، ایران 

21 G9P3R2 RCAT041815-1 مجارستان Srakad 

22 J6P6R1 1000.52 ،نامشخص له تان 

23 J6P2R3 1000.247 ،نامشخص له تان 

24 V3P5R3 12000.26 ،سمنان شاهرود، ایران 

25 V3P4R2 4000.44 ،سمنان شاهرود، ایران 

 

 بحث و نتایج

 میهانگین  اسهت کهه   داده نشان ها داده واریانس تجزیۀ نتایج

 تها  روز تعهداد  از صهفات  یهر   کلیهۀ  برای ها فامیل مربعات

 علوفهۀ  عملکهرد  پهرچم،  بهرگ  عر  و طول افشانی، گرده

 اثر که دربالی بود، دار معنا قهی قطر و سط  وابد در خشک

 و سهط   وابهد  در بهذر  عملکهرد  صهفات  بهرای  فقط سال
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بههود  دار معنهها سههط  وابههد در خشههک علوفههۀ عملکههرد

 66 تا 50 بین ها فامیل افشانی گرده تا روز تعداد(. 2 جدول)

از  یکهی  افشهانی  گهرده  و دههی  خوشه تارین. بود متغیر روز

اسهت.   گرگشهن د ای علوفهه  نباتهات  اصالح مهم در صفات

تواننهد در ترکیهب یهک رقهم سهاختگی       های برتر می فامیل

 اصهالبی  ههای  این روش یکهی از روش  شرکت کنند، زیرا

 در افشانی گرده زمانی هم که است ها ژنوتیپ تالقی بر مبتنی

 طهول  و بهارور  سهاقۀ  تعهداد  نظر از. دارد زیادی اهمیت آن

 شهد  دهمشهاه  هها  فامیهل  بهین  در بهاالیی  ن بتاً تنوع خوشه

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

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

ن هبتاً بهاالی ایهن دو صهفت     عمومی پذیری  وراثت. داشتند

ها سههم بیشهتری را در کنتهرل     نشان داد که اثر افزایشی ژن

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

در بهبود عملکرد بذر دارند، انتخا  برای این صفات برای 

 (.9بهبود عملکرد بذر بازدهی خوبی دارد )

 نظهر  از داری معنها  تفهاوت  شهده  های مطالعهه  فامیل بین

 سهط   وابهد  در بهذر  عملکهرد  و بوتهه  تهک  بهذر  عملکرد

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

 کمتهرین  13 فامیهل  و بیشترین 2و  12 های امیلف داد نشان

 داشهتند  را بوتهه  تک عملکرد و سط  وابد در بذر عملکرد

عملکهرد بهذر در بوتهه و    عمومی پذیری  وراثت(. 3 جدول)

درصهد   32و  66ترتیهب   بهه  سهط   وابهد  در بذر عملکرد

پهذیری   (. بها توجهه بهه اینکهه وراثهت     2 برآورد شد )جدول

واریههانس ژنتیکههی اسههت،  دهنههدۀ سهههم   نشههانعمههومی 

پههذیری بههاال بههرای صههفت عملکههرد بههذر در بوتههه  وراثههت

دهندۀ کارایی انتخا  برای بهبهود ایهن صهفت اسهت.      نشان

بهه   ن بت سط  وابد در بذر عملکردعمومی  پذیری وراثت

 بهاالی  پهذیری  وراثهت  بهه  با توجه اما بود، کمتر صفات بقیۀ

اع بوتهه و  طول خوشه، ارتف شامل عملکرد اجزای از بعضی

 شهاخص  منزلۀ به ها آن از توان می طول و عر  برگ پرچم

 .کهرد  بذر در وابد سط  استفاده عملکرد بهبود برای انتخا 

بوتهه در ف هکیوی    پذیری عمومی نیز عملکرد بذر تک وراثت

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

ر صهفت  شهده از نظه   ههای ف هکیوی بلنهد مطالعهه     که فامیهل 

شهده   ههای مشهاهده   عملکرد بذر تنوع بهاالیی دارنهد و تنهوع   

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

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

 .(3 جدول) شد مشاهده 13 و 25 شمارۀ های فامیل در

ۀ پهذیری صهفات عملکهرد علوفه     در این مطالعه، وراثت

خشک در بوته و عملکرد علوفۀ خشهک در وابهد سهط     

پذیری عملکرد  درصد برآورد شد. وراثت 48و  52ترتیب  به

و  43ترتیب   علوفۀ تر و عملکرد علوفۀ خشک در بوته را به

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

نمونه ف توکا نتایج نشان داد بهرای   29مورفولوژیکی تعداد 

های مختلف ف کیوی بلنهد تنهوع    میان جمعیتعملکرد در 

 (.20زیادی وجود دارد )

 بهه  منجهر  صفات شده مطالعه فامیل 25 ای خوشه تجزیۀ

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

 اقلیدوسهی  فاصلۀ در ای خوشه تجزیۀ از باصل دندروگرام

 تشهکیل  ها فامیل ،شده انجام بندی گروه براساس. شد قطر 6

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

 هها  فامیهل  ایهن  منشهأ  و نهام . بودنهد  هها  فامیل کل از درصد

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

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

 ههای  لفامیه  مجارستان، از 21و  16، 18 های فامیل اصفهان،

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

 (.1 شکل)شاهرود قرار گرفتند 

شهمارۀ   و اصفهان از 1 شمارۀ های فامیل دوم، گروه در

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

مجارسهتان   کشور از 19 اصفهان، از 13 و 11 های فامیل که

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

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

 .گرفتند قرار کهگیلویه
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 بلند فسکیوی خواهری نیمه فامیل 25 در مرتبط صفات و عملکرد صفات میانگین .3 جدول

 فامیل

 خواهری نیمه

 بوته ارتفاع

(cm) 

 تعداد

 بارور ساقۀ

 شهخو طول

(cm) 

 بذر عملکرد

 (g) بوته هر در

 در بذر عملکرد

 (kg/ha) سط  وابد

 علوفۀ عملکرد

 (g) بوته در خشک

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 

05/0LSD 4/32 21/11 32/4 14/5 85/26 80/6 

 

 بهه  منجهر  صفات شده مطالعه فامیل 25 ای خوشه تجزیۀ

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

 فاصهلۀ  در ای خوشهه  تجزیهۀ  از باصل دندروگرام گروه، 4

 ،شهده  انجهام  بنهدی  گهروه  اسهاس  بهر . شد قطر 6 اقلیدوسی

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

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

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

 مجارسههتان، از 21و  16، 18 هههای فامیههل اصههفهان، از 8

 24، 15، 14ههای   فامیل از له تان و 23و  10، 9 های فامیل

 .از شاهرود قرارگرفتند 25و 

شهمارۀ   و اصفهان از 1 شمارۀ های فامیل دوم، گروه در

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

مجارسهتان   کشور از 19 اصفهان، از 13 و 11 های فامیل که

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

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

 .گرفتند قرار کهگیلویه

 نظر از ها گروه بین در اختالف بیشترین وجود به با توجه

 تجزیۀ شد. تأیید بندی گروه صحت شده، گیری اندازه صفات

 میهانگین  شدن دار معنا سبب بندی گروه که داد نشان واریانس

 ساقۀ تعداد فاتص جز به صفات تمام در ها گروه بین مربعات

 بهین  در هها  فامیهل  زیهاد  تنهوع  بیهانگر  کهه  شد بوته در بارور

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

 در صهفات  میهانگین  مقای هۀ  و واریهانس  تجزیهۀ  بهه  مربوط

 کهه  17و  1 شهمارۀ  ههای  فامیهل  داد نشان مختلف های گروه

عملکهرد علوفهۀ    شترینگرفتند بی قرار دوم گروه در تنهایی به

خشک را داشتند این گروه همچنین بیشترین میانگین صهفت  

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

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

 برگ عر  و طول اول کمترین پژوهش مطابقت دارد. گروه

های گروه اول  د. فامیلرا داشتن یقه قطر و خوشه طول پرچم،

و سوم بیشترین ارتفاع را داشتند. برای صهفت طهول خوشهۀ    

گههروه اول کمتههرین میههانگین را داشههت. بهها توجههه بههه      

پذیری عمومی باال برای صفات ارتفهاع بوتهه و طهول     وراثت

ههای اصهالبی آینهده     خوشه انتخا  فامیل سوم برای برنامه

های ایرانی  ه فامیلهای گروه چهارم ک فامیل مفید خواهد بود.

بودنههد، بیشههترین عملکههرد بههذر در بوتههه و تعههداد روز تهها   

افشهانی   بودن تعداد روز تا گهرده  افشانی را داشتند. بیشتر گرده

به گیاه فرصت بیشتری برای تولید مواد فتوسهنتزی و سهپس   

دههد. همب هتگی بهاال     شدن دانه را می رخیرۀ آن در مربلۀ پر

شهانی و عملکهرد بهذر در بوتهه در     اف بین تعداد روز تا گهرده 

 (.9و  1مطالعات دیگر نیز گزارش شده است )

 بههه Bromus intermis ای علوفههه گیههاه از جمعیههت 20

 سه در 15 ژنتیکی فاصلۀ در صفت 10 براساس روش وارد

 21دیگهری،   مطالعهۀ  در. (5گرفتنهد )  قهرار  مختلهف  گروه

 در صهفت  23 براساس ایران سردسیر مناطق یونجه اکوتیپ

 46دیگری،  بررسی در همچنین. (10گرفتند ) قرار گروه 4

 تجزیهۀ  .(5شهد )  بلند مطالعهه  ف کیوی از مختلف اکوتیپ

 فنولوژیهک،  ههای  ویژگهی  نظهر  از هها  اکوتیهپ  ای خوشهه 

 تق هیم  جداگانهه  گروه 5 به را ها آن زراعی و مورفولوژیک

 جههنس دیپلوئیهد  گونهۀ  14 سههیتوژنتیکی، بررسهی  بها . کهرد 

Onobrychis مختلف گروه 4 در کالستر تجزیۀ کمک با را 

 در موفقیهت  ای، علوفهه  گیاههان  اصالح در. (4گرفت ) قرار

 هتروزیس و ژنتیکی نوترکیبی از شده ایجاد تنوع به گزینش

 بها  کهه  اسهت  دسهت  در متعددی های گزارش. دارد ب تگی

 ابتمال گونه، یک های جمعیت میان ژنتیکی فاصلۀ افزایش

، 14) یابهد  می افزایش تالقی های برنامه در ایجاد هتروزیس

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

ههایی از   پذیری عمهومی کمهی دارد تالقهی ژنوتیهپ     وراثت

هها   امکان موفقیت بیشتری دارد زیرا این فامیهل  3و  1گروه 

میانگین ن بتاً خو  برای این صهفت دارنهد و نیهز فاصهلۀ     

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

مختلهف برتهرین    ههای  گهروه  در صهفات  میانگین مقای ۀ و

داد. بنابراین، با  نشان شده را برای صفات ارزیابی های فامیل

پذیری عمومی بهاالی برخهی صهفات نظیهر      توجه به وراثت

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

ههای   ای گروه سوم برای اسهتفاده در برنامهه  ه انتخا  فامیل

 اصالبی آینده سودمند خواهد بود.
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 شده مطالعه صفات اساس بربلند  یخواهری فسکیو فامیل نیمه 25ای  خوشه ۀدندروگرام حاصل از تجزی .1 شکل

 

اساس  خواهری بر فامیل نیمه 25ای  خوشه ۀهای حاصل از تجزی میانگین صفات در گروه ۀواریانس و مقایس ۀنتایج تجزی .4 جدول

 صفات مورفولوژیک و زراعی

 صفات
 میانگین مربعات

 ها بین گروه

 میانگین مربعات

 ها داخل گروه

   †ها میانگین گروه 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

 b55/62 b1/58 b99/61 a8/67 54/12  45/68* افشانی روز تا گرده

 28/687 65/22 a09/74 b5/66 a95/72 b7/66** (  cmارتفاع بوته )

 ns67/16 41/12 a08/24 a5/27 a51/25 a09/25 تعداد ساقۀ بارور

 01/1 06/0 b55/1 a33/2 a11/3 a39/2** (mmعر  برگ پرچم )

 48/32 41/0 c57/5 b90/7 a15/15 b42/8** (cmطول برگ پرچم )

 54/26 24/1 b67/10 a69/15 a35/17 a74/15** (cmطول خوشه )

 48/31 49/8 ab31/17 ab5/17 b75/14 a41/19** (gملکرد بذر در هر بوته )ع

 56/364 16/30 b08/61 a50/68 b25/62 c83/59** (gعملکرد علوفۀ خشک )

 96/45 18/3 a97/18 a78/19 ab05/17 b45/13** (cmقطر یقه )

* , ns درصد. 1 و 5 ابتمال سط  در داری معنا داری، معنا عدم ترتیب به - ** و 

 .نی تند دار معنا LSD آزمون از استفاده با و آماری نظر از مشتر  برف یک بداقل دارای های میانگین صفت هر برای †
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