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  چكيده

کیفیت علوفه همانند سایر گیاهـان نیازمنـد داشـتن اطالعـات کـافی در مـورد تنـوع ژنتیکـی و         ها از لحاظ کمیت و اصالح ژنتیکی گراس
منظـور ارزیـابی تنـوع ژنتیکـی و بـرآورد      ایـن پـژوهش بـه    .باشدعنوان معیاري جهت انتخاب تحت شرایط تنش میپارامترهاي ژنتیکی به

خـواهري حاصـل   فامیل نیمه 25تعداد  منظوربدین .انجام شدنه علف باغ هاي مرتبط با آن در گوپارامترهاي ژنتیکی عملکرد علوفه و ویژگی
 در 1391تصـادفی درسـال    کامـل  هـاي بلوك ژنوتیپ والدي در دو محیط رطوبتی (شاهد و تنش خشکی) در قالب طرح 25کراس از پلی

ملکرد علوفه تر در چین اول و دوم و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ صفات ع مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان
دار و تنوع ژنتیکی باال وجود داشت. تنش خشـکی باعـث   هاي مورد مطالعه اختالف آماري معنیعلوفه خشک در چین اول و دوم بین فامیل

چنـین  و دوم و هـم ترتیـب در چـین اول   درصدي عملکرد علوفه تر به 59و  56درصدي عملکرد علوفه خشک، کاهش  53دار کاهش معنی
و در شـرایط تـنش خشـکی از     1/45تا  78/1درصدي تعداد ساقه در بوته شد. ضرایب تنوع ژنتیکی صفات در شرایط شاهد از  48کاهش 

پذیري خصوصی در هـر  متغیر بود که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی گسترده در مواد ژنتیکی مورد بررسی بود. بیشترین وراثت 4/30تا  70/1
درصـد و در   52پذیري خصوصی عملکـرد علوفـه خشـک    در شرایط عدم تنش وراثت .یط محیطی مربوط به قطر یقه چین اول بوددو شرا

در هـر دو شـرایط عـدم تـنش و تـنش       15و  13، 8، 5، 2هاي نتایج نشان داد که ژنوتیپ درصد برآورد گردید. 8/44شرایط تنش خشکی 
  هاي اصالحی جهت تولید واریته ترکیبی استفاده شوند.توانند در برنامهدار بودند که میپذیري عمومی باالیی برخورخشکی از ترکیب

  

  

  پذیري عمومیپذیري خصوصی، ترکیبعلف باغ، وراثت :يکليد يهاواژه
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  مقدمه

ترین گیاهان مرتعـی هسـتند کـه بـه     مهم از ايي علوفههاگراس
د پروتئینـی و  عنوان ماده اولیه در تأمین موابه لحاظ تولید علوفه

ــی ــایش  لبن ــوگیري از فرس ــت و جل ــاه، حفاظ ــداث چراگ   ، اح
 بـا نـام علمـی    ف بـاغ ـعلـ ). 20( ت زیـادي دارنـد  ـخاك اهمی

Dactylis glomerata تتراپلوئیــد هــاي گــراس یــک گونــه از
که تعداد کرومـوزوم پایـه    دگرگشن است اي چند ساله وعلوفه
خوراکی خوش از این گونه ).30باشد () میx=  7هفت ( در آن

کـه میـزان   طوريهب ه است.و ارزش غذایی باالیی برخوردار بود
پروتئین آن در مرحلـه   و درصد 3/61ماده خشک قابل هضم آن 

در ایران علف بـاغ پـراکنش   . )27( باشددرصد می 2/8دهی گل
بـا رشـته    هاي همجواراستان و يشمال، مرکز وسیعی در مناطق

هـاي طبیعـی   مراتع و رویشگاه درآن  و ازد هاي زاگرس دارکوه
بـا   چنین در مقایسـه هم .)19( شودبراي تولید علوفه استفاده می

گرمسیري، بـه شـرایط    اي خاص نواحیهاي علوفهسایر گراس
آبیـاري  در شرایط کم). 28( تر استملتحخشک و کمبود آب م

هاي طوالنی کمبـود  هایی نیاز است که قادر باشند دورهبه گراس
که پس از طی این دوره بتوانند به رشد طوريبگذرانند، بهآب را 

). بـه همـین   5خود ادامه داده و از طرفی کیفیت آنها کم نشود (
هاي اصالحی بهبود عملکرد و دلیل از موضوعات مهم در برنامه

  ).16باشد (ها به خشکی میافزایش مقاومت ژنوتیپ
علوفـه  ها از لحـاظ کمیـت و کیفیـت    گراساصالح ژنتیکی   

همانند سایر گیاهان نیازمند داشتن اطالعات کافی در مورد تنوع 
عنـوان معیـاري جهـت انتخـاب     بهژنتیکی و پارامترهاي ژنتیکی 

). مطالعه تنوع ژنتیکـی فرآینـدي   3باشد (می تحت شرایط تنش
ها و یـا افـراد را بـا    ها، جمعیتاست که تفاوت یا شباهت گونه

ي آمـاري خـاص براسـاس صـفات     هاها و مدلاستفاده از روش
اي یا خصوصیات مولکولی افراد، مورفولوژیک، اطالعات شجره

نظیر پیچیدگی ژنتیکـی، چنـد    یوجود مسائل .)21کنند (بیان می
(عموماً ناشـی از خودناسـازگاري و نـر     ساله بودن و دگرگشنی

ــی) ــري و   عقیم ــل، ســختی دورگی ــزاي گ ــودن اج ، کوچــک ب
گرگشــن کــه موجــب افــزایش هــاي دپلوئیــدي در گــراسپلــی

افشانی شوند و از طرفی سهولت انجام گردهپیچیدگی ژنتیکی می
گـران بـراي انجـام    شود کـه اصـالح  طبیعی توسط باد باعث می

مطالعات اصالحی، افزایش تنوع ژنتیکی و ایجاد ارقام جدید بـه  
کراس روي آورند. بـا اسـتفاده از ایـن جوامـع     تولید جوامع پلی

هاي ژنتیکی، والدین مناسب براي بر برآورد پارامترتوان عالوهمی
). مطالعـات در  11و  1ایجاد ارقام سـاختگی را انتخـاب کـرد (   

هاي ژنتیکی و تنوع ژنتیکـی در علـف بـاغ    زمینه برآورد پارامتر
اي از طریـق ایجـاد جوامـع    بسیار محدود است و تاکنون مطالعه

 برخی در ده است.انجام نش خواهري)هاي نیمهکراس (فامیلپلی

بـاغ   علـف  هاي طبیعیجمعیت در ژنتیکی تنوع وجود مطالعات
 برابـر  در مقاومـت  دهـی، زمان گـل  صفات از جمله بیشتر براي

 پـر برگـی،   بـرگ،  اندازه گیاه، ارتفاع گذرانی،زمستان ها،بیماري
 تنـوع  ).28و  27(اسـت   شـده  مشاهده علوفه کیفیت عملکرد و

 در زراعـی  صـفات  بـین  روابط و میپذیري عمووراثت ،ژنتیکی
باغ بررسی شد کـه در ایـن پـژوهش     علف گونه از جمعیت 21

علوفـه مشـاهده شـد و     عملکـرد  براي باال ژنتیکی تنوع ضریب
درصد گزارش  76تا  42از  صفات عمومی پذیريتوارث قابلیت

طریـق   از )23( ). در مطالعه دیگري در علف باغ22شده است (
 مـورد  هـاي ژنوتیپ وسیعی بین ژنتیکی تنوعکلونی  هايارزیابی

 تـا  روز بـه  تنوع مربـوط  میزان مطالعه گزارش گردید که حداقل
 ژنتیکـی را  تنوع یقه و بیشترین میزان قطر و ارتفاع افشانی،گرده

 خشک در علوفه آن عملکرد از پس و اول سال در بذر عملکرد
  .بودند برخوردار دوم سال
یمی وسیع و وجود منابع محیطـی  رغم تنوع اقلکشور ما علی  

هاي وارد کننده علوفـه  و ذخایر گیاهی غنی هنوز در زمره کشور
هـاي  وقوع خشکسـالی  دامی و نیز مواد پروتئینی است. از طرفی

نظیر فشـار بـر مراتـع و افـزایش     (آن  متناوب و تبعات ناشی از
افزایـد. بـا   نیز بر مشکل کمبود علوفـه مـی   )شدت تخریب آنها

اینکـه گیـاه علـف بـاغ در ایـران از پـراکنش وسـیعی         توجه به
هـاي زیسـتی و غیـر زیسـتی     برخوردار بوده و از تحمل به تنش

پالسم کافی است، اصالح این گیاه و ایجـاد ارقـام بـا    داراي ژرم
تواند گامی در جهت توسـعه و  تولید باال و مقاوم به خشکی می
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جـاد ارقـام   از آنجـا کـه ای  احیاء بخشی از مراتـع کشـور باشـد.    
پالسم، گـزینش  ساختگی پر تولید و سازگار نیازمند ارزیابی ژرم

هــاي برتــر والــدي و داشــتن اطالعــات از پارامترهــاي ژنوتیـپ 
باشـد، در ایـن تحقیـق تنـوع ژنتیکـی بـین       ژنتیکی صـفات مـی  

هـاي علـف   کراس نمونهخواهري (حاصل از پلیهاي نیمهفامیل
پـذیري و تعیـین   تـوارث  باغ داخلی و خارجی) با هدف برآورد

هـا در راسـتاي تولیـد واریتـه ترکیبـی در      پذیري ژنوتیپترکیب
مطالعات اصالحی آتی و توسعه تنوع ژنتیکی در این گونه مورد 

  بررسی قرار گرفتند.
  

  هامواد و روش
ــژوهش در ســال ایــن  در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده  1391پ

آباد اجرا نجفکشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورك 
 خـواهري فامیل نیمه 25تعداد مواد ژنتیکی مورد مطالعه گردید. 

)family sib-Half( ژنوتیپ  25کراس علف باغ بودند که از پلی
 گونـه  از هـاي مختلـف  جمعیتحاصل گزینش از درون  والدي
). ایــن 1بودنــد (جــدول  )Dactylis glomerataبــاغ ( علــف
بیشـتر طـی ارزیـابی کلـونی     هاي والدي پس از بررسی ژنوتیپ

کــراس تالقــی داده شــدند و ســپس بــذور ) در خزانـه پلــی 23(
در مزرعـه   90خواهري) در اسـفند مـاه   هاي نیمهحاصله (فامیل

صـورت دو آزمـایش مجـزا در دو    کشت شدند. این پژوهش بـه 
محیط رطوبتی (عدم تنش و تنش خشـکی) در دو تکـرار بـراي    

هاي کامل تصادفی انجام لوكهر محیط رطوبتی، در قالب طرح ب
خـط   2خواهري در هر واحد آزمایشـی  نیمهشد. از هر جمعیت 

متـر و  سانتی 50ها مترکاشته شد که فاصله بین ردیف 4ول به ط
 20متر بود و در هر پـالت  سانتی 40ها روي ردیف فاصله بوته

  بوته مورد ارزیابی قرار گرفت.
  رطـوبتی بـا   هاي رطوبتی شـامل محـیط بـدون تـنش     محیط

برابر  )MAD )Management allowed depletionاعمال ضریب 
   MADدرصد و محیط تنش رطـوبتی بـا اعمـال ضـریب      50با 

  متوسـط کسـري از     MADدرصـد بودنـد. ضـریب    90برابر بـا  
ــ ــی ک ــه م ــد از عمــق توســعه ریشــه  ل آب در دســترس ک   توان

   تخلیه شـود، بـدون اینکـه بـه گیـاه تنشـی وارد شـود را نشـان        
ــی ــد.م ــدار    ده ــاس مق ــت از خــاك براس ــه رطوب ــدار تخلی   مق

ـ  نـمـچ تعرق –تبخیر   –پـنمن   –اده از رابطـه فـائو   ـا استفـ ـب
و ضریب گیـاهی   )FAO PenmanMonteith equation( مانتیث

هاي آبیـاري مشـخص   داکتیلیس طی دوره رشد محاسبه و زمان
از  )dI). عمق مجاز تخلیه رطوبت از عمق توسعه ریشـه ( 2شد (

  رابطه زیر محاسبه گردید:
Id = (FC - PWP) × D × B × MAD                           (1) 

  

dIمتر)، : عمق آب مجاز براي تخلیه در تیمار مورد نظر (میلی  
FC،(درصد) رطوبت وزنی خاك در حد ظرفیت زراعی :  

PWP،(درصد) رطوبت وزنی خاك در حد پژمردگی دائم :  
Dمتر)،ریشه (میلی : عمق فعال توسعه  
B :  ) گـرم بـر    4/1چگالی ظاهري خاك در ناحیه توسـعه ریشـه

 متر مکعب) سانتی

MAD:  ضریب مدیریت مزرعه که براي حالت بدون تنش، برابر
  درصد بود. 90درصد و محیط تنش، برابر با  50با 

 50گیـري صـفات در هرکـرت آزمایشـی،     منظـور انـدازه  به  
عنوان حاشیه در نظر گرفته ها بهاي ردیفمتر از ابتدا و انتهسانتی

همـراه صـفات فنولوژیـک    شد. عملکرد علوفه (در سه چین) به
صورت تجزیه مرکـب  مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه آماري به

ها با استفاده هاي کامل تصادفی و مقایسه میانگیندر قالب بلوك
) براي عوامـل اصـلی و   LSDدار (از روش حداقل تفاوت معنی

بنـدي  منظـور گـروه  دار بین آنها انجام گرفت. بهبرهمکنش معنی
) بـر مبنـاي   WARDاي بـه روش وارد ( ارقام از تجزیـه خوشـه  

عنوان معیار فاصله استفاده شد. تجزیه ماتریس فاصله اقلیدسی به
ترسـیم  و  SPSSو  SASافـزار  هاي آماري به کمک نـرم و تحلیل
 ام گرفت. انج Excelافزار ها به کمک نرمجدول

پذیري عمومی هر ژنوتیپ براسـاس تفـاوت   ت ترکیبیقابل     
ها محاسبه و بهترین والدها کل فامیلمتوسط هر فامیل از میانگین

بـرآورد واریـانس محیطـی و    بر این اسـاس شناسـایی گردیـد.    
ژنتیکی براساس امیـد ریاضـی میـانگین مربعـات بـرآورد شـد.       

پـذیري  تیکـی و وراثـت  ضریب تنوع فنوتیپی، ضـریب تنـوع ژن  
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  ) مورد مطالعهDactylis glomerataهاي والدي علف باغ (آوري ژنوتیپ. مشخصات و محل جمع1جدول 
  آوري و تهیه بذر تودهمحل جمع  کد توده اولیه  ژنوتیپ

1  RCAT041111  مجارستان -خارجی  
  سمنان، شاهرود ایستگاه تولید بذر  44/4000  2
  باد مزرعه لوركآاصفهان، نجف  31/4000  3
4  RCAT041050   مجارستان -خارجی  
5  RCAT041051   مجارستان -خارجی  
6  RCAT041050   مجارستان -خارجی  
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  400025  7
8  2-U/4000   جاده تونل دوم -کوهرنک  -شهرکرد  
  کده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشوراصفهان بانک بذر پژوهش  25/4000  9
  هلند -خارجی   29/4000  10
11  RCAT041052   مجارستان -خارجی  
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  26/4000  12
  آباد مزرعه لوركاصفهان، نجف  31/4000  13
  لوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشوراصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنو  24/4000  14
  ایستگاه تولید بذر -شاهرود -سمنان  44/4000  15
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  25/4000  16
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  24/4000  17
18  RCAT041052   مجارستان -خارجی  
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  2/4000  19
  ایستگاه تولید بذر -شاهرود  -سمنان   44/4000  20
21  RCAT041122   مجارستان -خارجی  
22  RCAT041111   مجارستان -خارجی  
  اصفهان بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور  2/4000  23
  آباد مزرعه لوركاصفهان، نجف  31/4000  24
25  RCAT041111   مجارستان -خارجی  

  
  ).24و  11خصوصی هر صفت از روابط زیر محاسبه شد (
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nهاي بـاال  چنین در فرمولباشند. هممیانگین صفت، می
2h ،1M ،

2M  3وM پذیري خصوصی، میـانگین مربعـات   ترتیب، وراثتبه
 n وr باشـد.  گیري میها، خطاي آزمایشی و خطاي نمونهفامیل

Fترتیب تعداد بلوك و تعـداد بوتـه در فامیـل و    به
2S ،w

2S و e
2δ 

هـا (معـادل جـزء افزایشـی     ترتیب اجزاء واریانس بـین فامیـل  به
گیري) و خطاي نهها (خطاي نموواریانس ژنـیکی)، درون فامیل

) محاسـبه  1983که براساس نوین و اسـلیپر (  باشندآزمایشی می
  ).24گردیدند (

 
  نتایج و بحث

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکـرد  
  علوفه

ــه    ــفات علوف ــراي ص ــانس ب ــه واری ــایج حاصــل از تجزی   اينت
) نشان داد که تنش خشکی بر روي صـفات عملکـرد   2(جدول 

فه خشک و تر، درصد ماده خشک، ارتفاع بوته و قطـر یقـه   علو
چنین داري داشت. همجز نسبت وزن برگ به ساقه تأثیر معنیبه

جز ارتفاع بوته، درصد ماده خشـک چـین اول و   ها بهبین فامیل
دوم، ارتفاع رشد مجدد و نسبت وزن برگ به ساقه از نظر سـایر  

دهنـده تنـوع و   نشاندار مشاهده گردید که صفات اختالف معنی
گوناگونی باال در مواد ژنتیکی مورد مطالعـه اسـت. اثـر متقابـل     

فامیل براي عملکرد و درصد ماده خشک چین  ×محیط رطوبتی 
اول، عملکرد علوفه خشک چـین دوم و نسـبت وزن بـرگ بـه     

هـا در  دهد نحـوه واکـنش فامیـل   دار بود که نشان میساقه معنی
هـاي  هـاي مختلـف و چـین   طبروز این گونـه صـفات در محـی   

  باشد.متفاوت یکسان نمی
عنـوان یکـی از   مقایسه میانگین عملکرد علوفـه خشـک بـه     
اي در تــرین صــفات مــوردنظر در اصــالح گیاهــان علوفــهمهــم
هاي مختلف و شرایط تنش و عدم هاي علف باغ، در چینفامیل

آمده اسـت. نتـایج مقایسـه میـانگین      3 تنش خشکی در جدول
که عملکرد علوفه در هر چین در شرایط تنش خشکی  نشان داد

کـه میـانگین عملکـرد در گـذر از     طـوري کاهش یافته است، بـه 
 1071شرایط عدم تنش به شرایط تنش خشکی در چـین اول از  

گـرم در   325گرم در بوته، در چین دوم از  498گرم در بوته به 
بوتـه  گـرم در   210گرم در بوته و در چین سوم از  152بوته به 

چنین نشان داد کـه  گرم در بوته کاهش یافت. نتایج هم 4/85به 
، 7، 13، 8هاي ترتیب در چین اول فامیلدر شرایط عدم تنش به

ــل  5و  11 ــین دوم فامی ــاي و در چ و در  5و  8، 24، 13، 15ه
بیشترین عملکـرد   5و  7، 12، 18، 14، 10هاي چین سوم فامیل

در  25و  9، 18، 12، 3اي هـ علوفه خشـک را داشـتند و فامیـل   
ــل ــین اول و فامیـ ــاي چـ ــین دوم و  18و  19، 3، 17هـ در چـ

در چین سوم کمترین عملکرد علوفه خشـک   4و  13هاي فامیل
را در شرایط عدم تنش بـه خـود اختصـاص دادنـد. در گـذر از      

درصـدي و از چـین دوم بـه     69چین اول به چین دوم کـاهش  
لوفه خشک در شرایط درصدي در تولید ع 35چین سوم کاهش 

عدم تـنش مشـاهده شـد. در شـرایط تـنش خشـکی بیشـترین        
در چین اول  4و  1، 24، 7هاي ترتیب فامیلعملکرد علوفه را به

، 14، 10هـاي  در چین دوم و فامیـل  6و  9، 13، 2هاي و فامیل
چنـین کمتـرین   در چین سوم نشـان دادنـد. هـم    5و  7، 21، 18

، 11هـاي  در چین اول و فامیل 3و  9، 11هاي عملکرد را فامیل
در چـین سـوم دارا    4و  13هاي در چین دوم و فامیل 16و  20

  بودند.
هاي فسکیوي در بررسی تأثیر تنش خشکی بر روي ژنوتیپ     

بلند طی دو سال گزارش شد که تنش خشـکی در هـر دو سـال    
). در ایـن  10باعث کاهش عملکرد مـاده خشـک شـده اسـت (    

علوفه خشک از چین اول تا چـین سـوم رونـد    مطالعه عملکرد 
کاهشی داشت. رشد مجدد پس از برداشـت وابسـته بـه ذخـایر     

باشـد،  نیتروژن و کربوهیدارت غیر ساختمانی ریشه و طوقه مـی 
که تسریع در برداشت یک چین منجـر بـه تثبیـت ایـن     طوريبه

هـاي بعـدي   ذخایر براي چـین بعـد و افـزایش عملکـرد چـین     
اي در منـاطق معتـدل در   عملکرد گیاهان علوفه گردد. اصوالًمی

هاي متوالی در طول فصل رشد همراه با گـرم شـدن هـوا،    چین
 یابـد. ایـن کـاهش   ویـژه در شـرایط کشـت آبـی کـاهش مـی      به

هــاي غیــر دلیــل افــزایش تــنفس گیــاه، ذخــایر هیــدروکربنبــه
  ریشه و طوقه، کاهش طـول دوره رشـد مجـدد و    ساختمانی در 



  ۱۳۹۵ تابستان /م بيست/ شماره  مشش / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

166  

 



  ...خواهری های نيمهر فاميلدعلوفه ات مرتبط با عملکرد خصوصيمطالعه ژنتيكي 

167 

   1391خواهري علف باغ در سال هاي نیمهعملکرد علوفه خشک در شرایط عدم تنش و تنش خشکی در فامیل قایسه میانگینم. 3جدول 
  )LSDدار (براساس آزمون حداقل تفاوت معنی

  

 
 عملکرد علوفه خشک (گرم در بوته)

 
 چین اول

 
 چین دوم

 
 چین سوم

 تنش عدم تنش ژنوتیپ
 

 تنش عدم تنش
 

 تنش عدم تنش

1 4/963 7/559 316 6/114 2/178 2/132 

2 9/1558 5/482 2/425 5/212 2/162 43 

3 1/204 5/190 3/184 7/100 2/151 33 

4 4/1160 9/535 2/367  9/82 2/119 2/90 

5 2227 7/438 448 7/168 1/226 5/65 

6 1/1408 4/286 390 1/190 5/172 78 

7 3/2283 5/663 365 9/104 6/240 9/56 

8 3/2761 3/337 5/449 6/89 5/179 101 

9 2/646 3/159 361 5/192 191 6/32 

10 5/1840 2/326 4/443 9/90 1/345 165 

11 6/2256 8/149 4/356 2/31 8/198 48 

12 1/497 8/236 5/391 9/53 2/242 7/93 

13 3/2644 8/388 5/470 8/199 2/100 9/72 

14 2/1489 9/225 5/394 6/50 7/304 9/41 

15 1/1769 5/332 8/504 5/156 2/217 7/237 

16 5/1348 3/288 5/407 7/64 4/215 4/39 

17 798 2/310 175 2/111 9/177 6/100 

18 4/623 6/319 5/290 9/174 6/262 1/83 

19 2/737 4/284 264 5/183 1/227 7/182 

20 1188 7/205 5/427 8/52 9/210 2/66 

21 7/366 7/285 5/315 9/123 7/254 85 

22 1591 7/339 410 9/151 5/219 3/92 

23 762 6/256 309 7/121 174 9/87 

24 3/1011 5/589 465 8/111 9/234 3/37 

25 9/657 9/205 244 9/155 1/268 2/70 

 54/498 63/1071 میانگین

 
44/325 8/152 

 
9/210 4/85 

LSD 

(5%) 
1/1254 82/267 

 
32/167 55/135 

 
05/10 76/19 
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  ).12است ( کاهش تثبیت ازت
نتایج مقایسه میانگین صفات فنولوژیک و مورفولوژیک روز   

بوتـه و تعـداد سـاقه     عافشانی، ارتفـا دهی، روز تا گردهتا خوشه
داده نشده) نشان داد که تنش خشـکی باعـث    بارور (نتایج نشان

کـه از حالـت عـدم    طوريدار این صفات گردید. بهکاهش معنی
به  2/44دهی از تنش به تنش خشکی براي صفات روز تا خوشه

روز، ارتفـاع   2/52بـه   8/63افشـانی از  روز، روز تا گـرده  8/32
بـه   122متر و تعداد سـاقه بـارور از  سانتی 1/68به  6/82بوته از 

  .عدد کاهش نشان داد 01/63
  

  آمار توصیفی مقایسه میانگین و
نتایج دامنه تغییـرات، میـانگین و درصـد کـاهش بـراي صـفات       

خـواهري  فامیل نیمه 25اي بر روي مورفولوژیک، زراعی، علوفه
نشان داد که تنش خشکی باعـث کـاهش    4علف باغ در جدول 

ملکـرد علوفـه   مقادیر اکثر صفات مورد بررسی شد. میـانگین ع 
گرم  1071خشک در برداشت اول در حالت عدم تنش خشکی 

گـرم در بوتـه بـرآورد     498در بوته و در حالت تـنش خشـکی   
درصـدي در اثـر تـنش خشـکی را      53گردید که کاهش حدود 

دهد. در چین دوم، عملکرد علوفـه خشـک در حالـت    نشان می
 53گرم در بوته بود که با کاهش حدود  325عدم تنش خشکی 

گـرم در بوتـه    152درصدي در حالت اعمال تنش خشـکی بـه   
طـورکلی، بیشـترین و کمتـرین کـاهش در اثـر تـنش       رسید. بـه 

خشکی در صفات مربوط بـه عملکـرد علوفـه تـر چـین دوم و      
نسبت وزن برگ به ساقه بود. دامنه تغییرات براي اکثـر صـفات   
طیف وسـیعی را نشـان داد کـه بیـانگر وجـود تنـوع بـاال بـین         

  باشد. هاي مورد بررسی مینوتیپژ
 هـاي طبیعـی علـف    در مطالعه دیگري در بررسی جمعیـت      

تـا   دهـی، روز خوشـه  باغ دامنه تغییـرات بـراي صـفات روز تـا    
 افشــانی، ارتفــاع، طــول بــرگ پــرچم و عملکــرد علوفــه  گــرده

ــد   ــزارش ش ــیع گ ــل)22(خشــک وس ــی فامی ــاي . در بررس ه
تغییرات براي صفات عملکـرد   خواهري فسکیوي بلند دامنهنیمه

تـا   24گرم در بوتـه در سـال اول و    407تا  11علوفه خشک از 

). ارتفـاع بوتـه در زمـان    1گرم در بوتـه گـزارش گردیـد (    780
عنوان یک عامل در واکنش گیاه نسبت به تـنش  رسیدگی گیاه به

 کـه کـاهش ارتفـاع   طـوري شـود، بـه  خشکی در نظر گرفتـه مـی  

علـت کـاهش   توانـد بـه  شکی احتماالً میبوته در شرایط تنش خ
دوره رشد رویشی و فـرار از خشـکی و تکمیـل سـریع مرحلـه      

  ).13زایشی باشد (
میانگین صفات طول بـرگ پـرچم، عـرض بـرگ پـرچم و           

) در اثـر تـنش   4درصد ماده خشـک چـین اول و دوم (جـدول    
که مقدار میانگین این صـفات در  طوريخشکی افزایش یافت به

 1/42متر، میلی 46/6متر، سانتی 8/12ترتیب دم تنش بهشرایط ع
ــه  6/39و  ــنش خشــکی ب  2/15ترتیــب درصــد و در شــرایط ت

درصد بـود. لنبـانی و    03/43و  2/45متر، میلی 07/9متر، سانتی
) در فسکیوي بلنـد شـاهد   25( ) در گندم و نوروزي17ارزانی (

افزایش صفات طول بـرگ پـرچم، عـرض بـرگ پـرچم، طـول       
شه و درصد ماده خشک در گذر از شرایط مطلوب رطـوبتی  خو

دسـت آمـده از ایـن    به شرایط تنش خشکی بودند که با نتایج به
رسـد کـه تـنش در مراحـل     نظـر مـی  به .پژوهش مطابقت دارند

ابتدایی باعث افزایش سطح بـرگ شـود کـه گیـاه بتوانـد مـواد       
د را به تر دوران تکاملی خوفتوسنتزي بیشتري تولید کند و سریع

پایان رساند، امّا با افزایش شدّت تنش گیاه سطح بـرگ خـود را   
در آزمــایش بــرروي   )14ژیانــگ ( .)17کنــد (تعــدیل مــی 

 ) بر روي فسکیوي بلند9تورفوگراس و ابراهیمیان و همکاران (

مشاهده کردند که در مراحل اولیه تنش آبـی محتـواي کلروفیـل    
والنی مـدّت باعـث   هـاي شـدید طـ   یابد، ولی، تـنش افزایش می

شود. گیاه در مراحل ابتـدایی تـنش   کاهش محتواي کلروفیل می
ترتیب با افـزایش  سعی در تکمیل چرخه حیاتی خود دارد، بدین

مقدار کلروفیل سعی در تولید ماده فتوسنتزي بیشتر و تسریع در 
دوران پُر شدن دانه دارد. بنابراین قبل از ورود گیـاه بـه مرحلـه    

یم خشـکی باعـث افـزایش ایـن صـفات و در      زایشی، تنش مال
تـوان گفـت بـا توجـه بـه      ). می14شود (نتیجه عملکرد گیاه می

مقاوم بودن گیاه علف باغ به تنش خشکی متوسط و از آنجـایی  
  که صفات طول و عرض برگ پـرچم در ابتـداي ورود گیـاه بـه     
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  گیري شده در شرایط عدم تنشبراي صفات اندازه خواهري علف باغهاي نیمه. دامنه تغییرات و میانگین فامیل4جدول 
  1391و تنش خشکی در سال 

  میانگین  عدم تنش  تنش خشکی 

 صفت عدم تنش تنش  حداقل حداکثر  حداقل حداکثر درصد کاهش

25/8** 93/41  11/26   47/47  63/37   85/32  25/44 دهیروز تا خوشه   

18/12** 57/59  84/43   65/72  17/55   28/52  85/63 افشانیروز تا گرده   

-19/35* 20/21  92/10   63/16  82/8   29/15  81/12  (cm)   طول برگ پرچم 

-40/4*** 72/9  30/8   30/7  53/5   07/9  46/6  (mm)   عرض برگ پرچم

48/4* 50/123  83/28   67/163  33/66   01/63  07/122  تعداد ساقه در بوته 
17* 23/75  95/61   70/96  80/68   13/68  09/28  (cm)   ارتفاع بوته چین اول 

56/6* 1758 621  25/4926  5/441   01/1102  8/2538  (g)   عملکرد علوفه تر چین اول

53/48* 51/663  83/149   3/2761  13/204   54/498  63/1071  (g)   عملکرد علوفه خشک چین اول 

-7/23* 16/56  60/28   02/55  63/31   23/45  18/42 )درصد ماده خشک چین اول (%   

10/43*** 39/22  14/20   84/24  84/22   29/21  7/23  (cm)   قطر یقه چین اول 

39/44*** 87/15  18/13   87/30  04/19   77/14  39/24  (cm) ارتفاع چین دوم   

59/73*** 6/596  145  75/1045  403  06/355  54/820  (g)   عملکرد علوفه تر چین دوم

53/04*** 02/212  21/31   504 175  8/152  44/325  (g)   عملکرد علوفه خشک چین دوم

-7/83*** 60/42  38/22   66/40  22/43   03/43  66/39  در صد ماده خشک چین دوم (%) 
7/4*** 42/23  17/21   17/25  17/23   32/22  10/24  (cm)   قطر یقه چین دوم 

3/02ns 79/42  56/10   50 42/10   33/25  12/26  (g)   نسبت وزن برگ به ساقه

  ns ،* ،**  باشد.درصد می 1/0و  1، 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب غیر معنیبه: ***و  
  

شوند و تا این مرحله گیاه در معـرض  مرحله زایشی بررسی می
تنش خشکی شدید و طوالنی مدت قـرار نگرفتـه اسـت سـطح     
برگ خود را جهت سرعت بخشیدن براي تکمیـل دوره رشـدي   

  دهد.تز افزایش میخود و افزایش میزان فتوسن
  

  پذیري ضریب تغییرات فنوتیپی، ژنوتیپی و وراثت
آمـده   5نتایج ضرایب تنوع فنوتیپی و تنوع ژنتیکـی در جـدول   

است. ضریب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی براي صفات عرض بـرگ  
پرچم، عملکرد علوفه تر چین اول، عملکرد علوفه خشک چـین  

ساقه، طول خوشه در  اول، ارتفاع چین دوم، نسبت وزن برگ به
شرایط تنش کمتر از شرایط عدم تـنش بـود، ولـی بـراي سـایر      
صفات تنش خشکی باعـث افـزایش ضـریب تنـوع فنـوتیپی و      

ژنتیکی گردید. در بین صـفات مـورد بررسـی بیشـترین مقـدار      
ضریب تنوع فنوتیپی در شرایط عـدم تـنش مربـوط بـه صـفت      

رایط تـنش  درصد) و در ش 55عملکرد علوفه خشک چین اول (
  خشکی مربوط بـه صـفات عملکـرد علوفـه خشـک چـین دوم      

درصد) و کمترین آن در هر دو شرایط محیطی مربـوط بـه    43(
طورکلی، اکثـر  درصد بود. به 2صفت قطر یقه چین اول با مقدار 

صفات از تنوع فنوتیپی و ژنتیکی باالیی برخـوردار بودنـد. ایـن    
ر بهبود این صفات و هاي اصالحی را دتنوع کارایی باالي روش

دهد. ضرایب تنوع فنـوتیپی بـراي   صفات مرتبط با آنها نوید می
). 5تر بودند (جـدول  کلیه صفات از ضرایب تنوع ژنتیکی بزرگ

ویــژه صــفات فنولوژیــک (روز تــا در مــورد برخــی صــفات بــه
  افشانی)، طول و عرض برگ پرچم، قطر یقـه  دهی و گردهخوشه
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هاي اي در شرایط عدم تنش و تنش خشکی در فامیلپذیري صفات فنولوژیک و علوفهوتیپی، ژنتیکی و وراثت. ضریب تغییرات فن5جدول 
  خواهري علف باغنیمه

  ضریب تنوع فنوتیپی (%)    ضریب تنوع ژنتیکی (%)   پذیري خصوصی (%)وراثت

 صفت عدم تنش تنش   عدم تنش تنش   عدم تنش تنش

 دهیروز تا خوشه 32/5 80/10  60/3 45/9  9/31 2/63

 روز تا گرده افشانی 60/6 92/7  50/5 93/3  23/53 58/26

20/41 56/18  46/12 90/7  95/15 64/15 (cm)   طول برگ پرچم 

50/52 3/46  20/4 70/5  80/4 80/6 (mm)   عرض برگ پرچم

 تعداد ساقه در بوته 07/23 60/34  06/10 84/15  01/41 45/33
26/22 3/43  12/5 80/3  13/26 04/8 (cm)   ارتفاع بوته چین اول 

35 36/44  35/16 42/33  22/72 90/44 (g)   عملکرد علوفه تر چین اول

80/44 02/52  45/30 10/45  90/40 54/55 (g)   عملکرد علوفه خشک چین اول

 درصد ماده خشک چین اول (%) 38/18 42/23  46/9 01/19  33 80/42
05/67 23/64  70/2 78/1  25/2 03/2 (cm)   قطر یقه چین اول 

23/24 09/31  70/1 49/4  02/5 90/20 (cm)   ارتفاع چین دوم 

21/18 50/27  75/18 70/14  90/33 82/21 (g)   عملکرد علوفه تر چین دوم

32/30 49  33/21 88/17  40/43 79/23 (g)   عملکرد علوفه خشک چین دوم

 در صد ماده خشک چین دوم (%) 30/6 76/14  86/3 48/3  42 80/38
47 36/52  20/2 80/1  40/3 05/2 (cm)   قطر یقه چین دوم 

2/21 23/24  20/18 36/24  72/30 93/39 (g)   نسبت وزن برگ به ساقه

  
چــین اول و دوم و ارتفــاع چــین اول و دوم در هــر دو شــرایط 
 محیطی تفاوت ناچیزي بین ضریب تنوع فنوتیپی و ضریب تنوع

دهنده اثرات کم محیط در برآورد ایـن  ژنتیکی دیده شد که نشان
باشد. اختالف ناچیز ایـن دو ضـریب در مطالعـات    ها میپارامتر
) در 1امینـی و همکـاران (   .) گزارش شده اسـت 18و  8دیگر (

خـواهري فسـکیو بلنـد طـی دو سـال      هـاي نیمـه  بررسی فامیل
را در هـر دو   بیشترین ضریب تنوع ژنتیکی و واریانس ژنتیکـی 

ترتیب براي صفات ارتفاع بوته، عملکرد بذر و قطر یقـه  سال به
و کمترین ضریب تنوع ژنتیکی و واریانس ژنتیکی را در هـر دو  

دهی و عرض برگ پرچم گـزارش کردنـد.   سال براي روز تا گل
بیان کردند که تـنش خشـکی مالیـم     )9( ابراهیمیان و همکاران

کی براي بیشتر صـفات مـورد   سبب کاهش در ضریب تنوع ژنتی
دهد که واریانس ژنتیکی و مطالعه شد که این ممکن است نشان 

  .ضریب انتخاب به شدت تنش وابسته باشند
 5نتایج وراثت پذیري خصوصـی بـرآورد شـده در جـدول       

پذیري خصوصـی در حالـت عـدم    نشان داد که بیشترین وراثت
کمتـرین   درصـد) و  23/64تنش مربوط به قطر یقه چـین اول ( 

درصـد) بـود، ایـن در    56/18میزان مربوط به طول برگ پرچم (
پذیري خصوصی حالی است که در حالت تنش، بیشترین وراثت

درصد) و کمترین میزان آن  05/67مربوط به قطر یقه چین اول (
درصـد) بـود. در    21/18مربوط به عملکرد علوفه تر چین دوم (

کرد علوفه خشک پذیري خصوصی عملشرایط عدم تنش وراثت
درصـد بــود.   8/44درصـد و در شـرایط تــنش خشـکی     02/52
طورکلی صفات عرض برگ پـرچم، عملکـرد علوفـه خشـک     به

چین اول، قطر یقه چین اول و دوم در هـر دو شـرایط محیطـی    
درصد را نشان دادند. براي صفات بـا   40پذیري باالتر از وراثت
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قـش مهمـی در   پذیري خصوصی باال واریانس افزایشـی ن وراثت
کنترل آنها داشته و اصالح این صـفات از طریـق گـزیش میسـر     

ــی ــوم م ــد. بل ــی و   4( باش ــانس ژنتیک ــه واری ــاد دارد ک ) اعتق
پذیري براي عملکرد در شـرایط نرمـال و تـنش محیطـی     وراثت

وسیله انتخاب در این متفاوت است و نسبت پیشرفت ژنتیکی به
علــت کــاهش کــه طــوريدو شـرایط محیطــی برابــر نیســت بـه  

پذیري تحت شرایط تنش که موجب کاهش در عملکـرد  وراثت
شود را به واریانس ژنتیکی پایین و هم به واریـانس محیطـی   می

باال براي عملکرد در محیط انتخاب نسبت داده شده است. میزان 
پذیري دیدگاه مناسـبی در تعیـین روش مطلـوب جهـت     وراثت

چنین شاخصـی  همهاي اصالحی و اصالح یک صفت در برنامه
و  4باشـد ( هاي انتخاب براي آن صفت مـی از نحوه تأثیر روش

خـواهري  هاي نیمـه ) در بررسی فامیل1). امینی و همکاران (11
دهـی،  پذیري خصوصی صـفات روز تـا گـل   فسکیو بلند وراثت

، 35/17ترتیـب  طول خوشه، طول و عـرض بـرگ پـرچم را بـه    
ت تعداد ساقه بارور، درصد و براي صفا 66/27، 83/19، 36/45

پــذیري ارتفــاع، عملکــرد بــذر و درصــد مــاده خشــک وراثــت
درصــد  8/40و  4/49، 8/43، 4/46ترتیــب خصوصــی را بــه 

هـاي  در بررسی فامیـل  )18( گزارش کردند. مجیدي و همکاران
پـذیري  خـواهري فسـکیوي بلنـد در طـی دو سـال وراثـت      نیمه

درصـد در   5/80افشـانی  خصوصی را براي صفات روز تا گـرده 
درصـد در   5/52درصد در سـال دوم، ارتفـاع    6/79سال اول و 
درصد در سال دوم و براي تعداد سـاقه بـارور    4/49سال اول و 

درصد در سـال دوم گـزارش    9/43درصد در سال اول و  5/48
  کردند.

  
پذیري عمومی عملکرد علوفه خشک و درصد قابلیت ترکیب

  ماده خشک
ومی عملکرد علوفـه خشـک و درصـد    پذیري عمقابلیت ترکیب

) نشـان داد کـه در شـرایط عـدم تـنش      6ماده خشـک (جـدول   
هـاي  خشکی براي عملکرد علوفه خشک در چین اول ژنوتیـپ 

پـــذیري ترکیـــب 22و 16، 15، 14، 13، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 2

) و در شرایط تنش 68/1439بیشترین مقدار ( 8ژنوتیپ مثبت و 
مثبـت و   24و  22، 13، 8، 7، 5، 4، 2، 1هـاي  خشکی ژنوتیـپ 

) بیشترین مقدار را داشت. در چـین دوم در  97/327( 7ژنوتیپ 
 24و  20، 15، 13، 10، 8، 5، 2هـاي  شرایط عدم تنش ژنوتیـپ 

ــب ــنش خشــکی   ترکی ــرایط ت ــتند و در ش ــاالیی داش ــذیري ب پ
پـذیري بـاال نشـان    ترکیب 19و  15، 13، 9، 6، 2،5هاي ژنوتیپ
 15و  13،  8 ،5، 2هاي ی براساس نتایج ژنوتیپطورکلدادند. به
هـاي  پـذیري خـوبی را بـراي اسـتفاده از آنهـا در برنامـه      ترکیب

اصالحی جهت تولید واریته ترکیبی براي اصالح عملکرد علوفه 
، 2هـاي  دهی ژنوتیـپ نشان دادند. براساس صفت روز تا خوشه

ــکی   24و  13، 5، 3 ــنش خشـ ــنش و تـ ــدم تـ ــرایط عـ در شـ
پـذیري  ذیري مثبت داشتند. بیشترین و کمتـرین ترکیـب  پترکیب

تـا   01/14براي صفات ارتفاع بوته در شـرایط عـدم تـنش بـین     
گـزارش   -18/6تا  95/5و در شرایط تنش خشکی بین  -89/13

  کرد.
  پذیري عمـومی، متوسـط توانـایی یـک والـد     قابلیت ترکیب     

هـا در  در ترکیب با سایر والدین بـوده و بـا عمـل افزایشـی ژن    
هـاي  تـرین شـاخص  همین دلیل یکـی از مهـم  ارتباط است و به

  باشـد  هـاي ترکیبـی مـی   انتخاب والـدین جهـت ایجـاد واریتـه    
پـذیري عمـومی   کـه قابلیـت ترکیـب    هـایی که ژنوتیـپ طوريبه

 هـاي ترکیبـی مناسـب هسـتند    براي ایجاد واریته، باالتري دارند
هـاي متفـاوت   وشبا مقایسـه ر  )6آرجو و همکاران (). دي11(

آزمــون نتــاج در برومــوگراس نتیجــه گرفــت کــه آزمــون نتــاج 
پـذیري  کراس براي شناسایی والدین وقتی تفاوت در ترکیبپلی

عمومی زیاد باشد مناسـب و بهتـر اسـت. مجیـدي و همکـاران      
ــی 18( ــرین    25) در بررس ــترین و کمت ــتوکا بیش ــپ فس ژنوتی

تـا   7/5انی بـین  افشـ پذیري را براي صفات روز تا گـرده ترکیب
، بـراي عملکـرد مـاده    -83/6تـا   77/7، براي ارتفاع بین -51/4

تا  16/1و براي درصد ماده خشک از  -1/113تا  82خشک بین 
  متغیرگزارش کردند.  -18/1

 و کـراس بـا تشـکیل خزانـه پلـی     )31زاده و همکاران (ولی  
  بیل ارد تحقیقاتی ایستگاه دو در هاي گیاه یونجهنتاج توده آزمون
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براساس  1391هاي علف باغ در شرایط عدم تنش و تنش خشکی براساس ارزیابی در سال پذیري عمومی ژنوتیپ. قابلیت ترکیب6جدول 
  )LSD(دار آزمون حداقل تفاوت معنی

دهیروز تا خوشه ارتفاع بوته  تعداد ساقه   عملکرد علوفه خشک (گرم در بوته)

تنش عدم تنش تنش عدم تنش  تنش دمع تنش

  چین اول چین دوم

 ژنوتیپ تنش عدم تنش عدم تنش تنش

34/0- 43/33 74/0 36/1 27/0 17/1- 21/8- 44/49- 16/224 22/358- 1 

82/18 10/24 82/2 41/1- 81/2 58/1 21/89 56/59 91/136 23/237 2 

01/3- 74/55- 30/2 89/13- 02/3 96/2 80/22- 44/181- 04/145 - 50/1117 - 3 

82/29 07/13- 00/3 - 92/4- 16/0- 45/0 97/39- 44/15- 36/200 20/161 - 4 

18/1- 43/13 50/0 99/2 07/2 22/3 83/45 56/82 14/103 38/905 5 

84/4- 60/17 92/5 48/0 39/2- 08/2 25/67 56/24 09/49- 48/86 6 

32/30 43/12 73/3- 13/4 66/1- 04/0 - 94/17- 44/0- 97/327 72/961 7 

84/22- 60/20 66/5- 01/14 74/6- 05/2 22/53- 06/84 80/1 68/1439 8 

84/8- 57/22- 20/5- 82/3- 54/2- 92/0- 71/69 44/14- 21/176- 41/657- 9 

01/4- 76/8 06/4- 64/4 39/0 72/0- 97/31- 56/77 30/19- 90/618 10 

18/34- 10/32 05/5- 46/7 26/0 92/1 60/91- 44/9- 71/185- 94/1034 11 

84/14- 43/17 33/0- 06/0 - 46/2- 56/0- 89/68- 06/16 78/98- 50/824 - 12 

99/0 74/21- 36/0- 93/0 08/9 94/2 00/77 06/105 28/53 66/1369 13 

68/25- 43/3 05/6- 54/2- 53/1- 66/0- 18/72- 06/29 68/109 - 61/167 14 

24/10 07/28- 39/3 46/9 99/0- 05/- 65/33 56/138 02/3- 50/447 15 

74/2 57/5- 14/0 84/8 69/2- 06/0 - 07/58- 06/42 20/47- 89/26 16 

49/60 60/22 28/3- 79/8- 41/1- 31/4- 62/11- 44/190 - 30/25- 63/523- 17 

01/25- 40/40- 10/7 76/1- 49/4- 63/6- 12/52 94/74- 95/15- 23/698- 18 

34/3- 43/1 22/3 59/2- 77/0 41/1 65/60 44/101 - 19/51- 42/584- 19 

84/14- 60/41 26/0- 42/0- 72/8 31/2 02/70- 06/62 87/129- 60/133 - 20 

82/36 07/9- 65/3 46/9- 69/3- 22/3- 07/1 94/49- 83/49- 96/954- 21 

68/4- 90/1- 35/2 27/4- 01/0 - 82/0 08/29 56/44 14/4 39/269 22 

51/22- 57/37- 07/5 08/10 57/0- 32/0- 09/1- 44/56- 95/69- 60/559 - 23 

82/5 26/23 95/5 42/4- 71/2 84/1 03/11- 56/99 94/253 35/310 - 24 

84/5- 57/36- 18/6- 92/5- 28/1 78/1- 10/33 44/121- 68/129- 70/663 - 25 

6/55 5/56 86/14 03/17 03/5 11/5 77/67 6/83 91/133 07/627 LSD (5%) 

  
برتـر بـراي    والـدین  عنـوان به را برتر توده 12 ستندتوان تبریز، و

بـا  ) 11( همکـاران  و نمایند. هالوئر معرفی سنتتیک واریته تولید
کــراس توانســتند دو واریتــه پلــی اصــالحی کــاربردن روشبــه

آزمـایش   ) در یـک 7داکیـک (  کننـد.  معرفی را و میرنا پوساونیا
تنـوع   بررسی ظورمنبه کراس،پلی آزمون از استفاده با ساله چهار

ژنوتیـپ   17 عمـومی  پـذیري ترکیـب  قابلیت محاسبه و ژنتیکی
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  اي)و علوفه رد بررسی براساس کلیه صفات (مورفولوژیکهاي علف باغ موبندي فامیل. گروه1شکل 

  Wardدر شرایط عدم تنش خشکی به روش 
 

علوفـه اعـالم    عملکـرد  پایداري و دانه عملکرد لحاظ از یونجه
باالترین  مطالعه داراي مورد صفات نظر از ژنوتیپ نجپ که نمود

  بودند. عمومی پذیريترکیب قابلیت
  

  ايتجزیه خوشه
مورد بررسی براسـاس شـرایط عـدم    هاي فامیلبندي نتایج گروه

نشـان داده   2و  1هـاي  ترتیب در شـکل تنش و تنش خشکی به
در شرایط عـدم تـنش در محـل     1با توجه به شکل  .شده است

انـد،  بنـدي شـده  به دو گروه تقسـیم ها فامیل 10اقلیدسی  فاصله
بود که از لحاظ صفات مورفولوژیـک  فامیل  12گروه اول شامل 

برتري داشتند و داراي عملکرد علوفه پایین بودند و گـروه دوم  
بـود کـه عملکـرد علوفـه بـاالتري نسـبت بـه        فامیـل   13شامل 
در همـین   در شرایط تـنش خشـکی   هاي گروه اول بودند.فامیل

ها به سه گـروه مجـزا تقسـیم    فامیل) 10فاصله (فاصله اقلیدسی 
 فامیـل  3بود، گروه دوم شامل فامیل  12شدند. گروه اول شامل 

ها از نظر تولید علوفـه متوسـط بودنـد و گـروه سـوم      فامیلاین 
بود که از نظر عملکرد علوفـه نسـبت بـه سـایر      فامیل 10شامل 
  ها برتري داشتند. فامیل

توان به کاهش و ها در شرایط تنش را میتفکیک بهتر فامیل     
هـاي  تر شدن مقادیر صفات مـورد مطالعـه بـراي فامیـل    نزدیک

اي ها نسبت داد. براي تالقی بـین و درون گونـه  موجود در گونه
تالقـی   .اي موجود استفاده کرداي خوشهتوان از نتایج تجزیهمی

عنـوان والـد   صـله ژنتیکـی بـه   هاي داراي حداکثر فابین ژنوتیپ
تواند باعث بهبود ژنتیکی تحمل به تنش قابل توصـیه  مناسب می

   .)4باشد (
هـاي  بندي ژنوتیپهدف متخصصین اصالح نباتات از دسته     

بردن به فاصله ژنتیکی بین آنهـا و اسـتفاده از تنـوع    مختلف، پی
 ).15باشـد ( هاي اصـالحی مـی  ژنتیکی موجود در آنها در برنامه

اساس خصوصیات بررسی شـده توانسـت   ها بربندي فامیلطبقه
  هـاي علـف بـاغ از منـاطق مختلـف ایـران و کشـورهاي       فامیل
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  اي) هاي علف باغ مورد بررسی براساس کلیه صفات (مورفولوژیک، علوفهبندي فامیل. گروه2شکل 

  Ward به روش در شرایط تنش خشکی
  

ایـن وجـود بـراي برخـی از     خارجی را از هم تفکیک کنـد، بـا   
ها تطابقی بین منشاء جغرافیایی و گروهی کـه در آن قـرار   نمونه
 12که در شرایط عدم تـنش از  طورياند وجود نداشت، بهگرفته

هاي فامیل در خوشه اول چهار فامیل از مجارستان در کنار فامیل
ی هاي ایراناند و در گروه دوم فامیلعلف باغ از ایران قرار گرفته

از اصــفهان در  14و  12، 7از ســمنان و  20و  2از شــهرکرد،  8
 8چنین فامیل هاي علف باغ خارجی قرار گرفتند. همکنار فامیل

از سمنان در یـک خوشـه    20و  2هاي از شهرکرد در کنار فامیل
قرار گرفت کـه ایـن نتـایج فرضـیه وجـود جـد مشـترك بـین         

فرضـیاتی در مـورد    کنـد. هاي این دو منطقه را تقویت میفامیل
انـد.  بندي ارقام مطرح شـده عدم تطابق منشاء جغرافیایی با طبقه

نامتجانسی و تنوع ژنتیکـی زیـاد    )26ریوز و همکاران ( رولدان
هاي مورد بررسی را از جمله عوامل این عدم تطابق در در نمونه

دانند. در برخی موارد کـافی نبـودن تعـداد    گیاهان دگرگشن می

هـاي  هـایی کـه در اثـر سـازگاري    از انعکاس تفاوت نمونه مانع
چنـین پدیـده   گردد. هماي در ارقام حادث شده است، میمنطقه

هـاي یکسـان در   جریان ژنی یا مهاجرت نیز موجب کسب آلـل 
جوامع مختلف شده و در نهایت با ایجـاد خزانـه ژنـی مشـترك     
اختالفات میان جوامع دور را کاهش داده و حتی گاهی جوامـع  

کند و اینکـه بعضـی صـفات بـا     ور را به یک جامعه تبدیل مید
هـاي خاصـی بـا    داشتن ارزش افزایشی ممکـن اسـت در مکـان   

). در 29و  11شرایط اکولوژیکی مشابه تجمع پیدا کرده باشـند ( 
مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع ژنتیکی کـافی بـین   

د علوفـه و  ویژه براي صـفات عملکـر  هاي مورد بررسی بهفامیل
پذیري نسبتاً باال چنین نظر به توارثاجزاي آن وجود داشت. هم

هاي اصـالحی  براي این صفات، امکان بهبود آنها از طریق برنامه
توان پذیري براي صفات مهم میباشد. با تعیین ترکیبفراهم می

ویـژه  هـاي سـاختگی بـه   والدین اولیه مناسب براي ایجاد واریته
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هاي ژنتیکی بعدي را معرفـی و  خشکی در طرحارقام متحمل به 
، 8 ،5، 2هـاي  که در این پژوهش ژنوتیـپ طوريانتخاب کرد. به

ــا در  ترکیــب 15و  13 ــتفاده از آنه ــراي اس ــذیري خــوبی را ب پ

هاي اصالحی جهت تولید واریتـه ترکیبـی بـراي اصـالح     برنامه
  عملکرد علوفه نشان دادند. 
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