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  دهيكچ

 انتخـاب   يهاگيري از شاخص   نظير عملکرد، بهره   يادهيچيمنظور بهبود صفات پ   هطلوب ب  م يهاپينش ژنوت يها در گز  ن روش ي از مؤثرتر  يکي

 يها و رقم اسپرس در قالب طرح بلوک       ي توده محل  ۲۱ مختلف انتخاب، تعداد     يها روش يي کارا يابين پژوهش، به منظور ارز    يدر ا . باشديم

 اصـفهان   ي دانشگاه صـنعت   يقاتي در مزرعه تحق   ۱۳۸۸-۸۹ در سال    يک عدم تنش و تنش خش     يط رطوبت ي با سه تکرار در دو مح      يکامل تصادف 

کر بر اساس صفات درصد ماده خـشک، درصـد          ي ب -زل و پسک  ي ه -تي انتخاب اسم  يها، شاخص ين بررس يدر ا .  قرار گرفتند  يابيمورد ارز 

ـ وفه خـشک از طر   بهبود عملکرد عل   ي انتخاب برا  ييکارا. ساقه، ارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته محاسبه شدند           صـفات  يق انتخـاب بـرا  ي

 جهـت بهبـود عملکـرد       يار انتخاب مناسـب   يتوانند به عنوان مع   ين صفات م  ين ا يبنابرا. ن مقدار بود  يشتريدرصد ساقه و تعداد ساقه در بوته ب       

، يط تـنش رطـوبت    ي، ارتفاع بوته و در شـرا      يط عدم تنش رطوبت   يزل تحت شرا  ي ه -تي اسم يهادر شاخص . رنديعلوفه خشک مد نظر قرار گ     

ن پاسخ بـه    يشتري درصد ماده خشک ب    يط رطوبت يکر تحت هر دو شرا    ي ب -ن بازده انتخاب را داشتند، اما در شاخص پسک        يشتريدرصد ساقه ب  

ـ  انتخـاب ژنوت   يتواند بـرا  ي انتخاب را دارا بود و م      يين کارا ي باالتر ۱زل  ي ه -تيج نشان داد که شاخص اسم     ينتا. انتخاب را داشت    يهـا پي

  .ردي اسپرس مورد استفاده قرار گي اصالحيهااسب در برنامهمن
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  مقدمه

 محـدود کننـده     يطـ ين عوامـل مح   يتر از مهم  يکي يتنش خشک 

که کاهش رشد   يطور ه ب ستاياهان در سرتاسر دن   يرشد و نمو گ   

 يطـ ي مح يهـا ر تنش يشتر از سا  ي به مراتب ب   يدر اثر تنش خشک   

دهـد کـه     ي رخ مـ   ي کمبود آب زمان   يطور کل هب). ۶(گر است   يد

اه وجـود نداشـته باشـد       يـ  آب در گ   ين عرضه و تقاضا   يتعادل ب 

ر و  يـ زان تبخ يـ متـر و م   يلي م ۲۵۲ ين بارندگ يانگيران با م  يا). ۷(

، اسـت  يشتر از حد متعـارف جهـان      ي درصد ب  ۶د که   يتعرق شد 

. شـود يا محسوب م  يمه خشک دن  ي خشک و ن   يهانيجزء سرزم 

ـ ال   س ۳۰باً هر   ي که تقر  ييهاي خشکسال ياز طرف  بـار اتفـاق     کي

د يب مراتـع و کـاهش شـد       ي تخر مانند ي جد يهاافتد چالش يم

 کشور  ي را برا  يااهان علوفه ي از جمله گ   ياهان زراع يد در گ  يتول

ها و لگومهـا     گراس يااهان علوفه ين گ يدر ب ). ۲۰(به دنبال دارد    

ط ي از شـرا   ياريبه علت عملکرد مناسب و تحمـل بـاال بـه بـس            

ـ  نقـش و   يخشکر  ي نظ يطينامناسب مح  ن علوفـه   ي در تـأم   ياژهي

  ).۲۳ و ۱۰(دارند 

 به علـت  Onobrychis viciifolia Scop ياسپرس با نام علم

 ييط آب و هـوا    ي باال به شرا   ي سازگار مانند ييهاييداشتن توانا 

جـاد  ي، عدم ا  ياريآبط کم ي علوفه در شرا   يمختلف، عملکرد باال  

تن تـانن در    ل داشـ  يـ ان به دل  ينفخ پس از مصرف توسط چهارپا     

 باال، جذب حشرات به علت داشتن شـهد      ييها، ارزش غذا  برگ

ـ د عـسل و داشـتن ر      يـ  تول ين بـرا  يريش  يق بـرا  يـ  عم يهـا شهي

ت خـاک   يـ فيش خاک و بهبود ساختمان و ک      ي از فرسا  يريجلوگ

 مهـم در کـشور      يااهان علوفه ي از گ  يکي،  )۱۷ و   ۱۱،  ۸ (يزراع

سه با  ير مقا  اسپرس د  ي رو يمطالعات اصالح . شوديمحسوب م 

ـ  اسـت کـه ا     ين در حال  يونجه کمتر انجام شده و ا     ي اه از  يـ ن گ ي

 ياريـ ژه در منـاطق بـا آب      ي کشت و کـار بـو      ي برا ييل باال يپتانس

  .محدود برخوردار است

ش عملکـرد علوفـه از      ي افـزا  يا علوفه يهادر اصالح گراس  

 از اهـداف    يکـ ي برخوردار اسـت و بـه عنـوان          ياژهيت و ياهم

گـر  ياز طـرف د   . باشـد يارقام اصالح شـده مـ      ي در معرف  ياصل

ر اثـر   ين بوده و تحت تأث    يي پا يريپذ وراثت يعملکرد علوفه دارا  

 صفات مهـم    ياصوالً برا ). ۲۱(باشد  يط م يپ و مح  يمتقابل ژنوت 

باشـند،  ي مـ  يتـر دهيـ چي توارث پ  ي عملکرد که دارا   مانند يزراع

). ۲۶( خواهـد بـود   يشتريـ  بيي کـارا يم دارا ير مستق يانتخاب غ 

 يهـا عملکرد و صفات مرتبط بـا آن معمـوالً در اغلـب برنامـه             

رنـد و چـون     يگي قرار مـ   ي به طور همزمان مورد بررس     ياصالح

 ياه به ارزش صفات مختلـف آن بـستگ        يک گ ي يارزش اقتصاد 

 صـفات مختلـف را      يکنندگان انتخاب همزمان برا   دارد، اصالح 

کننـد  ي مـ  ياه بررسـ  يک گ ي ي حداکثر کردن ارزش اقتصاد    يبرا

زمـان   نش هـم  يدر روش انتخاب بر اساس شـاخص، گـز        ). ۳۰(

 يهـا ات مهم، همراه با در نظر گرفتن ارزش       ي همه خصوص  يبرا

ن صفات ي بيبستگ هم آنها و يريپذ و وراثتي و اقتصاد  يپيفنوت

ـ ا). ۱۵(شود  يمختلف انجام م   ـ هـا با  گونـه شـاخص   ني  از  يستي

رات يير تغ ي تحت تأث   برخوردار بوده و کمتر    يي باال يريپذوراثت

 -تي انتخـاب اسـم    يهـا شاخص). ۳۵ و   ۳(رند  ي قرار گ  يطيمح

هـا  ن شـاخص ياز جمله ا) ۲۴(کر ي ب-و پسک) ۳۱ و ۱۸(زل  يه

م ينشان دادند که آثار مـستق     ) ۲۹( و همکاران    يصبور. باشنديم

 وزن دانه، تعـداد خوشـه و طـول خوشـه در             يپي و ژنوت  يپيفنوت

 يهــا شــاخصي در معرفــييارا کــيارهــايتواننــد معيبــرنج مــ

 ييکـارا ) ۲۳(فر  يريمن. م باشند يرمستقي انتخاب غ  ي برا ينشيگز

ونجـه مـورد    ي را در    ينـش ي گز يهـا  شـاخص  يانتخاب بر مبنـا   

دند يجـه رسـ   ين نت يآنها در پزوهش خود به ا     .  قرار دادند  يبررس

 کـه در آن از ارتفـاع بوتـه، وزن           ي شاخـص  يکه انتخاب بر مبنا   

اه استفاده شده باشد نسبت بـه       ي گ يها ساقه اه و تعداد  يخشک گ 

  . دارديش از دو برابر برتريانتخاب بر اساس عملکرد، ب

 انتخاب  يها استفاده از شاخص   ۱۹۳۶در سال   ) ۳۱(ت  ياسم

توانـد  ي نمـ  يکـ ي نمود و عنوان کرد که ارزش ژنت       يگذارانيرا بن 

 از  يله تـابع خطـ    يد بـه وسـ    ين شود و با   ييم تع يبه صورت مستق  

ن منظــور از تــابع يبــد. ن زده شــودي تخمــيپي فنــوتيهــاارزش

 يک شــاخص انتخــاب بــرايــف يــ تعريشر بــرايــص فيتــشخ

ـ در ا .  اسـتفاده شـد    ياهي خالص گ  يها نيال ن تـابع از صـفات      ي

 يب وزن ي با ضرا  ييرهايمختلف به صورت همزمان به عنوان متغ      

 ۱۹۴۳ن تابع را در سـال       يا) ۱۸(زل  يه. شوديمتفاوت استفاده م  
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از بـر   يزان بهبود مورد ن   ي صفات، م  ي اقتصاد يها ارزش ينابر مب 

 نظير  يکي ژنت يها و پارامترها  يبستگ  همارها،  يحسب انحراف مع  

. ن صفات گسترش داد   ي ب يکي ژنت يهايبستگ  هم و   يريپذوراثت

ـ ن تابع به بـرآورد وار     يا ـ هـا و کوار   انسي  و  يکـ ي ژنت يهـا انسي

. از داشـت  ين) يدارزش اقتصا ( دادن وزنه به هر صفت       چنين  هم

 يهـا ت نـسبت دادن ارزش    يمسئله محـدود  ) ۲۴(کر  يپسک و ب  

شنهاد يـ  را پي مطرح کردند و شاخص ي را به صفات کم    ياقتصاد

 ي ارزش اقتـصاد   ي بـه جـا    يکـ ينمودند کـه در آن از بهـره ژنت        

ل شـده   يک شاخص انتخاب تعد   ين شاخص   يا. شودياستفاده م 

ـ هـا و کوار   انسياست و در آن از وار       افـراد   يکـ ي ژنت ياهـ انسي

 ي رو يادر مطالعـه  ) ۱۴(ن و همکـاران     يالگـ . شـود ياستفاده مـ  

را بـه  ) ۳۳(امز يليه ويکر و شاخص پاي ب-ونجه، شاخص پسک ي

  . کردنديم معرفير مستقي انتخاب غين شاخص برايعنوان بهتر

 انتخاب چنـد    يهادر مطالعه شاخص  ) ۳۴( و همکاران    يزا

، نـشان دادنـد اسـتفاده از        يکينت به منظور بهبود بهره ژ     يامرحله

شــاخص انتخــاب متــشکل از صــفات طــول دمبــرگ، قــدرت  

 يي و وزن خــشک علوفــه برداشــت اول و دوم، کــارايبــذرده

 شبدر قرمز با عملکرد علوفـه       يهاپي انتخاب ژنوت  ي برا يشتريب

 يهـا پيـ  ژنوت يبـا بررسـ   ) ۱۳(ان و همکاران    يميابراه. باال دارد 

ـ م از طر  يرمـستق يکـه انتخـاب غ     بلند نـشان دادنـد       يفستوکا ق ي

 بهبـود   ي بـرا  يشتريـ  ب ييتواند کـارا  يزل م ي ه -تيشاخص اسم 

 دارا يط تنش و عدم تنش رطـوبت  يعملکرد علوفه در هر دو شرا     

نش ي گز يهابا استفاده از شاخص   ) ۱۹( و همکاران    يمانيا. باشد

 به منظور اصـالح عملکـرد       يبي ترک يهاتهيد وار يهمزمان در تول  

سکيوي بلند، نشان دادند هر چـه تعـداد صـفات در            علوفه در ف  

 شاخص نسبت به    ي انتخاب بر مبنا   ييشتر باشد، کارا  يشاخص ب 

هـا   گـزارش  ين وجود برخـ   يبا ا . شوديشتر م يم ب يانتخاب مستق 

 صفت منجر به ياديدهد که شاخص انتخاب با تعداد ز     ينشان م 

 مارسـلو و همکـاران  ). ۴ و ۲(ن خواهـد شـد    يي پا يريپذوراثت

 يم عملکرد دانه و انتخاب بر مبنا      يبا مطالعه انتخاب مستق   ) ۲۲(

 در  يهـا تيکر در جمع  ي ب -زل و پسک  ي ه -تي اسم يهاشاخص

 از  يکـ ين بهـره ژنت   يشتريـ ا نـشان دادنـد کـه ب       يحال تفـرق سـو    

ـ ان ا يدر م . نديآي انتخاب بدست م   يهاشاخص ن دو شـاخص    ي

  .  داشته استيشتريزل بهره بي ه-تيز شاخص اسمين

 ينـه تحمـل بـه خـشک       يکـه مطالعـات در زم     نيا توجه به ا   ب

 انتخاب در   يهام بر اساس شاخص   يرمستقياسپرس و انتخاب غ   

ـ رکشور اندک بوده اسـت و از آنجاکـه برنامـه           و ي اصـالح يزي

 يد خـاص بـستگ    يـ ط تول ينش بـه شـرا    ياتخاذ روش مناسب گز   

ر يم و غ  ي انتخاب مستق  يي کارا يابين مطالعه به منظور ارز    يدارد، ا 

ــستق ــرا يم ــفات ب ــپرس، تعر  يم ص ــرد اس ــود عملک ــ بهب ف ي

ـ  مختلـف و مقا    يهـا  شاخص  انتخـاب   ي آنهـا بـرا    ييسه کـارا  ي

هـا از نظـر عملکـرد       پيـ ن ژنوت ي بهتـر  يهمزمان صفات و معرف   

  . اجرا شديط تنش و عدم تنش رطوبتيعلوفه خشک در شرا

  

  هامواد و روش

 يقـات ي در مزرعـه تحق    ۱۳۸۸-۸۹ ين پژوهش در سـال زراعـ      يا

 ۴۰آبــاد در  اصــفهان واقــع در لــورک نجــفيدانــشگاه صــنعت

ارتفاع منطقه از سطح    .  اصفهان انجام شد   يغرب جنوب يلومتريک

م ي اقلـ  ي کـوپن دارا   يبنـد  متر و بر طبق طبقه     ۱۶۳۰ا حدود   يدر

 خاک بـه    ي و پژمردگ  يت زراع يظرف. ار گرم است  يخشک و بس  

طقه لورک، بافت خاک من. باشدي مي درصد وزن۱۰ و   ۲۳ب  يترت

متـر  ي گـرم بـر سـانت   ۳/۱ ي با جرم مخـصوص ظـاهر      يلوم رس 

  .است ۵/۷آن حدود ) pH(ته يديمکعب بوده و متوسط اس

 تـوده   ۲۱مواد ژنتيکي مورد استفاده در اين آزمـايش تعـداد           

آبـاد، خمـين، خوانـسار،    هـاي اراک، نجـف  اسپرس شامل تـوده  

ترآبـاد،  شـهر، کبو  بروجن، گلپايگان، سـميرم، سـنندج، فريـدون       

آباد، دامنه، اصفهان،   آباد، جنت شهر، خرم مياندشت، فريدون بوئين

، بافت، سيرجان و کرمان بود که       Perly، رقم سوئيسي    ۲خوانسار

ط يها در دو محـ    اين نمونه . از مناطق مختلف جمع آوري شدند     

 يهـا  در قالـب طـرح بلـوک       ي عدم تنش و تنش خشک     يرطوبت

ـ  آزما يهـا کـرت . ند تکرار کـشت شـد     ۳ با   يکامل تصادف   يشي

ـ شامل چهـار رد    ـ  رد ي بـا فاصـله بوتـه رو       ي متـر  ۵ف  ي  ۵ف  ي

. متر در نظر گرفته شده بـود      ي سانت ۴۰ف  يمتر و فاصله رد    يسانت

 تعداد سه چين برداشت و ميانگين عملکـرد         ۱۳۸۹در طي سال    
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هاي انتخاب که بعـدا توضـيح داده         علوفه براي محاسبه شاخص   

 مورد استفاده شامل    ي رطوبت يهاطيمح. کار گرفته شد   هشود ب  مي

ب ي بـــا اعمـــال ضـــر  يط بـــدون تـــنش رطـــوبت  يمحـــ

MAD)Management Allowed Depletion()   يمتوسـط کـسر 

ه يـ شه تخل يتواند از عمق توسعه ر    ياز کل آب در دسترس که م      

 درصـد و    ۵۵برابر بـا    )  وارد شود  ياه تنش ينکه به گ  يشود بدون ا  

 درصـد   ۸۵ برابر با    MADب  ي با اعمال ضر   يط تنش رطوبت  يمح

تعـرق  -ريـ ه رطوبت از خاک براساس مقدار تبخ      يمقدار تخل . بود

 ياهيـ ب گ يث و ضـر   يـ مانت-پنمن-چمن با استفاده از رابطه فائو     

زان ي م يريگ اندازه يبرا). ١( دوره رشد محاسبه شد      ياسپرس ط 

ـ   ي استفاده گرد  ۴ها از فلوم شماره      به کرت  يآب ورود   يد که دب

  :دشول محاسبه ق فرميآب آن از طر

Q = 0.0294 × H2.102                                              ]۱[  

 Hو ) هيــتــر در ثانيل (ي آب ورودي برابــر دبــQن رابطــه يــدر ا

  .باشديمتر ميارتفاع آب در وسط فلوم بر حسب سانت

 از صفات بـه شـرح زيـر مـورد           يان مطالعه، مجموعه  يدر ا 

متر از ابتدا   ي سانت ۵۰،  يشي کرت آزما  در هر .  قرار گرفت  يبررس

ه در نظر گرفته شـد و صـفات    يها به عنوان حاش   في رد يو انتها 

، تعداد سـاقه در واحـد سـطح،         ي درصد گلده  ۵۰تعداد روز تا    

، يارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوتـه، تعـداد گـره در سـاقه اصـل        

 در ساقه، عملکرد علوفه خـشک، درصـد         يتعداد انشعابات فرع  

 خشک، درصد برگ و ساقه در ماده خشک، نسبت برگ به            ماده

  .دي گرديريگساقه و طول خوشه اندازه

ن يـي  به روش گام به گـام بـه منظـور تع           ياون مرحله يرگرس

ن رابطه را با عملکرد علوفـه خـشک داشـتند           ي که باالتر  يصفات

ون يبر اساس اطالعـات بدسـت آمـده از رگرسـ          . رفتيانجام پذ 

 صـفت   ۴ يط تنش و عدم تنش رطوبت     يرا در هر دو ش    يامرحله

شامل درصد ماده خشک، درصد سـاقه، ارتفـاع بوتـه و تعـداد              

.  انتخاب به کار برده شدند يهال شاخص يساقه در بوته در تشک    

 ي به طور جداگانه بـرا     ۲ انتخاب با توجه به رابطه       يهاشاخص

ـ در ا.  محاسبه شدنديط عدم تنش و تنش رطوبت   يشرا ن رابطـه  ي

bi  شود ياست که به هر صفت بر اساس ارزش آن داده م    ي وزن

 شـاخص   يبـرا ). ١٥(باشـد   ي آن صفت م   يپي  ارزش فنوت   Piو  

کـه  ) ۳۲ و   ۱۸( محاسبه شـد     ۳ از رابطه    bزل بردار   ي ه -تياسم

انس يــکوار -انسيــ واريهــاسيب مــاتريــ بــه ترتG و Pدر آن 

 صـفات   ي نـسب  ي ارزش اقتصاد  aباشند و   ي م يکي و ژنت  يپيفنوت

 در نظـر    يريپـذ ک برابـر وراثـت    يک و   يک بار برابر    يکه  است  

زل از لحـاظ    يه -تيت شاخص اسم  يل محدود يبه دل . گرفته شد 

 شـاخص   ي به صفات کم   ي اقتصاد ي نسب يهانسبت دادن ارزش  

ـ در ا . ز محاسبه شد  ين) ٢٤(کر  يب -پسک  ين شـاخص بـه جـا      ي

ـ ) g( مطلوب   يکي، از بازده ژنت   )a (ي اقتصاد يهاارزش ا بـردار   ي

ن يشـود، بنـابرا   ي هـر صـفت اسـتفاده مـ        يپيانس فنوت يذر وار ج

  . محاسبه شد۴ مطابق رابطه bب يضر

I=∑biPi                                                               ]۲[  

b=P-1Ga                                                              ]۳[  

b=G-1g                                                                ]۴[  

 در  يپي فنـوت  يهـا ها، با قرار دادن ارزش    پس از محاسبه شاخص   

پ به دست آمـد و      ي هر ژنوت  يها، مقدار هر شاخص برا    شاخص

 قـرار گرفـت و      يل آمـار  يـ ه و تحل  يک صفت مورد تجز   يمانند  

  . آن با عملکرد دانه محاسبه شديبستگ هم

.  محاسـبه شـد    ۵ هر صفت از رابطه      يب برا واکنش به انتخا  

ــدر ا ــهي ــ انحــراف مع σpiن رابط ــوتي ــر صــفت، يپيار فن  h2 ه

) ۷۵۵/۱( شـدت انتخـاب      K هر صفت و     ي عموم يريپذ وراثت

ـ ک صـفت از طر    ي انتخاب   يپاسخ همبسته برا  ). ۱۵(باشديم ق ي

ـ در ا ). ۱۵( بدست آمد    ۶گر از رابطه    ي صفات د  ينش برا يگز ن ي

 ين صفت مـورد نظـر بـرا       ي ب يکي ژنت يستگب  همب  ي ضر rرابطه  

. شـود ي آن انجـام مـ  ي است که انتخاب بـر مبنـا       يبهبود و صفت  

م انتخـاب   يرمـستق ي پاسـخ غ   يا به عبـارت   ي انتخاب   ي نسب ييکارا

(CRy)  م ي عملکرد نـسبت بـه انتخـاب مـستق        ي  برا(Ry)ز از يـ  ن

هـا   هر کدام از شاخص    يها بر مبنا  پيژنوت.  محاسبه شد  ٧رابطه  

هـا از   پيـ ن ژنوت ي درصـد از بهتـر     ٣٠کرد مرتب شدند و     و عمل 

ـ  عملکرد مقا  يها بر مبنا  پين ژنوت يها با بهتر  لحاظ شاخص  سه ي

  .شدند

Ry=Kh2σpi                                                              ]۵[  



  …گزينش مستقيم و غير مستقيم عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه در 

۳۱۱  

CRy=Khx hy rg σp(y)                                                 ]۶[  

RSE= CRy / Ry                                                       ]۷[  

 هر صفت موجود در شاخص بازده مورد انتظـار       يت برا يدر نها 

)ΔG(محاسبه ۸ شاخص طبق رابطه ي، بر اساس انتخاب بر مبنا 

 درصـد برابـر بـا       ۱۰ با در نظر گرفتن شدت انتخاب        K(د  يگرد

انس شـاخص  ي کوارσIi ن رابطهيدر ا).  در نظر گرفته شد    ۷۵۵/۱

ـ  ٩باشد که توسـط رابطـه       يبا هر صفت م     σgijدسـت آمـد و      ه ب

، انحـراف  σI چنـين  هم. باشدي م j و i صفات   يکيانس ژنت يکوار

محاسـبه  ) ١٠ هر شاخص از رابطـه       يار شاخص است و برا    يمع

 هر شاخص   ي برا ١١طبق رابطه   ) ΔH(بهره مورد انتظار    . ديگرد

 SASافزار   به کمک نرم   ي آمار يهاليه و تحل  يجزت. محاسبه شد 

 انجـام   Excelافـزار   م جداول به کمک نرم    ي و ترس  يپردازو داده 

  .گرفت

ΔG=KσIi /σI                                                          ]۸[  

σIi=Σbiσgij                                                             ]۹[  

σI=√b’Pb                                                            ]۱۰[  

ΔH=ΣΔGi                                                            ]۱۱[  

  

  ج و بحثينتا

ر ير پاســخ بــه انتخــاب و پاســخ همبــسته براســاس مقــاديمقـاد 

فات و   صـ  يکـ ي ژنت يبستگ  هم و   يپيانس فنوت ي، وار يريپذ وراثت

در ) =٧٥٥/١Kشدت انتخاب   (ها  پياز ژنوت % ٣٠شدت انتخاب   

ر پاسخ  ي مقاد چنين  هم. دي محاسبه گرد  يط رطوبت يک از شرا  يهر  

 ين جامعـه بـرا    يانگيـ همبسته بر اساس درصـد و نـسبت بـه م          

ج ينتـا . ز مورد محاسبه قرار گرفتنـد     يگر ن يکديسه صفات با    يمقا

 آورده ٢ و ١ جـداول   م در يرمـستق يم و غ  يپاسخ به انتخاب مستق   

ط عدم تنش و    يعملکرد علوفه خشک در هر دو شرا      . شده است 

م به انتخاب را نشان داد کـه        ين پاسخ مستق  يشتري ب يتنش رطوبت 

ن صفت نسبت   ي ا يپيانس فنوت يشتر بودن وار  يتواند ناشي از ب   يم

  ).١ جدول( باشد يط رطوبتير صفات در هر دو شرايبه سا

 يمستقيم همبسته بـه انتخـاب بـرا   ن مقدار پاسخ غير     يشتريب

ط يق درصد ساقه در هـر دو شـرا        يعملکرد علوفه خشک از طر    

 بـود کـه     ٥٨/١٠٩ و   ١٢٥ب برابر بـا     يعدم تنش و تنش و به ترت      

 و  ٨٥/٠:عـدم تـنش   (شتر  يـ  ب يکي ژنت يبستگ  همل  يتواند به دل  يم

دابلکـار  ). ٢ جـدول (گر باشد   يکدين دوصفت با    يا) ٨٨/٠:تنش

ش ي افـزا  يم زمـان  ير مـستق  يـ  انتخـاب غ   يي کارا ان کرد که  يب) ٩(

ـ  يکـ ي ژنت يبـستگ   هـم ابد کـه    ي يم ن دو صـفت بـاال باشـد و         ي ب

ز جهت بهبـود آن بـاال       ي صفت مورد نظر همبسته ن     يريپذ وراثت

ـ  عملکـرد علوفـه خـشک از طر        يپاسخ همبـسته بـرا    . باشد ق ي

صفات درصد ماده خشک، درصد ساقه، ارتفـاع بوتـه و تعـداد             

 مثبت  يط عدم تنش و تنش رطوبت     ير هر دو شرا   ساقه در بوته د   

ـ ش ا يدهد با افـزا   يبود، که نشان م    ن صـفات عملکـرد علوفـه       ي

تواننـد  ين چهار صفت مـ    ي ا يابد و به عبارت   ييش م يخشک افزا 

ش عملکرد علوفه خشک    ي جهت افزا  ي مناسب يارهايبه عنوان مع  

 ي نـسب  يي کـارا  يابيج ارز ينتا. رنديدر اسپرس مورد توجه قرار گ     

 عملکـرد   يم بـرا  يم نسبت به انتخـاب مـستق      ير مستق يانتخاب غ 

م ير مـستق  يـ  انتخـاب غ   ي نسب ييعلوفه خشک نشان داد که کارا     

ـ ط عـدم تـنش از طر      ي عملکرد علوفـه خـشک در شـرا        يبرا ق ي

ق تعداد سـاقه در     يط تنش از طر   يو در شرا  ) ٨٦/٠(درصد ساقه   

ر يـ  غ دهد انتخـاب  ين مقدار بود که نشان م     يشتريب) ٩٧/٠(بوته  

 جهت بهبـود    ييتواند تا حد باال   ين صفات م  يق ا يم از طر  يمستق

جـدول  (ز باشـد    يـ آمتيم عملکرد علوفه خشک موفق    ير مستق يغ

 يپ فستوکا ي ژنوت ٥٠ يابيبا ارز ) ١٣(ان و همکاران    يميابراه). ٢

 يبلند صفات تعداد ساقه بارور و ارتفاع بوته را به عنوان صـفات            

 يط عدم تنش و تنش معرف     ي شرا  بهبود عملکرد در   يمناسب برا 

ونجـه  ي چهار نمونـه     ي بر رو  يقيدر تحق ) ٢٥(بويپوموگا. کردند

ـ م از طر  ير مـستق  يچند ساله انتخاب غ     يق تعـداد سـاقه را بـرا       ي

ن و همکـاران    يفـ . شنهاد کـرد  يبهبود عملکرد علوفه خشک را پ     

د بـه منظـور بهبـود عملکـرد علوفـه           يدر مطالعه شبدر سف   ) ١٦(

ـ م از طر  ير مـستق  يـ تخاب غ  ان ييخشک، کارا  ق ارتفـاع بوتـه را      ي

  . ر صفات گزارش کردنديشتر از سايب

 انتخاب بر اساس صفات درصد      يهان مطالعه شاخص  يدر ا 

ماده خشک، درصد ساقه، ارتفاع بوتـه و تعـداد سـاقه در بوتـه               

ـ هـر   ) bi(ب  يضرا. مورد محاسبه قرار گرفتند      ک از صـفات در    ي
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۳۱۲  

  يط معمول و تنش رطوبتي صفات مختلف اسپرس در شرايبه انتخاب برام ير پاسخ مستقيمقاد. ۱جدول 

  )Ri(  به انتخاب ميمستقپاسخ 
  صفت

  ط تنشيشرا  ط عدم تنشيشرا

  ٨٤/١٢٢  ٨٠/١٤٤  عملکرد علوفه خشک

  ١٣/٣  ٠٦/٢ درصد ماده خشک

  ١٥/٦  ٥٩/٥ درصد ساقه

  ١٤/٥  ٨٨/٨ ارتفاع بوته

  ١٤/٣  ١٨/٤ تعداد ساقه در بوته

  

   عملکرد ي اجزايق انتخاب براي بهبود عملکرد علوفه خشک از طرير پاسخ همبسته به انتخاب براي مقاد.٢جدول 

 يط عدم تنش و تنش رطوبتيدر شرا

  ط عدم تنشيشرا

  يکي ژنتيبستگ هم  پاسخ همبسته   عملکردياجزا  صفت
پاسخ همبسته نسبت به 

  (%)ن جامعه يانگيم

 انتخاب ي نسبييکارا

به انتخاب م نسبت يرمستقيغ

  ميمستق

  ٤٤/٠  ٧٩/١٩٢  ٥٩/٠  ٧٢/٦٤ درصد ماده خشک

  ٨٦/٠  ٤٢/٢٧٦  ٨٥/٠  ٠٠/١٢٥ درصد ساقه

  ٤٧/٠  ٢٠/١٠١  ٤٨/٠  ١٠/٦٨ ارتفاع بوته

عملکرد علوفه 

 خشک

 
  ٧٧/٠  ٣٠/٦٠٦  ٧٧/٠  ٤٧/١١٢ تعداد ساقه در بوته

  ط تنشيشرا

  ١٤/٠  ٤٠/٤٧  ١٧/٠  ٣٥/١٧ درصد ماده خشک

  ٨٩/٠  ٩٥/٢٧٣  ٨٨/٠  ٥٨/١٠٩ درصد ساقه

  ٥٦/٠  ٠٧/١٢١  ٦٩/٠  ٤١/٦٩ ارتفاع بوته

عملکرد علوفه 

 خشک

  
  ٩٧/٠  ٩٩/٦٠٦  ٨٠/٠  ٠٣/٩٨ تعداد ساقه در بوته

  

 آورده  ۳ جـدول کر در   ي ب -زل و پسک  ي ه -تي اسم يهاشاخص

 يب متفـاوت  ي مختلف، صـفات ضـرا     يهااند که در شاخص   شده

 ۲زل يــ ه-تي و اســم۱زل يــ ه-تيدر شــاخص اســم. داشــتند

ط عـدم تـنش و تـنش        يب شاخص در شرا   ين مقدار ضر  يشتريب

ن يبنابرا. متعلق به صفات درصد ساقه و تعداد ساقه در بوته بود          

 ييهـا پينش ژنوت ين دو شاخص منجر به گز     ي ا يانتخاب بر مبنا  

در .  دارند يشتريشود که درصد ساقه و تعداد ساقه در بوته ب         يم

ط عـدم تـنش و تـنش،        يکـر در هـر دو شـرا       ي ب -شاخص پسک 

 ۵۲/۰ و   ۷۳/۰ر  يب بـا مقـاد    يـ صفت درصد ماده خشک بـه ترت      

ب صـفت درصـد مـاده       يـ ن ترت يبـد . ب را داشت  ين ضرا يباالتر

ب، بـه صـورت مثبـت در انتخـاب بـر            ين ضـر  يخشک با باالتر  

 در شـاخص    چنـين   هم. ن شاخص اثر گذار خواهد بود     ياساس ا 

ر بوتـه و    ط عدم تنش صفت تعداد ساقه د      يکر در شرا  ي ب -پسک

 بـه خـود     يب منفـ  يط تنش صفت درصـد سـاقه ضـرا        يدر شرا 

ـ  از اثـر کاهنـده ا      ي حـاک  ياختصاص دادند که عالمـت منفـ       ن ي

  ).۳جدول  (استن شاخص يصفات در ا



  …گزينش مستقيم و غير مستقيم عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه در 

۳۱۳  

 يط معمول و تنش رطوبتي انتخاب در شرايها در شاخصيک از صفات مورد بررسيب هر ي ضرا.٣جدول 

  ط عدم تنشيشرا
  صفت

* ١زل ي ه-تياسم   کري ب-پسک   *٢زل ي ه-تياسم 

  ٧٣/٠  ١٤/٠  ٣٥/٠ درصد ماده خشک

  ١٥/٠  ٠٢/١  ٠٦/١ درصد ساقه

  ١٨/٠  ٧٤/٠  ٨١/٠ ارتفاع بوته

  -١٤/٠  ٢١/١  ٣٤/١ تعداد ساقه در بوته

  ط تنشيشرا  

  ٥٢/٠  ٤٧/٠  ٧٢/٠ درصد ماده خشک

  -٠٠٢٣/٠  ١٢/١  ٢٢/١ درصد ساقه

  ٢٠/٠  ٢٥/٠  ٣٧/٠ ارتفاع بوته

  ٢٢/٠  ٣٧/١  ٧٣/١ ه در بوتهتعداد ساق

  .ک منظور شدي برابر ي اقتصاديهان شاخص وزنهيدر ا: ١زل ي ه-تياسم:  :   *

  . صفات قرار گرفتيريپذ برابر وراثتي اقتصاديهان شاخص وزنهيدر ا: ٢زل ي ه-تياسم:   *

  

ها با استفاده از فرمـول و بـا قـرار دادن            پس از محاسبه شاخص   

هـا مقـدار هـر    ک از شاخصيصفات در هر    يپي فنوت يهاارزش

ـ  يـ  هر ژنوت  يشاخص برا  ـ سـپس هـر     . دسـت آمـد   هپ ب ک از  ي

ـ ها به عنوان    شاخص ـ ک صـفت مـورد تجز     ي ـ ه وار ي انس قـرار   ي

 يبـستگ   هـم هـا،    مربوط به شـاخص    ي آمار يگرفت و پارامترها  

 انتخـاب بـر اسـاس       ييها با عملکرد و کارا    ن شاخص ي ب يکيژنت

ج نـشان داد    ينتـا . رار گرفتنـد  ز مـورد محاسـبه قـ      يـ ها ن شاخص

 شماره  يهاپي ژنوت يط عدم تنش رطوبت   يکه در شرا  ) ۴ جدول(

ب در  ي از نظر صفت عملکرد علوفه خشک به ترت        ۱۰ و   ۱۲،  ۱۷

ــه ــارتب ــتند   يه ــرار داش ــوم ق ــا س ــاخص  .  اول ت ــر ش  از نظ

ـ ن ال ي برتـر  ۱۲ و   ۱۷،  ۱۵ يهاني ال ۲ و   ۱زل  ي ه -تياسم هـا  ني

ز از نظر عملکرد علوفـه خـشک        ي ن ۱۲ و   ۱۷ يهانيبودند که ال  

ز در  يکر ن ي ب -در شاخص پسک  .  قرار داشتند  ۲ و   ۱ يها در رتبه 

 برتـر بودنـد کـه تنهـا         ۲۰ و   ۱۳،  ۱۷ يهانيط عدم تنش ال   يشرا

ن در  يبنـابرا .  قرار داشـت   ۱ز در رتبه    ي از نظر عملکرد ن    ۱۷ن  يال

 ييهاپيها هر کدام توانستند ژنوت    ن شاخص يط عدم تنش ا   يشرا

 کنند که از نظر عملکرد علوفـه        يپ برتر معرف  ي به عنوان ژنوت   را

 ، ۱زليــ ه-تيز برتــر بودنــد کــه در شــاخص اســميــخــشک ن

پ يـ  ژنوت ۴ و   ۶،  ۵ب  يـ کـر بـه ترت    ي ب - و پسک  ۲زلي ه -تياسم

 برتـر از لحـاظ عملکـرد بودنـد     يهـا پيـ  درصـد ژنوت  ۳۰جزء  

ــدول( ــرا). ۴ج ــوبت يدر ش ــنش رط ــدم ت ــاخصيط ع ــا ش   يه

کــر از ي ب- نــسبت بــه شــاخص پــسک۲ و ۱زل يــ ه-تياســم

 با عملکرد و    يکي ژنت يبستگ  هم،  يريپذ ، وراثت يکيانس ژنت يوار

ن يبنـابرا ). ۴جـدول   ( برخوردار بودنـد     يشتري انتخاب ب  ييکارا

 انتخـاب   يين کـارا  يشتري با ب  ۲ و   ۱زل  ي ه -تي اسم يهاشاخص

 يهاپينش ژنوت ي گز ي مؤثرتر برا  يهابه عنوان شاخص  ) ۸۵/۰(

 .شوندي ميط عدم تنش معرفي شرابرتر در

 مشابه با عدم تنش بدست      يجيز نتا ي ن يط تنش رطوبت  يدر شرا 

 برتـر   ۲ و   ۱زل  ي ه -تي اسم يهاز شاخص يط تنش ن  يدر شرا . آمد

کـه بـه طـور مـشخص شـاخص          . کر بودند ي ب -از شاخص پسک  

 ي دارا کـر ي ب -ن و شاخص پـسک    يشتري ب ي دارا ۲زل  ي ه -تياسم

 بـا عملکـرد     يبـستگ   هم،  )۷۳/۰ و   ۹۷/۰ (يريپذن وراثت يکمتر

 ييو کـارا  ) ۶۷/۹۰ و   ۷۱/۱۱۴(، پاسخ همبـسته     )۶۳/۰ و   ۹۳/۰(

ــو تعــداد ژنوت) ۵۵/۰ و ۹۳/۰(انتخــاب  ــا ي ــر مــشترک ب پ برت

 يط تـنش رطـوبت    يدر شرا ). ۵جدول(را داشتند ) ۴ و   ۵(عملکرد  

   اول تـا سـوم از نظـر    يهـا  در رتبـه ۱۴ و   ۱۲،  ۱۰ يهـا پيژنوت
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۳۱۴  

 يط عدم تنش رطوبتي وابسته در شراي انتخاب و پارامترهايهاعلوفه خشک، شاخص عملکرد .٤جدول 

  کري ب–شاخص پسک   ٢زل ي ه-تيشاخص اسم  ١زل ي ه-تيشاخص اسم  )g (عملکرد علوفه خشک  )عدم تنش(هاپيرتبه ژنوت

١٧(٧٧/٤٥٨  ١(  ۴۳/۱۵۵)۱۵(  ٤٩/١٣٨)١٧(١٦/٤٥  )١٥(  

١٣(٨١/٤٤  )١٢(١٤/١٣٣  )١٧(٠٨/١٥٠  )١٢(٨٧/٤٥١  ٢(  

٢٠(٤٣/٤٣  )١٧(٥١/١٣٢  )١٢(٦١/١٤٩  )١٠(٨٥/٤٥٠  ٣(  

١٥(٢٨/٤٢  )١٤(٥٢/١٣١  )١٤(٦٨/١٤٧  )١٦(٦٠/٤٠٠  ٤(  

٢(١١/٤٢  )١٠(٩٥/١٣٠  )١٠(٩٤/١٤٦  )١٤(٤٧/٣٩٤  ٥(  

١٦(٨٦/٤١  )١٨(٣٥/١٣٠  )١٣(٩١/١٤٦  )١٥(٠٥/٣٩٤  ٦(  

١٢(٦٥/٤١  )١١(٢٦/١٣٠  )١٨(٥٢/١٤٦  )١١(٥٤/٣٧٢  ٧(  

٨(٤٤/٤١  )١٣(٩٢/١٢٩  )١١(٤٤/١٤٦  )١٣(٩٣/٣٦٨  ٨(  

١٨(٣٤/٤١  )١٦(١٤/١٢٩  )١٦(٣٦/١٤٥  )٣(٦٩/٣٥٦  ٩(  

١٩(١١/٤١  )١٩(٢٧/١٢٨  )١٩(٨١/١٤٣  )١٨(١١/٣٤٤  ١٠(  

٩(٠٥/٤١  )٢٠(٠٣/١٢٦  )٢٠(٣١/١٤٢  )١٩(٢٤/٣٣٧  ١١(  

١٠(٠٢/٤١  )٨(٩٣/١٢٥  )٨(٩٤/١٤١  )٢٠(٤٦/٣٢٦  ١٢(  

١١(٩٣/٤٠  )٩(٦٧/١٢٠  )٩(١٨/١٣٦  )٦(٧١/٣٠٦  ١٣(  

٣(٧١/٤٠  )١(٠٨/١٢٠  )١(٣٨/١٣٥  )٩(٦٠/٢٩١  ١٤(  

١٤(٦٤/٤٠  )٣(٢٩/١١٨  )٣(٧٦/١٣٣  )٢(٩٦/٢٦٠  ١٥(  

٦(٨٢/٣٩  )٥(٥٢/١١٦  )٥(٧٢/١٣٠  )٢١(٣٣/٢٥٨  ١٦(  

١(٤٦/٣٩  )٢(١٤/١١٥  )٢(٦٨/١٣٠  )٨(٢٢/٢٥٥  ١٧(  

٢١(٣٥/٣٩  )٦(٦٢/١١٤  )٦(٢٧/١٢٩  )١(١٨/٢٤٥  ١٨(  

٤(٠٥/٣٨  )٤(١٢/١١٣  )٤(٧٧/١٢٧  )٥(٤٧/٢٠٦  ١٩(  

٧(٦٩/٣٧  )٢١(٩٥/١٠٩  )٢١(٤٣/١٢٤  )٤(١٤/١٩٣  ٢٠(  

٥(١١/٣٧  )٧(٧٢/١٠٨  )٧(٠٣/١٢٣  )٧(٩٥/١٧٦  ٢١(  

  ٧٥/٢  ٠٨/٧١  ٠٤/٨٥  ٤١/٧٠٣٥  يکيانس ژنتيوار

  ٦٥/٠  ٩٦/٠  ٩٦/٠  ٩٦/٠  يريپذوراثت

  ٧٩/٠  ٨٥/٠  ٨٥/٠    بستگي ژنتيکي با عملکرد هم

  ٩٣/٩٤  ٥٦/١٢٣  ٩٨/١٢٣    پاسخ همبسته

  ٦٥/٠  ٨٥/٠  ٨٥/٠     انتخابييکارا

  ٤  ٦  ٥  ٧ *پ برتريتعداد ژنوت

  .باشنديها از نظر عملکرد و هر شاخص مپي درصد برتر ژنوت٣٠ که جزء يپي تعداد ژنوت: *

  .باشنديپ مياعداد داخل پرانتز شماره ژنوت 



  …گزينش مستقيم و غير مستقيم عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه در 

۳۱۵  

 يط تنش رطوبتي وابسته در شراي انتخاب و پارامترهايهار شاخصيعملکرد علوفه خشک، مقاد. ٥جدول 

  کري ب–شاخص پسک   ٢زل ي ه-تيشاخص اسم  ١زل ي ه-تيشاخص اسم  )g(عملکرد علوفه خشک  )تنش(هاپيرتبه ژنوت

١٠(٥٨/٣٩٨  ١(  ۹۷/۱۳۸)۱۴(  ٨٦/١١٠)١٣(٥١/٣٧  )١٤(  

١٤(٢٥/٣٧  )١٦(٩٣/١٠٦  )١٦(٩٧/١٣٣  )١٢(٠٤/٣٧٤  ٢(  

٢٠(٢٢/٣٧  )١٠(٨٠/١٠٦  )١٠(٢٢/١٣٣  )١٤(١٥/٣٦٩  ٣(  

٢(٦٥/٣٦  )١٢(٧٥/١٠٥  )١٥(٢٢/١٣٣  )١٧(٤٣/٣٦٦  ٤(  

١٥(٤٧/٣٦  )١٥(٧٥/١٠٥  )١٢(٦١/١٣٢  )١٦(٤١/٣٤٩  ٥(  

١٦(٢٢/٣٦  )١٣(٣٦/١٠٤  )١٣(٦٠/١٣١  )١١(١٦/٣٤٢  ٦(  

١١(٠٤/٣٦  )٢٠(٣٠/١٠٤  )٢٠(٣٣/١٣١  )١٥(٤٨/٣٣٣  ٧(  

١٧(٩٥/٣٥  )١٩(٦٣/١٠٣  )١١(٩٨/١٢٩  )١٣(٣٢/٣٢٨  ٨(  

٨(٨٧/٣٥  )١١(٢١/١٠٣  )١٩(٧٨/١٢٩  )١٩(٢٢/٢٩٥  ٩(  

١٩(٢٠/٣٥  )١٧(١٤/١٠٢  )١٧(٧٧/١٢٨  )٢٠(٢٢/٢٩٣  ١٠(  

١٢(١٩/٣٥  )١٨(١٩/٩٩  )١٨(٦٧/١٢٤  )٣(١٦/٢٩٢  ١١(  

٧(١٦/٣٤  )٨(٢٣/٩٧  )٨(١٨/١٢٣  )٦(٩٤/٢٨١  ١٢(  

١٠(١٣/٣٤  )٣(٠٣/٩٧  )٣(٨٦/١٢١  )١٨(٩٣/٢٧٤  ١٣(  

١(٠٠/٣٤  )٦(٠٥/٩٥  )٢(٨٩/١١٩  )٩(٤٦/٢٤٥  ١٤(  

٩(٩٨/٣٣  )٢(٣٢/٩٤  )٦(٩٦/١١٨  )٢(١١/٢٣٩  ١٥(  

١٨(٩٧/٣٣  )٩(٥٠/٩٢  )٩(٢١/١١٧  )٨(٤٦/٢٣١  ١٦(  

٣(٤٠/٣٣  )٥(٧٣/٩٠  )١(١٨/١١٥  )٢١(٢٠/٢١٦  ١٧(  

٦(٨٥/٣٢  )١(٦٦/٩٠  )٧(١١/١١٤  )١(٩١/٢٠٠  ١٨(  

٢١(٤٧/٣١  )٧(٨٤/٨٩  )٥(٠٢/١١٤  )٥(٨٨/١٧٨  ١٩(  

٥(٣١/٣١  )٢١(٣٢/٨٩  )٤(٣٨/١١٢  )٤(٣٢/١٦٦  ٢٠(  

٤(٢٧/٣١  )٤(٢٨/٨٩  )٢١(١٨/١١٢  )٧(٢٩/١٦٤  ٢١(  

  ٨٠/٢  ٤٩/٤٦  ٤٥/٦٧  ٣٠/٥٠٦٤  يکيانس ژنتيوار

  ٧٣/٠  ٩٧/٠  ٩٥/٠  ٩٦/٠  يريپذوراثت

  ٦٣/٠  ٩٣/٠  ٩٢/٠    بستگي ژنتيکي با عملکرد هم

  ٩٠/٦٧  ٧١/١١٤  ٩٤/١١٢    پاسخ همبسته

  ٥٥/٠  ٩٣/٠  ٩١/٠     انتخابييکارا

  ٤  ٥  ٥  ٧ *پ برتريتعداد ژنوت

  .باشنديها از نظر عملکرد و هر شاخص مپي درصد برتر ژنوت٣٠ که جزء يپي تعداد ژنوت: *

  .باشنديپ مياعداد داخل پرانتز شماره ژنوت 
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۳۱۶  

 يط معمول و تنش رطوبتيدر شرا) ΔG(و پاسخ صفات به انتخاب بر اساس ) ΔH(ق شاخص ي انتخاب از طريي کارا.٦جدول 

  

 عملکــرد علوفــه خــشک قــرار داشــتند کــه در شــاخص       

 و در شـاخص     ۱ و   ۵،  ۳ رتبه   يب دارا ي به ترت  ۱زل  ي ه -تياسم

 چنين هم.  بودند۱ و ۴، ۳ رتبه يب داراي به ترت ۲زل  ي ه -تياسم

کر ي ب- از لحاظ شاخص پسک  ۲۰ و   ۱۴،  ۱۳ شماره   يها پيژنوت

از لحاظ عملکرد در رتبـه      ز  ي ن ۱۴پ شماره   يبرتر بودند که ژنوت   

 از لحاظ عملکرد علوفه     ۲۰ و   ۱۳ يهاپي قرار داشت اما ژنوت    ۱

در مجمـوع در    .  برتر نبودند  يهاپي درصد ژنوت  ۳۰خشک جزء   

 بـا   ۲ و   ۱زل  يـ ه -تيز شـاخص اسـم    يـ  ن يط تنش رطـوبت   يشرا

کـر و   ي ب - انتخـاب نـسبت بـه شـاخص پـسک          يين کارا يشتريب

 برتر مـشترک بـا عملکـرد        يهاپين تعداد ژنوت  يشتري ب چنين  هم

 انتخـاب   ي مـؤثرتر بـرا    يهـا علوفه خشک به عنـوان شـاخص      

 يادر مطالعه ) ۲ (ياصغر و مهد  .  شدند ي برتر معرف  يهاپيژنوت

ــيرو ــا مقايري ذرت ش ــن ب ــاب  ي ــاخص انتخ ــوع ش ــه ن  سه س

ـ زل، شاخص با بازده مطلوب و شاخص پا       ي ه -تياسم ه نـشان   ي

گـر  يو شـاخص د   زل نسبت بـه د    ي ه -تيدادند که شاخص اسم   

 ي رو يادر مطالعه ) ۳۲(ن و همکاران    يودي.  دارد يشتري ب ييکارا

 کـه   ي توانستند حـالت   يط تنش و عدم تنش رطوبت     يگندم در شرا  

ق شاخص  يط حداکثر است را از طر     ي مح يبازده مورد انتظار برا   

ن شـده در    ييانتخاب با شاخص تع   . ندين نما ييزل تع ي ه -تياسم

شتر در هر دو    ي با عملکرد ب   ييهاپينش ژنوت يت منجر به گز   ينها

  . شديط رطوبتيشرا

 و  ۱زل  يـ  ه -تي از نظر شاخص اسم    ۱۵ن  يط عدم تنش ال   يدر شرا 

کر در رتبه اول قرار داشتند      ي ب - از نظر شاخص پسک    ۱۳ن  ي و ال  ۲

در .  درصـد برتـر بـود      ۳۰ جزء   ۱۳ن  يز تنها ال  يو از نظر عملکرد ن    

 ۲ و ۱زل ي ه-تيسم ا يها  از نظر شاخص   ۱۴پ  يط تنش ژنوت  يشرا

 و از نظـر  کـر برتـر بودنـد   ي ب - از نظر شـاخص پـسک      ۱۳ن  يو ال 

در .  درصـد برتـر بـود   ۳۰ جزء ۱۴پ شماره   يعملکرد فقط ژنوت  

 از نظـر    ۱۵پ شماره   يط عدم تنش و تنش ژنوت     يمجموع در شرا  

کر در ي ب- و پسک۲ و  ۱زل  ي ه -تي اسم يهاعملکرد و شاخص  

دالن و  .  برتـر بـود    ياهـ پيـ  درصد ژنوت  ۳۰ط جزو   يهر دو شرا  

بهبـود   ين روش انتخـاب بـرا     ي چنـد  يسودمند) ۱۲(همکاران  

  يهـــاشــاخص .  کردنــد يوالف را بررســـيــ عملکــرد دانــه   

ل شده، شاخص محدود شده، شـاخص       يه تعد يزل، پا ي ه -تياسم

 سـطوح مـستقل بـا انتخـاب         يچندگانه و روش انتخاب بر مبنـا      

 ي بـرا  ي واقعـ  ج نـشان داد کـه بهـره       ينتـا . سه شـدند  يم مقا يمستق

 زليـ  ه-تي شاخص اسمي درصد و برا۱۵شاخص محدود شده،   

  .  عملکرد بوديم برايشتر از انتخاب مستقي درصد ب۱۴

و پاسخ صـفات بـه      ) ΔH(ق شاخص   ي انتخاب از طر   ييکارا

ط عدم تـنش و تـنش       يدر شرا ) ΔG(انتخاب بر اساس شاخص     

 يهـا در شـاخص  .  نشان داده شـده اسـت      ۶ جدول در   يرطوبت

 صـفات   يط عـدم تـنش رطـوبت      ي در شـرا   ۲ و   ۱زل  ي ه -تياسم

ن پاسخ بـه انتخـاب را       يشتريارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته ب       

GΔ  
  ط و شاخصيشرا

  HΔ  ر بوتهتعداد ساقه د  )cm(ارتفاع بوته  درصد ساقه  درصد ماده خشک

            عدم تنش

  ٨٨/١٥  ٠١/٥  ٢٦/٦  ٢١/٤  ٣٨/٠  ١زل ي ه-تياسم

  ٥٦/١٤  ٥٤/٤  ٧٦/٥  ١٠/٤  ١٤/٠  ٢زل ي ه-تياسم

  ٣٦/٢  -٣١/٠  ٨٨/٠  ٤٢/٠  ٣٧/١  کري ب-پسک

            تنش

  ١١/١٤  ٥٢/٤  ٠١/٢  ٦٧/٦  ٩٠/٠  ١زل ي ه-تياسم

  ٧٨/١١  ٥٦/٣  ٣٣/١  ٣٤/٦  ٥٤/٠  ٢زل ي ه-تياسم

  ٥٢/٢  ٣٨/٠  ٨٦/٠  -٠٠٧/٠  ٢٨/١  کري ب-پسک



  …گزينش مستقيم و غير مستقيم عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه در 

۳۱۷  

 يهـا ن انتخـاب بـر اسـاس شـاخص        يبنابرا). ۶جدول  (داشتند  

ش ير صفات، منجـر بـه افـزا       يشتر از سا  ي ب ۲ و   ۱زل  ي ه -تياسم

 که در يدر صـورت  . ارتفاع و تعـداد سـاقه در بوتـه خواهـد شـد            

کـر بـه    ي ب -ط عدم تنش انتخاب بر اساس شـاخص پـسک         يشرا

 تعداد ساقه در بوته به انتخاب، منجر به کاهش          يل پاسخ منف  يدل

ط تـنش  يتعداد ساقه در بوته خواهد شد اما بـر عکـس در شـرا      

ش تعداد سـاقه در     ين شاخص، افزا  ي انتخاب بر اساس ا    يرطوبت

ــال خواهــد داشــت  ــه دنب ــه را ب  صــفت درصــد ســاقه در. بوت

 يط تـنش رطـوبت    ي در شـرا   ۲ و   ۱زل  يـ  ه -تي اسم يها شاخص

ر صفات داشـت و  يسه با ساين پاسخ به انتخاب را در مقا  يشتريب

ن پاسخ مربوط بـه صـفت تعـداد سـاقه در            يشتريز ب يبعد از آن ن   

ط عدم تنش،   يز همانند شرا  يکر ن ي ب -در شاخص پسک  . بوته بود 

. نشان دادن پاسخ به انتخاب را     يشتريصفت درصد ماده خشک ب    

 ي مـورد بررسـ    يهـا  انتخاب شـاخص   يير کارا يبا توجه به مقاد   

، مـشخص شـد شـاخص       يط رطوبت ي، در هر دو شرا    )۶جدول  (

 نـسبت بـه دو شـاخص        ي بازده انتخاب باالتر   ۱زل  ي ه -تياسم

 نسبت به يط عدم تنش رطوبتين بازده در شرايگر داشت که ايد

 در سـورگوم،    )۵(سواس و همکاران    يب. شتر بود ي ب يتنش رطوبت 

) ۲۸(نـسون و همکـاران      يا و راب  يدر لوب ) ۲۷( و همکاران    يرانال

ر ي بهبـود عملکـرد و سـا       ي انتخاب برا  يهادر ذرت از شاخص   

  .انداهان مربوطه استفاده کردهي در گيصفات مهم اقتصاد

ط يج بدست آمده در مجموع در هـر دو شـرا          يبا توجه به نتا   

 يبـستگ   همن  يشتري بوته ب  ، درصد ساقه و تعداد ساقه در      يرطوبت

ـ ج ا ي نتـا  چنين  هم.  با عملکرد علوفه خشک را داشتند      يکيژنت ن ي

ـ م از طر  ير مـستق  يـ  نشان داد که انتخـاب غ      يبررس ق شـاخص   ي

 بهبـود عملکـرد     ي برا يشتري ب ييتواند کارا ي م ۱زل  ي ه -تياسم

ط تـنش و عـدم تـنش        ي اسپرس در هر دو شـرا      يهاعلوفه توده 

ط عـدم تـنش،     ين شـاخص در شـرا     يا دارا باشد که در      يرطوبت

ز صـفت درصـد سـاقه       يـ ط تنش ن  يصفت ارتفاع بوته و در شرا     

  .داشتند ن مقدار پاسخ به انتخاب رايشتريب
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