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 استفاده با اسپرس هايمطالعه روابط بین عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتیپ
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  دهیچک

ـ فنولوژ ،یصفت زراع 18تکرار از نظر  سهبا  یاسپرس در قالب طرح بلوك کامل تصادف پیژنوت 34تعداد  یبررس نیدر ا ـ و مورفولوژ کی  کی

 هـا پیژنوت نینشان داد که ب انسیوار هیحاصل از تجز جی. نتاشدند یابیارز یغرب جانیآذربا یعیو منابع طب يکشاورز قاتیدر مزرعه مرکز تحق

ـ یو گسـتره گز  یکیاز وجود تنوع ژنت یامر حاک نیوجود دارد که ا يداریمعن اریبساختالف  یصفات مورد بررس هیاز لحاظ کل ـ   ینش  نیبـاال ب

نشان داد که عملکرد علوفه بـا صـفات ارتفـاع بوتـه، شـاخص       یصفات مورد بررس نیساده ب یهمبستگ جی. نتااست شده یبررس يهاپیژنوت

ـ کل يبرا ،یاصل يهابه مؤلفه هیدرصد دارد. تجز کیدر سطح احتمال  يداریمثبت و معن یبرداشت، وزن خشک ساقه و تعداد ساقه همبستگ  هی

کننده عملکرد علوفـه،  هیصفات توج نشیگز منظوربهند. کرد هیدرصد از تنوع موجود را توج 73از  شیکه ب کردلفه را مشخص ؤصفات، پنج م

صفات مؤثر بر عملکـرد وارد مـدل    نیترمهم عنوانبهاخص برداشت انجام شد و صفات تعداد ساقه، تعداد برگ و ش گامبهگام ونیرگرس هیتجز

ـ ژنوت 7و  9، 18شـامل   ترتیـب بـه گـروه کـه    سهمورد مطالعه در  يهاپیبه روش وارد، ژنوت ياخوشه هیشدند. با استفاده از تجز بودنـد،   پی

  کرد. دییأترا  ياخوشه هیحاصل از تجز جینتا ،یاصل يهامؤلفهبه  هیتجز جی. نتاشد يبندطبقه

 
  

 یپیفنوت یهمبستگ ،یکیتنوع ژنت ،ياخوشه هیاسپرس، تجز :يدیکل يهاواژه

  

  

  
  

  

  ، تبریززیدانشگاه تبر ،يدانشکده کشاورز ،يکشاورز يوتکنولوژیو ب ينژادگروه به ،يومتریب کیژنت يدکتر يدانشجو. 1

ـ  جـان یاسـتان آذربا  یعـ یو منـابع طب  يآمـوزش کشـاورز  و  قاتینهال و بذر، مرکز تحق هیاصالح و ته قاتیبخش تحق ار،یاستاد. 2 سـازمان   ،یغرب

  رانیا، هیارم ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

   هیاروم ه،یدانشگاه اروم ،يدانشکده کشاورز ،يوتکنولوژیارشد ب یکارشناس آموختهدانش. 3

  A.G.Hassanzadeh@gmail.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*



  ۱۳۹۸ بهار /اول / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

218  

  مقدمه

متعلـق بـه    Onobrychis vicifolia Scop یس بـا نـام علمـ   اسـپر 

ســازگار بــه  یو مرتعــ ايعلوفــه اهــانی، از گFabaceaeخــانواده 

دارد و مرکـز   یپراکنش خـوب  رانیکه در ا استمختلف  هايمیاقل

ـ ). ا29و  14( اسـت یو غـرب آس  ترانهیتنوع آن شرق مد  اهیـ گ نی

در مناطق  نیبنابرا کند،یم دیمحصول خود را در بهار تول نیشتریب

در زمستان و  یو رطوبت کاف یبارندگ يکه دارا یخشک و مناطق

 يترمـؤثر بوده و قادر اسـت نقـش    یمناسب اهیگ ،هستندبهار  لیاوا

). تحمل بـه سـرما   8کند ( فایا ونجهیعلوفه دام نسبت به  نیدر تأم

عـدم   ونجـه، ی یپس از اسـتقرار کامـل، مقاومـت بـه سـرخرطوم     

ــه شــور لویم، امکــان ســدر دا یــیزانفــخ از  يکــردن و تحمــل ب

. تحمـل بـه سـرما در    دآییشمار مبه اهیگ نیمطلوب ا هايیژگیو

 زهییرشـد پـا   نیاسپرس منجر به شروع زودتر رشد بهاره و همچن

 هشد ونجهیاز جمله  ايبقوالت علوفه ریبا سا سهیآن در مقا شتریب

ـ تولمنجر بـه   زین یو مقاومت به سرخرطوم در  یطلـوب علوفـه م  دی

ـ دلاسـپرس بـه   یکی). اصالح ژنت1( شودمیبهار  ـ نظ یمسـائل  لی  ری

 هـاي وجـود گـل   ،یچند ساله بـودن، دگرگشـن   ،یکیژنت یدگیچیپ

اسـت   ايعلوفـه  اهـان یگ بیشـتر که خاص  يدپلوئییکوچک و پل

ارقـام   دیـ کـان تول ام لـذا  و روسـت روبه هاییتی)، با محدود25(

مشابه نشـان   اهانیشواهد در گ ندارد، اما وددر اسپرس وج دیبریه

تنوع ممکن است  يدور و دارا هايتیجمع ایافراد  یداده که تالق

  ).3منجر شود ( سیهتروز جادیبه ا

 یعیاساس اصالح نباتات است که از تکامل طب یکیژنت تنوع

. اسـت  یکیولوژیب هاينظام يداریمهم پا يشده و از اجزا یناش

اصـالح و   منظـور بـه ن نبات اصالحگرا يبرا یکیوجود تنوع ژنت

ـ فیارقـام بـا عملکـرد بـاال، ک     جادیا بـه   شـتر یبهتـر، تحمـل ب   تی

ـ . ارزتاسـ  يضـرور  یسـت یز ریو غ یستیز هايتنش تنـوع   یابی

اصـالح نباتـات و    هـاي برنامـه  يبـرا  یزراعـ  اهانیدر گ یکیژنت

از تنـوع   یدارد. آگـاه  یاتیـ کـاربرد ح  یتوارث ریحفاظت از ذخا

 ینیوالـد  يانتخـاب نژادهـا   يبـرا  یاهیـ گ هـاي در گونه یکیژنت

 ویژهبه دیبریه هیبن ینبیشیمناسب و پ يدهایبریه جادیا منظوربه

ـ دارنـد، از اهم  تجـاري  ارزش آنها دیبریکه ه یدر محصوالت  تی

  ). 18و  13برخوردار است ( ییبسزا

وجود دارد کـه   یکیتنوع ژنت یابیارز يبرا يمتعدد هايروش

روش، هـر   نیاشاره کرد. در ا رهیمتغش تکبه رو توانیاز جمله م

شود که همانند تجزیه واریـانس،  جداگانه تجزیه می طوربهصفت 

گیـري شـده بـا    میزان تفاوت ارقام را در زمانی که صـفات انـدازه  

هـاي  ). در بین روش28کنند (یکدیگر ارتباط دارند، توصیف نمی

 هیـ و تجز ايهاي اصلی، تجزیه خوشهمؤلفهچند متغیره، تجزیه به 

ـ ارز هـاي روش نتـری مهم یبه مختصات اصل  یکـ یتنـوع ژنت  یابی

 30 بررسـی  بـا ) 7( همکاران و تپه قورت زاده). حسن18هستند (

 حـاکی  هـا داده انسیوار هیاسپرس گزارش کردند که تجز پیژنوت

از تعداد  ریصفات به غ یتمام يبرا هاپیژنوت نیب ادیز فاز اختال

 ،کالستر بـه روش وارد  هیدن بود. در تجزروز از کاشت تا سبز ش
ـ    دواسپرس در  پیژنوت 30 عـالوه  هگروه متفاوت قـرار گرفتنـد. ب

ـ    یاصـل  هـاي مؤلفهبه  هیتجز درصـد از   76از  شینشـان داد کـه ب

و  انی. ضـراب شودیم هیتوج یاصل مؤلفهکل، توسط شش  راتییتغ

و  یرانــیصــفات ارقــام ا نی) در مطالعــه روابــط بــ30همکــاران (

کردند که ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد گره  انیاسپرس ب یارجخ

را  رهیـ چنـد متغ  یونیدر مـدل رگرسـ   هیتوج نیشتریو قطر ساقه ب

ـ     يبرا ایـن   یدر بررسـ  نیعملکرد علوفـه خشـک داشـتند. همچن

نشان داد که تعـداد سـاقه در    ریمس هیتجز ازحاصل  جینتا محققین

 نیبنـابرا  ،اسـت عملکرد علوفه بر  میاثر مستق نیشتریب يبوته دارا

تعداد ساقه در بوته و عملکرد خشـک   نیمثبت ب یوجود همبستگ

ـ یصفت اسـت. ا  نیا میاثر مستق لیدلبه شتریب زین و همکـاران   یران

از نقــاط  دهشــ آورياســپرس جمــع پیــاکوت 11 ی) بــا بررســ9(

گزارش کردند که عملکرد علوفه خشـک بـا ارتفـاع     رانیمختلف ا

 طیرشـد در شـرا   ازیـ ساقه در بوته، طول خوشـه و امت بوته، تعداد 

  دارد. داريیمثبت و معن یهمبستگ ايمزرعه

اسـت   يارزشمند هايیژگیو يدارا اهیگ نیکه انیتوجه به ا با

دام  ازیـ علوفه مـورد ن  دیمراتع و تول يایاح يدر راستا تواندیکه م

 توسـعه مطالعـات   منظـور بـه  نیو همچنـ  ردیـ مورد استفاده قرار گ

آن از نقـاط   هايپیژنوت ییو شناسا آوريجمع اه،یگ نیا یاصالح

حاضـر بـه    قیـ تحق رو،نیاست. از ا يضرور يمختلف کشور امر
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اسـپرس بـا    یبـوم  پیژنوت 34روابط صفات در  لیو تحل یبررس

ــط م یهــدف بررســ ــرواب  ییآن، شناســا يعملکــرد و اجــزا انی

هـا و  پیـ ژنوت بنـدي صـفات مـؤثر برعملکـرد و گـروه     نیترمهم

ـ تول بـراي  یمناسـب  یکـ یکـه فاصـله ژنت   هـایی پیژنوت ییشناسا  دی

  دارند، انجام شد. دیبریه

  

  هامواد و روش

در  رهیچنـدمتغ  لیـ و تحل هیـ تجز يهااز روش يریگبهره منظوربه

 ک،یـ صفات (مورفولوژ نیروابط ب صیتشخ ،یکیتنوع ژنت یبررس

نوع عملکرد ت هیصفات مؤثر در توج نیی) و تعکیو فنولوژ یزراع

اسـپرس   پیژنوت 34با تعداد  یشیآزما ،یاسپرس بوم يهاپیژنوت

با سه تکـرار در مزرعـه مرکـز     یدر قالب طرح بلوك کامالً تصادف

ـ  جـان یآذربا یعیو منابع طب يکشاورز قاتیتحق  وریدر شـهر  یغرب

مرکـز بـا    نیهم يساعتلو ستگاهیدر ا هاپی، اجرا شد. ژنوت91- 92

و با ارتفـاع   عرض شمالی 44˚37 ،رقیطول ش 10˚45مختصات 

 منظــوربــه). 1(جــدول کشــت شــدند  ایــمتــر از ســطح در 1320

اسـپرس، عـالوه بـر شـخم      زهییکشـت پـا   يراب نیزم يسازآماده

 ح،یتسـط  سـک، ید ق،یعممهیشامل شخم ن یلیتکم اتیعمل زه،ییپا

بـر   یکـود مصـرف   زانی. مرفتیصورت پذ يبندنهر و کرت جادیا

اوره در  لـوگرم یک 100و  ومیـ فسـفات آمون  گرملـو یک 150اساس 

کود فسفاته قبل از کاشت و کـود اوره در دو   یهکتار بود که تمام

داده شـد. کشـت بـذور در     نیاول و دوم به زم نیپس از چ وبتن

انجـام شـد. هـر کـرت      يکارصورت خشکهبه 1391 وریشهر 24

ــنجردیــف  شــششــامل  ــین ردیــف  پ ــود. فاصــله ب   هــامتــري ب

 گرفتـه  نظـر  در متـر سـانتی  80 هاکرت بین فاصله و مترسانتی 40

 نـوع  از و هکتـار  در کیلوگرم 80 نسبت به مصرفی بذر میزان. شد

بار انجام شد. کیهر هشت روز  ياریآب. شد محاسبه غالف با بذر

طـرفین   متر ازسانتی 50دو ردیف کناري و  در هر کرت آزمایشی

تـه شـد. در طـول دوره    حاشیه در نظر گرف عنوانبه خطوط کاشت

 يهـا علـف  نیو وجـ  ياریآب ،يداشت (شامل واکار اتیرشد عمل

صفات ارتفاع بوته، تعـداد شـاخه، تعـداد بـرگ،      هرز) انجام شد.

تعداد برگچـه، طـول بـرگ، طـول برگچـه، عـرض برگچـه، وزن        

خشک برگ، تعداد گل آذین، طول گـل آذیـن،    خشک ساقه، وزن

ملکـرد علوفـه خشـک،    تعداد سـاقه، وزن خشـک گـل آذیـن، ع    

دهـی  شاخص برداشت، تعداد روز تا سبز شدن، تعداد روز تا گـل 

  .)2(جدول گیري شدند و تعداد روز تا رسیدگی اندازه

ـ نرمال بودن توز آزمون بنـابر روش   یشـ یآزما يهـا اشـتباه  عی

  نســخه  SAS افــزار )در نــرم Shapiro-Wilk( لــک یو- رویشــاپ 

9,2 )PROC UNIVARIATEیس از بررســ) انجــام گرفــت. پــ 

صـفات مختلـف انجـام     يبرا انسیوار هیتجز ها،نرمال بودن داده

  گرفت.

 نیبــ یعـدم وجــود رابطـه خطـ    ایـ وجــود  یبررسـ  يبـرا 

بـین   رسـون یهمبستگی ساده پ بیمورد مطالعه، ضرا يرهایمتغ

ـ ن یاصل يهامؤلفهبه  هی. تجزشدصفات محاسبه  بـر اسـاس    زی

صـورت   یبررسـ صـفات مـورد    هیـ کل یاصل يهاداده نیانگیم

تعیـین صـفاتی کـه     منظـور بـه  گـام بـه گاماز رگرسیون  گرفت.

سهم را در توجیه تنوع عملکرد علوفه دارند، اسـتفاده   نیشتریب

ـ از تجز هاپیژنوت يبندگروه يشد. برا بـه روش   ياخوشـه  هی

 یدسـ یمربع فاصله اقل ي) بر مبناWardوارد ( انسیحداقل وار

انجـام   يبندگروه دییأت يشد. برافاصله استفاده  اریمع عنوانبه

، SAS يافزارهـا انجام شـد. از نـرم   صیتابع تشخ هیشده، تجز

SPSS  وMinitab 14 ــرا ــتجز يب ــو تحل هی ــار لی و از  يآم

  .شداستفاده  يپردازداده يبرا Excel افزارنرم

  

  بحث و جینتا

    انسیوار هیتجز

ـ  انسیوار هیتجز جینتا  هیـ ر کلاز نظـ  هـا پیـ ژنوت نینشان داد که ب

درصـد وجـود    یـک در سطح احتمـال   يداریصفات اختالف معن

 نیدار بــیمعنــ یکــیدهنــده تنــوع ژنتکــه نشــان )3جــدول دارد (

ـ . از ااسـت  یصفات مـورد بررسـ   هیاز نظر کل هاپیژنوت تنـوع   نی

ـ تفکدر حال  يهاپیژنوت جادیا يبرا توانیم  دیـ و ارقـام جد  کی

ـ نوتژ نیاستفاده کرد. وجود تنوع باال در ب و ارقـام اسـپرس    هـا پی

)، نخجوان و 9و همکاران ( یرانی)، ا21و همکاران ( یعیتوسط رب

  گزارش شده است. زی) ن19همکاران (
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  مطالعه نیاسپرس مورد استفاده در ا يهاپی. ژنوت1جدول 

  کد ژنوتیپ  منشأ ژنوتیپ  شماره ژنوتیپ  کد ژنوتیپ  منشأ ژنوتیپ  شماره ژنوتیپ

 Lore.Al  الیگودرز- لرستان  Maz.N 18  نور-مازندران  1

 Azar.Aj  عجب شیر-تبریز  Azar.Ka 19  کلیبر-تبریز  2

 Ham.Kh  خامدان-همدان  Mark.Mi 20  میالجرد- مرکزي  3

 Azar.Sa  سراب-تبریز  Mark.Ma 21  مامنیه- مرکزي  4

 Esf.Fe  فریدون شهر-اصفهان  Maz.A.A 22  آبادعباس-مازندران  5

 Azar.Sar.M  مهربان-سراب-تبریز  Kho.Bo 23  بجنورد- خراسان  6

 Azar.Ahar.G  قوروداغ-اهر-تبریز  Ard.Pa 24  آبادپارس-اردبیل  7

 Azar.Kh.S  سوکمان آباد- خوي-ارومیه  Mark.Ar 25  اراك- مرکزي  8

 Azar.Os  اسکو-تبریز  Azar.Khoy 26  خوي-ارومیه  9

 Azar.Ahar  اهر-تبریز  Ard.Kh 27  خلخال-اردبیل  10

 Ham.Si  رودیمینهس-همدان  Azar.Kh.M 28  مقانجوق- خوي-ارومیه  11

 Mark.Ta  تفرش- مرکزي  Mark.Sha 29  شازند- مرکزي  12

 Azar.Kh  آفرینخود-تبریز  Teh. Ka 30  کرج- تهران  13

 Lore.Al.A  ازنا-الیگودرز- لرستان  Azar.Bo 31  بناب-تبریز  14

 Azar.Ma  مرند-تبریز  Azar.Si 32  سیلوانا-ارومیه  15

 Azar.Jo  جلفا-تبریز  Azar.Mi 33  میاندوآب-ارومیه  16

 Azar.Va  ورزقان-تبریز  Mark.Kh 34  خمین- مرکزي  17

  

  ژنوتیپ اسپرس مورد مطالعه 34گیري آنها روي . صفات مورد بررسی و نحوه اندازه2جدول 

  گیرينحوه اندازه  صفت  ردیف

  دهیدرصد گل 50ها در زمان ارتفاع بوته از طوقه تا رأس ساقه  متر)ارتفاع بوته (سانتی  1

  شمارش تعداد شاخه در ساقه اصلی  تعداد شاخه  2

  شمارش تعداد برگ در ساقه  تعداد برگ  3

  شمارش تعداد برگچه در ساقه اصلی  تعداد برگچه  4

  مترها بر حسب سانتیگیري طول برگ نمونهاندازه  طول برگ  5

  مترحسب سانتی ها برگیري طول برگچه نمونهاندازه  طول برگچه  6

  مترها بر حسب سانتیگیري عرض برگچه نمونهاندازه  عرض برگچه  7

  گراد در آوندرجه سانتی 80ساعت در دماي  48ها پس از وزن خشک ساقه نمونه  وزن خشک ساقه (گرم)  8

  گراد در آوندرجه سانتی 80ساعت در دماي  48ها پس از وزن خشک برگ نمونه  وزن خشک برگ (گرم)  9

  ها آذین نمونهداد گلشمارش تع  آذینتعداد گل  10

  مترها بر حسب سانتیآذین نمونهگیري طول گلاندازه  آذینطول گل  11

  دهیدرصد گل 50متوسط تعداد ساقه در هر بوته در زمان   تعداد ساقه  12

  گراد در آوندرجه سانتی 80ساعت در دماي  48ها پس از آذین نمونهوزن خشک گل  آذین (گرم)وزن خشک گل  13

  هاي میانی و توزین آنهابرداشت ردیف  عملکرد علوفه خشک (گرم)  14

  100در  نسبت عملکرد خشک به عملکرد بیولوژیک ضرب  شاخص برداشت  15

  تعداد روز از کاشت تا سبز شدن  تعداد روز تا سبز شدن  16

  دهیتعداد روز از کاشت تا گل  دهیتعداد روز تا گل  17

  د روز از کاشت تا رسیدن کاملتعدا  تعداد روز تا رسیدگی  18
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  صفات یهمبستگ

برتر مستلزم توجه  يهاپیژنوت نشیگز یاصالح يهابرنامه در

سـاده   یاز همبسـتگ  ن،ی). بنـابرا 4( اسـت صفات  یبه همبستگ

صفات و ارتباط  نیدر مورد روابط ب به اطالعات یابیدست يبرا

 سـاده صـفات   یهمبسـتگ  یآنها با عملکرد استفاده شد. بررس

بـا صـفات ارتفـاع     هشده نشان داد که عملکـرد علوفـ   يریگاندازه

بوته، شاخص برداشت، وزن خشک ساقه و تعداد ساقه در سـطح  

جـدول  داشـت (  يداریمثبت و معن یدرصد همبستگ کیاحتمال 

کـم بـود کـه ممکـن اسـت       یهمبستگ نیا يعدد ری). البته مقاد4

 جـه یصفات بوده و در نت نیب یکیژنت یمعرف عدم وجود همبستگ

. مطالعـات انجـام شـده    دهـد یم کاهش را آنها یکیولوژیب تیاهم

 کیو فنولوژ یصفات زراع نیب یهمبستگ یابیارز منظوربه نیشیپ

. انـد کـرده  دایمطالعه دست پ نیبا ا یهمشاب جیبه نتا زیدر اسپرس ن

 و تـورك  ،) 7( همکـاران  و تپـه  قـورت  زادهحسـن  المثـ  طـور به

ـ ی)، ا26( کیجل ) 17) و مهـاجر و همکـاران (  9و همکـاران(  یران

بـین عملکـرد علوفـه بـا تعـداد سـاقه در        را يدارمعنی مبستگیه

اسپرس گزارش کردند که با نتایج پژوهش حاضـر مطابقـت دارد.   

 یمنفـ  یگهمبست دهیگلعملکرد علوفه با تعداد روز از کاشت تا 

و  دیشـد  یمنفـ  یدرصـد داشـت. همبسـتگ    پنجدر سطح احتمال 

ـ  داریمعن تعـداد روز از کاشـت سـبز شـدن و طـول برگچـه        نیب

از  یکیدو صفت دارد.  نیاز ارتباط معکوس ا تی) حکا- 73/0**(

کننـده   کنتـرل  يهـا دو صفت قرار گرفتن ژن نیب یهمبستگ لیدال

ــ يصــفات رو ــوزم (ل کی ــاژیکروم ــدال . ازاســت) نک  گــرید لی

 چند زمانکنترل هم ای یوتروپیبه پل توانیصفات م نیب یهمبستگ

  ).24ژن اشاره کرد ( کی توسط صفت

بـه ارتفـاع    تـوان یبر عملکرد علوفـه مـ   مؤثرجمله صفات  از

بوته، وزن خشک ساقه، تعداد سـاقه و شـاخص برداشـت اشـاره     

د برگچـه  ارتفاع بوته با تعداد شاخه، تعداد بـرگ و تعـدا   نیکرد. ب

 دهـی گـل و با تعداد روز از کاشت تـا   داریمثبت و معن یهمبستگ

بـا   زیـ خشک ساقه ن زنمشاهده شد. و داریو معن یمنف یهمبستگ

ـ آذو وزن خشک گـل  نیآذصفات وزن خشک برگ، تعداد گل  نی

  درصد داشت. یکدر سطح احتمال  داریمثبت و معن یهمبستگ

 یدرصد همبسـتگ  یکتمال ساقه با تعداد شاخه در سطح اح تعداد

 شیکـه افـزا   دهـد ینشـان مـ   جینتا نیداشت. ا يداریمثبت و معن

تعداد ساقه و تعداد گـره در سـاقه    شیمنجر به افزا یزنتوان پنجه

بـه چنـد    ییبـاال  يهـا و در گره می. ساقه در اسپرس مستقشودمی

 ند،شـو یمحسـوب مـ   یفرعـ  يهـا که همان شاخه لیطو نیآذگل

تعداد  يبرا یتیتعداد ساقه محدود شیرو، افزانیا . ازشودیختم م

تعداد گره در ساقه  شیبا افزا کهیحالدر ،شودمیشاخه محسوب ن

اصـالح   يهـا در برنامـه  نی. بنـابرا شـود یبر تعداد شاخه افزوده م

ـ بـا تـوان پنجـه    ییهابهبود عملکرد بوته براياسپرس،  بـاال و   یزن

  .است هیقابل توص میمستق يهاساقه

   

  یاصل يهابه مؤلفه هیتجز

است کـه   ياگونهبه هامؤلفه بیترت یاصل يبه مؤلفه ها هیتجز در

درصـد   نیشـتر یبـوده و ب  انسیـ وار نیتربزرگ يمؤلفه دارا نیاول

پژوهش بـا توجـه    نی). در ا10کند ( یم هیتوج را هاتغییرات داده

 هجیشد، در نت کیاز  شتریاول ب مؤلفهمشخصه پنج  شهیر نکهیبه ا

ــنج مؤلفــه اول کــه حــد  هیــدرصــد از تنــوع را توج 4/73 وداز پ

). دو مؤلفـه اول  5جـدول  اسـتفاده شـد (   یبررسـ  يبرا کردند،یم

کردند. انـدازه بـزرگ    هیرا توج راتییدرصد از تغ 26/45 ییتنهابه

و وجود  یبودن صفات مورد بررس یخطعلت همدو مؤلفه اول به

  آنان بود.   انیدر م دیشد یهمبستگ

ـ  هـا هر کدام از صفات در معادله مؤلفه بیمطلق ضرا مقدار  ای

هر کدام از صـفات   ینسب تأثیر انگریب ژهیو يبردارها ریهمان مقاد

نشـان   یاصـل  يهامؤلفه بیضرا یمورد نظر است. بررس مؤلفهدر 

تعداد ساقه، ارتفاع بوته، طول بـرگ،   در مؤلفه اول صفات دهدیم

مثبت و تعداد  تأثیر نیشتریبوزن خشک ساقه و وزن خشک برگ 

را دارد. در مؤلفـه   یمنفـ  تـأثیر  نیشـتر ی) ب- 37/0( دهیگلروز تا 

و تعداد روز از کاشـت   دنیدوم صفات تعداد روز از کاشت تا رس

مثبـت و صـفت تعـداد روز تـا سـبز       اتتأثیر نیشتریب دهیگلتا 

را داشـتند. در مؤلفـه سـوم     یمنفـ  تـأثیر  نیشـتر ی) ب- 26/0شدن (

طول برگچه، تعـداد شـاخه و تعـداد برگچـه ظـاهر       مانند یصفات

   ترتیـب بهمثبت  یعامل بیضرا نیترشدند. در مؤلفه چهارم بزرگ
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  هاي اسپرسهاي اصلی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ. نتایج تجزیه به مؤلفه5جدول 

  صفات
  اي اصلیهبردارهاي مشخصه مؤلفه

  مؤلفه پنجم  مؤلفه چهارم  مؤلفه سوم  مؤلفه دوم  مؤلفه اول

PH  61/0  40/0  14/0-  15/0-  37/0-  

NB  39/0  04/0  69/0  09/0  14/0  

NL  36/0  29/0  08/0-  18/0-  18/0-  

NP  11/0  27/0  48/0  15/0-  17/0-  

LL  58/0  01/0-  44/0-  12/0-  21/0  

PL  02/0-  38/0  78/0  41/0  05/0-  

PW  41/0  01/0  08/0  02/0  14/0  

SD  59/0  41/0  10/0-  19/0  05/ -  

LD  44/0  09/0-  34/0  07/0  08/0  

NI  08/0  25/0  19/0-  16/0-  28/0  

LI  25/0-  31/0  23/0  15/0-  19/0  

NS  68/0  15/0-  04/0-  02/0-  007/0-  

ID  08/0-  10/0  16/0  24/0  66/0  

HI  19/0-  02/0-  06/0-  51/0  36/0-  

GDDG  04/0-  26/0-  33/0  27/0-  04/0  

GDDF  37/0-  78/0  34/0-  17/0-  41/0  

GDDM  21/0-  67/0  005/0  23/0- 08/0-  

FY 02/0  27/0  16/0-  60/0  31/0  

  44/1  77/1  85/1  88/2  27/5  مقادیر ویژه

  04/8  83/9  26/10  01/16  25/29  شده (%)واریانس توجیه

  39/73  35/65  52/55  26/45  25/29  واریانس تجمعی (%)

ــاع ( ــداد شــاخه (PHارتف ــرگ (NB)، تع ــداد ب ــداد برگچــه (NL)، تع ــرگ (NP)، تع   )،PW)، عــرض برگچــه (PL)، طــول برگچــه (LL)، طــول ب

)، ID)، وزن خشـک گـل آذیـن (   NS)، تعـداد سـاقه (  LI)، طـول گـل آذیـن (   NI)، تعداد گل آذیـن ( LD)، وزن خشک برگ (SDساقه (وزن خشک 

  )FYعملکرد علوفه ( و )GDDM)، تعداد روز تا رسیدن (GDDFدهی ()، تعداد روز تا گلGDDG)، تعداد روز تا سبز شدن (HIشاخص برداشت (

  

متعلق به صفات عملکرد علوفه و شاخص برداشت بود. توجه بـه  

در شـاخص برداشـت سـبب     شینشـان داد کـه افـزا    بیضرا نیا

 نیشتریب مدر مؤلفه پنج تی. در نهاشودمیعملکرد علوفه  شیافزا

بـود. بـا    نیـ مربوط به صـفت وزن خشـک گـل آذ    یعامل بیضر

 ترتیببهتوان مؤلفه اول تا پنجم را یم آمده دستبه جیتوجه به نتا

مؤلفه حجم بوته، مؤلفه  ک،یولوژمؤلفه اجزا عملکرد، مؤلفه فن

ـ نام نیـ و مؤلفـه وزن خشـک گـل آذ    يعملکرد  جـه ی. در نتدی

 نشیاول منجـر بـه گـز    لفـه بر اساس مؤ نشیگفت گز توانیم

 مؤلفـه بـر اسـاس    نشیبا اجزا عملکرد باال و گـز  ییهاپیژنوت

با عملکـرد بـاال خواهـد     ییهاپیژنوت نشیچهارم منجر به گز

 30 يکه رو یاصل يهابه مؤلفه هیتجز در یشد. در مطالعه قبل

 مؤلفـه  شـش صورت گرفـت،   رانیمختلف ا یاز نواح پیژنوت
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 انسیـ درصد از وار 76هم،  يرو هامؤلفه نیکه ا شداستخراج 

 عنـوان بـه  ترتیـب بـه کردند و  هیتوج را هاکل داده نیموجود ب

حجـم بوتـه، شـاخص     اه،یـ عملکرد، وزن خشـک گ  يهامؤلفه

و سـرعت   یکیفنولـوژ یکیمورفولـوژ  برداشت بـرگ، صـفات  

  ). 7شناخته شدند ( دهیگل

 زیدر متمـا  یاصـل  يهابه مؤلفه هیتجز تینشان دادن قابل يبرا

 هـا بـر اسـاس مؤلفـه    يپالت دو بعد گر،یدکیاز  هاپین ژنوتکرد

بودنـد. در   صیگروه قابل تشـخ  سه) که در آن 1(شکل  شد رسم

شده  يآورسپرس جمعا پیاکوت 11 يرو یاصل يهامؤلفه لیتحل

ـ از نقاط مختلف ا ـ یتوسـط ا  رانی ) دو مؤلفـه  9و همکـاران (  یران

ـ از واردرصـد   5/76هـم   يدست آمـد کـه رو  هب موجـود را   انسی

 يهـا بـه مؤلفـه   هیبا استفاده از تجز پژوهشگران نیکردند. ا هیتوج

ـ بافـت و فر  يهاپیاکوت یاصل  ينامزدهـا  عنـوان بـه شـهر را  دونی

 یند. در بررسکرد یمعرف یاصالح يهابرنامه شبردیپ يمناسب برا

و  یرقـم داخلـ   46رقم شامل  56 ي) رو30( کارانو هم انیضراب

ـ نشـان دادنـد کـه تجز    ،یاسـپرس زراعـ   یرقم خـارج  10 بـه   هی

. اسـت ارقـام   يبنـد طبقـه  يمناسـب بـرا   یروش یاصل يهامؤلفه

ـ    20و همکـاران (  يپروسپر نیهمچن  نی) گـزارش کردنـد کـه اول

  داشت. ونجهیرا با اجزا عملکرد  یهمبستگ نیترشیمؤلفه ب

  

  گامبهگام ونیرگرس

 انیـ و با مفهـوم ب  یسادگرا به رهایمتغ انیروابط م ونیرگرس هیتجز

ـ ارز بـراي و  کنـد یم صـفات   نیـی اثـر صـفات و تع   تـر قیـ دق یابی

 ينـژاد . در علم بـه ردیگیبر عملکرد مورد استفاده قرار م گذارتأثیر

از  نش،یدر گـز  مـؤثر  يهـا بـه شـاخص   یابیتدسـ  منظوربه یاهیگ

 رهایکاهش تعداد متغ يبرا گامبهگام ونیهمچون رگرس ییهاروش

  .شودیاستفاده م نشیگز منظوربه آنها ییکارا شیو افزا

 يبـرا  گـام بـه گامروش به يامرحله ونیحاصل از رگرس جینتا

شـده   يریگصفات اندازه ریتابع و سا ریمتغ عنوانبهعملکرد علوفه 

نشان داده شـده اسـت کـه     6جدول مستقل در  يرهایمتغ عنوانبه

بر اساس آن صفات تعداد ساقه، تعداد برگ و شـاخص برداشـت   

دست آمـد کـه در آن   به 1 هماندند و رابط یباق یونیدر مدل رگرس

1X  ،2تعداد ساقهX  3تعداد برگ وX  استشاخص برداشت  .  
   

)1               (3X827/528-2X46/7+1X57/24+46/632-=Y  
  

بود که  436/0معادل  ،افتهیمدل برازش  یتجمع صیتشخ بیضر

درصد از تنـوع موجـود    6/43صفات در مجموع  نیا داردیم انیب

صـفات   نیترصفات مهم نی. اکنندیم هیدر عملکرد علوفه را توج

مورد مطالعه اسـپرس   يهاپی) در ژنوتYمؤثر بر عملکرد علوفه (

 قیعملکرد علوفه از طر شیافزا منظوربه نشیالً گزو احتما هستند

 ياز اجـزا  کیـ هـر   شیصفات، اثربخش خواهد بود و با افزا نیا

عملکـرد   شیبه افزا توانیمورد مطالعه م يهاپیعملکرد در ژنوت

هـر عامـل در    يامرحله صیتشخ بی. باتوجه به ضراافتیدست 

درصـد   3/19از  شیکه صفت تعداد ساقه ب شودیمدل، مشاهده م

و پـس از آن   کـرد  هیـ در عملکـرد علوفـه را توج   موجوداز تنوع 

 ،شـد وارد  یونیتعداد برگ و شـاخص برداشـت در مـدل رگرسـ    

ـ ا تـوان یم نیبنابرا  نشیگـز  يصـفات بـرا   نیصـفات را بهتـر   نی

اسـپرس   یبـوم  يهاپیبا عملکرد علوفه باال در ژنوت ییهاپیژنوت

 يبـرا  خـاب کـه انت  دیـ آیمبر نیمدل چن يرهایکرد. از متغ یمعرف

ــزا  ــه اف ــ شیتعــداد ســاقه ب ــشــودیعملکــرد منجــر م  نی. همچن

داشـته   يشـتر یکه تعداد برگ و شـاخص برداشـت ب   ییهاپیژنوت

  برخوردار خواهند بود. يعملکرد باالتر دیتول لیباشند، از پتانس

 عنـوان بـه ضخامت ساقه و تعداد ساقه در اسپرس  اه،یگ ارتفاع

از  ییهـا پیـ ژنوت ن،یهمچن). 15( اندشدهعملکرد گزارش  ياجزا

 بودنـد،  کمتـر  سـاقه  ضـخامت  و ترارتفاع کوتاه ياسپرس که دارا

را نشـان   يدر بوته، عملکرد باالتر شتریداشتن تعداد ساقه ب لیدلبه

ارتفـاع و تعـداد    ،یز تعداد ساقه اصـل ی) ن12( چوکوای). ک5دادند (

کـرد. در   یرفـ عملکـرد در اسـپرس مع   ياجـزا  عنـوان بـه برگ را 

ـ انجام گرفـت، م  ونجهی يکه رو يامطالعه تعـداد سـاقه در    نیانگی

بـود،   ونجـه یبر عملکرد  کیصفت مرفولوژ نیواحد سطح مؤثرتر

 اعملکـرد ر  راتییـ درصد از تغ 63 ییتنهاعامل به نیا که يطوربه

تـابع   ونجـه یعملکـرد علوفـه    يگـر ی). در مطالعه د6( کرد هیتوج

  طح، تعـداد سـاقه در بوتـه و عملکـرد در     تعداد ساقه در واحد سـ 
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  هاي اصلی روي صفات مورد مطالعههاي اسپرس بر اساس دو مؤلفه اول و دوم تجزیه به مؤلفهبندي ژنوتیپ. دسته1شکل 

  

 عنوان متغیرهاي مستقل)عنوان متغیر تابع) در برابر سایر صفات مورد بررسی (بهعملکرد علوفه (به گامبهگام. نتایج رگرسیون 6جدول 

  متغیر
ضریب 

  رگرسیونی

اشتباه 

  استاندارد

ضریب رگرسیونی 

  جزیی استاندارد شده
 tآماره 

 سطح

  داريمعنی

ضریب تشخیص 

  ايمرحله

ضریب تشخیص 

  تجمعی

  193/0  193/0  00/0  04/4  57/0  09/6  57/24  تعداد ساقه

  306/0  113/0  007/0  90/2  /41  57/2  46/7  تعداد برگ

  436/0  130/0  013/0  - 64/2  -/37  58/200  -83/528  شاخص برداشت

        -43/0    63/1474  -46/632  عرض از مبدأ

  

 شـد جز عملکرد محسوب  نیترساقه بود و عملکرد در ساقه مهم

تـوان   قـه، یبلنـد، قطـر    يویفسـک  ياعلوفـه  اهیگ). در مطالعه 27(

 ترتیـب بـه و تعداد ساقه بارور  عاستقرار، درصد ماده خشک، ارتفا

). در 16داشـتند (  رهیچنـدمتغ  یونیسهم را در مدل رگرس نیشتریب

 ونی) بـا انجـام رگرسـ   7زاده قورت تپه و همکـاران ( حسن قیتحق

وارد ، سه صفت تعداد ساقه، ارتفاع بوته و تعداد برگچـه  گامبهگام

 هیجعملکرد را تو راتییدرصد از تغ 6/72مدل شده و در مجموع 

ـ ) بـر اسـاس تجز  30و همکـاران (  انیند. ضرابکرد  یونیرگرسـ  هی

صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد گره در ساقه و قطـر طوقـه   

عملکـرد   يمثبـت رو  تـأثیر  نیشـتر یصـفات مهـم بـا ب    عنوانبهرا 

ـ رابطه مج نیکردند. در هم یمعرف ـ  يدی  ي) بـر مبنـا  15( یو ارزان

که صفات درصد ساقه در مـاده   افتندیدر گامبهگام ونیرگرس جینتا

 یشک، ارتفاع بوتـه، روز تـا سـبز شـدن و تعـداد شـاخه فرعـ       خ

 عنـوان به توانندیند و مکرد هیتنوع عملکرد علوفه را توج نیشتریب

 باشند.   هیقابل توص نشیشاخص در گز کی

  

  ياخوشه هیتجز

صـفات   يمبنـا  بر آنها يبندو گروه هاپیقرابت ژنوت نییتع منظوربه

وارد و بـا اسـتفاده از مربـع     به روش ياخوشه هیتجز ،یمورد بررس

 صـحت   یبررسـ  منظـور بـه  ).2(شـکل  انجام شد  یدوسیفاصله اقل
 



  ...هاي اسپرسرد در ژنوتیپمطالعه روابط بین عملکرد و اجزاي عملک

  

227  

  
 لوژیک مورد مطالعه اساس صفات زراعی، مورفولوژیک و فنو هاي اسپرس براي ژنوتیپ. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه2 شکل

  

 هاي اسپرسبندي ژنوتیپ. نتایج تجزیه تابع تشخیص براي صحت گروه7جدول 

  اصلی

  
  کالستر

  شده بر اساس تجزیه تابع تشخیصبینیهاي پیشگروه
  جمع کل

  1  2  3  

  مجموع

1  18  0  0  18  

2  0  9  0  9  

3  0  0  7  7  

  درصد

1  100  0  0  100  

2  0  100  0  100  

3  0  0  100  100  

  

ـ از تجز ،ياخوشـه  هیـ تجز روش از آمـده دستهب يهايبندگروه  هی

آمـده اسـت.    7جـدول  آن در  جیااستفاده شد کـه نتـ   صیتابع تشخ

 طـور بـه  هـا پیـ ژنوت ینشان داد که تمام صیتابع تشخ هیتجز جینتا

 100 ص،یکل تابع تشـخ  تیموفق زانیم و اندشده يبندهگرو حیصح

تـا چـه    صیدهد که تـابع تشـخ  ینشان م تیموفق زانیدرصد بود. م

  ).23( است بوده موفق هاگروه نیب صیتشخ ای يبندحد در گروه

محل برش دندروگرام در فاصله  نیبهتر هیتجز نیا جیاساس نتا بر

برش سه گروه حاصل شـد. خوشـه    نیو با ا شد نییتع پنجواحد 

 پیـ ژنوت 7و خوشه سـوم   پیژنوت 9خوشه دوم  پ،یژنوت 18اول 

بـا توجـه    رود،یگونه که انتظار م. همان)7جدول را شامل شدند (

ـ از  یبررسـ  ردمـو  يهـا پیوتاز ژن کیهر  نکهیبه ا  پیـ ژنوت کی

ـ  یکل یتطابق اند،شده نشیدگرگشن (جامعه متنوع) گز یمحل  نیب
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 ییایـ جغراف أو منشـ  یکـ یبـر اسـاس فواصـل ژنت    يبندنحوه گروه

 یبرخ يمورد طوربهحال  نیوجود نداشت؛ با ا هیاول يهاپیژنوت

ـ نزد يهـا گـروه  ریمشترك در ز أمنش يدارا يهاپیژنوت قـرار   کی

 یبرخـ  يخود برا قیدر تحق زی) ن30و همکاران ( انیبرفتند. ضراگ

ـ  یتطابق هااز نمونه  یپیفنـوت  يبنـد و طبقـه  ییایـ جغراف أمنشـ  نیب

) معتقدنــد در 22و همکــاران ( زیــرو- مشــاهده نکردنــد. رولــدان

 یمورد بررس يهانمونه نیب یکیو تنوع ژنت یکه نامتجانس يموارد

ـ   ادیز  ییایـ و جغراف یکـ یتتنـوع ژن  نیباشد، احتمال عدم تطـابق ب

 همکـاران  و تپـه  قورت زادهمشابه حسن یاست. در پژوهش شتریب

با اسـتفاده از   ياخوشه هیاسپرس را با انجام تجز پیژنوت 30 ،)7(

  ند.  کرد يبندگروه طبقه دووارد، به  انسیروش حداقل وار

ــر ــا ب ــحاصــل از ا جیاســاس نت ــوع ژنت نی ــژوهش، تن  یکــیپ

وجـود دارد   یاز نظر صفات مورد بررس هاپینوتژ نیب ياگسترده

ـ از ارزشمند بودن ا یکه حاک در  شـتر یو لـزوم توجـه ب   ریذخـا  نی

و  یهمبسـتگ  جینتـا . ستآنها ییو شناسا یابیارز ،يحفظ، نگهدار

 عنوانبه تواندیم تهنشان داد که تعداد ساقه در بو ونیرگرس هیتجز

ـ اجزا عملکرد علوفه در اسـپرس باشـد   نیترمهم  جینتـا  نی. همچن

 تیـ حکا یاصـل  يهابه مؤلفه هیو تجز ياخوشه هیحاصل از تجز

مـورد مطالعـه    يهاپیژنوت نیباال ب یکیاز وجود تنوع و فاصله ژنت

 یاصـالح  يهارا در برنامه هاپیژنوت نیداشت که امکان استفاده ا

با عملکـرد بـاال و    ياارقام علوفه دیتوسعه و تول نش،یبر گز یمبتن

اسـتفاده از   . مسـلماً سـازد یفـراهم مـ   یابیـ جوامـع نقشـه   لیتشک

 کیـ مورفولوژ يمختلف همراه با نشـانگرها  یمولکول ينشانگرها

 شـده  مطالعـه  اسـپرس  پالسـم در ژرم یتنوع نیچن ییشناسا براي

اهـداف   يمناسب برا تیریدر مد توانندیم يکاراتر و مؤثر طورهب

 نکـه یوه نظـر بـه ا  عـال هباشد. ب دیمختلف در اسپرس مف یاصالح

 یطـ یمح يهاتحمل به تنش يبرا یمنابع خوب یبوم یکیژنت ریذخا

اســپرس  یکـ یتنــوع ژنت شـود یمــ شـنهاد یپ شــوند،یمحسـوب مـ  

ـ ن طیشرا نگونهیدر ا ،یاز لحاظ صفات ارزشمند زراع خصوصاً  زی
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Evaluation of Relationships between Yield and Yield Components 
 in Sainfoin (Onobrychis Vicifolia Scop) Genotypes Using  

Multivariate Methods 
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Abstract 

In the present study 18 agronomic, phonological and morphological traits were evaluated in 34 genotypes of sainfoin 
based on a randomized complete block design with three replications in Agricultural and Natural Resources Research 
Center of West Azerbaijan, Iran. Analysis of variance showed that there were significant differences among the 
genotypes for all of the measured traits, suggesting that there is considerable genetic variation among genotypes and 
indicating high potential for improving these traits through targeted selection in breeding programs. Correlation analysis 
showed that forage yield had significantly positive correlations with plant height, harvest index, dry weight of stem, and 
number of stems. Principal component analysis revealed that five components justify more than 73 percent of the total 
variation. In order to select effective yield components, step-wise regression was undertaken and number of stems, 
number of leaves and harvest index were entered into the regression model. Cluster analysis using Ward algorithm 
classified 34 genotypes into three groups, including 18, 9 and 7 genotypes. Moreover, principle components analysis 
confirmed the result of cluster analysis. 
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