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  )۱۵۱‐ ۱۶۰  (۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰وره د

  

  
 عملكرد بذر و اجزاي آن در تعدادي از يبررسي تنوع مورفولوژيک

با استفاده از ) Festuca arundinacea(  فستوكايها ژنوتيپ
 هاي آماري چند متغيره روش

  
  ۳ي اشرف جعفريعل و ۲زاده ، قاسم كريم۱سهيال افکار

 دانشكده كشاورزي  و دانشيار گروه اصالح نباتات و بيوتكنولوژي دانشجوي كارشناسي ارشد۱،۲

  ها و مراتع دانشيار پژوهش مؤسسه تحقيقات جنگل ،۳ دانشگاه تربيت مدرس

  )۸/۳/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۸/۲/۸۶ :تاريخ دريافت(

  
  چكيده

  
 در مناطق معتدل جهان يندم گيها علفترين يكي از مهم) Festuca arundinacea (فستوكا

 به منظور بررسي تنوع ژنتيكي .آن وجود دارد  كه اطالعات كمي در مورد تنوع ژنتيكياست

مرکز خارجي موجود در بانك ژن   داخلي وژنوتيپ ٢٤ تعداداين گونه  در و بذرعلوفه عملكرد 

ر مركز تحقيقات  تكرار ، د٣  كامل تصادفي بايها طرح بلوكقالب  در قات جنگل و مراتعيتحق

ساقه در بوته،   ارتفاع ساقه، تعداد صفت شامل١٥عداد ت .البرز كرج مورد ارزيابي قرار گرفتند

، بوته در  عملكرد علوفه، عملكرد بذر تاريخ خوشه دهي،درصد قوه ناميه، زمان گرده افشاني،

شاخص زني، بذر در ساقه، طول خوشه، وزن هزاردانه، سرعت جوانه وزن بذر در ساقه، تعداد

 مربوط به تمامي صفات يها داده. ، پايداري و شاخص برداشت مورد مطالعه قرار گرفتندبنيه بذر

 با استفاده از روش ها  مقايسه ميانگينمورد تجزيه واريانس قرار گرفتند واصلي و نرمال شده 

 يها لفهؤيه به م از تجزها بندي ژنوتيپ و گروه يکيمورفولوژ فاصله  تعيينبراي. دانكن انجام شد

 ها  ژنوتيپنشان داد كه تفاوت بينانس يه واريزجتنتايج  . استفاده شديا خوشهاصلي و تجزيه 

 از نظر G8 و G1 ،G2 ،G4، G6 يها ژنوتيپ .بود دارت مورد مطالعه بسيار معنيا صفتمامبراي 

 يها لفهؤجزيه به مبا استفاده از ت.  برتري داشتندها ژنوتيپتوليد بذر و علوفه نسبت به ساير 

 از كل  درصد٧/٨٧لفه اول ؤم چهار. ثر در توليد بذر شناسايي شدندؤ ميها ترين متغيراصلي مهم

 علوفه خشك، ارتفاع ساقه  ومؤلفه اول صفات عملكرد بذر در. واريانس متغيرها را توجيه كردند

لفه ؤكه در م  در حالي،ها بودند ترين صفات براي گروه بندي ژنوتيپو تعداد ساقه در بوته مهم

 در ها  ژنوتيپ،يا خوشه تجزيه در. زني از صفات مهم بودنددوم درصد قوه ناميه و قدرت جوانه

 از لحاظ عملكرد بذر و ٢  و١ يها گرو ههاي موجود در   ژنوتيپ:گرفتند گروه متفاوت قرار ٤

  .دن داشتيدارتفاوت معني علوفه با بقيه

  

  ، (.Festuca arundinacea L)فستوكا ، تنوع مورفولوژيك،دمتغيرهتجزيه چن :يديکليهاهواژ
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 E-mail: karimzadeh_ghasem@yahoo.com  ۰۹۱۲‐۳۹۰۵۴۷۳ :تلفن  زادهميقاسم کر:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰  ايران، دورهعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۵۲
 

 مقدمه
ها در  يكي از بزرگترين جنس ١فستوکاجنس 

 كه به طور گسترده در  باشدي مها خانواده گراس
اغلب  .مناطق معتدل و كوهستاني پخش شده است

 پلوئيدي متفاوت  فستوكا چند ساله با سطوحيها گونه
 )٢=١٠n=٧٠x (يدئ تا دكاپلو)٢=٢n=١٤x(ديپلوئيد از
 كه از نظر اقتصادي مهم ها يكي از اين گونه .باشند  مي

باشد كه به عنوان علوفه   ميF. arundinaceaاست 
  اطالعات. )Gaute et al., 2000( شود يکشت م

  كمي در مورد تنوع ژنتيكي فستوكا وجود دارد
(Roufmian et al., 2002). فستوكا(F. arundinacea) 
 فصل سرد در يا  علوفهيها يكي از مهمترين گراس

در  .)Malay et al., 2004( معتدل جهان استمناطق 
 شناخته شده است كه يكي از فستوکا گونه ٩ايران 

 است ٢فسكيو بلند با نام عمومي F. arundinaceaآنها 
)Ghahraman, 1994.( هگزاپلوئيد گراس اين 
)٤٢=x٦=nاست كه گاهي) ٢ F. elatior  نيز ناميده

اي  نوعي گراس خوشهو  )Hubbard, 1980( شده است
عنوان يك گراس ه  از اين جهت ب،مقاوم به سرماست

وسعت كشت  .گيرد اي مهم مورد استفاده قرار مي علوفه
آن در نتيجه چند خصوصيت مطلوب آن شامل 

 عملكرد ،سازگاري با دامنه وسيعي از شرايط خاك
 ، مقاومت خوب به سرما، فصل طوالني چرا،خوب علوفه

 Hannaway et)حفاظت خاك است  وتوليد خوب بذر

al., 1999) . خشك هفوليد عل در مراتع براي توگياهاين 
ه و باعث كاهش فرسايش خاك ب ودش و تر كشت مي

  عميق،م ضخيم و محك، فيبرييها علت داشتن ريشه
ها چگالي خاك را  ين ريشها .شود اش مي  گستردهو

خاك را اصالح كرده و از  ساختمان ،دهند كاهش مي
 ,.Hafenrichter et al)كنند فرسايش آن جلوگيري مي

   پالسم ايتاليايي در بررسي تكامل ژرم.(1968
F. arundinaceaهاي آماري چند   با استفاده از روش
ها براي صفت  د که اين ژنوتيپيمتغيره معلوم گرد

 Veroesi) دهي تنوع دارند عملكرد و زمان خوشهاجزاء 

& Falcinelli, 1983). مطالعه تنوع عملكرد بذر و  در

                                                        
1. Festuca 
2. Tall Fescue 

 با ٣ رقم و اكوتيپ علف باغ٢٩تعيين فاصله ژنتيكي در 
هاي آماري چند متغيره، در تجزيه  استفاده از روش

رگرسيون گام به گام كه عملكرد بذر به عنوان متغير 
ه عنوان متغير مستقل در نظر وابسته و بقيه صفات ب

گرفته شدند و مشخص شد كه شاخص برداشت، 
نسبت به ساير صفات تأثير بيشتري بر روي افزايش 

ج همبستگي بين صفات نشان يعملكرد بذر داشت و نتا
داد كه عملكرد بذر با صفات تعداد ساقه در بوته، تعداد 
بذر در ساقه و شاخص برداشت همبستگي مثبتي دارد 

)Abdul-Baki & Anderson, 1973.(  
 وجود تنوع طبيعي گياهي از بديهي ترين و
ارزشمندترين ضروريات شروع كار اصالح نباتات به 

، عالوه بر افزايش ها اصالح گراس در .رود شمار مي
-عملكرد علوفه، افزايش عملكرد بذر نيز از اهميت ويژه

اي برخوردار است و به عنوان يكي از اهداف اصلي در 
 ارقام از طرفي ديگر. باشد عرفي ارقام اصالح شده ميم

از پتانسيل بذردهي بايستي علوفه پر محصول جديد 
سطح   باشند تا بتوان آنها را درمطلوبي برخوردار

 متعددي مبني بر يها گزارش .وسيعي كشت نمود
  وجود تنوع براي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي

  استاي منتشر شدههاي علوفهدر گراس
(Nguyen & Sleper, 1983; Elgersma, 1990) .

 است كه با افزايش فاصله همچنين مشخص شده
، احتمال هتروزيس در ها ژنتيكي بين ژنوتيپ

 ,Pater & Martinelli)دياب  تالقي افزايش مييها برنامه

1989; Humphreys, 1991) .بر  ها بندي ژنوتيپگروه
نامه اصالحي اساس فاصله ژنتيكي، وقتي در يك بر

طور همزمان چندين صفت مورد ه ثر است كه بؤم
با توجه نقش منحصر به فرد  .بررسي قرار گيرند

سفانه أ دامي، متيها وردهآ در توليد فرها گراس
اطالعات اندكي درباره تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و 

 فستوكاداخلي و خارجي  يها  ژنوتيپعلوفه در بين
 .وجود داردكشور يعي موجود در بانك ژن منابع طب

 و تعيين فستوكاف اين مطالعه ارزيابي ژرم پالسم اهدا
مناسب علوفه اي ژنوتيپ هاي برتر براي معرفي  ژنوتيپ
بندي   تعيين الگوي تنوع ژنتيكي و گروه وو بذري

                                                        
3. Dactylis glomerata 
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ها بر اساس عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي  ژنوتيپ
  .شدبا هاي آماري چند متغيره مي با استفاده از روش

  
ها مواد و روش  

  مواد ژنتيكي مورد بررسي

 ٤ژرم پالسم مورد استفاده در اين بررسي شامل 
  فستوكاخارجي ژنوتيپ  ٢٠ داخلي و ژنوتيپ

(F. arundinacea) مركز تحقيقات موجود در بانك ژن 
  .اند آورده شده١كه در جدول  بودند و مراتع ها جنگل
   و آزمايش کشتشرايط

 ٢‐٣ ها  از هر يك از ژنوتيپاهاواخر اسفندمدر 
 ٣ به مدت  درصد٥ تيا هيپوكلر سديمعدد بذر با

 كوچك يها و بعد داخل گلدان شدندضدعفوني دقيقه 
داده قرار  متر سانتي ١٢و طول  متر سانتي ١٠به قطر 
رسيد، از متر  سانتي ٧‐٨ به ها وقتي ارتفاع بوته .شدند

 به ي داشترشد بهترسه بوته يكي از آنها كه از همه 
 كامل يها  و در قالب طرح بلوكشدمزرعه منتقل 

 تكرار در مركز تحقيقات البرز كرج كشت ٣تصادفي با 
اما ، ه بوته در يك رديف بود١٢هر كرت شامل  .شدند
فواصل  . بوته استفاده شد٦از  صفات يري اندازه گيبرا

 ٥٠ها نيز  و فاصله رديفمتر  سانتي ٥٠ها  كشت بوته
حاشيه اي، يك  براي حذف اثرات .بودمتر  سانتي

 كشت شدند و ها رديف از ارقام معمولي در بين بلوك
 زراعي از قبيل مبارزه با يها در طول آزمايش مواظبت

در زمان . انجام شد  هرز و برنامه كود دهييها علف
 كيلوگرم نيتروژن ٥٠كاشت، در فصل پاييز مقدار 

گرم در  كيلو١٠٠ به صورت كود اوره و (N)خالص 
ل پصورت كود سوپر فسفات تريه خالص ب P2O5 هكتار

 ٥٠هاي دوم و سوم فقط  در بهار سال. مصرف گرديد
صورت كود اوره مصرف ه كيلوگرم نيتروژن خالص ب

   . روز يكبار صورت گرفت٧آبياري هر  .گرديد
  صفات اندازه گيري شده

گيري شده در اين آزمايش اندازه يمورفولوژصفات 
   :شامل

تاريخ خوشه دهي، بر اساس تعداد روز از اول  .١
 خوشه در هر بوته يادداشت ٣فروردين تا ظهور

  .گرديد
بر اساس تعداد روز از اول  زمان گرده افشاني، .٢

 ١٠اهر شدن بساك در روي تا زمان ظفروردين 
  .ها  از خوشهدرصد

از سطح پايين تا انتهاي : )متر سانتي( ارتفاع ساقه .٣
  .هبلندترين خوش

توسط شمارش تعداد ساقه در  تعداد ساقه در بوته .٤
  .هر بوته تعيين گرديد

 خوشه در ١٠ طول خوشه، بر اساس ميانگين طول .٥
  .)متر سانتي(هر بوته از ابتدا تا انتهاي هر خوشه 

 عدد بذر ١٠٠٠شمارش و توزين   وزن هزار دانه، با.٦
  .در هر بوته

  
  

  فستوكا مورد مطالعهي علف گندم  ژنوتيپ۲۴) هکد، نوع و شمار( مشخصات ‐۱جدول 
  كد در اين بررسي  نوع ژنوتيپ شماره ژنوتيپ    كد در اين بررسي  نوع ژنوتيپ  شماره ژنوتيپ
F.A.O. 1346  خارجي  G13   IRE 5,11,3  خارجي  G1 

Netherland 1610  خارجي  G14   IRE FESTORINA  خارجي  G2  
Australia 1414  خارجي  G15   IRE LUBRETTE  خارجي  G3  
Alborz 1467  داخلي  G16   IRE DOVEY  خارجي  G4 
Israel 1081  خارجي  G17   IRE AB1  خارجي  G5 

Holland 1768  خارجي  G18   IRE A 2210  خارجي  G6  
Belgium 1061  خارجي  G19   Sirachal 310 داخلي  G7  

Australia 1418  خارجي  G20   Seed-Ins VII  خارجي  G8  
Australia 1417  رجيخا  G21   Gorgan1 602 داخلي  G9 
Australia 1420  خارجي  G22   Seed-Ins VIII  خارجي  G10  

California 0.078  خارجي  G23   Sanandaj 627  داخلي  G11  
U.S.A. 1152  خارجي  G24   U.S.A. 1269  خارجي  G12  

  



 ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰  ايران، دورهعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۵۴
 

=  درصد قوه ناميه .٧
S
TiNi∑,  Ti روز( زمان شمارش (

 تعداد بذر جوانه زده در هر Niشت، پس از كا
  دههاي كاشته ش  كل بذرS) روز(شمارش 

(Scott et al., 1984).  
∑= زني  سرعت جوانه.٨

=1i Di
ni .niهاي   تعداد بذر

س تعداد روز پDiهاي شمارش،  جوانه زده در روز
  ).Agrawal, 1992(ش از شروع آزماي

درصد × ميانگين طول گياهچه =  شاخص بنيه بذر .٩

× زنيجوانه
100

1 (Abdul-Baki & Anderson, 

1973). 
 سطحي پايداري بر اساس ايستادگي و گسترش .١٠

 ترين ضعيف به١ امتياز ،١‐٥ ازيبرحسب امتگياه، 
  .ته داده شد به بهترين بو٥و امتياز 

عملكرد علوفه خشك، پس از خشك كردن در  .١١
 ساعت بر ١٢به مدت  سلسيوسدرجه  ٩٠ آون

اساس گرم ماده خشك در بوته محاسبه و ميانگين 
  .دمعلوفه هر كرت بر حسب تن در هكتار بدست آ

 و ها  عملكرد بذر در بوته، پس از برداشت بوته.١٢
حسب خشك كردن، كوبيدن و تميز كردن آن بر 

 بر اساس ها گرم در بوته توزين گرديد و داده
  .كيلوگرم در هكتار يادداشت شدند

 ساقه تصادفي ١٠، وزن بذر در خوشه وزن بذر در .١٣
بر حسب گرم اندازه گيري شد و ميانگين آنها به 

  .عنوان وزن بذر در ساقه در نظر گرفته شد
 شاخص برداشت بر اساس نسبت وزن بذر به وزن .١٤

  . كل هوايي محاسبه گرديدخشکماده 
ه، براساس نسبت وزن بذر در خوش تعداد بذر در .١٥

  .ساقه بر وزن يك عدد بذر محاسبه گرديد
  هاي آماري مورد استفاده روش

 شامل صفات ارتفاع ساقه،  نرمال شدهيها داده
تعداد ساقه در بوته، درصد قوه ناميه، عملكرد علوفه، 

ذر در ساقه با روش تبديل تعداد بعملكرد بذر در بوته، 
 و زني، سرعت جوانه وزن بذر در ساقه،يکاليراد

ي ها ه و داديتميل لگاريتبد با روش شاخص برداشت
 مربوط به صفات )كه نياز به تبديل نداشتند(اصلي 
 كامل يها در قالب طرح بلوك گيري شدهاندازه

  مورد تجزيه واريانس قرار گرفتندتصادفي 
(Steel & Torrie, 1980). ن يانگيبا استفاده از م

 به روش ها مقايسه ميانگين  نرمال شده،يها داده
نرم افزار  با استفاده از  درصد٥ دانكن در سطح احتمال

MSTATCانجام شد  )Montgomery, 2002(. ضرايب 
. همبستگي فنوتيپي بين ميانگين صفات محاسبه شد

 14 زارنرم افبا استفاده از تجزيه رگرسيون گام به گام 
Minitabانجام شد  )Fry, 1993(.  با توجه به معني دار

  براي همه صفاتها بودن اختالف بين ژنوتيپ
در  ، درصد٥  احتمال در سطح مورد مطالعهيمورفولوژ

ب يس ضرايبا استفاده از ماتر  اصلييها لفهؤيه به مزتج
صفت بر روي  ١٥ از هر يا خوشهو تجزيه  يهمبستگ

 SPSS 14  وMinitab 14افزار  در نرم  ژنوتيپ٢٤
بر حسب دو  ها دياگرام پراكنش ژنوتيپ .استفاده شد

  مؤلفه اصلي اول و دوم، نيز رسم گرديد
(Jackson, 1991; Casler, 1995; Srivastava, 2002) .

 و ١ها از فاصله اقليدسي براي تعيين فاصله بين توده
 از با توجه به ضريب کوفنتيک باالها   خوشهبراي ادغام 
   ٣انتيسيس افزار نرمزا . استفاده شد٢روش وارد

)Rohlf, 1994 ( يب همبستگيبدست آوردن ضربراي 
  .تفاده شداس کيکوفنت
  

 نتايج و بحث
  ها تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

از  ها ژنوتيپنشان داد كه بين  نتايج تجزيه واريانس
  اختالف درصد١/٠احتمال نظر كليه صفات در سطح 

 Veroesi & Falcinelli .وجود داشت داريمعنير بسيا
 ٤نمونه ٢٩تعداد طالعه مورفولوژيك م در (1983)

 خصوصيات عملكردي، زمان فستوكا نتيجه گرفتند كه
 فستوكاهاي مختلف  خوشه دهي در ميان جمعيت

 كه نتايج آنها با نتايج بدست آمده دهند تنوع نشان مي
نتايج مقايسه .  همخواني داردق حاضريتحقدر اين 
  يها  ژنوتيپنشان داد كه )٢ جدول (ها ينميانگ

G4 ،G6،G7 ،G8  و G9 از  ها  ژنوتيپ ساير   نسبت به  

                                                        
1. Euclidean Distance 
2. Ward method 
3. NTSYS 2/02e 
4. Accesion 



 ۱۵۵  ...بررسي تنوع مورفولوژيکي عملکرد بذر و اجزاي آن در : افکار و همکاران  
 

 هاي فستوكا ژنوتيپ صفات مورفولوژيك) SE±(هاي  مقايسه ميانگين ‐۲جدول 
سرعت جوانه زني  قدرت جوانه زني  يداريپاعملكرد علوفه خشك وزن بذر در ساقه شاخص برداشت  تعدادبذر در ساقه  عملكرد بذر  ژنوتيپ
G1  a-c۲۸/۰ ± ۱۳/۱  d-i۵۰/۲۶ ± ۱۰/۱۱۴  d-f۰۳/۰ ± ۱۱/۰  d-g۰۵/۰±۲۱/۰  a۴۶/۰±۹۸/۹  a۵۷/۰±۶۷/۴  abc۴۹/۱۰±۹۳/۶۰  ab۳۸/۰±۱۹/۲  
G2  a-c۱۵/۰ ± ۲۳/۱ f-k۴۶/۹ ± ۲۳/۸۸  a-c۰۹/۰ ± ۲۳/۰  e-g۰۲/۰±۱۸/۰  a-e۹۳/۱±۷۸/۵  ab۵۷/۰±۳۳/۴ gh۱۱/۳±۸۳/۲۶  g-i۱۸/۰±۸۹/۰  
G3 e-h۱۷/۰ ± ۴۰/۰  e-j۲۰/۲۱ ± ۳۰/۹۴  d-f۰۴/۰ ± ۱۰/۰  fg۰۴/۰±۱۷/۰  c-f۰۳/۱±۸۲/۳  ab۰۰/۱±۰۰/۴ abc۹۰/۱۵±۶۸/۵۸  a-c۶۰/۰±۹۷/۱  
G4 a۴۰/۰ ± ۵۶/۱  e-j۵۰/۱۵ ± ۸۳/۹۷  bc۰۲/۰ ± ۲۲/۰  c-f۰۴/۰±۲۷/۰  a-c۸۶/۱±۰۹/۷  a۰۰/۰±۰۰/۵  a-c۹۷/۴±۷۳/۵۹  a۲۷/۰±۳۳/۲  
G5  a-e۵۰/۰ ± ۸۶/۰  g-k۰۰/۲۴ ± ۳۰/۷۵  d-g۰۳/۰ ± ۱۰/۰  g۰۳/۰±۱۳/۰  ab۵۳/۴±۷۷/۸  a۰۰/۰±۰۰/۵  a-c۷۶/۴±۱۷/۶۱  a-d۳۰/۰±۹۴/۱  
G6 ab۷۰/۰ ± ۳۳/۱  c-g۷۰/۳۶ ± ۳۰/۱۲۸  de۰۳/۰ ± ۱۳/۰  e-g۰۸/۰±۱۹/۰  ab۸۸/۲±۳۹/۹  a۰۰/۰±۰۰/۵  gh۱۶/۱۲±۰۸/۲۸  e-i۴۵/۰±۰۸/۱  
G7 a-d۲۰/۰ ± ۱۰/۱  ab۱۰/۳۹ ± ۹۰/۲۳۹  bc۰۶/۰ ± ۲۲/۰  a-c۰۱/۰±۴۲/۰  a-e۸۹/۰±۹۴/۴  a۰۰/۰±۰۰/۵  gh۴۹/۱۴±۶۴/۲۴  g-i۵۷/۰±۸۹/۰  
G8 a۱۱/۰ ± ۵۷/۱  a-e۶۰/۲۴ ± ۶۰/۱۸۰  a۰۴/۰ ± ۳۰/۰  a-c۰۵/۰±۳۶/۰  a-d۳۱/۰±۲۴/۵  a۰۰/۰±۰۰/۵  a۹۱/۷±۰۲/۷۳  ab۲۹/۰±۲۵/۲  
G9 a-d۱۰/۰ ± ۱۰/۱  b-g۲۶/۴ ± ۵۰/۱۴۶  ab۰۶/۰ ± ۲۴/۰  b-d۰۱/۰±۳۲/۰  b-e۷۸/۰±۶۰/۴  a۰۰/۰±۰۰/۵  ab۹۳/۶±۶۶/۶۷  a-c۳۸/۰±۹۶/۱  
G10  g-j۰۵/۰ ± ۲۳/۰  e-j۳۰/۱۹ ± ۸۰/۱۰۸  cd۰۲/۰ ± ۱۵/۰  e-g۰۳/۰±۱۷/۰  i۴۷/۰±۷۲/۱  b۵۷/۰±۳۳/۳  f-h۲۸/۴±۳۴/۳۲  b-f۴۵/۰±۶۳/۱  
G11  c-f۳۵/۰ ± ۷۳/۰  h-k۲۰/۲۷ ± ۰۰/۷۰  d-f۰۱/۰ ± ۱۱/۰  fg۰۸/۰±۱۷/۰  a-d۲۹/۲±۲۶/۶  a۵۷/۰±۶۷/۴  b-d۳۵/۸±۰۹/۵۳  b-f۳۲/۰±۵۹/۱  
G12  e-i۲۰/۰ ± ۴۰/۰  ab۵۰/۵۵ ± ۶۰/۲۴۱  de۰۲/۰ ± ۱۳/۰  a-c۰۸/۰±۴۱/۰  f-h۷۹/۰±۹۷/۲  a۵۷/۰±۶۷/۴  a-c۰۸/۹±۵۷/۵۷  b-e۱۳/۰±۶۹/۱  
G13 ijk۱۱/۰ ± ۱۶/۰  h-k۸۰/۴۵ ± ۳۰/۷۵  e-g۰۳/۰ ± ۰۶/۰  e-g۱۱/۰±۱۹/۰  g-i۴۹/۰±۶۸/۲  b۵۷/۰±۳۳/۳  a-c۵۲/۱±۰۱/۵۸  a-d۲۷/۰±۹۰/۱  
G14 b-f۱۰/۰ ± ۷۰/۰  a-c۹۰/۲۱ ± ۵۰/۲۲۴  b-d۰۱/۰ ± ۱۷/۰  ab۰۶/۰±۴۷/۰  c-g۴۸/۰±۸۳/۳  a۰۰/۰±۰۰/۵  e-h۱۶/۴±۵۹/۳۴  d-h۲۲/۰±۲۸/۱  
G15 g-j۰۵/۰ ± ۲۳/۰  e-j۷۰/۴۶ ± ۴۰/۱۰۵  efg۰۱/۰±۰۶/۰  d-g۱/۰±۲۰/۰  d-h۵۹/۰±۲۵/۳  ab۵۷/۰±۶۷/۳ b-d۷۳/۱۰±۳۰/۵۴  ab۳۷/۰±۲۰/۲  
G16  f-i۱۵/۰ ± ۳۳/۰  b-f۸۹/۱۳ ± ۶۷/۱۶۳  de۰۲/۰±۱۳/۰  c-f۰۱/۰±۲۷/۰  hi۸۲/۰±۴۴/۲  ab۵۷/۰±۳۳/۴ a-c۵۰/۱۴±۷۸/۵۹  a-e۵۹/۰±۷۱/۱  
G17 f-i۱۵/۰ ± ۳۳/۰  b-f۹۰/۳۹ ± ۹۰/۱۶۲  def۰۵/۰±۱۰/۰  b-e۰۵/۰±۳۰/۰  d-h۳۲/۰±۳۶/۳  ab۵۷/۰±۳۳/۴ h۸۰/۲±۵۶/۲۰  i۱۱/۰±۵۶/۰  
G18  c-g۱۵/۰ ± ۵۶/۰  a۵۰/۵۱ ± ۹۰/۲۵۵  cd۰۳/۰±۱۶/۰  a۱۰/۰±۵۰/۰  d-h۴۹/۰±۵۷/۳  a۰۰/۰±۰۰/۵  gh۳۴/۶±۲۳/۲۲  i۲۶/۰±۵۲/۰  
G19  d-g۱۵/۰ ± ۴۶/۰  a-d۳۰/۸۲ ± ۴۰/۲۰۴  d۰۳/۰±۱۴/۰  a-c۱۱/۰±۳۶/۰  fgh۲۳/۰±۹۹/۲  a۵۷/۰±۶۷/۴  b-e۵۱/۲±۳۳/۵۰  d-g۰۴/۰±۴/۱  
G20 g-j۰۵/۰ ± ۲۳/۰  e-j۴۰/۳۷ ± ۲۰/۱۰۹  e-g۰۴/۰±۰۷/۰  c-f۰۹/۰±۲۷/۰  d-h۷۱/۰±۵۸/۳  ab۱۵/۱±۶۷/۳ a۵۹/۸±۵۹/۷۲  ab۱۶/۰±۰۸/۲  
G21 k۰۵/۰ ± ۰۶/۰  k۹۰/۲۱ ± ۹۰/۵۵  g۰۲/۰±۰۲/۰  g۰۶/۰±۱۴/۰  ghi۵۵/۰±۷۳/۲  c۰۰/۰±۰۰/۲  d-g۰۳/۱۱±۳۰/۳۸  hi۲۷/۰±۶۳/۰  
G22 k۰۰/۰ ± ۱۰/۰  jk۹۰/۲۸ ± ۱۰/۶۹  g۰۱/۰±۰۲/۰  g۰۴/۰±۱/۰  d-h۰۹/۱±۶۵/۳  b۰۸/۲±۳۳/۳  gh۰۳/۷±۳۲/۲۴  i۱۵/۰±۴۴/۰  
G23 ijk۱۱/۰ ± ۱۶/۰  i-k۳۰/۲۶ ± ۰۰/۶۳  fg۰۲/۰±۰۵/۰  g۰۵/۰±۱۴/۰  d-h۶۷/۰±۵۴/۳  a۰۰/۰±۰۰/۵  ab۹۲/۸±۹۶/۶۵  a-d۳۰/۰±۸۶/۱  
G24 h-k۰۵/۰ ± ۱۶/۰  h-k۴/۲۸ ± ۵۰/۶۵  fg۰۱/۰±۰۵/۰  fg۰۶/۰±۱۷/۰  efgh۸۳/۰±۱۶/۳  ab۵۷/۰±۳۳/۴ c-f۴۵/۱۴±۹۰/۴۷  f-i ۴۱/۰±۰۰/۱  

   ندارند%۵ دار در سطح احتمال ي با حروف مشابه تفاوت معنيدر هر ستون، ميانگين ها

  
 

  ژنوتيپ هاي فستوكا صفات مورفولوژيك) SE±(مقايسه ميانگين هاي  ‐۲ جدول ادامه
  شهتاريخ ظهور خو زمان گرده افشاني  ارتفاع ساقه  تعداد ساقه دربوته طول خوشه  وزن هزاردانه درصد قوه ناميهژنوتيپ
G1  a-e۵۴/۱۰±۰۰/۷۵  hijk۱۲/۰±۸۱/۱  a۶۱/۲±۱۱/۲۵  a-d۹۰/۱۰±۸۵/۸۶  ab۷۹/۷±۸۷/۱۵۱  J۵۰/۱±۴۰/۴۳  fg۵۰/۱±۴۶/۳۶  
G2  ghi۷۷/۵±۳۳/۴۹  def۰۶/۰±۱۳/۲  a-d۵۶/۲±۵۵/۲۱  ab۲۱/۴±۵۰/۱۰۳  a-c۲۹/۱۴±۶۷/۱۳۹  cdef۰۰/۳±۰۰/۵۳  ab۰۰/۳±۰۰/۴۶  
G3 b-g۵/۱۴±۶۷/۶۸  hijk۲۲/۰±۸۸/۱  b-d۷۸/۱±۹۶/۱۹  d-h۳۵/۵±۰۲/۳۵  c-g۶۰/۷±۰۰/۹۵  abcd۳۸/۳±۶۷/۵۵  abc۳۳/۴±۰۰/۴۵  
G4 bcde۵۲/۱±۳۳/۷۸  a۰۱/۰±۷۶/۲ b-d۷۳/۰±۳۷/۲۰  a-c۱۸/۱۱±۸۷/۹۱  c-e۲۰/۵±۵۰/۱۱۹  k۰۰/۱±۳۳/۳۷  i۴۴/۱±۵۳/۲۲  
G5  abc۱۳/۵±۶۷/۸۰  ijk۰۶/۰±۷۵/۱  ab۷۱/۱±۶۲/۲۳  a۴۰/۴۳±۱۰/۱۰۲  b-d۴۰/۱۶±۳۳/۱۳۱  bcde۵۰/۰±۷۳/۵۳  efg۵۰/۰±۷۳/۳۸  
G6 fghi۱۴/۱۵±۳۳/۵۱  m۲۴/۰±۴۶/۱  ab۷۰/۰±۱۳/۲۴  a۳۰/۱۶±۱۳/۱۰۸  a۳۰/۹±۹۳/۱۵۴  abcd۵۵/۱±۵۳/۵۵  c-g۵۵/۱±۵۳/۴۰  
G7 hi۰۰/۲۲±۷۰/۴۵  ijkl۲۶/۰±۷۷/۱  ab۲۵/۲±۸۵/۲۳  c-g۵۳/۷±۸۰/۴۱  a-c۴۰/۸±۴۰/۱۳۹  d-h۷۰/۱±۳۳/۵۱  c-g۷۰/۱±۳۳/۴۰  
G8 ab۷۹/۳±۶۷/۸۳  efgh۰۵/۰±۰۴/۲  a-c۴۷/۱±۰۹/۲۳  b-e۲۱/۵±۱۳/۶۹  b-d۵۸/۰±۶۷/۱۳۱  ghij۰۰/۱±۷۳/۴۷  fg۰۰/۱±۷۳/۳۶  
G9 a۰۰/۸±۰۰/۸۶  de۰۵/۰±۲۴/۲  a-c ۹/۱±۰۱/۲۳  c-f۹۶/۲±۸۰/۵۲  cd۱۰/۸±۱۳/۱۲۸  ghij۲۷/۲±۲۰/۴۷  fg۲۳/۲±۰۷/۳۷  

G10  c-h۵/۸±۳۳/۶۱  klm۰۶/۰±۶۳/۱  d۸۸/۲±۷۵/۱۸  e-i۷۵/۴±۱۹/۲۴  jk۴۴/۷±۲۸/۶۶  abcd۵۲/۲±۷۰/۵۵  a۴۴/۲±۵۳/۴۸  
G11  abc۰۷/۹±۶۷/۷۷  bc۱۵/۰±۴۷/۲  a-d۰۹/۱±۰۶/۲۱  b-e۴۱/۱۱±۵۳/۶۴  cde۷۲/۰±۴۲/۱۰۰  ijk۰۸/۲±۹۰/۴۵  h۰۵/۳±۳۰/۳۰  
G12  a-f۵/۱۰±۶۷/۷۲  jkl۰۴/۰±۷۰/۱  a-d۹۶/۲±۸۱/۲۱  ij۸۳/۳±۴۵/۱۵  f-i۱۱/۵±۳۷/۷۸  f-j۵۷/۰±۳۳/۴۸  b-g۷۵/۲±۱۷/۴۱  
G13 abcd۰۳/۵±۳۳/۷۸  abc۱۵/۰±۵۷/۲  cd۶۲/۲±۸۷/۱۸  j۳۸/۱±۴۷/۱۴  e-g۷۷/۸±۳۹/۸۲  d-i۵۷/۰±۶۶/۵۰  defg۰۴/۱±۸۳/۳۹  
G14 d-i۵۵/۷±۰۰/۵۹  efg۱۴/۰±۰۹/۲  a-d۲۴/۱±۰۷/۲۱  e-i۳۰/۰±۱۳/۲۳  f-i۶۰/۵±۶۰/۷۷  abc۴۰/۵±۲۷/۵۷  bcde۹۰/۰±۴۰/۴۲  
G15 a-e۰۰/۷±۰۰/۷۶  f-i۱۱/۰±۹۵/۱  a-d۶۱/۳±۶۰/۲۱  h-j۱۹/۴±۱۷/۱۸  i-k۵۶/۸±۸۱/۶۶  abcd۱۲/۴±۴۳/۵۵  a۹۴/۵±۰۰/۴۸  
G16  abcd۶۶/۱۲±۶۷/۷۵  jkl۰۵/۰±۷۰/۱  d۶۱/۰±۴۵/۱۸  h-j۳۷/۶±۵۳/۱۸  e-g۵۳/۷±۶۹/۸۲  e-i۱۳/۶±۸۷/۴۹  efg۶۰/۱±۹۶/۳۷  
G17 ghi۵۱/۳±۶۷/۴۹  ghij۱۶/۰±۹۲/۱  a-d۸۵/۰±۲۸/۲۱  ij۱۸/۷±۸۳/۱۶  k۶۳/۱۰±۰۰/۶۵  ab۲۰/۴±۷۷/۵۸  abcd۲۰/۴±۷۷/۴۳  
G18  e-i۳۶/۱۱±۰۰/۵۶  ghi۰۹/۰±۹۷/۱  d۷۹/۱±۷۵/۱۷  g-i۸۰/۱±۰۰/۱۸  i-k۴۱/۷±۴۸/۶۹  bcde۵۲/۱±۳۳/۵۴  b-f۳۰/۳±۳۷/۴۱  
G19 b-f۰۳/۵±۳۳/۷۳  hijk۲۱/۰±۸۲/۱  a-d۴۶/۲±۱۶/۲۱  f-j۷۲/۲±۰۷/۲۰  f-j۶۷/۷±۸۰/۷۶  e-i۵۲/۱±۶۷/۴۹  efg۹۵/۲±۱۳/۳۸  
G20 abc۵۷/۷±۶۷/۷۹  abc۰۳/۰±۵۵/۲  cd۴۲/۴±۲۵/۱۹  j۷۹/۳±۸۲/۱۳  g-k۷۶/۱۶±۳۹/۷۸  abcd۵۲/۱±۳۳/۵۵  abc۴۸/۱±۰۰/۴۵  
G21 d-i۲۱/۳±۶۷/۵۷  ab۱۳/۰±۶۰/۲  d۲۶/۳±۲۰/۱۸  k۰۱/۳±۶۷/۶  g-k۷۸/۷±۳۳/۷۶  defg۰۰/۱±۰۰/۵۲  abcd۸۰/۱±۵۰/۴۴  
G22 i۶۲/۱۵±۰۰/۳۳  lm۱۷/۰±۵۴/۱  b-d۹۵/۱±۳۴/۲۰  ij۸۴/۳±۳۸/۱۵  h-k۵۳/۷±۵۳/۷۳  a۲۹/۳±۸۰/۵۹  abcd۲۹/۳±۸۰/۴۴  
G23 a۱۱/۶±۶۷/۸۶  cd۱/۰±۳۵/۲  cd۳۹/۱±۳۸/۱۹  g-j۱۸/۳±۸۷/۱۸  d-g۶۳/۳±۲۷/۹۱  hij۴۱/۰±۳۳/۴۶  h۴۱/۰±۳۳/۳۱  
G24 c-h۳۰/۱۳±۶۷/۶۴  bc۰۴/۰±۵۱/۲  d۰۵/۱±۶۸/۱۷  j۷۵/۵±۶۲/۱۵  h-k۵۹/۵±۳۳/۷۱  e-i۵۲/۱±۳۳/۴۹  g۷۲/۱±۴۰/۳۶  
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كه براي  عملكرد بذر بيشتري برخوردار بودند در حالي
 ،G1، G2، G4، G5 يها وفه خشك ژنوتيپعملكرد عل

G6،  G8و  G11 به ترتيب بيشترين مقدار علوفه
 ،طور كليه ب .در سال توليد نمودندخشك را 

عنوان ه  ب G8 وG1، G2، G4، G6 يها ژنوتيپ
 برتر براي توليد همزمان بذر و علوفه يها ژنوتيپ

 ها وجود اختالف معني دار بين ژنوتيپ .شناخته شدند
صفات مورد مطالعه، نشان دهنده وجود تنوع براي 

با  .باشد بانك ژن ميفستوكا ژنتيكي در ژرم پالسم 
توان ارقام با   ميها  مقايسه ميانگينجيانتاستفاده از 

عملكرد علوفه و بذر باال را براي احياء و استفاده در 
با توجه به اينكه يكي از  .كار برده مراتع تخريب شده ب

ذور اصالح شده در گياهان علوفه اي هاي توليد ب روش
 درصد ٢٠توان با   است، مي١توليد ارقام مصنوعي

هاي مطلوب در خزانه پلي كراس نسبت به  ژنوتيپ
  .تهيه بذر اصالح شده اقدام نمود

  همبستگي بين صفات

شناخت رابطه بين عملكرد بذر و صفات 
 گزينش اهميت يها مورفولوژيكي در اجراي برنامه

نتايج بدست آمده از تجزيه همبستگي  .زيادي دارد
آمده  ٣دو گانه بين ميانگين صفات در جدول فنوتيپي 

ضريب همبستگي بين عملكرد بذر و صفات  .است
، تعداد ساقه در بوته، ارتفاع ساقه، طول خوشه، پايداري

 و شاخص برداشت در سطح عملكرد علوفه خشك
ح  و با صفت تعداد بذر در سط مثبت درصد١احتمال 
ست  ا كه نماينگر اين معني دار بود درصد٥احتمال 
 ي برخصورت غير مستقيم از طريقه توان ب كه مي
كه وراثت پذيري بااليي دارند نسبت به گزينش  صفات

در مقابل عملكرد  .و افزايش عملكرد بذر اقدام نمود
 و علوفه با صفات ارتفاع ساقه، تعداد ساقه، طول خوشه

 داري در سطحمثبت و معني همبستگي صفت پايداري
 يدارادهي  و با صفت تاريخ خوشه درصد١ احتمال

 ٥ در سطح احتمال داريهمبستگي منفي و معني
 دهي با كاهش صفت تاريخ خوشهيعني .بود درصد

 عملكرد علوفه )تر ظهور خوشه کوتاهيفاصله زمان(
دهد كه همبستگي  نتايج نشان مي .يابد افزايش مي

                                                        
1. Synthetic 

ذر و عملكرد علوفه مثبت و معني دار است عملكرد ب
دهد كه گزينش براي يك صفت موجب  كه نشان مي

با توجه به ارتباط بين  .شود بهبود صفت ديگر مي
توان نتيجه  عملكرد علوفه و زمان ظهور خوشه مي

 هاي زود رس  ژنوتيپي برخگرفت كه با گزينش
دست  زين باال با عملکرد علوفه ييها پينوتژبه توان  يم
  .افتي

  ام به گامگ تجزيه رگرسيون

ابتدا عملکرد بذر  ون گام به گام،يه رگرسيدر تجز
و بقيه صفات به عنوان ) Y1(ر تابع يعنوان متغه ب

نتايج تجزيه  .متغير مستقل در نظر گرفته شدند
رگرسيون گام به گام نشان داد كه صفات وزن هزار 

تبيين دانه، عملکرد علوفه و شاخص برداشت با ضريب 
 بيشترين تغييرات توليد بذر را توجيه درصد ٩٧

نمودند كه اين نتايج با نتايج بدست آمده از ضرايب 
با توجه به وزن هزار دانه  .باشند همبستگي مشابه مي

)X1( عملکرد علوفه ،)X2 ( و شاخص برداشت)X3 (
  :ر بدست آمديمعادله ز

    ∗∗∗X3٤٧/٤ + ∗∗∗X2١٢٦/٠  +∗X1٧٨/٠ + ١٢/٠‐= Y1  
  

 در معادله R2=٩٧/٠دار يوجود ضريب تبيين معن
ق نشان دهنده مؤثر بودن اين صفات در و فيرگرسيون

 نتايج ني ابا توجه به .افزايش عملکرد بذر فستوکا است
 ،شود که جهت افزايش عملکرد بذر ياستنباط م

 شاخص برداشت و عملکرد علوفه يانتخاب بر منبا
ان نتيجه گرفت که  تويهمچنين م .مؤثر خواهد بود

صفات وزن هزار دانه، عملکرد علوفه و شاخص برداشت 
در مرحله بعد  . دارنديبر مقدار عملکرد بذر اثر مثبت

و بقيه صفات ) Y2(عملكرد علوفه به عنوان متغير تابع 
نتايج  .به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدند

د تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد كه صفات تعدا
ساقه، عملکرد بذر، تعداد بذر و شاخص برداشت با 

 بيشترين تغييرات توليد علوفه را ٩٧/٠ضريب تبيين 
، شاخص ) X1(با توجه به تعداد ساقه  .توجيه نمودند

و تعداد بذر در ساقه ) X3(، عملكرد بذر )X2(برداشت 
)X4 (ر بدست آمديمعادله ز :  

  
∗∗∗X2٢/٢٦ ‐ ∗∗∗X1٣٤٤/٠  +٠٣٦٧/٠= Y2  

∗X4٠٠٦٧/٠ + ∗∗∗X3 ٨٣/٣+   
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  هاي فستوكا مورد مطالعه  جدول همبستگي بين صفات مختلف مورفولوژيک ژنوتيپ‐۳جدول 
  تاريخ 
 دهيخوشه

  ارتفاع 
  ساقه

تعداد ساقه
  در بوته

  قوه 
  ناميه

- زمان گرده
  افشاني

عملكرد 
  علوفه

عملكرد 
  بذر

وزن بذر 
  در ساقه

 تعداد بذر 
  در ساقه

  طول 
  خوشه

  ن وز
  هزاردانه

  سرعت 
 جوانه زني

  قدرت 
 جوانه زني

  پايداري
  صفات

day  cm  -  %  day t ha-1  kg ha-1g  ‐  cm g  day  ‐  ‐  

                           ‐ns۳۹۷/۰  ارتفاع ساقه
                         ns۳۳۴/۰‐ ***۷۸۷/۰  تعدادساقه در بوته
                        ns۱۹۶/۰ ns۱۲۳/۰   ‐۴۹۱/۰*  درصد قوه ناميه

                    ‐ns۲۸۲/۰‐ **۵۸۸/۰ ‐۴۳۵/۰* ۸۵۵/۰***  زمان گرده افشاني
                   ‐ns۰۷۸/۰ ns۳۰۲/۰ ۷۷۵/۰***  ۸۲/۰***  ‐۴۲۳/۰*  عملكرد علوفه
                 ns۳۹۳/۰‐ ***۷۳/۰  ***۸۷۱/۰ ns۱۳۲/۰ ns۳۹۱/۰‐ ***۷۵۵/۰  عملكرد بذر

               ns۰۴۳/۰‐ ns۰۷۹/۰‐ ns۰۲۵/۰‐ ns۰۰۸/۰‐ ns۰۷/۰‐  ns۰۱۷/۰‐ ns۳۹۵/۰  وزن بذر در ساقه
            ns۰۷۹/۰  ns۰۰۹/۰‐ ns۱۰۸/۰  ns۰۹۸/۰‐ ns۰۵۱/۰  ns۰۰۹/۰  *۴۴۸/۰ ***۹۳۴/۰  تعداد بذر در ساقه

            ns۰۹۸/۰‐ ***۷۱۷/۰ ***۶۸۴/۰ ns۰۶۷/۰ ns۱۳۸/۰‐ ***۷۴۳/۰ ***۶۹۱/۰ns۱۱۶/۰ ns۲۶۱/۰  طول خوشه
         ‐ns۰۹۷/۰‐ ns۲۴۷/۰‐ ns۳۷۷/۰ *۴۶۷/۰‐ ns۰۲۲/۰‐ ns۱۴۸/۰‐ns۰۹۴/۰‐*۴۱۸/۰‐  *۴۲۵/۰  ‐۴۴۶/۰*  وزن هزاردانه

        ns۳۵۴/۰‐ ns۲۹/۰  ns۳۲۵/۰  ***۸۵/۰  **۵۲۴/۰‐ ns۱۵/۰  ns۲۹۴/۰ ns۰۴/۰‐ ns۰۵۵/۰‐ ns۲۳۶/۰ ns۲۰۴/۰  سرعت جوانه زني
     ns۲۱۵/۰ ns۰۷/۰  ***۹۳۶/۰ **۵۶۲/۰‐ ns۰۹۲/۰  ns۰۸۹/۰ ns۰۷۹/۰‐ns۱۶۶/۰‐ ns۰۷۴/۰ ns۳۶۸/۰  ***۸۷۶/۰  ‐۴۲۷/۰*  قدرت جوانه زني

    ns۲۶۲/۰ ns۳۶۵/۰‐ **۵۹۹/۰  ***۷۴۶/۰*۴۹۱/۰  **۵۴۶/۰  *۵۵۷/۰  ns۱۸۳/۰‐  ns۲۲۲/۰ ns۱۳۵/۰ ۶۵۶/۰***  ۵۰/۰* ‐۵۴۳/۰**  پايداري
 ns۲۲۷/۰‐ *۴۵۳/۰  **۶۴۶/۰  ns۱۰۷/۰ ns۳۰۶/۰‐ ns۳۶۵/۰  ***۸۶۵/۰**۶۲۸/۰ **۶۴۸/۰  *۴۳۵/۰  ns۱۴۹/۰‐  ns۲۲۵/۰ ns۰۲/۰  **۶۴۹/۰  شاخص برداشت

ns١/۰و % ١، %٥اختالف معني دار به ترتيب در سطوح احتمال  *** ,**, * ; اختالف غير معني دار%  

  
) Jafari, 2004(اهان مختلف يدر منابع متفاوت و گ

 انتخاب ي برايارياز شاخص برداشت به عنوان مع
ج ينتابا  اهان با عملکرد باال استفاده شده است کهيگ

  .قت داردش مطابين آزمايگرفته شده در ا
   اصلييها لفهؤتجزيه به م

از تجزيه چند متغيره، تاكنون در گروه بندي ارقام 
ها استفاده شده   مختلف گراسيها  گونهيها و اكوتيپ

 اصلي يها تجزيه به مؤلفه .)Srivastava, 2002( است
گيرد تا اهميت   انجام مييا خوشهاغلب قبل از تجزيه 

 نقش دارند يگروه بندي كه در يها نسبي متغير
 ,Jackson, 1991; Montgomery)مشخص گردد

هاي اصلي  لفهؤ حاصل از تجزيه به ميها پارامتر .(2002
درصد  ،شامل مقادير ويژه، درصد واريانس توجيه شده

رها با ي متغيب همبستگيانس و ضراي واريتجمع
  آمده است٤ در جدول ٤ تا ١ يها لفهؤبراي مها  مؤلفه

 اول و  دو مؤلفهبر حسب ها وتيپو دياگرام پراكنش ژن
 آورده شده ١ صفت در شكل ١٥ با استفاده از دوم
شود مقادير ويژه  همان طور كه مشاهده مي .است

 ٩ و ١٦، ٢٤، ٣٩ به ترتيب ٤تا  ١ يها لفهؤمحاصل از 
  را توجيه نمودندها از كل واريانس متغير درصد

 يها مؤلفه رها باي متغيب همبستگيضرا ).٤جدول(
 نشان داد كه صفات عملكرد بذر، )٤جدول (يلاص

، طول  تعداد ساقه،ارتفاع ساقهعملكرد علوفه خشك، 

 در بوته مهمترين يداريخوشه، شاخص برداشت و پا
توان مؤلفه اول را   كه ميبودنداول در مؤلفه صفات 

ناميد چون صفت عملكرد   و علوفهمؤلفه عملكرد بذر
لفه ؤدر م .شده اند دار يمعنعلوفه و بعضي اجزاء آن 

دوم، صفات وزن هزار دانه، درصد قوه ناميه، سرعت 
-ي معنزني و تعداد بذر در ساقهزني، قدرت جوانهجوانه

 . شدزني بذر ناميدهخصوصيات جوانهو دار بوده 
توان استنباط كرد كه   مي٥همچنين با توجه به جدول 

مؤلفه اول با عملكرد علوفه خشك و عملكرد بذر 
دارد، ) ‐٨٩/٠** و ‐٧٩/٠**به ترتيب (ي منفي همبستگ

بنابراين هر گونه افزايش در اين مؤلفه باعث كاهش 
مؤلفه  .شود عملكرد بذر و عملكرد علوفه خشك مي

دوم با عملكرد علوفه خشك و عملكرد بذر همبستگي 
معني داري ندارد اما با زمان گرده افشاني و تاريخ 

 و ‐٥١/٠**ب به ترتي( خوشه دهي همبستگي منفي
دارد، بنابراين هر گونه افزايش در اين مؤلفه ) ‐٤٢/٠*

افشاني و تاريخ كاهش زمان گرده(باعث زود رسي 
دهي و ها با صفات خوشه عملكرد .شود مي) دهيخوشه
افشاني همبستگي منفي داشته به نحوي كه ارقام گرده

 از لحاظ عملکرد بذر و زود رس محصول بيشتري
 اين ويژگي كه ارقام  گفتشايد بتوان . داشتندعلوفه

زود رس محصول بيشتري دارند يك نوع سازگاري با 
  .شرايط كم آبي و نزوالت كم در مراتع است
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  هاي فستوكا مورفولوژيک ژنوتيپبر روي صفاتهاي اصلي و ضريب تبيين  ضرائب همبستگي متغييرها با مؤلفه‐۴ جدول
  مؤلفه

  صفت
۱  ۲  ۳  ۴  

۲rΣ  

  ns۱۷/۰  *۴۸۰/۰‐  ۸۳/۰  ‐۴۲/۰*  ۶۳/۰**  شه دهيتاريخ خو
  ns۲۲/۰  ns۳۳۰/۰‐  ۸۴/۰  ‐۵۱/۰**  ۰ /۶۵**  زمان گرده افشاني

  ns۳۶/۰  ns۰۰۲/۰‐  ۸۸/۰  ‐۲۱/۰*  ‐۸۴/۰**  ارتفاع ساقه
  ns۱۷/۰‐  *۴۷/۰  ns۰۷۰/۰  ۹۱/۰  ‐۸۱/۰**  تعداد ساقه در بوته

  ns۳۸/۰‐  ns۲۳/۰  ns۳۵۰/۰‐  ۸۰/۰  ‐۶۹/۰**  طول خوشه
  ns۰۱۹/۰‐  **۶۸/۰  ns۱۲/۰‐  **۵۳۰/۰‐  ۷۶/۰   دانهوزن هزار

  ns۳۱/۰‐  ns۳۰۰/۰‐  ۹۲/۰  ۷۴/۰**  ‐۴۳۰/۰*  درصد قوه ناميه
  ns۱۶/۰‐  *۴۸۰/۰‐  ۹۰/۰  ۶۳/۰**  ‐۵۰۰/۰*  سرعت جوانه زني
  ns۲۲/۰‐  ns۳۸۰/۰‐  ۹۴/۰  ۷۶/۰**  ‐۴۱۰/۰*  قدرت جوانه زني

  ns۲۷/۰‐  ns۳۴/۰‐  ns۰۵۰/۰  ۷۱/۰  ‐۷۲۰/۰**  پايداري
  ns۱۵/۰‐  *۵۰/۰  ns۰۲۰/۰  ۹۰/۰  ‐۷۹۰/۰**   علوفه خشكعملكرد

  ns۳/۰‐  ns۰۳/۰  ns۱۴۰/۰  ۹۰/۰  ‐۸۹۰/۰**  عملكرد بذر
  ns۱۴۰/۰‐  *۴۶/۰‐  **۸۴/۰‐  ns۰۳۴/۰  ۷۵/۰  وزن بذر در ساقه 
  ns۴/۰‐  ns۴۰/۰‐  ns۰۷۰/۰  ۸۱/۰  ‐۶۵۰/۰**  شاخص برداشت
  ns۱۲۰/۰‐  **۶۱/۰‐  **۷۵/۰‐  ns۱۰۰/۰‐  ۹۶/۰  تعداد بذر در ساقه

    ۲۸/۱  ۴۴/۲  ۶۱/۳  ۸/۵  مقادير ويژه
    ۶/۸  ۳/۱۶  ۱/۲۴  ۷/۳۸  مقادير ويژه به درصد واريانس

    ۷/۸۷  ۱/۷۹  ۸/۶۲  ۷/۳۸  درصد تجمعي واريانس
      ns١ و %٥ دار به ترتيب در سطوح احتمال اختالف معني **, * ; اختالف غير معني دار%.  

  

 
  صفات مورفولوژيكهاي اصلي روي  بر اساس دو مؤلفه اول و دوم تجزيه به مؤلفههاي فستوكا  ژنوتيپي بنددسته ‐۱شكل 

  
  ها  فستوكا و ميانگين صفات مورد مطالعه در هر يك از گروهيها  تعداد گروه، تعداد ژنوتيپ‐۵جدول 
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  اي تجزيه خوشه

ند بعد از تالقي دسترسي به جوامع متنوعي كه بتوا
به  .شوند حداكثر هتروزيس را بروز دهند مفيد واقع مي

همين علت محققين جهت انتخاب بهترين والدين در 
ي هستند كه از نظر يها هر تالقي در پي ارقام يا ژنوتيپ

تواند از  كه اين امر مهم مي ژنتيكي از هم دور باشند
  بر اساسها طريق بررسي فاصله موجود بين ژنوتيپ

اي  صفات مورفولوژيك با استفاده از روش تجزيه خوشه
هنگام استفاده از صفات مورفولويك،  .بدست آيد

 دور از يها بندي در دستهارقامي كه در نتيجه دسته
 اصالحي به عنوان يها گيرند در پروژه هم قرار مي

گيرند   مورد استفاده قرار ميها والدين در انجام تالقي
ابتدا ضريب  .ي بيشتري باشندتا مولد تنوع ژنتيك

كوفنتيك با استفاده از نرم افزار انتيسيس محاسبه شد 
در اين  .بدست آمد٨٦/٠كه مقدار آن براي روش وارد 

 بر اساس ها مطالعه، تجزيه خوشه اي بر روي ژنوتيپ
با توجه  . صفت استاندارد شده انجام گرفت١٥ميانگين 

بر اساس  يبه نمودار درختي حاصل از تجزيه خوشه ا
بندي بر روي كليه  گروهنتايج  ٥و جدول  ٢ شكل
 گروه را ٤ صفت مورفولوژيكي ١٥ها بر اساس  ژنوتيپ

 از ٢  و١ يها گروههاي موجود در  ژنوتيپنشان داد كه 
لحاظ عملكرد بذر و عملكرد علوفه نسبت به ساير 

 از لحاظ وزن ٣  و١ ياه هگرو .گروهها برتري داشتند
 گروه  وها برتري داشتند  به ساير گروههزار دانه نسبت

ها   از لحاظ وزن هزار دانه نسبت به ساير گروه٢
 ها براي تعيين اختالف بين گروه .دارد كمترين مقدار را

و نتايج در  فاصله آنها به روش اقليدسي محاسبه گرديد
اين اطالعات براي تعيين والدين  . درج گرديد٦ جدول

با  .گ گيري مفيد استهاي دو ر مناسب در برنامه
بيشترين  ˝ احتماال٣ و ٢ يها گروهبين توجه به فاصله 

  بدستگروههاي اين دو  موفقيت در تالقي بين ژنوتيپ
 در يها كمترين هتروزيس بين ژنوتيپ .خواهد آمد

  .خواهد آمد بدست ٣ و ٤ يها گروه
  

 بين چهار گروه حاصل از تجزيه )اقليدسي( فاصله ‐ ۶جدول 
   روش وارد بهيا خوشه

  ۳گروه   ۲گروه   ۱گروه   
      30/4  ۲گروه 
    42/5  21/5  ۳گروه 
  42/3  52/4  20/5  ۴گروه 

  
  نتيجه گيري کلي

به منظور بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد علوفه و 
 ي گندم علف ژنوتيپ داخلي و خارجي ٢٤تعداد ، بذر

. گرفتندمورد ارزيابي قرار) F. arundinacea(فستوكا 
  

  
   فستوکايصفات مورفولوژيك ژنوتيپ هادندروگرام مربوط به کليه  ‐۲شکل 

  

Cluster 1 Cluster 2

Cluster 3 Cluster 4 
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 از نظر توليد بذر G8و  G1 ،G2 ،G4، G6 يها ژنوتيپ
 در .ها برتري داشتند و علوفه نسبت به ساير ژنوتيپ

 ٧/٨٧  چهار مؤلفه اول، اصلييها تجزيه به مؤلفه
   :توجيه كردند از كل واريانس متغيرها را درصد
 علوفه خشك،  وعملكرد بذرشامل ترين صفات مهم

در تجزيه  . بودندارتفاع ساقه و تعداد ساقه در بوته
 : قرار گرفتندختلف گروه م٤ در ها ، ژنوتيپيا خوشه

هاي دو گروه  بيشترين موفقيت در تالقي بين ژنوتيپ
 يها  كمترين هتروزيس بين ژنوتيپكه در حالي ٣ و ٢

  . بدست خواهد آمد٤ و ٣ دو گروه
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