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 چکیده

افشاني اجباري بر صفات ساختار ظاهري بررسي تأثير خودگشني یا خودگرده منظور بهاین پژوهش 

افشان و )مورفولوژیک( و زراعي علف باغ صورت گرفت. سه جمعيت خودگشن، آزاد گرده

يت پالت در قالب آزمایش اسپل صورت بهژنوتيپ علف باغ ایجاد و  25از  آمده دست بهوالدیني 

روز تا ها در صفات، شمار ي شدند. اختالف بين جمعيتبررسطرح آزمایشي بلوک کامل تصادفي 

ي، قطر طوقه، عملکرد علوفۀ تر، عملکرد علوفۀ خشک ارتفاع، نسبت برگ به ساقه و افشان گرده

والدین و دار بود. براي بيشتر صفات، ميانگين جمعيت خودگشن کمتر از معني خشک ۀماد درصد

، جمعيت خودگشن نسبت به جمعيت خشک ۀعلوفافشان بود. براي صفت عملکرد آزاد گرده

آميزي  يل ضعف ناشي از خویشبه دلتواند درصد کاهش عملکرد داشت که مي 44والدیني 

افشاني در جمعيت خودگشن نسبت به جمعيت والدیني باالتر بود  )اینبریدینگ( باشد. روز تا گرده

خشک با  ند ناشي از نقش تأثير افزایشي ژن در کنترل این صفات باشد. عملکرد علوفۀتواکه مي

افشاني همبستگي منفي و با صفات ارتفاع و  دهي، شمار روز تا گرده صفات شمار روز تا خوشه

ي اصلي براي سه ها مؤلفهپالت( طول برگ پرچم همبستگي مثبت داشت. نمودار دووجهي )باي

اي )کالستر(  سه جمعيت را از هم جداسازي کند که با نتایج تجزیۀ خوشه جمعيت توانست این

سازگاري داشت. در مجموع نتایج نشان داد که علف باغ قابليت خودگشني را داشته و احتمال 

 آميز )الین اینبرد( تهيه نمود. هاي اصالحي آتي از این گياه رگۀ خویشدارد بتوان در برنامه

 

 علف باغ، همبستگي. ها،اي، تجزیۀ عاملآميزي، تجزیۀ خوشهي خویشور پس هاي کلیدي:واژه

 

 مقدمه

 Dactylis با نام علمی Orchard grass علف باغ یا

glomerata L. ۀچندسال علف )گراس(هاي تریناز مهم 

هاي  عمده در مراتع و چراگاه طور بهکه  است ایران مراتع

 Heidari sharif abadiغرب و شمال کشور رویش دارد )

& Dori, 2003.)  توليد این گياه در عمدة سهمباوجود 

 آن به شماري انگشت اصالحی هاي یبررس مرتعی، علوفۀ

 سایه، به خوبی مقاومت گياه این. است یافته اختصاص

 ,.Mohammadi et al) دارد سرما به حدودي تا و خشکی

 ها لگوم با مخلوطصورت  به هم وانت می را علفاین(. 2008

 گياهان جزء باغ علف. کرد کشت خالصصورت  به هم و

که با دو  دارد گامتوفيتی يخود ناسازگار دگرگشن بوده و

هستند کنترل  ی(آلل) همردیف ژنی که چند Zو  Sژن 

توليد رگۀ  دليل همين به(. Klass et al., 2011) شودیم

 است، یدموردترد علف این در الین()اینبرد آميز خویش

همچون دیگر  اصالحی روش ترینمدهع يجهدرنت

 بدین تا است ساختگی هايرقم ایجاددگرگشن  هاي علف

 این در دورگ برتري )هتروزیس( پدیدة از بتوان وسيله
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(. داشتن Farsi & Bagheri, 2007) برد بهره گياه

آميزي  خویش تأثيرو  یاطالعات در مورد خودگشن

يري کارگ به درافشان  دگر گرده گياهان در ینبریدینگ(ا)

 (.Wilsie et al., 1952) است سودمند یاصالحنوع روش 

 نسل یک که است شده گزارش یونجه در

 یبر صفات یبیسوء تخر تأثير حدودي تا خودگشنی

 Yazdi-samadi) است گذاشته رسیمانند ارتفاع و زود

& Stanford, 1969; Yazdi-samadi, 1999). کاهش 

در یونجه  ودگشنیخ از نسل نخستين در عملکرد در

 از بيشتر هاي ناخالص )هتروزیگوس(ژنوتيپ در

 & Dessureauxبوده است ) آميز خویش جمعيت

Gallais, 1969). يرو پس ميزان بيشترین یطورکل به 

 است خودگشنی از نسل نخستين در آميزي خویش

(Berdahl & Ray, 2004). سطح افزایش از سویی 

 آميزي خویش ۀواسط به ناخالصی )هموزیگوسيتی(

را  نامطلوب هاي ژنیهمردیف حذفو  شناسایی امکان

 فراوانی افزایش براي انتخاب باعث و کندمی آسان

 شودمی جمعيت در مطلوب هاي ژنیهمردیف

(Kimberg & Bingham, 1998). ياهانگ برخی در 

( Berdahl & Ray, 2004) گندمی علف مانند

( باعث 1S) خودگشنی از نسلشده نخستين  گزارش

 گياه يفنامطلوب و تضع هاي ژنیهمردیف تثبيت

 نتاج Yazdi-samadi & Stanford (1969) .شود می

 ارتفاعازلحاظ  را خودگشنی در یونجه ازآمده  دست به

 باکردند.  گزارش والدین از کمتر محصول وزن و بوته

درصد  ازلحاظهاي خودگشن در مواردي  وجود رقم ینا

هاي همسانه  ه برتر از رقمپروتئين و کيفيت علوف

 ,Yazdi-samadi) است بوده افشان)کلون( و آزاد گرده

 کاهش بروموس درTsiang (1944 )همچنين (. 1999

 خودگشنی نتيجۀ را پایایی در افزایش و پراکنش در

 علف( و Onokpise et al., 1987)شبدر  در. دانست

 که شده گزارش( Berdahl & Ray, 2004) گندمی

اي  چندرگه به نسبت کمتري بقاي S1 نتاج تنها نه

 هم کمتري بقاي درصد بلکه داشتند کراس()پلی

 عملکرد S1 نتاج. دادند نشان شاهد رقم به نسبت

 نشان اي چندرگه علوفه و بذر نسبت به يبرا کمتري

 Festucaدر فستوکا )(. Onokpise et al., 1987) دادند

rubra )Jenkin (1931مشاهده ) ذرهايب که کرد 

 بذرهاي به نسبت کمتري زنیجوانه شدهخودگشن

 Wolfe & Kipps که یدرحال دارند، شدهدگرگشن

 مشاهده در علف باغ تفاوتی بين این دو دسته (1952)

هاي کوچکتر و شده غالفخودگشن گياهان نکردند.

 گياهان هايغالف به شمار بذر کمتر در غالف نسبت

تواند ناشی از سقط یکه م بارور در شبدر دارنددگر

 ,Bubar) گرده یا تخمک و یا ترکيب این دو باشد

1958; Onokpise et al., 1987 .)اینکه به توجه با 

 غذایی مادة شدهخودگشن هايغالف در کم بذر شمار

 رقابت همچنين و دارند دسترس در رشد براي بيشتري

 هايبذر رو ینازا دهندمی نشان رشد براي را کمتري

 هايغالف هايبذر از بزرگتر شدهنخودگش

(. در Onokpise et al., 1987) بودند شدهدگرگشن

در بروموس  وKimberg & Bingham (1998 ) یونجه

Wilsie et al. (1952 )گرده در  ۀدان بررسی با

 کمی ارتباط یک عقيمی ميزان يبرا( S0) ها همسانه

 گزارش خودگشنی سطح و گرده عقيمی درصد بين

 والدینشاناز  بروموس در افشانآزاد گردهنتاج  کردند.

(S0 )بودند برتر ارتفاعجز  به صفات همۀ در 

(Mcdonald et al., 1951 .)گياهان از بهتر نمود این 

دورگ  بروز يجۀدرنت استممکن  افشانآزاد گرده

 (.Mcdonald et al., 1951) باشد برتري

دگر  دهطور عم بهاي با توجه به اینکه گياهان علوفه

ها آسان هاي ژنتيکی در آن یبررسهستند  افشان گرده

هاي  یبررسها براي آسانگري يست. بنابراین یکی از روشن

آميز در  یابی ژنتيکی، ایجاد رگۀ خویشژنتيکی مانند نقشه

این گياهان است. نخستين گام براي این منظور بررسی 

هاي ناشی از  ميزان تحمل این گياه به اثرگذاري

آميزي و بررسی تنوع صفات در شرایط  شخوی

. بر این پایه پژوهش براي استافشانی متفاوت  گرده

بررسی تأثير خودگشنی اجباري بر صفات زراعی و 

 ساختار ظاهري )مورفولوژیک( در علف باغ صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

در گلخانه و  1392و  1391این آزمایش در سال 

اصفهان انجام شد.  مزرعۀ پژوهشی دانشگاه صنعتی

ليس که ژنوتيپ از گونۀ داکتی 25مواد ژنتيکی شمار 

اند، بود.  شده  آوري از مناطق مختلف ایران گرد
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ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سال جمعيت

کشت شدند سپس در زمان گلدهی در سال  1390

( از هر ژنوتيپ شماري بوته 1391پس از استقرار )

ها خودگشن و بوته نيمی از خوشه انتخاب شد. در هر

هاي افشانی داده شد. بذربه نيمی دیگر اجازة دگرگرده

 هاي نيمهخودگشن و دگرگشن توليدي )که فاميل

( را تشکيل دادند( S1) خواهري ( و تمامOP) خواهري

مواد ژنتيکی این آزمایش را ( S0) به همراه والدین

ه در روش کار به این صورت بود کتشکيل دادند. 

بذرهاي خودگشن و دگرگشن در آغاز  1391 آذرماه

هاي پالستيکی در گلخانه کشت شدند و پس در گلدان

ها براي سازگار شدن با زنی و ظهور گياهچهاز جوانه

ها در محيط بيرون در هواي آزاد قرار گرفتند. گياهچه

به مزرعه منتقل شدند و  1391 اسفندماهاواخر 

پالت در قالب طرح بلوک  آزمایش اسپليت صورت به

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار نشاء شدند. جمعيت

کرت )پالت(  عنوان بهخودگشن، دگرگشن و والدینی 

ژنوتيپ کرت فرعی را تشکيل دادند. فاصلۀ  25اصلی و 

متر و در بين ردیف سانتی 30ها در روي ردیف بوته

متر در نظر گرفته شد. در هر کرت هشت سانتی 50

ی شد. همچنين براي مقایسۀ بررسته از هر فاميل بو

نتاج خودگشن و دگرگشن با والدین، والدین نيز در 

مزرعه در کنار نتاج کشت شدند. عمليات وجين هم 

مکانيکی و هم شيميایی براي از بين بردن  صورت به

هاي هرز مزرعه انجام شد. در این آزمایش علف

 يري شد. گ ازهاند 1اي از صفات برابر جدول مجموعه

 
افشانی بر صفات ساختار ها در بررسی تأثير خودگشنی اجباري و آزاد گردهگيري آن. صفات موردبررسی و نحوة اندازه1جدول

 (Dactylis glomerata) ظاهري و زراعی علف باغ
Table1. Measured traits in the study of effects of self and cross pollination on morphological and agronomic traits in 

orchad grass (Dactylis glomerata) 
Character Method of measurment 

Flag leaf width Average of width of  three flag leaves per plant  

Flag leaf length Average of length of  three flag leaves per plant 

Days to ear emergence Number of days from March 1st until appearance of two panicles in each plant 

Days to pollination Number of days from March 1st until onset of pollen shedding of two panicles in each plant 
Number of shoot Number of shoot in each plant  

Plant height Average of plant height in each plant  

Spread Plant width remaining after each cut 
Fresh yeild The weight of herbage harvested per plant 

leaf to stem ratio The ratio of leaf to stem 

Dry matter yield The weight of herbage harvested per plant after drying at 72_C for 48 h 
Percent of dry matter yield Percentage ratio of dry matter to fresh weight  

 

گيري صفات در آغاز از اندازه آمده دست بههاي داده

 ( وShapiro–Wilkآزمون عادي )نرمال( بودن )آزمون 

برپایۀ مدل طرح  ها آنیيد عادي بودن تأپس از 

در قالب بلوک کامل تصادفی تجزیۀ  خردشدههاي  کرت

ها و آزمون عادي واریانس شدند. تجزیۀ واریانس داده

انجام شد. همچنين  SAS افزار نرمبودن با استفاده از 

 افزار نرمها با هاي پنهانی، تجزیۀ عامل براي یافتن عامل

SAS  .ها تجزیۀ بندي فاميلگروه منظور بهانجام شد

انجام شد. نمودار دووجهی  Wardاي به روش خوشه

 Statgraphics افزار نرمي اصلی با استفاده از ها مؤلفه

به  افشان گرده ادآزبراي هر صفت نسبت  ترسيم شد.

خودگشن، از تقسيم صفات هر جمعيت بر یکدیگر 

 درصد گزارش شد. صورت بهمحاسبه و 

 نتايج و بحث

تجزیۀ واریانس )نتایج نشان داده نشده است( نشان داد 

يراز غ بهدبررسی در همۀ صفات مورکه سه جمعيت 

صفات عرض و طول برگ پرچم و شمار ساقه اختالف 

ة تفاوت ژنتيکی بين دهند نشانه داري داشتند کمعنی

هاي علف باغ در صفات طول برگ . ژنوتيپاستها آن

تر و عملکرد علوفۀ خشک پرچم، ارتفاع، عملکرد علوفۀ 

 دار نشان دادند. تفاوت معنی

 2ردبررسی در جدول موآمار توصيفی براي صفات 

 نشان داده شده است. بيشترین دامنۀ صفات در جمعيت

ه شد که نشان از تنوع باال براي صفات خودگشن مشاهد

دامنۀ صفات براي  ازآن پسدر این جمعيت است. 

افشان باال بود. دامنه در جمعيت جمعيت آزاد گرده
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افشان بود والدینی نزدیک و همسان با جمعيت آزاد گرده

افشانی در ایجاد این  ة شرایط همسان گردهدهند نشانکه 

 دو جمعيت است. 

د که صفاتی مانند ارتفاع، نشان دا 2جدول 

متر بود که سانتی 7/49ميانگين جمعيت خودگشن 

هاي دگرگشن و والدینی داري با جمعيتاختالف معنی

( مترسانتی 11/59و  05/57هاي به ترتيب )با ميانگين

 نسبت خودگشن جمعيت در ارتفاع کاهش اینداشت. 

  Yazdi-samadi یجبا نتا والدینی و افشانگرده آزاد به

 در ترعلوفۀ  عملکرد. دارد همخوانی یونجه در( 1999)

 با کهدر بوته بود  گرم 63/49برابر  خودگشن جمعيت

 و 6/78 ميانگين با افشانگرده آزاد هايجمعيت

گرم در بوته اختالف  02/81 يانگينبا م والدینی

Yazdi-samadi (1999 ) نتایج با که داد نشان دار یمعن

 یونجه( در 1969) Yazdi-samadi & Stanfordو

 جمعيت در نيز خشک علوفۀ عملکرد همخوانی دارد.

 با و داریکاهش معن والدینی به نسبت خودگشن

 کاهش این. نداد نشان دارمعنی تفاوت افشانآزادگرده

 نتایجبا  والدین به نسبت خودگشن ميانگين در

Onokpise et al. (1987 در مورد علوفه در شبدر )

داشت. درصد مادة خشک در جمعيت  همخوانی

هاي والدینی و داري با جمعيتخودگشن اختالف معنی

افشان نشان نداد. در صفت نسبت برگ به آزاد گرده

ساقه ميانگين جمعيت خودگشن از هر دو جمعيت 

افشان باالتر بود و با جمعيت والدینی و آزاد گرده

باال  دار نشان داد که دليل اینوالدینی اختالف معنی

ير جمعيت خودگشن در وارد تأختوان به بودن را می

يجه توليد نشدن درنتشدن به مرحلۀ )فاز( زایشی و 

که در صفات  يطور بهشمار ساقۀ کافی مربوط دانست. 

افشانی نيز  دهی و شمار روز تا گرده شمار روز تا خوشه

داري معنی طور بهمشاهده شد که جمعيت خودگشن 

تواند ناشی از والدینی بود که می تر از جمعيت دیررس

هاي ژنی دیررسی و یا نقش بارزتر تثبيت همردیف

 تأثير افزایشی در کنترل این صفات باشد. 

افشان به والدین جمعيت آزاد گرده نسبت یرمقاد

براي صفات طول برگ پرچم، ارتفاع، شمار ساقه، قطر 

تر و عملکرد علوفۀ خشک بيشتر طوقه، عملکرد علوفۀ 

ز نسبت جمعيت خودگشن به والدین بود. این نسبت ا

 Mcdonald etافشان بنابر نظر گردهزیاد جمعيت آزاد 

al. (1951)  گواهی بر وجود دورگ برتري است. البته

وجود نسبت باالي خودگشن به والدین در صفات شمار 

افشانی نسبت به  دهی و شمار روز تا گرده روز تا خوشه

تواند به علت تثبيت دگرگشن به والدین می

 هاي ژنی دیررسی در گياهان خودگشن باشد. همردیف

نشان داد براي صفت شمار روز تا  3جدول 

با  22دهی در جمعيت خودگشن ژنوتيپ  خوشه

 7 ترین ژنوتيپ و ژنوتيپ روز دیررس 83/103ميانگين 

ترین ژنوتيپ بود. دیگر  روز زودرس 33/72با ميانگين 

روز قرار داشتند. براي  98تا  72 ها در محدودةژنوتيپ

ترین متعلق  این صفت در جمعيت دگرگشن، دیررس

ترین  و زودرس روز 25/94با ميانگين  1به ژنوتيپ 

روز بود. دیگر  65/76با ميانگين  19مربوط به ژنوتيپ 

دهی در جمعيت  شمار روز تا خوشه ازنظرها ژنوتيپ

جمعيت روز بودند. در  93تا  80دگرگشن در محدودة 

 19و  20، 7هاي ها، ژنوتيپترین نمونه والدینی دیررس

روز  78و  78، 79هاي به ترتيب حدود با ميانگين

 روز 77/67با ميانگين  22بودند و ژنوتيپ 

ترین ژنوتيپ در این جمعيت بود. بيشترین  زودرس

 18ارتفاع بوته در جمعيت خودگشن متعلق به ژنوتيپ 

رین ارتفاع بوته در این متر و کمتسانتی 33/58با 

متر بود سانتی 88/38با  16جمعيت متعلق به ژنوتيپ 

(. در جمعيت دگرگشن بيشترین ارتفاع بوته 3)جدول 

هاي با ميانگين 25و  3، 14هاي متعلق به ژنوتيپ

متر و کمترین ارتفاع سانتی 45/64و  84/64و  48/65

 66/51هاي با ميانگين 13و  15هاي متعلق به ژنوتيپ

صفت ارتفاع در جمعيت  ازنظرمتر بود. سانتی 72/51و 

 24والدینی بيشترین ارتفاع مربوط به ژنوتيپ 

 12( و کمترین ارتفاع مربوط به ژنوتيپ 98/70)

قطر طوقه در جمعيت خودگشن  ازنظر( بود. 87/50)

متر سانتی 73/11با ميانگين حدود  7ژنوتيپ 

 06/8ن حدود با ميانگي 10بيشترین قطر و ژنوتيپ 

متر کمترین قطر را داشت. در جمعيت دگرگشن سانتی

( و 77/13) 11بيشترین قطر مربوط به ژنوتيپ 

بود. در جمعيت  (56/9) 6کمترین قطر مربوط ژنوتيپ 

با ميانگين  24والدینی بيشترین قطر مربوط به ژنوتيپ 

با  19متر و کمترین مربوط به ژنوتيپ سانتی 73/11
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صفت عملکرد  ازنظرمتر بود. سانتی 07/7ميانگين 

علوفۀ خشک در جمعيت خودگشن بيشترین عملکرد 

هاي به با ميانگين 18و  22هاي مربوط به ژنوتيپ

گرم در بوته و کمترین  35/24و  38/24ترتيب 

گرم در  13با ميانگين  19عملکرد مربوط به ژنوتيپ 

بوته بود. در جمعيت دگرگشن بيشترین مقدار عملکرد 

 36/33با ميانگين  9وفۀ خشک مربوط به ژنوتيپ عل

با  1گرم در بوته و کمترین عملکرد مربوط به ژنوتيپ 

گرم در بوته بود. در جمعيت والدینی  05/16ميانگين 

بيشترین ميزان عملکرد علوفۀ خشک مربوط به 

بوته( و کمترین عملکرد  در گرم 49/ 73) 18ژنوتيپ 

گرم در بوته  18 نگينيابا م 19 هايژنوتيپ بهمربوط 

 يتبود. ازنظر صفت نسبت برگ به ساقه در جمع

 ژنوتيپ به مربوط نسبت این مقدار بيشترین خودگشن

 متعلق نسبت این مقدار کمترین و 44/66 ميانگين با 18

 دگرگشن جمعيت در. بود 39/8 ميانگين با 8 ژنوتيپ به

 با 7 ژنوتيپ در ساقه به برگ نسبت مقدار بيشترین

 اینازنظر  مقدار کمترین و شد مشاهده 83/78 گينميان

 در. بود 28/6 ميانگين با 10 ژنوتيپ به متعلق صفت

 ساقه به برگ نسبت مقدار يشترینب والدینی جمعيت

 مقدار کمترین و 97/58 ميانگين با 8 ژنوتيپ به مربوط

 بود.  71/2 ميانگين با 2 ژنوتيپ به مربوط نسبت این

 
افشانی بر صفات بررسی تأثير خودگشنی اجباري و آزاد گرده ها و آمار توصيفی صفات درگين جمعيت. مقایسۀ ميان2جدول

 (Dactylis glomerata) ساختار ظاهري و زراعی علف باغ
Table2. Mean and descriptive statistics of different traits in the study of effects of self and cross pollination on 

morphological and agronomic traits in orchad grass (Dactylis glomerata) 

Portion (%)   Range  Mean*  

Characters Open pollinated 

to parent 
Self to 

Parent  
 

Parent Open 

pollinated 
Self 

 
Parent Open 

pollinated Self  

92.19 100  0.4-0.96 0.4-0.8 0.4-1  0.64a 0.59a 0.64a  Flag leaf width 
100.4 94.56  6.83-30.5 7.06-27.5-7 6.5-27  14.73a 14.8a 13.93a  Flag leaf length 

117.13 117.53  59.75-91.66 72-117 61-166  74.71b 87.51a 87.81a  Days to ear emergence 

113.06 114.21  71-100.8 72-122 69-121  84.47b 95.51a 96.48a  Days to pollination 

96.51 84.08  42.5-87 36-75 30-70  59.11a 57.05a 49.7b  Number of shoot 

101.9 94.42  2.2-14.66 2-14.75 2-18  5.56a 5.67a 5.25a  Plant height 
124.52 100.73  5-13.28 6.09-16.78 5.57-12.81  9.46b 11.78a 9.53b  Spread 

97.01 61.25  16.6-170.28 20.5-180.87 3.72-96.12  81.02a 78.6a 49.63b  Fresh yeild 

227 314  1.35-230.19 2.5-274.19 2.4-196  9.9b 22.52ab 31.1a  leaf to stem ratio 
65.84 55.99  7.6-68.26 4.37-61.02 2.4-36.78  33.7a 22.19b 18.87b  Dry matter yield 

67.98 89.6  20.16-57.97 13.59-50.54 19.75-84.81  42.63a 28.98b 38.2ab  Percent of dry matter yield 

 دار ندارند. یمعندرصد تفاوت  5( در سطح LSDدار ) یمعنکم در یک حرف مشترک باشند، بر پایۀ آزمون کمترین تفاوت  * در هر ردیف، دو ميانگين که دست
In each row means followed by a same letterarenotsignificantlydifferentaccordingtoLSD’stestatP = 0.05 

 

 داد نشان( 4)جدول صفاتنتایج همبستگی بين 

شمار روز تا صفت  با بارور شمار ساقۀ بوته و ارتفاع که

که با  شتدا داريیو معن یارتباط منف دهی خوشه

 بروموس درMohammadi et al. (2008 ) یجنتا

 دهی روز تا خوشه ين شمارب یهمبستگ .دارد همخوانی

( 89/0) داریمعنافشانی مثبت و  روز تا گردهشمار و 

 بلند فسکيو درAfkar et al. (2009 ) نتایج با که بود

خشک با  ۀعملکرد علوف یداشت. همبستگ همخوانی

به افشانی  روز تا گرده شمار دهی و روز تا خوشهشمار 

 با خشک مادة رصدد. بود -49/0 و -57/0 يبترت

روز تا  شمار و دهی شمار روز تا خوشه صفات

به ترتيب ) داریو معن یمنف یافشانی همبستگ گرده

 این بيانگر موضوع اینداد.  ( نشان-41/0و  -48/0

 گياه ینباعث کاهش در عملکرد ا دیررسی که است

خشک  ۀعملکرد علوف همبستگی بيشترین. شودمی

 نتایج با که بود( 75/0) ترۀ باصفت عملکرد علوف

Wilkins (1985رو )چچم چندساله و  يJafari et al. 

 عملکردداشت.  همخوانی یدائم چچم در( 2001)

مثبت  همبستگی( 62/0) ارتفاع صفات با خشک علوفۀ

 انتخاب دهدمی نشان نتایج ین. اداد نشان داریو معن

 بهتر شدن عملکرد  براي تواندمی صفات ینا براي

خشک باصفت قطر  ةدرصد ماد یاشد. همبستگمؤثر ب

 همبستگی. بود( -66/0)دار یو معن منفی يزطوقه ن

صفات اقتصادي با صفات گذارشناختی )فنولوژیک( 

اصالحگر را در باال بردن بازدة ناشی از انتخاب یاري 

 دهد.می
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 جمعيت سه در طوقه قطر و بوته ارتفاع افشانی، گرده روز تا شمار دهی، روز تا خوشهشمار  صفات ميانگين ۀمقایس .3 جدول
 (Dactylis glomerata) باغ علف افشانگرده آزاد و خودگشن والدینی،

Table 3. Mean comparisons of characters for days to ear emergence, days to pollination, plant height and spread of 
parent clones, self and open pollinated populations 

 Days to ear emergence  Days to pollination Plant height  Spread 

Genotype Self Open 
pollinated Parent  Self Open 

pollinated Parent  Self Open 
pollinated Parent  Self Open 

pollinated Parent 

1 89.17 94.25 76.06  97.04 103.16 85.59  47.58 57.87 54.17  9.97 12.56 9.22 
2 91.51 87.95 76.08  100.18 96.47 83.78  54.63 57.71 59.45  9.7 11.59 8.35 
3 72.5 88.75 73.78  83 95.48 84.34  49.16 64.84 60.41  8.97 11.35 10.77 
4 89.12 91.08 70.39  96.85 98.58 80.77  48.2 54.5 57.04  9.14 10.64 10.22 
5 96.11 84.3 73.7  103.72 94.98 82.91  49.22 57.6 54.77  9.33 12.71 10.38 
6 73.12 88.13 76.12  81.5 94.69 85.48  54.5 52.97 54.5  10.04 9.56 9.73 
7 72.33 87.75 79.78  85.33 94.7 90.44  52.5 60.88 58.97  11.73 10.12 9.11 
8 80.62 88.62 73.61  88.87 96.64 83.37  53.68 57.45 57.17  10.51 11.76 9.59 
9 91.41 91.16 72.31  100.29 98.85 82.46  51.83 58.18 58.42  10.19 11.92 9.52 

10 79.5 82.61 73.77  89.33 89.33 83.34  56 55.38 59.33  8.06 10.56 8.87 
11 93.25 82.58 75.61  110.11 92.37 83.76  41.66 57.33 60.43  9.75 13.77 10.54 
12 85 90.1 75.31  96.33 96.22 85.03  48.16 59.66 50.87  8.31 13.06 7.26 
13 86.88 88.58 75.15  94.77 96.33 84.46  53.88 51.72 62.62  8.45 11.2 9.37 
14 84.16 91.75 73  91.52 102.33 82.48  56.33 65.48 57.87  9.78 11.97 10.5 
15 88.16 89.8 71.75  99.5 98.15 81.24  51.66 51.66 60.63  8.72 10.45 9.05 
16 90.22 90.56 75.42  97.66 98.99 84.8  38.88 52.87 58.44  8.49 12.09 9.38 
17 98.55 80.94 74.85  107.55 88.53 84.87  42.83 54.97 53.68  9.66 11.3 8.45 
18 73 84.2 74.72  84.5 91.91 84.03  58.33 57.43 63.3  9.8 12 10.82 
19 90.16 76.65 78.7  99.25 84.62 91.36  46.66 53.37 57.6  9.9 12.45 7.07 
20 95.75 93.31 78.71  101.5 101.61 88.55  45 54.52 64.87  9.54 11.45 11.02 
21 93.83 82.25 77.9  104.16 90.56 86.28  47 57.58 56.22  9.32 11.72 7.94 
22 103.83 89.5 67.77  111.43 96.75 78.25  50 58.66 67.76  9.9 13.43 9.66 
23 89.83 82.87 74.72  96.69 91.88 84.72  50.55 55.43 59.13  10.01 12.79 8.01 
24 88.66 88.54 74.25  99.16 96.16 83.81  47.91 55.52 70.98  9.45 12.09 11.73 
25 80.87 93.75 74.24  89.5 100.75 85.35  45.18 64.45 62.07  9.5 12.03 9.85 

LSD* 14.54 11.11 10.54  13.94 11.55 8.74  8.75 8.23 9.03  2.36 2.98 2.11 

 
 سه در خشک ةماد درصد و خشک ۀعلوف عملکرد ساقه، به برگ نسبت تر،ۀ علوف عملکرد صفات ميانگين ۀمقایس .3 جدول ادامۀ

 (Dactylis glomerata) باغ علف افشانگرده آزاد و خودگشن والدینی، جمعيت
Continued Table 3. Mean comparisons of characters for fresh yield, leaf to stem ratio, dry matter yield and percent of 

dry matter yield of parent clones, self and open pollinated populations 

Genotype 
 Fresh yeild  Leaf to stem ratio  Dry matter yield  Percent of dry matter yield 

Self 
Open 

pollinated 
Parent 

 
Self Open 

pollinated Parent  Self 
Open 

pollinated 
Parent  Self 

Open 
pollinated 

Parent 

1  45.3 56.95 74.47 30.7 21.69 5.53 17.08 16.05 31.85 34.82 28.24 44.67 
2  58.58 62.8 55.81  11.37 11.09 2.71  23.48 20.43 25.9  40.47 32.44 47.97 
3  43.25 70.76 98.44  53.57 13.91 5.39  17.31 22.62 37.8  38.82 32.6 39.68 
4  62.86 64.63 71.26  15.51 7.55 8.29  21.13 16.83 29.5  33.67 24.65 40.66 
5  46.84 99.41 102.18  34.98 18.08 27.21  18.27 28.8 46.57  37.14 30.58 44.53 
6  40.88 67.17 65.73  31.23 23.1 5.24  16.99 17.79 30.1  43.16 27.49 45.87 
7  59.78 81.72 65.88  39.88 78.83 5.11  22.16 22.78 29.51  36.12 29.39 44.61 
8  46.33 61.87 80.92  8.39 7.53 58.97  20.8 17.97 34  47.5 30.81 43.41 
9  59.59 104.84 62.94  15.69 24.88 3.77  20.72 33.36 28.36  35.62 34.14 47.73 

10  40.3 84.28 69.36  52.4 6.28 3.57  15.54 22.98 31.37  40.38 27.54 45.26 
11  40.73 85.34 110.92  62.96 18.23 22.46  17.23 22.21 46.94  46.34 26.94 42.47 
12  42.56 76.51 42.89  21.58 42.08 3.02  17.46 21.38 19.56  40.44 28.29 45.61 
13  52.62 63.91 94.8  42.37 14.86 4.37  18.89 18.23 37.83  35.1 29.42 40.62 
14  53.84 74.38 100.46  15.76 23.13 9.11  20.66 19.02 37.55  39.45 27.21 38.61 
15  39.08 64.93 68.28  55.47 21.13 4.39  14.73 19.67 29.26  37.44 29.88 43.56 
16  46.54 66.91 74.65  18.88 17.67 3.86  17.84 17.87 30.04  35.22 27.75 42.23 
17  33.77 98.22 60.28  12.11 6.49 3.67  14.25 28.02 25.65  42.43 29.02 44.29 
18  61.69 113.98 124.19  66.44 7.8 9.18  24.35 26.97 49.73  39.22 23.62 40.2 
19  38.59 63.23 44.77  24.41 14.59 6.64  13 16.22 18.01  31.26 26.74 40.75 
20  43.16 65.17 115.58  48.95 13.2 4.22  16.29 20.42 40.31  38.22 32.84 35.57 
21  37.67 95.03 55.07  16.49 25.6 5.54  15.05 27.95 21.62  36.97 28.79 40.36 
22  75.11 89.97 99.9  30.93 70.72 13.13  24.38 24.85 40.51  32.71 29.64 41.05 
23  49.69 74.88 69.17  13.76 8.57 5.93  19.55 19.62 28.61  39.77 26.05 41.71 
24  65.73 93.22 113.6  39.51 50.76 19.12  23.54 28.75 46.13  37.45 31.07 39.9 
25  56.35 84.88 104.03  14.29 15.27 7.15  21.08 23.87 45.86  35.36 29.28 44.33 

LSD* 
 26.76 34.81 46.1  52.62 51.73 33.64  8.92 10.81 18.23  10.32 6.95 7.41 
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 ان و والدینیافشهاي خودگشن، آزاد گردهزراعی در جمعيت و ساختار ظاهري صفات بين فنوتيپی همبستگی ضرایب .4جدول

 (Dactylis glomerata) باغ علف
Table 4. Phenotypiccorrelationcoefficients(r)inselfed,open-pollinated and parental populations of orchad grass 

(Dactylis glomerata) 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Characters 

          1 1-Flag leaf width 

         1 0.34** 2-Flag leaf length 
        1 0.17ns -0.24* 3-Days to ear emergence 

       1 0.22* -0.12ns -0.17ns 4-Days to pollination 

      1 0.89*** 0.2ns -0.04ns -0.15ns 5-Number of shoot 
     1 -0.38*** -0.46*** 0.3** 0.26* -0.04ns 6-Plant height 

    1 15.0 ns -0.31*** -0.41*** 0.09ns 0.004ns -0.17ns 7-Spread 

   1 0.09 ns 0.63*** -0.32** -0.38*** 0.4*** 0.39*** 0.07ns 8-Fresh yeild 
  1 -0.16 ns 0.01 ns -0.2 ns 0.21* 0.27** 0.08ns -0.02ns 0.006ns 9-leaf to stem ratio 

 1 -0.23* 0.75*** 0.08 ns 0.62*** -0.49*** -0.57*** 0.08ns 0.31** 0.18ns 10-Dry matter yield 

1 0.34** -0.14ns -0.11 ns 0.03 ns -0.01 ns -0.41*** -0.48*** -0.66*** -0.07ns 0.34** 11-Percent of dry matter yield 

 .دارغيرمعنی و درصد 0.1درصد، 1درصد، 5 سطح در دارمعنی :ns و *** ،** ،*
*, **, ***,ns:Significantatp˂0.05,p˂0.01and,p˂0.001andnotsignificant,respectively. 

 

 هاي مؤلفه روش به ها عامل به تجزیه تحقيق این در

 منظور به ها عامل و شد انجام تکرارها ميانگين روي اصلی

 نتایج. شدند داده به روش وریمکس دوران بهتر توجيه

 زراعی و ساختار ظاهري صفات وردم در هاعامل به تجزیه

 5 جدول در باغ علف جمعيت سه و ژنوتيپ 25 روي

 77 مجموع در اول عامل چهار .است شده داده نشان

 درصد 33 اول عامل. کردند توجيه را تغييرات از درصد

 صفات تأثير تحت بيشتر که کرد توجيه را تغييرات از

 و بود کخش علوفۀ عملکرد و علوفۀ تر عملکرد ارتفاع،

 این که داشتند 84/0 و 84/0 ،81/0 بارهاي ترتيب به

 درصد 21 دوم عامل. شد ناميده عملکرد عامل عامل،

روز تا  صفات شمار آن در که کرد توجيه را تغييرات از

 و( 53/0) افشانی روز تا گرده ، شمار(55/0) دهی خوشه

 این که بار را داشتند بيشترین(  84/0) طوقه قطر

 گذارينام عملکرد اجزاي و گذارشناختی ملعا عامل،

 درصد 9 و13 ترتيب به چهارم عامل و سوم عامل. شد

 اجزاي هايعامل که کردند توجيه را تغييرات از

 تجزیۀ ازآمده  دست به نتایج. شدند ناميده عملکرد

 مختلف صفات بين روابط توانست ها عامل

 در اهعامل به تجزیه. دهد نشان را شدهگيرياندازه

 و ساقه درصد) بوته اجزاي درصد که داد نشان اسپرس

 به علوفه عملکرد کنار در را عاملی بار بيشترین( برگ

 با(. Dadkhah et al., 2011) اندداده اختصاص خود

 متغيرها شمار کاهش براي هاعامل تجزیۀ اینکه وجود

 پایۀ بر صفات بنديگروه پنهانی، عامل چندین به

 عملکرد اصلی اجزاي شناسایی ها،آن نبي درونی روابط

 تفسير ليکن دارد کاربرد ژنتيکی تنوع بررسی و

 صفات به ايمالحظه طور شایانبه هاعامل فيزیولوژیک

 آزمایش محيط شرایط و هاياکوتيپ موردبررسی،

 . دارد بستگی

ها بر پایۀ صفات اي جمعيتتجزیۀ خوشه 1شکل 

رود، نه که انتظار میگودهد. همانفنوتيپی را نشان می

ها در شرایط با توجه به اینکه هر یک از جمعيت

اند، سه جمعيت در افشانی ایجاد شدهخاصی از گرده

بندي شدند. جمعيت اي دسته هاي جداگانهگروه

خودگشن و والدینی فاصلۀ کمتري با یکدیگر داشتند 

همسانی ژنتيکی بين این دو جمعيت  ةدهند که نشان

افشان فاصلۀ زیادي با والدین و آزاد گردهبود. جمعيت 

تواند تنوع ژنتيکی باال خودگشن داشت که علت آن می

 درون این جمعيت باشد. 

 برابر در جمعيت سه افراد بررسی توزیع گرافيکی 

 دووجهی نمودار از استفاده با اول اصلی مؤلفۀ دو

 .شد یکدیگر از هاجمعيت جداسازي به قادر( 2 شکل)

روز تا  دهی، شمار روز تا خوشه رصفات شما

 صورت به توانستند خشک مادة و درصد افشانی گرده

 و والدینی هايجمعيت از را خودگشن جمعيت نسبی

 ارتفاع و ترعلوفۀ  عملکرد. کنند متمایز افشانگردهآزاد 

 افشانآزاد گرده از را والدینی جمعيت نسبی طوربه نيز

اي در نمودار جزیۀ خوشهکردند. همانند نتایج ت متمایز

هاي خودگشن و والدینی شباهت دووجهی نيز جمعيت

افشان بيشتري نسبت به جمعيت والدینی و دگرگرده

  نشان دادند. 
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 افشانی بر صفات ساختار ظاهري و زراعی علف باغبررسی تأثير خودگشنی اجباري و آزادگرده ها درتجزیه به عامل. 5جدول

(Dactylis glomerata) 
Table 5. Factor loadings (rotated using the varimax method) and eigen-values of factors in study of effects of self and 

cross pollination on morphological and agronomic traits in orchad grass (Dactylis glomerata) 
Characters Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Flag leaf width 0.03 -0.43 -0.19 0.72 
Flag leaf length 0.35 0.15 -0.04 0.71 
Days to ear emergence -0.61 0.55 -0.47 0.007 
Days to pollination -0.54 0.53 -0.45 0.04 
Number of shoot 0.81 0.14 0.13 0.01 
Plant height 0.11 0.01 0.85 -0.13 
Spread 0.28 0.84 0.08 0.02 
Fresh yeild 0.84 0.23 0.04 0.23 
leaf to stem ratio -0.5 0.25 0.41 0.45 
Dry matter yield 0.84 -0.18 0.04 0.2 
Percent of dry matter yield 0.08 -0.88 0.03 0.07 
Eigen-value 3.66 2.3 1.46 1.03 
Explaining proportion (%) 33.3 20.97 13.34 9.38 
Cumulative (%) 33.3 54.27 67.61 77 

 

 
صفت مورد بررسی  11، روي سه جمعيت علف باغ بر مبناي Ward اي به روشاي ناشی از تجزیۀ خوشه واره . نمودار درخت1شکل 

(S ،خودگشن =OPافشان، = آزادگردهP)والدین = 
Fig 1. Cluster analysis by ward methods based of 11 traits of parent clones (P), self (S) and open pollinated (OP) 

 

 
= OP= خودگشن، Sها با صفات موردبررسی )بندي جمعيت هاي اصلی و چگونگی تقسيمنمودار دووجهی تجزیه به مؤلفه .2 شکل

= شمار روز تا DPدهی، تا خوشه = شمار روزDEE= طول برگ پرچم، FLL= عرض برگ پرچم، FLW= والدین(.)Pافشان، آزادگرده
= نسبت  LSR= عملکرد علوفۀ خشک، DYتر، = عملکرد علوفۀ FY= قطر طوقه،  S= شمار ساقه،NS= ارتفاع بوته، Hافشانی،  گرده

 درصد مادة خشک( =PDYبرگ به ساقه، 
Fig 2. Genotype–trait biplot for selfed (S), open pollinated (OP) and parental (P) genotypes of Dactylis glomerata 

(FLW Flag leaf width, FLL Flag leaf length, DEE Days to ear emergence, DP Days to pollination, PH Plant height, 
NS Number of shoot, S Spread, FY Fresh yield,  DY Dry matter yield, PDM Percent of dry matter yield) 

 

 

 



 17 ... برافشانی تأثير خودگشنی اجباري و آزاد گردهاسپنانی و مجيدي:  

 

 

 

 گیري کلیجهنتی

ترین گياهان اگرچه ایران خواستگاه اصلی برخی از مهم

اي جهان است، ولی تحقيقات روي اصالح ژنتيکی علوفه

بررسی امکان اي و مرتعی اندک بوده است. گياهان علوفه

هاي  در این گياهان از هدفآميز  ایجاد رگۀ خویش

هاي ژنتيکی مانند  یبررستا زمينه براي  اصالحی است

ها )لينکاژي(  هاي پيوستگی ژنيۀ نقشۀ ژنتيکی و گروهته

نتایج این پژوهش نشان داد که خودگشنی فراهم شود. 

 گياهچه بادار داشت. ایجاد روي بيشتر صفات تأثير معنی

 

پذیر بود که نشان قابليت بقاء از بذرهاي خودگشن امکان 

دهد علف باغ قابليت خودگشنی را دارد و لذا احتمال می

هاي اصالحی آتی از این گياه رگۀ رد بتوان در برنامهدا

خودگشنی باعث کاهش ميزان آميز تهيه نمود.  خویش

عملکرد علوفه و اجزاي مرتبط با آن در این گونه شد با 

این وجود صفت نسبت برگ به ساقه )مرتبط با کيفيت( 

هاي تکميلی  یبررسهاي خودگشن افزایش یافت. در رگه

تر براي اثبات این نتایج شنی پيشرفتههاي خودگدر نسل

 ضروري است.
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effect of mandatory of self-fertilization on morphological and 

agronomic traits of orchad grass. Three populations including self-fertilization, open pollination and 

parental genotypes (each consisted of 25 genotype of orchad grass) were evaluated using a split plot 

experiment according to a randomized complete block design. Significant differences were found among 

populations for day to ear emergence, day to pollination, spread, fresh yield, dry matter yield, plant 

height, leaf to stem ratio and percentages of dry matter yield. For most of the traits, means of self-

pollinated population was less than parents and open pollinated population. Forage yield of self-

population was 44% less than parents indicating the probably of inbreeding depression. However, days to 

ear emergence and days to pollination in self population was higher than parental genotype. Negative 

correlation was found between forage yield with day to ear emergence and day to pollination. Biplot of 

principle component analysis clearly differentiate three populations confirmed by cluster analysis. In 

conclusion, the result showed that orchad grass has ability for self-fertilization and therefor it is possible 

to develop inbred line from this plant in future breeding programs. 
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