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 چكيده

  از شدهآوري جمع Agropyron elongatumاي مرتعي  علوفه  گونه ازجمعيت 23 تنوع ژنتيكي اين تحقيق به منظور ارزيابي
نهاي  در گلداابتدا بذرها.  انجام گرفت منطقه مركزي كشور كشاورزيپژوهشكده بيوتكنولوژيدر  ، كشور مختلفطقامن

 سه  درهاي كامل تصادفياساس طرح آزمايشي بلوك  گياهان بر1381در اواخر اسفند  بعد. دندش هشتاپالستيكي در گلخانه ك
  ازحاصل نتايج  بر اساس. دو سال انجام گرفت طي مختلف درت صف10 روي گيري اندازه. كشت گرديدنددر مزرعه تكرار 

 درصد 1ت در سال دوم در سطح  صفالباغبراي همه صفات در سال اول و هاي مورد مطالعه  اختالف نمونه ،تجزيه واريانس
براي صفات مهمي مانند عملكرد علوفه خشك به ترتيب هاي سال دوم   دادهضريب تنوع ژنتيكي و فنوتيپي .گرديددار  معني

 هاي مورد مطالعه  نمونهمياندهنده وجود تنوع باال در ن بود كه نشا63/28 و 97/13 و براي تعداد ساقه به ترتيب 85/59 و 74/36
صفات .  استفاده نمود آنها ژنتيكي براي بهبوداز اين تنوعنژادي  هاي به در برنامهتوان  از اين رو مي. باشد براي اين صفات مي

  بااليينسبتاًروز تا ظهور خوشه، قطر يقه و ارتفاع بوته جزء واريانس ژنتيكي تعداد روز تا گرده افشاني، تعداد عملكرد علوفه، 
براي بقيه صفات قابليت توارث عمومي  . بود69/63 و 08/66، 55/71، 75، 98/84 آنها به ترتيب ارث عموميداشتند و قابليت تو
 صفات در سال اول حاكي از همبستگي باالي عملكرد علوفه چين اول با فنوتيپي  ضرايب همبستگيآوردبر .در حد متوسط بود

  تعداد عملكرد علوفه با صفات دوم نشان داد كه صفات در سالتيپيفنو بررسي ضرايب همبستگي. دبوتعداد ساقه و ارتفاع بوته 
 از .دارد) >01/0P (داري  همبستگي منفي و معني)r =-642/0 (افشاني  روز تا گرده تعداد و)r =-531/0 (روز تا ظهور خوشه

  و قطر يقه)r =602/0 (اقهتعداد س ،)r=413/0 (، عرض برگ پرچم)r =335/0 (طرف ديگر عملكرد علوفه با صفات ارتفاع بوته
)419/0=r(داري  همبستگي مثبت و معني) 01/0P<(داري با عملكرد علوفه  طول خوشه و طول برگ پرچم همبستگي معني. در دا

 . نداشتند
 Beauv. Agropyron elongatum (Host) ،يب همبستگيضر ، وراثت پذيري،تنوع ژنتيكي :هاي كليدي واژه

 

 مقدمه

هاي دامي از   فرآوردههاي غذايي، از ميان فرآورده
  بر اثر افزايش جمعيت.باشند اي برخوردار مي اهميت ويژه

. شود به روز بيشتر مي ا روزه نياز كشور به اين فرآورده
 يكي از نيازهاي عه بيشتر دامپروري در كشور توسبنابراين
 يكي از مهمترين عوامل محدود كننده. دشاب مي اساسي

ي دام حاصل از مراتع و يمبود مواد غذاتوسعه دامداريها ك
 . باشد اي كشت شده مي لوفهگياهان ع

مراتع كشور از زمانهاي دور تاكنون مورد چرا قرار 
 همزمان با رشد  متاسفانههاي اخير  در دههنكلي ،اند گرفته

 زيرهاي كشاو متي از مراتع به زمينسسريع جمعيت ق

ام موجب فشار افزايش تعداد د شده و به تناسب آن تبديل
كه سطح وسيعي از  طوري ه ب، بر مراتع گرديده استزياد

اين مراتع در حال تخريب بوده و قادر به تأمين نيازهاي 
هاي انجام شده گوياي اين  بررسي. باشند دامي كشور نمي

 توليد علوفه در مراتع كشور با ةامر است كه ظرفيت بالقو
برابر ظرفيت   چندت صحيح، پس از اصالح و احياءمديري

احياء مراتع  براي اصالح و .)1377مقدم، ( فعلي آنهاست
باشد و بهتر است  نياز مياي مرتعي  به بذر گياهان علوفه

 اين در حالي . اصالح شده و مرغوب باشندبذرهاكه اين 
يد، مديريت و اصالح گياهان به تول در كشور است كه

تر توجه اي در مقايسه با ساير محصوالت زراعي كم علوفه



 بررسي تنوع ژنتيكي در 
Agropyron elongatum 16  مرتعي-اي جمعيتهاي مختلف گونه علوفه

گياهي  تنوع ژنتيكي نابعدر اين راستا م.  استشده
اي  اي هستند كه به عنوان پشتوانه وههاي بالق گنجينه

ي متخصصان اصالح نباتات محسوب ارزشمند برا
ايه گردند، زيرا اساس تحقيقات به نژادي گياهان بر پ مي

ي كه ا  علوفهارقامتوليد . تنوع ژنتيكي وسيع استوار است
ر عملكرد خوب داراي مواد غذايي مناسب براي عالوه ب

 يكي از اهداف مهم به نژادگران ،انواع متفاوت دامها هستند
 كشور ما .باشد اي مي ليد كنندگان محصوالت علوفهو تو

اي  به دليل اينكه خاستگاه اصلي مهمترين گياهان علوفه
اي براي توسعه اين محصوالت   بالقوهاستعداد از است

بهره برداري بهتر از اين پتانسيل . باشد ميبرخوردار 
 كه يبه نحو ، استريزي دقيق و مناسب  برنامهمندنياز

برداري    حفظ كرده و از آن بهرهنظير را وان اين تنوع بيبت
 گزينش از طريق چراگاههاي مصنوعي توسعه. نمود

گياهان برتر و كشت آنها در مناطقي كه براي كشت ساير 
يكي از راهبردهاي عملي براي  ،دمحصوالت مناسب نيستن

 . است مناطق طبيعيبهجلوگيري از تعرض 
هاي  كه براي برنامه كلي گياهان مرتعي در ديد 
 ،ئمي بايد دا،شوند كاري جهت احياء مراتع انتخاب مي بذر

 ،ين و باالي حرارت پاه مقاوم به درج،مقاوم به خشكي
توليد ، باالت هضم  قابلي،خوراك خوش،مقاوم به چراي دام

  آنها توليد بذرمقدار  و رشد طوالنيةدور،  خوبةعلوف
 در مقابل آفات و امراض موجود در منطقه وزياد بوده 

 .)a 1368 سندگل،( حساسيت نداشته باشند
 از مهمترين گياهان مرتعي هستند كه به لحاظ هاگراس

توليد علوفه، حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك 
قبل از مرحله گلدهي، ا تا گراسه در. اهميت زيادي دارند

تشكيل برگ در ضمن هر برداشت يا پس از آن ادامه 
ا سازگاري خوبي به چرا و گراسه  از اين رو،يابد مي

اين امر بدان علت است كه در خالل دوره  .برداشت دارند
ك سطح خاك قرار گرفته و رويشي، نواحي مريستمي نزدي

ند و دور از شو دار محافظت مي هاي غالفتوسط برگ
حتي . ندگير  مي قرارس دام و ماشين آالت برداشتدستر

فه از بين اگر مقداري از مريستم مذكور بر اثر برداشت علو
طور منظم و پيوسته  ها امكان دارد به برود، اين قبيل مريستم

ا گراسه  بيشتردر. هاي جديد جايگزين شوند با ظهور پنجه
داد تين امآذ شدن گلهاي داخلي ساقه تنها با ظاهر  گره
هاي زايشي در  آسيب پذيري اندام    دورهبنابراينيابند،  مي

 از  معدوديتعداد. رسد ي دام به حداقل ميمقابل چرا
ثري براي رشد ترميمي ؤ مسازوكاراز چنين گياهان 

ا از موقعيت ممتازي گراسه ، به همين دليلندرداربرخو
مدير ( شندبا اي برخوردار مي اهان علوفهعنوان گي به

  . )1371 چي، شانه
گروپايرونها گياهاني هستند كه در فصل سرد بهتر آ

طور كامل   اما به، بودهگروپايرونها دگرگشنآ. كنند رشد مي
 بعضي ميانآميزي  آميزشهاي موفقيت .خود نابارور نيستند

 .A و A. elongatumگروپايرون نظير آهاي  از گونه

intermedium گندم انجام شده استهاي مختلف  با تيپ .
گروپايرونهاي مهم دائمي هستند و اغلب آنها داراي فرم آ

هاي خزنده قوي حاصل  باشند كه از ريزوم چمني مي
اين گياهان با ايجاد پنجه جوان از ناحيه يقه  .شوند مي
  آيند مي اي مجتمع و متراكم در صورت دسته به
بسيار  به خشكي و سرماگروپايرونها آ. )b1368 سندگل،(

اين . و به شرايط شوري و قليايي بردبار هستندبوده  مقاوم
 باشند گياهان از نظر عملكرد و كيفيت علوفه مطلوب مي

 )Vogel & Moore, 1998( . پايداري و سازگاري علف
ي و ت رطوبتفاوت، شرايط م به انواع مختلف خاكها  گندمي

ان شرايط بد آب و هوايي، آنها را در زمره بهترين گياه
شكال اَ از اين رو. ظت خاك قرار داده استبراي حفا

فرسايش چمني اين گياهان ارزش خاصي براي كنترل 
باشد و   سريع و زياد ميها جوانه زني بذر گندمي. دارند

هاي هرز و ساير هاي جوان در رقابت با علف گياهچه
 .باشند گراسها پايدار مي

نس هاي ج از مهمترين گونه A. elongatum گونه 
Agropyronشوري و اين گياه مقاومت خوبي به .  است

يط نامساعد را به خوبي تحمل  شرايت خاك داشته،يقليا
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 احياء  و براي)Johnson, 1991 ; Shannon, 1978(ه دكر
 تخمين .باشد  و توليد علوفه در كشور مناسب ميتعمرا

تنوع ژنتيكي و برآورد وراثت پذيري صفات مهم زراعي، 
آيي  كار اساسي در بررسيي نقشنژادي هاي به در برنامه

ميزان قابليت  .دهبود صفات مورد نظر دارانتخاب و ب
توارث عامل مهمي در تعيين روش مناسب جهت بهبود 

نژادي و همچنين شاخصي از  هاي به يك صفت در برنامه
  .باشد  روشهاي انتخاب براي بهبود آن صفت ميتأثيرنحوه 

)1997( Ray et. al. بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات  با
 واده ناتني علف گندمي تاجدار در دو خان30مهم زراعي 

سال مشخص كردند كه صفاتي نظير عملكرد علوفه، 
ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد سنبلچه در سنبله و 

 68 ميانراثت پذيري بااليي قدرت رويش مجدد داراي و
 با بررسي Moore (1998)  &Vogel . بودند درصد86تا 

گندمي پابلند از نظر كيفيت و  علفهاي مختلف  اكسشن
 و مقايسه آنها با دو رقم زراعي به عنوان عملكرد علوفه

ها تنوع ژنتيكي   اكسشنميانشاهد اظهار داشتند كه در 
ها از نظر عملكرد و  خوبي وجود دارد و برخي از اكسشن

توان از   ميبنابراين. ارقام شاهد بهتر بودندكيفيت علوفه از 
 .تر استفاده نمود ها براي توليد ارقام مناسب اين اكسشن

ي تنوع ژنتيكي و برآورد اين تحقيق به منظور ارزياب
 و همچنين بررسي روابط و نحوه وراثت پذيري صفات

 صفات مختلف از جمله اجزاي عملكرد بر عملكرد تأثير
 Agropyron مرتعي - در گونه علوفه ايعلوفه

elongatum گرديدانجام . 

 

 مواد و روشها

بذر موجود در بانك بذر  نمونه 23در اين تحقيق 
 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور

ق مختلف كشور جمع آوري شده  كه از مناط)1  جدول(
 . در گلدانهاي پالستيكي در گلخانه كشت گرديدندبودند،

به بيرون سازي   گلدانها براي بهاره،زني جوانه بعد از

 گياهان براساس طرح آزمايشي .داده شدندگلخانه انتقال 
 در اواخر اسفند سه تكراردر هاي كامل تصادفي بلوك

كه در هر تكرار  طوري  به،كشت گرديدنددر مزرعه  1381
فاصله .  بوته از هر اكسشن در يك رديف كشت شد10

ر  سانتيمتر د40ها   رديفميانها در روي رديف و  بوته
پس از كاشت گياهان بالفاصله آبياري . گرفته شدنظر 

عمليات داشت شامل آبياري، كوددهي و . صورت گرفت
 در .وجين در طي فصل رشد به طور مرتب انجام گرفت

تر و علوفه  عداد ساقه، ارتفاع، عملكرد علوفهسال اول ت
 ظهور روز تاخشك در دو چين و در سال دوم شامل 

 ارتفاع بوته، طول خوشه، خوشه، روز تا گرده افشاني،
تر،  عملكرد علوفهطول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، 

گيري  اندازه  تعداد ساقه و قطر يقهلوفه خشك،عملكرد ع
از استقرار گيري صفات در سال اول پس  اندازه .ندشد

 شروع 2   بر اساس جدول1382 گياهان از اواخر بهار
ه طور كامل در سال دوم با توجه به اين كه گياهان ب. شد

مستقر شده بودند و از اوايل بهار شروع به رشد كردند، 
.  شروع شد1383گيري صفات از اوايل فروردين  اندازه
گيري صفات بر اساس مدل  هاي حاصل از اندازه داده

 تصادفي مورد تجزيه واريانس  كاملهايآماري طرح بلوك
آماري افزار  ها از نرم  و جهت تجزيه آماري دادهندگرفت قرار

 S.A.Sاجزاي واريانس محيطي و ژنتيكي بر .استفاده شد 
اساس اميد رياضي ميانگين مربعات برآورد گرديدند 

)Steel, 1980 .(ثت پذيري صفات نيز از طريق برآورد ورا
در اين  ).Halluer, 1998 (ل صورت گرفت ذيفرمول
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 بررسي تنوع ژنتيكي در 
Agropyron elongatum 18  مرتعي-اي جمعيتهاي مختلف گونه علوفه

  Agropyron elongatum مورد مطالعه از گونه هاي نمونه محل جمع آوري كد و -1  جدول
 منشاء و محل جمع آوري كد گياه رديف

 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور بانك بذر -ناصفها 251/1000 1
 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور بانك بذر -اصفهان 116/1000 2
3 B5/1000 همدان 
4 B6/1000 چهار محال بختياري 
  فريدن–اصفهان 196/1000 5
  ايستگاه تحقيقات كشاورزي شاهرود-سمنان 249/1000 6
 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور بانك بذر -اصفهان 73/1000 7
  چشمه لنگان- فريدون شهر-اصفهان 281/1000 8
 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور بانك بذر -اصفهان 174/1000 9
  بعد از پليس راه-اردبيل 303/1000 10
11 C3/1000 اصفهان 
12 C11/1000 قلعه سنگي- سميرم-اصفهان  
13 C12/1000 اصفهان 
  مراوه تپه-گنبد كاووس -گلستان 289/1000 14
  حناء- سميرم-اصفهان 429/1000 15
  ايستگاه توليد بذر-سمنان 279/1000 16
  بعد از پليس راه-اردبيل 1-303/1000 17
 ورزي منطقه مركزي كشورپژوهشكده بيوتكنولوژي كشا بانك بذر -اصفهان 306/1000 18
 دماوند 344/1000 19
  ايستگاه توليد بذر-سمنان 1-279/1000 20
 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه مركزي كشور بانك بذر -اصفهان 1-116/1000 21
 تبريز 195/1000 22
  خان تختي–اروميه  305/1000 23

 

  آنها صفات مورد بررسي و نحوه اندازه گيري-2  جدول

ف
ردي

 

 گيري صفات نحوه اندازه *صفات مورد بررسي 

 تاريخ ظهور خوشه بر اساس تعداد روز از اول فروردين تا ظهور سه خوشه در هر بوته  روز تا خوشه دهيتعداد 1
 ها در سه خوشه از هر بوتهاز اول فروردين تا ظاهر شدن پرچم روز تعداد  روز تا گرده افشانيتعداد 2
 ارتفاع بلندترين ساقه در زمان گرده افشاني )سانتيمتر (بوتهارتفاع  3
 شمارش تعداد ساقه در زمان گرده افشاني تعداد ساقه 4
 ميانگين عرض سه برگ پرچم در زمان گرده افشاني )ميليمتر (عرض برگ پرچم 5
 ميانگين طول سه برگ پرچم در زمان گرده افشاني )سانتيمتر (طول برگ پرچم 6
 ميانگين طول سه خوشه از هر بوته )سانتيمتر (خوشهطول  7
 وزن تر علوفه بالفاصله پس از برداشت در مزرعه )گرم (دو چين در سال، عملكرد علوفه تر 8

 دو چين در سال، عملكرد علوفه خشك 9
 )گرم(

ماي  ساعت در د48هاي كاغذي به مدت حداقل  ها در پاكت وزن خشك علوفه، نمونهگيري  براي اندازه
 . درجه سانتيگراد خشك شدند و توزين گرديدند65

 قطر طوقه پس از برداشت )سانتيمتر (قطر يقه پس از برداشت 10

 .در هر تكرار پنج بوته براي هر صفت اندازه گيري و ميانگين آن محاسبه شد*

 ايج تن

آمار توصيفي مربوط به صفات مورد مطالعه در سال 
 نتايج نشان داد كه .است آمده 3  اول و دوم در جدول

 گياهان اين ميان صفات مورد مطالعه در برايتنوع زيادي 

 مقدار حداقل و حداكثر هر ميانتفاوت . گونه وجود دارد
هد كه حاكي از د يك از صفات عدد بزرگي را نشان مي

 .باشد ها از نظر صفات مختلف مي اختالف زياد نمونه
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  دوم ودر سال اول A. elongatumالعه در گونه  آمار توصيفي صفات مورد مط- 3 جدول
 دامنه تغييرات حداكثر حداقل ميانگين تاصف

 4/45 8/50 4/5 47/22 تعداد ساقه چين اول
 8/67 8/153 0/86 49/120 )سانتيمتر(ارتفاع بوته چين اول 

 2/592 4/720 2/128 65/331 )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر چين اول 

 4/245 8/292 4/47 23/124 )گرم در بوته(لكرد علوفه خشك چين اول عم
 6/854 6/1030 0/176 88/521 )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر چين دوم 

 سال اول

 2/287 2/345 0/58 38/179 )گرم در بوته(عملكرد علوفه خشك چين دوم 
 6/17 2/111 6/93 81/103 روز تا ظهور خوشه

 0/12 4/130 4/118 68/124 فشانيروز تا گرده ا
 8/58 2/195 4/136 36/167 )سانتيمتر( ارتفاع بوته

 7/39 0/70 2/30 73/39 )سانتيمتر( طول خوشه
 6/17 5/30 9/12 56/18 )سانتيمتر( طول برگ پرچم

 9/2 1/7 2/4 70/5 )ميليمتر (عرض برگ پرچم
 6/1447 2/1587 6/139 34/677 )گرم در بوته( عملكرد علوفه تر

 6/633 8/720 2/87 35/360 )گرم در بوته( عملكرد علوفه خشك
 6/329 2/370 6/40 73/99 تعداد ساقه

 سال دوم

 4/21 4/37 0/16 98/24 )سانتيمتر(قطر يقه

 

 كه اختالف نشان داد )4  جدول ( تجزيه واريانسنتايج
هاي مورد مطالعه براي همه صفات در سال اول و  نمونه

 درصد 1  احتمالوم در سطحفات در سال دبيشتر ص

 براي دار معني فاوتد كه مبين وجود تبودار  معني
 .باشد صفات مورد مطالعه در اين گونه ميبيشتر

 

  و دوم در سال اولA. elongatum   ميانگين مربعات منابع تغيير در تجزيه واريانس و ضريب تغييرات در گونه-4  جدول
 نگين مربعاتميا

 صفات              
 بلوك

2 df = 
 تيمار

22 df = 
 خطا

44 df = 
ضريب تغييرات 

)CV%( 
 ns 92/83 **05/269 84/38 72/27 تعداد ساقه چين اول

 42/9 84/128 71/358** 06/883** )سانتيمتر(ارتفاع بوته چين اول  
 37/23 47/6010 63/36047** 16/65965** )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر چين اول 

 87/30 05/1471 2/5311** 93/4988* )گرم در بوته(عملكرد علوفه خشك چين اول 
 ns 43/43945 **05/80740 88/71266 29/31 )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر چين دوم 

سال اول
 

 61/29 80/2822 76/7263** 82/13365* )گرم در بوته(عملكرد علوفه خشك چين دوم 
 49/2 68/6 5/23** 74/35** ظهور خوشهروز تا 

 55/1 73/3 93/14** 23/22** روز تا گرده افشاني
 48/5 29/84 19/232** 75/672** )سانتيمتر(ارتفاع بوته 
 ns 02/11 ns26/35 43/24 43/12 )سانتيمتر( طول خوشه

 ns 72/17 ns 34/11 83/8 00/16 )سانتيمتر( طول برگ پرچم
 ns 52/0 32/0 93/9 17/2** )ميليمتر (عرض برگ پرچم
 43/32 44/47382 197121** 96/245201** )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر 

 75/26 64/9293 18/61884** 59/48071** )گرم در بوته(عملكرد علوفه خشك 
 ns 11/2065 ns 79/2447 84/1864 29/43 تعداد ساقه در بوته 

سال 
دوم

 

 ns 96/21 **17/21 18/7 72/10 )سانتيمتر(قطر يقه 

 .غير معني دار  و درصد1 ، درصد5دار در سطح احتمال  به ترتيب معني ns و *  *،  *

 

 5  ميانگين صفات در سال اول در جدولنتايج مقايسه 
مقدار  بيشترين هاي اين جدول توجه به دادهبا . آمده است

 و بود 1 مربوط به نمونه شماره )66/42( تعداد ساقه

در ساقه  66/34  و4/39با به ترتيب  9 و 6هاي  نهنمو
د ساقه همچنين كمترين مقدار تعدا. ندبود بعد تبهمر

 و 9 با به ترتيب 20 و21 مربوط به نمونه هاي شماره



 بررسي تنوع ژنتيكي در 
Agropyron elongatum 20  مرتعي-اي جمعيتهاي مختلف گونه علوفه

 كمترين مقدار و بيشترين مقدار مياناختالف . دو ب8/10
 ميان كه حاكي از تنوع زياد بود ساقه 33تعداد ساقه حدود 

بيشترين  . مورد مطالعه براي اين صفت استهاي نمونه
 8/140با به ترتيب  1 و6هاي   مربوط به نمونهارتفاع بوته

 با 17به نمونه  د و كمترين ارتفاعو سانتيمتر ب2/138و 
 عملكرد علوفه خشك از نظر .تتعلق داش سانتيمتر 26/99

به  1 و6هاي   بيشترين مقدار مربوط به نمونهدر چين اول

 و كمترين  گرم در هر بوته2/194 و 73/209ترتيب با 
 23هاي  ربوط به نمونه گرم و م87/73 و 73/64  آنمقدار

بيشترين مقدار عملكرد علوفه خشك در چين  .دو ب21و 
و كمترين مقدار  14 و1، 16هاي   به نمونهدوم متعلق

گرم عملكرد علوفه خشك  67/71 با 23مربوط به نمونه 
 . باشد در بوته مي

 
 در سال اول A.elongatum نمونه از گونه 23مقايسه ميانگين صفات در  -5  جدول

 صفات   
 
 نمونه 

تعداد ساقه چين 
 اول

ارتفاع بوته چين اول 
 )سانتيمتر(

عملكرد علوفه تر 
 چين اول 

 )گرم در بوته(

عملكرد علوفه خشك 
 چين اول

 )گرم در بوته (

عملكرد علوفه تر 
 چين دوم

 )گرم در بوته (

عملكرد علوفه خشك 
 چين دوم

 )گرم در بوته (
1  a66/42ab 20/138ab 40/541a  73/209 ab9/701ab 87/245
2    bc26/32abcdef 46/129fghij 93/283defgh 47/115 ef9/292def 60/110
3 fg  53/13abcd 00/133 ij40/198efgh 27/85ef 7/262ef 73/102
4 efg 53/16cdefghij 93/117 ghij07/252fgh 47/81ef 6/287def 87/110
5  cd 66/28abcdefgh 13/125 bcde87/417 abcde93/147 def0/384cdef 47/139
6  ab40/39a 80/140a 00/579ab 20/194 abcd3/587abc 27/221
7 bc 93/31abc 53/135 cdef47/383 bcdefg13/131 cdef9/400cdef 13/143
8 def 40/20abcdefg 26/128 cdefg13/370abc 73/184 bcdef1/484 bcde 07/170
9  abc66/34abcde 93/131 abc07/496 abcd40/175 bcde2/514bcde  53/173
10 abc 86/32fghij 20/112 efghij87/291efgh 40/106 def1/355bcde 20/166
11 efg 20/17bcdefghi 86/119  efghi20/317efgh 27/110 abcd5/607abc 00/206
12 fg 73/14ghij 46/110 ij60/213gh 60/76 abc2/579abcd 00/193
13 efg 60/16bcdefghi 60/119  efghij87/305efgh 80/105 ab5/705abc 93/224
14  cd00/28cdefghi 53/118 abcd27/475abc 53/190ab 1/704ab 47/231
15 efg 06/16defghij 00/115 efghij73/315defgh 40/121 abc9/668abc 93/205
16 defg 00/19fghij 06/111efgh 27/346cdefg  67/128 a3/814a 40/274
17 cde 46/25j 26/99efghij 93/299efgh 53/110 bcde5/519bcde 27/174
18  def13/20abcdefgh 66/125 defgh53/350bcdef  67/142 abc9/663abc 53/210
19 fg 86/14efghij 40/113  efghi67/320defgh 13/118 abcd8/582abcd 93/194
20 fg 80/10defghij 00/116 hij47/224efgh 47/85 abcd8/589abcd 27/192
21 g 00/9defghij 66/115 ij00/198gh 87/73 abcd2/615abcd 33/190
22 fg 20/15hij 26/108 fghij93/256efgh 00/97 bcdef3/464bcde 40/172
23 efg 00/17ij 26/99 j27/189h 73/64f 3/217f 67/71

)5� (LSD 25/1067/1857/12711/637/26842/87

 دار  داراي تفاوت معنيLSDآزمون  داراي حداقل يك حرف مشابه هستند براساس ستونهايي كه در هر  ميانگين

 .باشند  درصد نمي5در سطح احتمال  
 

 6  نتايج مقايسه ميانگين صفات در سال دوم در جدول
ميانگين بيشتر صفات  د كهنشان دا نتايج.  است شدهدهورآ

. داري با هم دارند هاي مورد مطالعه اختالف معني در نمونه
هاي  ني براي نمونهافشا روز تا ظهور خوشه و روز تا گرده

 نمونه زودرس  روز و براي128 و 107رس به ترتيب  دير
بيشترين ارتفاع بوته مربوط به . دبو روز 120 و 98

 سانتيمتر و كمترين ارتفاع 180 با 6 و 13هاي  نمونه
بيشترين طول . دبو سانتيمتر 142 با 10 نمونه مربوط به

آن رين طول  سانتيمتر و كمت50ا  ب1 خوشه مربوط به نمونه
از نظر طول برگ . دبو سانتيمتر 32 با 10ه نمونه مربوط ب

 با 13 و 12، 11هاي  پرچم بيشترين مقدار متعلق به نمونه
 سانتيمتر و كمترين مقدار طول برگ پرچم متعلق به 22
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عرض برگ پرچم . دبو سانتيمتر 15 با 10 و 3هاي نمونه
ليمتر و براي  مي3/6هاي داراي عرض برگ باال   براي نمونه

هاي  نمونه. دبو ميليمتر 5اراي عرض برگ كم هاي د      نمونه
 گرم وزن تر و بيش 1000 با داشتن حدود 14 و 15، 21
 گرم وزن خشك داراي بيشترين عملكرد علوفه 500از 

 گرم وزن 214 و 260با به ترتيب  2 و4هاي  بودند و نمونه

 مقدار  گرم وزن خشك داراي كمترين112 و 135تر و 
 و ساقه 174 ،بيشترين تعداد ساقه. عملكرد علوفه بودند

 52 و 53 و كمترين تعداد ساقه 23مربوط به نمونه شماره 
بيشترين . دبو 3 و 4هاي   مربوط به نمونه به ترتيب وساقه

 و كمترين  سانتيمتر33 با 23ربوط به نمونه قطر يقه نيز م
 .باشد  انتيمتر مي س21 با 2 و 3، 4هاي  آن مربوط به نمونه

 
 

 در سال دوم A.elongatum نمونه از گونه 23 مقايسه ميانگين صفات در -6  جدول

صفات   
 

 نمونه

روز تا ظهور 
 خوشه

روز تا گرده 
 افشاني

 ارتفاع بوته
 )سانتيمتر(

طول خوشه
 )سانتيمتر(

طول برگ 
 پرچم

 )سانتيمتر(

عرض برگ 
پرچم 

 )ميليمتر(

عملكرد 
 علوفه تر

در گرم (
 )بوته

عملكرد علوفه 
گرم در (خشك 

 )بوته
تعداد ساقه

 قطر يقه
 )سانتيمتر(

1 abcdef 13/105abcde 00/126abc 60/173 a 38/50 ab 31/20 abcde 82/5abcdef 
5/789  bcdef53/417 abcd 

27/113 bcd 06/25

2  a80/107 ab 40/127 abcdef 66/166bcd 56/36ab 54/19 abcde 48/5 h7/214  k60/112 cd 00/59d 06/21 
3  abcdef26/105abcd 66/126 abcdef 13/166bcd 96/39b 97/15 de 14/5  h3/263  jk60/137 d 22/52 d 33/21 
4  abc01/107 ab 60/127  cdef26/161 bc 13/41 ab 56/18 bcde 26/5 h 8/260  jk33/135 cd 87/53d 33/21 

5  abc86/106 abcd 20/126 abcde 00/171bcd 30/40ab 98/17 abcde 82/5bcdefg 
6/652  efghij33/274 bcd 07/80bc 21/27 

6 abcdef 94/104abcde 02/126ab 20/178 ab 93/42 ab 95/18 abcd 04/6efgh 3/520ghijk 20/249 bcd 16/95bc 93/26 
7 abcdefg 73/103 bcdefgh 66/124abcde 53/172bc 48/41 b 86/16 de 14/5 fgh 8/436hijk 33/218 bcd 47/79bcd 46/25
8 fgh 20/101 cdefghi 13/124 bcdef53/164bcd 04/42b 74/16 abcde 42/5efgh 9/460ghijk 70/238 bcd 40/69bcd 13/23

9  abcde53/105 abc 80/126 abcde 26/168bcd 08/39ab 52/19 cde 20/5 cdefgh 
3/529 ghij 07/273 bcd 

53/106 bcd 53/23

10  ab66/107 a 26/128  g73/142 d 50/32 b 63/15 e 10/5 gh 7/418  Ijk00/192 bcd 47/75cd 06/23 

11 defgh 00/102  ghij60/122 abc 73/175 bcd 08/38a 47/22 a 31/6 abcd 9/837abcd 00/474 abcd 
47/109 bc 26/26 

12  abcd06/106 bcdefg 06/125 ef86/157 bcd 90/38a 42/22 abcde 77/5bcdefg 
0/703 cdefgh 47/376bcd 57/93bcd 13/25

13 efgh 53/101 efghij 00/123a 06/180 bcd 28/38a 27/22 ab 18/6 abcdefg 
2/775 abcde 60/432 abcd 

20/110 cd 86/22 

14 h 80/98  j26/120   bcdef13/164bcd 32/38b 21/17 abcde 64/5ab 1/948 abc 47/528 abcd 
73/118 bcd 40/25

15 bcdefg 53/103fghij80/122 abcd 46/173 bcd 46/40ab 88/17 abcde 82/5a 5/1102 ab 27/569 abcd 
73/115 bcd 06/25

16 defgh 00/102  hij60/121 abcde 06/172bc 45/41 b 91/16 abcde 67/5abcde 
2/830 abcde 27/491 abc 

98/123 bc 33/26 

17 efgh 40/101  ghij33/122 cdef00/161 bcd 78/36b 00/17 de 12/5 bcdefg 
9/670 cdefg 87/388 abcd 

10/110 cd 06/23 

18 h 86/98  ij13/121 abc 06/174 bc 67/41 ab 81/19 ab 18/6 abcdefg 
3/765 abcd 80/457 bcd 43/98bcd 80/23

19 efgh 60/101 cdefghi 06/124abcdef 93/166bc 69/41 ab 36/18 a 31/6 ab 1/918 abcd 93/483 abcd 
60/122 bc 85/26 

20 cdefg 13/103 bcdefgh 66/124abcde 66/172bcd 20/38ab 18/18 abcde 55/5abcdef 
4/789 abcd 67/441 bcd 40/88bcd 33/24

21 gh 40/100 defghi 60/123abc 06/175 bcd 74/39b 83/16 abcde 86/5a 9/1117 a 20/577 abcd 
93/104 bc 66/26 

22  ab60/107 abc 93/126  fg93/152 bcd 88/39ab 55/18 a 25/6 abc 5/898abcd 47/467 ab 53/138b 53/27 

23  abcde65/105 abcdef 96/125 def46/158 cd 08/34 ab 98/18 abc 12/16cdefgh 
1/531 defghi 40/350a 78/174a 26/33 

)5� (
LSD 25/4 17/3 10/15 13/8 89/4 93/0 19/358 64/158 06/71 40/4 

 .باشند  درصد نمي5در سطح احتمال   داراي تفاوت معني دارLSD داراي حداقل يك حرف مشابه هستند براساس آزمون ستونهايي كه در هر  ميانگين
 

ي صفات مهمي مانند  و فنوتيپي براژنتيكيتنوع 
 و براي 85/59 و 74/36عملكرد علوفه خشك به ترتيب 

دهنده  بود كه نشان63/28 و 97/13تعداد ساقه به ترتيب 
مورد مطالعه هاي   نمونهميان باال در ژنتيكي وجود تنوع



 بررسي تنوع ژنتيكي در 
Agropyron elongatum 22  مرتعي-اي جمعيتهاي مختلف گونه علوفه

 از اين تنوع ،بنابراين .)7  جدول (دبوبراي اين صفات 
هاي  ظر در برنامه براي بهبود صفات مورد نتوان  ميژنتيكي

صفات عملكرد علوفه، روز تا گرده . نژادي استفاده نمود به
افشاني، روز تا ظهور خوشه، قطر يقه و ارتفاع بوته جزء 

  قابليت توارث عمومي مطلوبي داشتند وژنتيكياريانس و
 ، بود69/63 و 08/66، 55/71، 75، 98/84آنها به ترتيب 

عمومي در حد ولي براي بقيه صفات قابليت توارث 
 . متوسط بود

 

 در سال دوم A. elongatum نمونه از گونه 23 در  صفات برآورد اجزاي واريانس، ضريب تنوع و قابليت توارث-7  جدول
 )%CV(ضريب تنوع   برآورد اجزاي واريانس 

 فنوتيپي ژنتيكي   محيطي ژنتيكي فنوتيپي صفات
 %قابليت توارث عمومي 

 55/71 69/2 28/2 22/2 60/5 83/7 خوشهروز تا ظهور تعداد 

 00/75 78/1 55/1 24/1 73/3 97/4 روز تا گرده افشانيتعداد 

 69/63 25/5 19/4 09/28 30/49 39/77 )سانتيمتر(ارتفاع بوته 

 70/30 62/8 78/4 14/8 60/3 75/11 )سانتيمتر(طول خوشه

 13/22 47/10 92/4 94/2 83/0 78/3 )سانتيمتر(طول برگ پرچم

 03/38 20/8 06/5 10/0 06/0 17/0 )ميليمتر(عرض برگ پرچم 

 96/75 19/38 29/33 15/15794 80/49912 00/65707 )گرم در بوته(عملكرد علوفه تر 

 98/84 85/59 74/36 88/30974 18/17530 00/20628 )دربوته گرم(عملكرد علوفه خشك 

 81/23 63/28 97/13 61/621 31/194 93/815 تعداد ساقه در بوته 

 08/66 63/10 64/8 39/2 66/4 05/7 )سانتيمتر(قطر يقه 

 
 صفات در سال اول  فنوتيپي ضرايب همبستگيآوردبر

 عملكرد دار مثبت و معنيحاكي از همبستگي ) 8  جدول(
 در سطح فاع بوتهعلوفه چين اول با تعداد ساقه و ارت

اع بوته از  تعداد ساقه و ارتفواقعدر . باشد  مي�1احتمال 
آيند كه با  ن اجزاي عملكرد علوفه به شمار ميمهمتري

 ميانهمچنين . يابد افزايش آنها عملكرد علوفه افزايش مي
لكرد علوفه چين اول عملكرد علوفه در چين دوم با عم

وجود  �1در سطح احتمال داري  معنيمثبت و همبستگي 
هايي كه در چين   بوتهدهنده آن است كه كه نشانداشت

عملكرد  داراي چين دوم نيز اول عملكرد بااليي داشتند در
 در چين اول  ارتفاع بوته چون تعداد ساقه و.ندباال بود

اندازه گيري شدند بنابراين همبستگي اين صفات با 
 . دار نشده است عملكرد علوفه در چين دوم معني

 

 )= n 69 (اول در سال گيري شده  اندازه ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات-8  جدول
 5 4 3 2 1 صفات 

     1  تعداد ساقه چين اول
    1 425/0** )سانتيمتر( ارتفاع بوته چين اول 

   1 527/0** 790/0** )گرم در بوته( عملكرد علوفه تر چين اول 
  1 845/0** 470/0** 723/0** )گرم در بوته( عملكرد علوفه خشك چين اول 

 ns 023/0 ns 093/0- *305/0 *278/0 1 )گرم در بوته( عملكرد علوفه تر چين دوم 
 ns 119/0 ns 013/0 **362/0 **316/0 **949/0 )گرم در بوته(عملكرد علوفه خشك چين دوم 

 .غير معني دار  و درصد1 ، درصد5دار در سطح احتمال  به ترتيب معني ns و *  *،   *

 

 صفات در سال دوم در  فنوتيپيضرايب همبستگي
عملكرد علوفه با صفات روز تا .  آمده است9  لجدو
 همبستگي منفي و افشاني ر خوشه و روز تا گردهظهو
 استنباط بنابراين. داشت �1 در سطح احتمال داري معني

رود داراي   گل ميهر گياهي كه زودتر بهكه  شود مي

از طرف ديگر عملكرد علوفه با . باشد  عملكرد بهتري
، عرض برگ پرچم، تعداد ساقه و  ارتفاع بوتهي نظيرصفات

 �1 در سطح احتمال داري قطر يقه همبستگي مثبت و معني
طول خوشه و طول برگ پرچم همبستگي . داشتند
 . داري با عملكرد علوفه نداشتند معني

 

 



 فصلنامة پژوهشي 
23 1 شمارة 14تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران جلد 

 )= n  69 ( در سال دومگيري شده  اندازه ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات-9  جدول

 صفات  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1  روز تا ظهور خوشهتعداد
        1 848/0**  روز تا گرده افشانيتعداد

       1 -479/0** -462/0**  ارتفاع بوته
      ns 073/0- ns100/ 0- **369/0 1  طول خوشه

     ns 121/0 ns 031/0 *245/0 ns 051/0 1  طول برگ پرچم
    ns 126/0- ns 211/0- **355/0 ns 206/0 **615/0 1  عرض برگ پرچم
   ns 234/0 ns 000/0 **399/0 1 345/0** -533/0** -454/0**  عملكرد علوفه تر

  ns 085/0 ns 034/0 **413/0 **935/0 1 335/0** -642/0** -531/0** عملكرد علوفه خشك
 ns 111/0 ns 088/0- ns 047/0- **382/0 **513/0 **602/0 1 -353/0** -238/0* عداد ساقه

 ns 073/0- ns 134/0- ns 063/0 ns 110/0 ns 049/0- **325/0 **415/0 **419/0 **595/0  قطر يقه

 .غير معني دار  و درصد1 ، درصد5دار در سطح احتمال   به ترتيب معنيns و *  *،   *

 

 بحث

 و 15، 21هاي  نمونه نتايج اين پژوهش نشان داد كه
خشك داراي بيشترين  گرم وزن 500 با بيش از 14

 180 با 6 و 13هاي   نمونهو  در هر بوتهعملكرد علوفه
در حالي كه در . بيشترين ارتفاع بوته بودند  دارايسانتيمتر
بيشترين عملكرد علوفه  Vogel & Moore (1998)مطالعه 

 سانتيمتر 138 بيشترين ارتفاع گرم در هر بوته و 480
اين گونه  شود كه بنابراين مالحظه مي. گزارش شده است

 و ور داشتههوايي كش  و  سازگاري خوبي به شرايط آب
لكرد عم از جملهتنوع ژنتيكي كافي براي صفات مختلف 

وجود هاي مورد مطالعه   نمونهمياندر علوفه و اجزاي آن 
 ارتفاع بوته، تعداد ساقه و قطر يقهرسد كه   به نظر مي.دارد

 كه بهبود آنها از مهمترين اجزاي عملكرد علوفه باشند
بنابراين در . باعث افزايش عملكرد علوفه خواهد شد

نژادي و انتخاب به منظور افزايش عملكرد  هاي به برنامه
 صفات به ويژه اجزاي عملكرد ميان بايد به روابط ،علوفه

صفات عملكرد علوفه، . با عملكرد علوفه توجه كافي نمود
طر يقه و روز تا گرده افشاني، روز تا ظهور خوشه، ق

 مطلوبي داشتند و قابليت ژنتيكيارتفاع بوته جزء واريانس 
هاي مبتني بر  روشبنابراين آنها باال بود، توارث عمومي

گزينش براي اين صفات از كارآيي بااليي برخوردار 
بنابراين با توجه به وجود تنوع ژنتيكي و  .خواهد بود

امكان ميزان قابليت توارث نسبتا باال براي اين صفات، 

 ،باشد هاي انتخاب فراهم مي بهبود آنها از طريق برنامه
هاي به نژادي و انتخاب  نامهتوان از طريق بر  ميبنابراين
زراعي مطلوب اقدام  به توليد ارقام با خصوصيات نسبت
 .نمود
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 بررسي تنوع ژنتيكي در 
Agropyron elongatum 24  مرتعي-اي جمعيتهاي مختلف گونه علوفه
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Abstract 
The objectives of this experiment were to study genetic variation and relationships among 11 traits in 23 

accessions of Agropyron elongatum for two years. The experiment was conducted in Agricultural 
Biotechnology Research Institute of Central region of Iran research farm using a randomized complete block 
design with 3 replications. Results of variance analysis showed significant differences between the 
accessions for all of the traits in the first year and most traits in the second year. The results also showed that 
there was considerable phenotypic and genotypic variation for forage yield and number of stems per plant. 
Broad-sense heritability was high (63-84%) for forage yield, days to heading, crown diameter and plant 
height. Forage yield per plant had a significant (P<0.01) negative correlation with days to heading (r = -0.53) 
and days to pollination (r=-0.64), but a significant (P<0.01) positive correlation with plant height (r = 0.33), 
flag leaf width (r = 0.41), number of stems (r = 0.6) and crown diameter(r = 0.4).   
 

Key words: Agropyron elongatum (Host) Beauv., Genetic variation, Heritability and Correlation 
coefficients.  
   


