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چکیده
Onobrychis(زراعیهاي متحمل به بیماري سفیدك سطحی در اسپرسجمعیتشناساییمنظوربه viciaefolia( ،أجمعیت با منشده

و ارزیابیشتک) 94و 1393مدت دو سال (بهي کامل تصادفی در سه تکرارهادر قالب طرح بلوكایستگاه تحقیقاتی البرز، در متفاوت 
نتایج صورت طبیعی از لحاظ آلودگی به بیماري سفیدك سطحی و سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفتند.بهاي متحملهجمعیت.شدند

و بقیه عنوان متحمل بهدرصد25تا صفربا داشتن شاخص شدت بیماريکراساشنویه و پلیو 3001و 15353هايجمعیتشان داد که ن
حساس به حساس و نیمههاي عنوان جمعیتبهدرصد100تا 50بینو درصد50تا 25شاخص شدت بیماريداشتنبا هاجمعیت

هاي محلول در آب داراي میانگین بیشتري حمل از لحاظ ماده خشک قابل هضم و کربوهیدراتهاي متجمعیتسفیدك ارزیابی شدند. 
، اشنویه 15353، 3001(به سفیدك هاي متحملجمعیت.نسبت به جمعیت حساس بودند ولی درصد پروتئین خام آنها در حد متوسط بود

صفت11ي اصلی هامؤلفهبهدر تجزیه.را داشتندي حساس هاجمعیتنسبت به و عملکرد بذر عملکرد علوفهبیشترینو پلی کراس)
عملکرد، مؤلفه شامل3تا 1ي هامؤلفهنشان دادنتایج قرار گرفتند. درصد 83واریانس توجیه شده جموع مبا مؤلفه4در مورد بررسی

، 4083، 9263،15353، 3001ي هاجمعیتايخوشهدر تجزیه .محسوب شدندشاخص شدت بیماري مؤلفه وکیفیت علوفهمؤلفه 
از لحاظ متحمل و شاخص شدت بیماري عمدتا متحمل تا نیمهها داراياین جمعیتقرار گرفتند که 2خوشهکراس در اشنویه و پلی

.پرمحصول بودندعملکرد علوفه 

کیفیت علوفه، عملکرد علوفهسفیدك سطحی، شاخص شدت بیماري، اسپرس، : هاي کلیديواژه

مقدمه
هـیرگونزگونه و69وددـحانرـیدر اسپرـسانسـج

و اي علوفهداراي ارزش هـکدارد الهـچندسو سالهـیک

آب و فـمختلمناطقو در ستندـهدهاـلعاقفومرتعی
,Mabberley(دـناهـیافتکنشارـپییاوـه سسپرا). 1997

المـسهـعلوفیـمعنهـب)Sainfoin(سهـنافرناـبزبه 
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ياـهدامهـتغذیدر هاـگینـیایتـخاصهـبهـکتـسا
Onobrichisاسپرس با نام علمیدارد.رهاـشاراـبیم

sativa L. از خانوادهFabaceaeاسپرس را در باشد.می
و گاهی شبدر مقدس یا علف Sainfoinزبان انگلیسی 

یا Sainfoin cultiveفرانسوي، در زبان فرانسوي 
Bourgogne در زبان آلمانی ،Esparsette یاEchte-

esparcetteگویند (و در عربی عرن میMozafarrian,

1998 .(
وشکیـخهـبوممقا، بیابانیگیاهیانوـعنهـبسپرـسا

هـیونجدـحاي درهـعلوفارزشاـبلصوـرمحـپري، وـش
باشدمیانیـبیابوشکـخياـستمهـکوسیاايبرمناسبو 
)Soares et al., نسایرگیاهاننیز همچوسسپردر ا). 2000

و بکیفیت مطلوو باال دعملکرداراي مقاارتولید، عیزرا
ه ـبافدـهارینـمتـمهاز اـهرياـبیمو تاـفآهـبوماـمق
,Kehr and Gardner(دوـیشـمبسوـمحاديژـن 1960(.

توان بیماري پوسیدگی از مهمترین بیماریهاي اسپرس می
ی، لکه برگی، لکه حلقوي برگ میري ورتیسیلیومریشه، بوته

اسپرس، بیماري آنتراکنوز، نماتد مولد غده ریشه، نماتد ساقه 
این یونجه، زنگ و سفیدك حقیقی اسپرس را نام برد.

شود و بیشترین بیماري در اواخر فصل رشد نمایان می
دارد. عامل بیماري قارچی هاي پایانیرا در چینخسارت 

و فرم غیرجنسی آن Leveillula tauricaنامبهاست
Oidiopsisتعداد زیادي از بهباشد. این جنس قارچمی

کند که در این راستا اسپرس، یونجه، گیاهان حمله می
باشند. بر اساس تنوع و آفتابگردان، گلرنگ و کنف مهم می

عنوان میزبان بیماري بهي فوق در کشورهاگسترش گونه
ین بیماري را در ) شیوع اBehdad)1996سفیدك سطحی، 

و غربی، چهارمحال و شرقیاستانهاي اصفهان، آذربایجان
بختیاري، مرکزي، لرستان، فارس، کرمان، کردستان، 

ه است. در مورد کردکرمانشاه، زنجان و مازندران گزارش 
عالئم بیماري سفیدك پودري اسپرس ناشی از 

هاي بر اساس یافته، Leveillula tauricaقارچ
Bamdadian)1991(ها و پوشش نسوج برگ در زیر لکه

آید. آلودگی گیاه به این بیماري قارچ به حالت نکروز درمی

در حالت شدید آن باعث کندي رشد گیاه و کوچک ویژه به
ها و در نتیجه و ریز و چروکیده شدن دانهخوشهماندن

شود. موجب کاهش محصول می
ملکرد و افزایش عبراياي در اصالح گیاهان علوفه

اي انتخاب دورهي هاها بیشتر از روشيتحمل نسبی بیمار
گر نژادبهبراي یک ).Hijano, et al.,1982(شودمیاستفاده 

ارزیابی گیاهان به بیماري برايو متخصص بیماري گیاهی،
محیطی شامل: مؤثر گیاهی داشتن دانش و اطالعات عوامل 

خاك و pHدرجه حرارت، رطوبت، نور، حاصلخیزي و 
این عوامل نسبت به واکنشمراحل رشد گیاه و 

ها در توسعه بیماري از نکات کلیدي ارگانیسممیکرو
Elgin(باشند می et al., 1988.(

و Alizadehجمعیت اسپرس زراعی توسط 56تعداد 
Jafari)2014ي کامل تصادفی در ها) در قالب طرح بلوك

برز کرج در دو سال تکرار در مزرعه آزمایشی تحقیقاتی ال2
از لحاظ مقاومت به بیماري سفیدك 1388-89متوالی 

با توجه به نتایج، .گرفتسطحی مورد ارزیابی قرار 
و3062، 15353، 3001کراس، اشنویه، هاي پلیجمعیت
%25با حداقل شاخص شدت بیماري کمتر از 8799

هاي متحمل به سفیدك سطحی محسوب عنوان جمعیتبه
و 8799و 3001هاي کرد علوفه در جمعیتشدند. عمل

بیشتر بود. این هاسایر جمعیتبهکراس (کرج) نسبتپلی
نوان والدین مطلوب براي عبههمراه اشنویهها بهجمعیت

تولید ارقام ترکیبی اسپرس متحمل به سفیدك سطحی معرفی 
.شدند

سال،4مدت جمعیت اسپرس به40با بررسی
Sifollahiها ي جمعیتپذیرتحمل) 2012(انو همکار

در ایستگاه شهید حمزوي سمیرم را سفیدك سطحینسبت به
هاي جمعیتنشان دادآنان مورد مطالعه قرار دادند. نتایج 

غربی اگرچه در سال راس کرج و اشنویه آذربایجانکپلی
بهسوم بیشتر آلوده شدند ولی باز هم شدت آلودگی نسبت

. در همین زمینهشده کمتر بودي کشت هاسایر جمعیت
Naseri) سال مقاومت به 4دتمبه)2012و همکاران

جمعیت اسپرس تحت شرایط 40بیماري سفیدك سطحی در 



2313، شماره26اهان مرتعی و جنگلی ایران جلد اصالح گیدو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

آباد را مورد رخیایستگاه تحقیقاتمحیطی استان زنجان در 
-43نشان داد که دو جمعیت آنان ارزیابی قرار دادند. نتایج 

وترآباد) با میانگین شدت اصفهان (کب- 26اشنویه و جمعیت 
جمعیت33نوان متحمل، عبهدرصد25بیماري بین صفر تا 

عنوان بهدرصد50تا 25کراس بین پلی-39شامل جمعیت
حساس و پنج جمعیت نیز در گروه حساس هاي نیمهجمعیت

الوه عبهدرصد قرار گرفتند.100تا 50با شدت بیماري بین 
اصفهان عملکرد تولید علوفه - 26اشنویه و جمعیت جمعیت

هاي مورد جمعیتبقیه و پروتئین برگ باالیی را نسبت به 
هاي تحقیق در استان زنجان داشتند. طول سالمطالعه در

) 2012و همکاران (Sepahvandمطالعه از حاصلیجنتا
جمعیت مختلف 34سطحی كسفیدريبیماتشدروي 

تشدنظراز شنویهو ااسکرپلیجمعیت دو که کردمشخص 
را ريبیماتصد کمترین شددر19و 17بابهترتیبريبیما

جمعیت ند. دو شناخته شدريبیماه متحمل بو شتنددا
نوانعبهصددر37و 40ترتیب بابهلخلخاو رنسااخو

.شدندنیمهمتحمل شناخته
خسارت مستقیم بیماري سفیدك سطحی که به با توجه 

فیت علوفه در چین دوم و باعث کاهش عملکرد علوفه و کی
گردد. خسارت غیرمستقیم بیماري که شامل سقط سوم می

شود هم میتغذیه علوفه آلوده به سفیدك رجنین دام در اث
:پژوهشاینهدف از . کندضرورت این تحقیق را روشن می

Onobrychisاسپرسهاي متحمل جمعیتارزیابی )1

sativaانتخاب 2،عامل بیماري سفیدك سطحیبهنسبت (
و تحمل به ها از نظر عملکرد کمی و کیفیبهترین جمعیت

بود.اصالح شده در حالت ایزوله نظور تولید بذرمبهسفیدك

هامواد و روش
از و حساس حاصلمتحملنیمه،جمعیت متحملده

در اسپرس، از جمعیت60نتایج تحقیقات گذشته بر روي 
لکاميهاطرح بلوكالب البرز کرج در قتحقیقاتی ایستگاه

هاي جمعیت).1کشت شدند (جدول تصادفی در سه تکرار 
هاي در کنار جمعیتصورت طبیعیبهمتحملو نیمهمتحمل

گرفتند. نحوه قرار مورد ارزیابی آلودگی حساس از لحاظ 

صورت طبیعی و با شرایط بهها به سفیدكآلودگی جمعیت
براي .شدالبرز انجام دما و رطوبت مزرعه ایستگاه تحقیقاتی

)، سه شاخه از سه DSI(1محاسبه شاخص شدت بیماري 
صورت تصادفی از سه ردیف کرت بهبوته براي هر تکرار

شاخه 9. تعداد شاخه ارزیابی شده گردیدآزمایشی بررسی 
بود. تکرارشاخه براي سه 27براي یک تکرار و 

راساس ارزیابی درصد پوشش میسلیومی روي برگها، ب
ي بدون هیچگونه عالئم بیماري و با شاخص هاجمعیت

نظر گرفته شدند.عنوان مقاوم دربهشدت بیماري صفر
درصد25ي با شاخص شدت بیماري صفر تا هاجمعیت

ي با شاخص شدت هاجمعیت،  هاي متحملعنوان جمعیتبه
متحمل وهاي نیمهعنوان جمعیتبهدرصد50تا 25بیماري 
درصد50خص شدت بیماري باالتر از ي با شاهاجمعیت

.گردیدندهاي حساس معرفی عنوان جمعیتبه
ي دو چینهامقایسه میانگین دادهتجزیه واریانس و 

براي درصد شاخص شدت بیماري انجام مدت دو سال به
،خشک علوفهعالوه بر شاخص شدت بیماري، عملکردشد.

گیري ازهها انددر جمعیتو صفات کیفی علوفه عملکرد بذر 
زمایشگاه مؤسسه گیري صفات کیفی ذیل در آاندازه.گردید

بر اساس روش ارائه شده کشور تحقیقات جنگلها و مراتع
) انجام2002(Jafari) و 2003و همکاران (Jafariتوسط

ماده خشک قابل رصد) د1صفات کیفی شامل:شد.
)، WSC(3درصد قندهاي محلول در آب،)DMD(2هضم

فیبر نامحلول در شوینده درصد)،CP(4خامتئیندرصد پرو
6خنثیفیبر نامحلول در شوینده)، درصد(5ADFاسیدي

)NDF ،(7درصد فیبرخام)CF( درصد خاکستر کل بودند.و
تجزیه واریانس ،هاپس از اطمینان از نرمال بودن داده

انجام شد و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون دانکن انجام 
منظور محاسبه ضرایب همبستگی ساده بین صفات هب.گردید

1. Disease Severity Index
2 Dry Matter Digestibility
3 Water Soluble Carbohydrates
4 Crude Protein
5 Acid Detergent Fiber
6 Neutral Detergent Fiber
7 Crude fiber
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مورفولوژیک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 
ي اصلی و تجزیه هامؤلفهعالوه بر این با استفاده از تجزیه به 

در تجزیه آماري از ي شدند. بندگروههاجمعیتايخوشه
استفاده شد.MINITAB16افزار نرم

نتایج 
ي شاخص شدت بیماري در دوهاهتجزیه واریانس داد

اثرات کلیه نشان داد که94و 93چین براي دو سال زراعی 
). 1جدول بود (دارسال معنیو ، چینجمعیتساده و متقابل 

کلیه 93در سال نشان داد کههامیانگین دادهمقایسه 
با شاخص شدت ، گرمسار-3800بجز جمعیت هاجمعیت

متحمل 93ول سال زراعی ، در چین ا25بیماري صفر تا 
حداکثر گرمسار با - 3800در مقابل جمعیت ارزیابی شدند. 

عنوان جمعیت به،78/77میزان بهشاخص شدت بیماري
در چین دوم سال زراعی ).2حساس ارزیابی شد (جدول

، جمعیت گرمسار با حداکثر شاخص شدت بیماري93
ت جمعیت حساس ارزیابی شد و سه جمعی89/87میزان به

و 45، 45با شاخص شدت بیماري 9263و 1601، 334
، 3001هاي متحمل ارزیابی شدند. جمعیتعنوان نیمهبه28

ترتیب با هکراس بپلی، اشنویه و15353، 4083
داراي 98/4و 68/0، 92/17، 71/0، 75/10هاي شاخص

متحمل بودند نیمهمتحمل تا حداقل شاخص شدت بیماري
).2(جدول 

شاخص شدت بیماري همه ، 1394زراعی در سال
برآورد % 25هاي اسپرس در چین اول بین صفر تا جمعیت

حداقل شاخص شدت بیماري متعلق به سه جمعیت شد.
بود.3و85/1، 63/2تیب تربهاشنویه و15353، 3001

تیب تربه8199و3800، 334در چین دوم، سه جمعیت
حساس هاي یتجمععنوان به33/88و65/55، 89/83

و اشنویه با شاخص شدت 4083ارزیابی شدند. دو جمعیت 
متحمل هاي نیمهدر حد جمعیت87/25و54/43بیماري 

حداقل شاخص شدت بیماري .گردیدندبه سفیدك ارزیابی 
تیب تربهاشنویه و3001،9263هايمربوط به جمعیت

بود و آنها متحمل ارزیابی شدند 21/5و 11/11، 65/2
).2دول(ج

هاي عملکرد علوفه خشک و تجزیه واریانس بین داده
نشان داد که بین 94و 93عملکرد بذر براي دو سال زراعی 

ها و اثر متقابل جمعیت در سال، در ارتباط ها، سالجمعیت
P<0.01داري وجود داشت (با این دو صفت تفاوت معنی

).3جدول 

یماري براي دو سال تجزیه واریانس براي شاخص شدت ب-1جدول 
94و 93زراعی 

میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییرات
3238** 9 جمعیت

15 2 تکرار
9/102 18 1خطاي آزمایش 
5/15365 ** 1 چین
7/1023 ** 9 جمعیت*چین
2/348 * 1 سال
7/2231 ** 9 جمعیت*سال
1/4486 ** 1 چین*سال
4/854 * 9 جمعیت*چین*سال
3/80 60 2آزمایش خطاي

119 خطاي کل

0/3 CV

.هستنددار% معنی1% و 5تیب در سطح احتمال تربهمیانگین مربعات ÷** = و*



2315، شماره26اهان مرتعی و جنگلی ایران جلد اصالح گیدو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

1394و1393ي اسپرس در سال زراعیهامیانگین شاخص شدت بیماري جمعیت–2جدول 
94شاخص شدت بیماري سال زراعی  93شاخص شدت بیماري سال زراعی  أمنش جمعیت

بیارزیا 2چین  ارزیابی 1چین  ارزیابی 2چین  ارزیابی 1چین 
حساس 89/83 a متحمل 7/12 a متحملنیمه 00/45 b متحمل 44/12 b کرج 334
متحمل 82/13 bc متحمل 87/6 b متحملنیمه 02/45 b متحمل 42/12 b گرگان 1601
متحمل 65/2 c متحمل 63/2 b متحمل 55/10 cd متحمل 73/1 d کرج 3001
حساس 65/55 a متحمل 72/5 b حساس 89/87 a حساس 78/77 a گرمسار 3800

متحملنیمه 54/43 a متحمل 18/9 a متحمل 71/0 d متحمل 41/0 d سمیرم 4083
حساس 33/88 a متحمل 37/4 b متحمل 11/9 cd متحمل 65/5 c تهران 8199
متحمل 11/11 c متحمل 96/7 b متحملنیمه 99/28 b لمتحم 13/23 b کرج 9263
متحمل 77/21 bc متحمل 85/1 b متحمل 92/17 c متحمل 77/7 c کرج 15353
متحمل 87/24 bc متحمل 00/3 b متحمل 73/0 d متحمل 62/0 d اشنویه اشنویه
متحمل 21/5 c متحمل 39/4 b متحمل 02/5 d متحمل 94/4 c کرج کراسپلی

.باشدمیبر اساس آزمون دانکن داره عدم وجود تفاوت معنیدهندحروف مشابه در هر ستون نشان: *

تجزیه واریانس براي عملکرد علوفه خشک و عملکرد بذر-3جدول

درجه آزاديمنابع تغییرات
میانگین مربعات

عملکرد بذرعلوفه خشک
90/4514654جمعیت **0/38891 **

20/7096410/21320تکرار
11800/45861600/4212اي طخ

11155/00**152045390سال
90/2839724سالجمعیت در **6094/00
2200/28397240/5016خطاي

CV%65/87/25
.هستنددار% معنی1% و 5تیب در سطح احتمال تربهمیانگین مربعات :**و*

ها براي علوفه خشک در میانگین بین جمعیتمقایسه
و4083، 3001هايه جمعیتنشان داد ک93سال زراعی 

4980، 4815تیب تربهداراي حداکثر علوفه خشک9263
8199، 334هاي کیلوگرم در هکتار بودند. جمعیت5692و 

میزان بهعملکرد علوفه خشککمترین داراي 1601و 
).4(جدولکیلوگرم در هکتار بودند2012و 2422، 1677

، 15353، 3001هاي ، جمعیت1394در سال زراعی 
2027و 3347، 2259، 2635ترتیب کراس بهو پلیاشنویه

کیلوگرم در هکتار داراي حداکثر عملکرد علوفه خشک 

حداقل عملکرد علوفه خشک مربوط به جمعیت بودند و
از ).2بود (جدولکیلوگرم در هکتار 937میزان به3800

اشنویه با میزان و15353جمعیت لحاظ عملکرد بذر، دو
1393کیلوگرم در هکتار در سال 392و 330کردعمل

داشتند هاحداکثر عملکرد بذر را نسبت به سایر جمعیت
، 3001هاي جمعیت94). در سال زراعی 2(جدول 
و 360، 270، 233ترتیب با بهکراسو پلی، اشنویه15353

داراي حداکثر عملکرد بذر بودندکیلوگرم در هکتار 203
).4(جدول



...هايجمعیتصفات کمی و کیفی ارزیابی 316

1394و1393ي اسپرس در سال زراعیهامیانگین عملکرد علوفه خشک و بذر جمعیت–4جدول 
أمنشنام جمعیت

هکتار-عملکرد بذر/ کیلوگرمهکتار-علوفه خشک/کیلوگرم
میانگین9394میانگین9394

1/1677کرج334 d7/1358 b9/1517 c5/104 c7/156 b6/130 c

2/2012گرگان1601 d3/1413 b7/1712 c3/211 c4/149 b8/139 c

1/4815کرج3001 a3/2635 a2/3725 a1/199 c8/233 a5/216 ab

5/4371گرمسار3800 ab3/937 c4/2654 b2/201 c4/100 c83/150 c

4/4980سمیرم4083 a3/1558 b3/3269 a9/264 b5/152 b7/208 ab

6/2422تهران8199 d1/1182 b1/1802 c2/137 c9/118 c1/128 c

3/5692کرج9263 a6/1446 b5/3569 a1/230 b9/130 bc5/180 bc

9/3111کرج15353 c4/2259 a5/2685 b8/330 a4/270 a6/300 a

5/4483اشنویهاشنویه ab7/3347 a6/3915 a6/392 a1/360 a4/376 a

6/3226کرجکراسپلی c1/2027 a8/2626 b7/158 bc6/203 a2/181 bc

.باشدمیبر اساس آزمون دانکن داردهنده عدم وجود تفاوت معنیمشابه در هر ستون نشانحروف 

ي صفات کیفی علوفه در دو هاتجزیه واریانس بین داده
، هانشان داد که تفاوت بین جمعیت94و 93سال زراعی 

در سطح احتمال یک و اثر متقابل جمعیت در سالهاسال
هامقایسه میانگین بین داده).5(جدول بودداردرصد معنی

حداکثر درصد 8199، جمعیت93نشان داد که در سال زراعی 
هاسایر جمعیتبهنسبترا درصد) 62/22پروتئین خام (

76/9میزان به4083آن مربوط به جمعیت حداقلوداشت
، 8199يها، جمعیت94در سال زراعی ).3درصد بود (جدول 

تیب تربهاکثر درصد پروتئین خام داراي حد15353و9263
بودند هانسبت به سایر جمعیت35/21و25/10، 77/16

حداکثر درصد ماده خشک قابل ،1393در سال ).3(جدول
آمد دستبهدرصد20/77میزان به3800هضم براي جمعیت 

ترتیب با بهو اشنویه9263و حداقل آن مربوط به دو جمعیت 
، 94). در سال زراعی 3(جدولبوددرصد14/60و44/60

و9263، 3001هاي حداکثر درصد مواد قابل هضم در جمعیت
دستبهدرصد 85/65و81/74، 28/74ترتیب با به15353

درصد متعلق به 91/62میزان بهآمد و حداقل آن
. )6(جدولبود3800جمعیت

هاي محلول درصد کربوهیدرات، حداکثر93در سال زراعی 
مشاهده شد و 8199و 3800، 334هاي در جمعیتدر آب 

در ).3(جدولدار مشاهده نشدتفاوت معنیهابین بقیه جمعیت
هاي محلول در ، حداکثر درصد کربوهیدرات94سال زراعی 

، اشنویه و 9263، 4083، 3001، 334هاي آب در جمعیت
8199جمعیتبهکراس مشاهده شد و حداقل آن مربوطپلی

). 6بود (جدول51/13ن میزابه
و NDFوADFدر ارزیابی صفات کیفی سه صفت درصد 

یلقاز لحاظ کیفیت علوفه تنوان صفات نامطلوب عبهفیبرخام
.گرددمیافزایش این صفات موجب کاهش کیفیت گیاه شدند و 

ده باال دهنبنابراین هرچه مقدار ترکیبات فیبري کمتر باشد نشان
سال يهاباشد. نتایج مقایسه میانگین دادهمیبودن کیفیت علوفه 

در دو جمعیت ADFنشان داد که حداقل درصد 93زراعی 
مشاهده درصد14/29و83/31به مقادیر 8199و 1601
حداقل درصد 94همین ترتیب در سال به.)3(جدولگردید
ADF که بوددرصد68/25میزان بهکرج- 9263در جمعیت
).6باشد (جدولمیآن کیفیت علوفه دهنده باال بودن نشان

در NDFکمترین درصد نشان داد که93در سال هاارزیابی داده
NDFحداقل 94سال ودرصد 71/34میزان به8199جمعیت 

ترتیب بهو اشنویه15353، 9263، 4083هاي در جمعیت
(جدولدرصد مشاهده شد06/31و35/30، 63/25، 44/29
3.(



2317، شماره26اهان مرتعی و جنگلی ایران جلد اصالح گیدو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

شان داد که دو ن93سال زراعی فیبرخام درارزیابی درصد 
41/37و 91/38با ترتیببهکراس و پلی8199جمعیت 

). با ارزیابی این 3(جدولدرصد کمترین درصد فیبرخام داشتند
مشخص شد که حداقل درصد فیبرخام 94صفت در سال

3800درصد)، 65/30(3001هاي مربوط به جمعیت
دهنده که نشانبوددرصد)89/30(9263درصد) و 88/37(

).6باشد (جدولمیباال بودن کیفیت آنها 
باشد و هرچه درصد میدرصد خاکستر از صفات مفید 

ده وجود امالح معدنی در دهننخاکستر گیاه بیشتر باشد نشا
93در سال صفتاین باشد. نتایج ارزیابی ترکیبات گیاه می

3800، )درصد13/7(3001هاي مشخص کرد که جمعیت
23/7(15353)، درصد73/7(4083)، درصد73/7(

) درصد13/7کراس () و پلیدرصد19/7(اشنویه، )درصد
هاسبت به سایر جمعیتنداراي میانگین درصد خاکستر بیشتري

نشان داد که 94ارزیابی صفات کیفی سال).3(جدول بودند
25/7(9263)، درصد73/7(3001درصد خاکستر جمعیت 

) و درصد6/7)، اشنویه (درصد21/8(15353)، صددر

بود (جدولها) بیشتر از سایر جمعیتدرصد46/7کراس (پلی
آمده است. 7در جدول تنتایج تجزیه همبستگی بین صفا).6

شاخص بین يدارکه همبستگی مثبت و معنیشان دادنتایج ن
وجود )>05/0p()64/0(1394و 1393شدت بیماري سال 

ده این است که ارقام متحمل به بیماري در دهنکه نشانداشت 
منفی و همبستگیاند.دادههر دو سال روند یکسانی را بروز

ي بین عملکرد علوفه خشک و شاخص شدت بیماري دارمعنی
) وجود داشت. همبستگی مثبت و >05/0p()- 64/0(94سال 
ي محلول وها) بین کربوهیدرات>05/0p) (54/0ي (دارمعنی

عملکرد علوفه خشک و عملکرد بذر مشاهده شد که 
در گیاه منجر هاده این است که افزایش کربوهیدراتدهننشان

دارشود. همبستگی منفی و معنیبه افزایش عملکرد گیاه می
)68/0 -) (05/0p<هاي محلول و کربوهیدرات) بین درصد

باADFبین همبستگیالبته میزان پروتئین خام وجود داشت. 
) بود>05/0p)(- 74/0(دارقابل هضم منفی و معنیمواد

). 7جدول(

تجزیه واریانس کیفیت علوفه خشک مربعات حاصل ازمیانگین-5جدول

.D.Fمنابع تغییر
پروتئین خام

(درصد)
مواد قابل 

هضم
کربوهیدراتهاي
محلول در آب

فیبرنامحلول
اسیديدر شوینده

فیبرنامحلول
میزانفیبر خامخنثیدر شوینده

خاکستر

959/27جمعیت **80/23 **19/4 **85/11 **59/27 **99/12 **۱۱/۲ **

276/4325/886تکرار **21/56 **98/216 **42/306 **04/274 **۶۹/۹ **

11809/008/001/004/009/004/0۰۱/۰خطاي 
148/617سال **47/494 **71/26 **78/280 **52/2149 **64/271 **۷۰/۰ **

927/10سالجمعیت در **84/78 **45/7 **83/54 **96/129 **78/20 **۰۵/۱ **

22024/040/00,030,2612/115/0۰,۰۰۱خطاي 

CV%395/005/11,545/203/1۴۳/۰
.هستنددار% معنی1% و 5تیب در سطح احتمال تربهمیانگین مربعات :**و*



94و 93سال زراعی هاي اسپرس براي دویانگین صفات کیفی جمعیتمقایسه م-6جدول
کد جمعیت با 

أمنش
پروتئین خامدرصد

مواد خشک قابل هضم 
)درصد(

هاي کربوهیدرات
محلول

خاکستردرصد فیبر خامدرصد NDFدرصد ADFدرصد 

9394939493949394939493949394
16/9کرج334 d56/16 cd67/62 ab53/66 ab25/16 a65/18 a31/35 a84/31 a41/50 a7/30 bc03/42 a95/36 a29/6 b29/5 c

69/13گرگان-1601 b24/18 b46/67 ab29/67 ab12/16 b08/16 b83/31 b44/32 a03/41 ab19/39 a91/38 b55/38 a75/6 b02/6 b

41/10کرج3001 bc87/18 b69/58 b28/74 a95/14 ab51/19 a71/31 a29/26 ab05/52 a16/31 bc78/40 ab65/30 b13/7 a73/7 a

95/10گرمسار3800 b96/18 d23/70 a91/62 b73/16 a13/16 b14/29 b09/36 a88/47 a9/31 bc82/37 a88/37 b73/7 a54/6 b

76/9سمیرم4083 d31/15 d91/62 ab28/66 ab97/15 b89/18 a46/35 ab81/30 a1/43 ab44/29 c13/40 ab14/36 a83/6 b59/5 c

62/22تخران-8199 a77/16 a28/65 ab98/66 ab48/16 a51/13 c98/35 a16/35 a71/34 b39/42 a49/36 b85/34 ab73/7 a78/6 b

83/20کرج-9263 bc25/10 a44/60 b81/74 a78/16 a04/19 a62/37 a68/25 c61/44 ab63/25 c95/39 ab89/30 b68/6 b25/7 a

12/11کرج-15353 b35/21 a17/65 ab85/65 a58/16 b85/16 b91/32 ab00/28 ab47/47 a35/30 c31/38 ab49/33 ab23/7 a12/8 a

07/11اشنویه b81/16 cd14/60 b06/70 ab24/15 b68/18 a73/38 a85/29 ab36/46 ab06/31 c61/39 ab31/32 ab19/7 a6/7 a

65/12کراسپلی b55/14 d98/63 ab53/66 ab87/15 b11/17 a32/34 ab59/31 a3/44 ab13/39 a41/37 b17/37 a13/7 a46/7 a

.باشدمیبر اساس آزمون دانکن داردهنده عدم وجود تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان



94و 93هاي اسپرس زراعی براي دو سال زراعی جمعیتارزیابی شده در کمی و کیفی و خصوصیاتشاخص شدت بیماريضرایب همبستگی بین -7جدول

صفاتنام 
شاخص شدت

93بیماري 
شاخص شدت

94بیماري 
عملکرد

خشکعلوفه
عملکرد

بذر
درصد

پروتئین خام
درصد مواد
قابل هضم

کربوهیدرات
محلولهاي

درصد
ADF

درصد
NDF

درصد
فیبرخام

9465/0ت بیماري شاخص شد *

- 64/0-16/0عملکرد علوفه خشک *

68/0-39/0-41/0عملکرد بذر *

-16/0-13/033/0-20/0درصد پروتئین خام
02/016/001/024/043/0درصد مواد قابل هضم

55/0-26/0-01/0هاي محلولکربوهیدرات *27/069/0 - *07/0-
- ADF18/0-01/014/0-15/0-18/075/0درصد  **43/0-
NDF02/0-03/032/0-13/0-16/0-15/0-32/0-116/0درصد 

- 30/039/059/0درصد فیبر خام *47/0-51/0-39/0-07/0004/0 - **82/0 - **

15/028/0-11/0-45/051/037/047/028/0-24/0-11/0درصد خاکستر
:و* %1% و 5در سطح احتمالدارترتیب معنیبه**



...هايجمعیتصفات کمی و کیفی ارزیابی 320

مورد بررسیصفت11ي اصلیهامؤلفهدر تجزیه به 
واریانس جموع . م)8(جدولقرار گرفتندمؤلفه4در 

درصد 83تا چهارممؤلفه اصلی اولارهچتوجیه شده در 
32تنهایی بهکه سهم مؤلفه اصلی اولاز کل واریانس بود

تیب تربهو چهارمسوم،ي دومهالفهؤماست و سهم درصد 
میزان واریانس .)8(جدولدرصد بود10و17، 23

اهمیت آن دهندهتوسط هر مؤلفه اصلی نشانتوجیه شده 
مؤلفه اصلی در تبیین واریانس کل صفات مورد بررسی 

، بیشترین ضرایب بردارهاي ویژهاوللفه ؤم. در است
عملکرد بذر، )43/0(خشکمربوط به عملکرد علوفه

و درصد فیبرخام)38/0()، درصد خاکستر41/0(
درصد پروتئین مانند دوم صفاتی مؤلفه در بود.)- 44/0(

) و درصد - 53/0هاي محلول (خام، کربوهیدرات
)داراي بیشترین ضرایب بردارهاي ویژه 31/0خاکستر(

بودند. 
1393يهاسوم شاخص شدت بیماري سالمؤلفه در 

)، درصد ماده قابل هضم 30/0، 40/0تیب (تربه1394و 
) داراي بیشترین ضرایب - 60/0(ADF) و درصد 52/0(

NDFدرصد چهارم،مؤلفه در بردارهاي ویژه بودند.

)، عملکرد بذر و درصد 29/0(درصد خاکستر،)- 21/0(
نسبترا بردارها ) بیشترین ضرایب ویژه16/0فیبرخام (

نتایج به). با توجه8(جدولدیگر صفات داشتندبه
مؤلفه ترتیب بهرا3تا 1ي هامؤلفهتوان میآمده دستبه

ي شدت هاشاخصمؤلفه وکیفیت علوفهمؤلفه عملکرد، 
.کردمحسوببیماري 

Wardروش بهبا استفاده از دندروگرام رسم شده

71/2فاصله ژنتیکیهاي مورد مطالعه درجمعیت)1963(
نمودار بهبا توجه).2(شکلشدندسیم دو گروه تقبه

)1شکل اول و دوم (مؤلفه بر اساس دو پالت باي
خوبی از هم متمایز شدند. هبخوشهي دو هاجمعیت
گرمسار- 3800، گرگان- 1601، کرج- 334هاي جمعیت

- 15353يهاجمعیتدر گروه اول وتهران- 8199و
کرج و - 9263کراس، پلی، اشنویه، کرج3001، کرج

). 1در گروه دوم قرار گرفتند (شکلسمیرم- 4083
نتیجه تجزیه اي ي براساس تجزیه خوشهبندتقسیم

در هایعنی قرارگرفتن جمعیت.کردتأیید پالت را باي
در مقایسه گروه اول و دوم مشابه شکل یک بوده است.

)، نتایج نشان داد که 10(جدول خوشهبین میانگین دو 
شاخص شدت مانند (ت کمیي بین صفادارمعنیتفاوت

بیماري، عملکرد علوفه خشک و عملکرد بذر) و صفات 
هاي محلول و (درصد پروتئین، درصد کربوهیدراتکیفی

گروه اول (شامل چهار جمعیت) و در دودرصد خاکستر)
).9وجود داشت (جدول گروه دوم (شامل شش جمعیت)

هبعالوه بر مقاوم بودن2خوشهي هادر مجموع جمعیت
.داشتندکیفیت و عملکرد علوفه بیشتري نیز ،بیماري
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اصلی روي صفات کمی و کیفی هايلفهؤممؤلفه اصلی حاصل از تجزیه به چهارهاي نسبی و تجمعی برايبردارها و مقادیر ویژه، واریانس-8جدول
هاي اسپرس زراعیجمعیتارزیابی شده در 

4لفهمؤ3لفهؤم2لفهؤم1لفهؤمنام صفت
-93246/0016/0401/0003/0شاخص شدت بیماري 
-94342/0192/0335/0072/0شاخص شدت بیماري 

-06/0-437/0275/0031/0عملکرد علوفه خشک
162/0-418/0113/0026/0عملکرد بذر

383/0315/0019/0298/0درصد خاکستر
448/0251/0045/0168/0درصد فیبر خام

-063/0571/004/03/0روتئین خامدرصد پ
-139/0535/021/0109/0هاي محلولکربوهیدرات

215/0286/052/0099/0درصد مواد قابل هضم
-ADF138/0103/060/0-219/0درصد 
NDF148/0087/019/0-830/0درصد 

51/354/295/116/1مقادیر ویژه
32/023/0178/0105/0واریانس نسبی

32/055/0728/0834/0واریانس تجمعی

زراعیدر اسپرسهاخوشهت مورد مطالعه در هریک از امقایسه میانگین صف-9جدول
)N=6(2خوشه)N=4(1خوشهنام صفت

93a24/17b63/5شاخص شدت بیماري 
94a59/53b12/19شاخص شدت بیماري 
b82/1921a7/3298عملکرد علوفه خشک

b35/137a01/244رد بذرعملک
a48/15b33/14درصد پروتئین خام

a17/66a83/66درصد مواد قابل هضم
b24/16a11/17هاي محلولکربوهیدرات

ADFa48/33a58/32درصد 
b67/6a16/17درصد خاکستر
a94/37a72/38درصد فیبر خام

NDFa77/39a72/38درصد 
.باشدروش آزمون دانکن میبه%5در سطح احتمال دارمفهوم اختالف معنیبهدر هر ردیفحروف غیرمشابه
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بی شدهارزیاصفات کمی و کیفیبر اساس اسپرس زراعی هايجمعیتي بندگروه-2شکل

بحث
، شاخص شدت بیماري هابر اساس مقایسه میانگین

و اشنویه در چین اول و دوم 15353، 3001هاي جمعیت
نسبت نابراینب،در حداقل بود1394و 1393سال زراعی 
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). این 2متحمل ارزیابی شدند (جدولهاجمعیتبه سایر
) 2013(و همکارانAlizadehنتایج با نتایج تحقیقات 

جمعیت اسپرس 40تعداد انهاآندر تحقیق بقت داشت.مطا
زراعی در ایستگاه خیرآباد زنجان، شهید حمزوي سمیرم 

آباد نسبت به بیماري استان اصفهان و سراب چنگایی خرم
نشان آناننتایج سفیدك سطحی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

داراي کمترین اشنویهو15353، 3001هاي جمعیتکه داد 
ها بودند. شدت بیماري نسبت به سایر جمعیتشاخص 

جدول همبستگی صفات نشان داد که بین شاخص شدت 
همبستگی مثبت و94و 93سالهاي زراعی بیماري در

روند مشابه ارقام دهدهننوجود داشت که نشادارمعنی
متحمل و حساس در طی دو سال آزمایش بود.

حداکثرنشان داد کههابین جمعیتمیانگین مقایسه
و حداکثر عملکرد 3001جمعیت درعلوفه خشکعملکرد 

مشاهده 1393و اشنویه در سال 15353جمعیت دودر بذر 
چهار جمعیت ،1394در سال زراعی ).4شد (جدول

حداکثر علوفه خشک و کراسو پلی، اشنویه15353، 3001
). در هر دو سال شاخص 4(جدولرا داشتندعملکرد بذر
همه آنها در هاي فوق حداقل بود وي در جمعیتشدت بیمار

توان میروازاینمتحمل ارزیابی شدند. حد متحمل و نیمه
اشنویهو15353، 3001نتیجه گرفت که سه جمعیت 

با حداکثر عملکرد علوفه هاي متحملنوان جمعیتعبه
داري بین معنیخشک و بذر بودند. همبستگی منفی و

رد علوفه خشک وجود داشت شاخص شدت بیماري و عملک
)، یعنی هرچه شاخص شدت بیماري جمعیت کمتر 4(جدول

بود.باشد عملکرد آنها بیشتر خواهد
Sepahvandنتیجه تحقیقی) در2012(همکارانو

کراس و اشنویه با حداقل شاخص گرفتند که دو جمعیت پلی
هاي متحمل به بیماري سفیدك شدت بیماري جزو جمعیت

ي هاوجود مقاومتبهرا این موضوعآنانمحسوب شدند.
هاي مختلف این گیاه ارتباط ژنتیکی مختلف در بین جمعیت

متحمل بودن متحمل بودن جمعیت اشنویه و نیمهالبته .دادند
و Naseriتوسط در تحقیق دیگريکراسجمعیت پلی

) در شرایط محیطی استان زنجان گزارش 2012همکاران (

نوان عامل بیماري عبهرا L.tauricaقارچ آنانگردید. 
سفیدك سطحی اسپرس در استان زنجان شناسایی کردند و 

در چینآلودگی را در چین سوم مشاهده کردند.بیشترین
جمعیت مورد بررسی با درجات مختلفی عالئم 40همهسوم 

ترین میانگین میزان و شدت بیماري را نشان دادند. پایین
% در جمعیت اشنویه 1/19و %6/53تیبتربهبیماري 

حساس قرار جمعیت نیز در گروه نیمه6مشاهده شد و 
گرفتند. 

و 93براي سال زراعی هاارزیابی صفات کیفی جمعیت
داراي 15353و9263، 8199جمعیت سه نشان داد که 94

و9263، 3001، 3800هايحداکثر پروتئین، جمعیت
، 334هاي معیتداراي حداکثر مواد قابل هضم، ج15353
کراس ، اشنویه و پلی9263، 4083، 3001، 8199، 3800

(جدولبودندهاي محلولداراي حداکثر درصد کربوهیدرات
هاي مهم باالبودن ) که باال بودن این صفات از شاخص6

درصد مانندباشد. ارزیابی صفات فیبري کیفیت علوفه می
ADF درصد ،NDFو 93براي دو سال زراعی و فیبرخام

داراي 1601و8199، 9263نشان داد که جمعیت 94
و اشنویهADF ،4083 ،9263 ،15353درصد حداقل

داراي 3800کراس و، پلیNDF ،8199داراي حداقل
بودند.فیبرخامحداقل

با ماده ADFبین درصد بودندارهمبستگی منفی و معنی
ه که هرچريطوبه،) مشاهده شد7(جدول خشک قابل هضم

و فیبرخام کمتر باشد، کیفیت علوفه NDFو ADFدرصد 
و Buxtonمشابه این تحقیق ).7باشد (جدول میبهتر 

Kasler)1993 همبستگی منفی میان قابلیت هضم با (
ند و گزارش کردند که قابلیت کردترکیبات فیبري مشاهده 

توان از طریق کاهش غلظت لیگنین یا هضم علوفه را می
) با Arzani)1998همچنینافزایش داد.دیواره سلولی

مطالعه پیرامون ارزیابی کیفیت علوفه برخی از گیاهان 
و قابلیت هضم علوفه ADFکه بین کرداعالم اي علوفه

توانمیADFکه از ريطوبه،همبستگی منفی وجود دارد
تخمین قابلیت هضم براينوان یکی از پارامترهاي تابع عبه

و Naser Alavaiنین این نتیجه با نظریههمچاستفاده کرد.
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، نانآبراساس تحقیق .) همخوانی دارد2009همکاران (
گیاهان جوان و گیاهان در مراحل اولیه رشد حاوي درصد 

وMajidiباالیی پروتئین و در مقابل سلولز کمتري هستند. 
Arzani)2009 (تفاـصعوـتنانزـسی میربا بر

سپرـساهايدهوـتدر یـفکیو یـعزرا، کـیژفولورمو
را تـاالترین کیفیـبابسرو میهارويهادهتوکه د ـیافتندر
بیشترین ناـگلپایگدهوـتو اقهـه سـبگرـسبت بـرنـنظاز 

يهادهتوشتند. را دامتئینخاوصد پردرعلوفه و دعملکر
را شکـخدرـکثر عملکادـحناـگلپایگو رساـناخون، فرید
)2011(راناـهمکوMohajerی در تحقیقد. ـنددکرـتولی
دهاـمدرـعملکناـمیداري یـمعنو تـستگی مثبـهمب

لـگلوـطو اقهـسادتعده، گیاعتفارا، نهدادخشک با عملکر
Onobrychis)ه (ـگوناز تـجمعیدر ده نـیآذ sativaه ـب
ستگی ـه همبـندادرـعملککه د ـیافتنو دردـنآوردتـسد

و اقهـساددـتعه، اـگیعتفاارتباصفاداري معنیو تـمثب
دارد. ینآذگللطو

میزان پروتئین علوفه در بهدر ارزیابی صفات کیفی توجه
ها در درجه معدنی و ویتامینوجود موادبهدرجه اول و توجه

نوع، مرحله رشد و بهبا توجه بعدي الزامیست، زیرا دام 
دیر وضعیت تولید (شیردهی و پرواربندي) به دریافت مقا

مشخصی از مواد فوق در جیره غذایی روزانه احتیاج خواهد 
) الزم است Lovatt)1989و Wilkinsداشت. بر اساس نظریه 

درصد جلوگیري 12که از کاهش پروتئین خام گیاه به کمتر از 
ي دامی از قبیل شیر و هافراوردهشود، زیرا باعث افت تولید 

هم کاهش شدت یکی از اثرات مرو. ازاینشودمیگوشت 
باشد.میتحقق این هدف بیماري سفیدك پودري کمک به

رابطه مثبت بین درصد قابلیت هضم با درصد وجود
ي محلول و رابطه منفی بین درصد قابلیت هاکربوهیدرات

و همبستگی ADFهضم و کربوهیدراتهاي محلول با درصد 
بین عملکرد علوفه با پروتئین خام توسط دارمثبت و معنی

َAlizadehدر کهگزارش شده است)2013(و همکاران
مقدار پروتئین ها بهگیاه اسپرس با افزایش رشد سرشاخه

شود.گیاه افزوده می
هاي چندمتغیره که نشان داد شاخص بر اساس نتایج تجزیه

شدت بیماري، عملکرد علوفه خشک و عملکرد بذر و صفات 
هاي محلول و درصد درصد پروتئین، درصد کربوهیدرات، کیفی

ه بیشتري بودند و ژخاکستر، داراي ضرایب بردارهاي وی
بودن تفاوت بین صفات مذکور در دو گروه دارهمچنین معنی

توان این گونه تفسیر ) می9(جدولايدوم تجزیه خوشهاول و
در ارزیابی اسپرس صفاتمؤثرترین از باال کرد که صفات 

اند.بوده
و3001جمعیت دوت بیماري: شاخص شديگیرنتیجه
در 1394و 1393در چین اول و دوم سال زراعی 15353

نسبت به سایرروازاین، هبود% 25زیر سطح اغلب حداقل و
و کراسمتحمل ارزیابی شدند. دو جمعیت پلیهاجمعیت

.گردیدندمتحمل تلقی عنوان جمعیت نیمهبهاشنویه هم
داراي عملکرد علوفه البامتحمل هاي متحمل و نیمهجمعیت

هاي حساس نسبت به جمعیتخشک و عملکرد بذر بیشتري
مثلت صفات کیفیاز نظرهمچنینهااین جمعیتبودند.

هاي محلول، مواد قابل هضم و درصد پروتئین، کربوهیدرات
درصد خاکستر از وضعیت بهتري نسبت به جمعیت حساس 

، 3800رج، هاي حساس به سفیدك کجمعیتبرخودار بودند.
درصد داراي حداکثر فیبرخام، 4083و 1601، 8199
ADF وNDFدرجه کیفی مطلوبی برخوردار بوده و از
، 3001ي هاجمعیتايخوشهدر تجزیه .نبودند

2خوشهکراس در ، اشنویه و پلی4083، 9263،15353
قرار گرفتند که از نظر شاخص شدت بیماري عمدتا متحمل 

پرمحصول بودند.متحمل و تا نیمه

سپاسگزاري
سسه ؤوهشی مژپوسیله از رئیس و معاون محترم بدین

ه اجراي نهزیمین أتبدلیل ها و مراتع کشور، تحقیقات جنگل
گردد. این تحقیق قدردانی می
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Abstract
In order to identify tolerated populations of sainfoin to powdery mildew, seeds of ten

populations of Onobrychis viciaefolia, originated from different regions of Iran were sown in
Alborz research station during 2013. Tolerant and susceptible populations were cultivated in
natural condition and evaluated in terms of contamination and other parameters as yield and
quality traits. Result showed that two populations of 15353, 3001, Oshnaviaeh and Polycross
had disease severity index less than 25% and nominated as tolerant populations. The rest of
populations due to disease severity index between 25 to 50% and over than 50% were
considered as semi tolerant and susceptible, respectively. The tolerant (15353, 3001,
Oshnaviaeh and Polycross) populations had higher forage and seed yield than susceptible
populations. They showed also higher values of quality traits (Protein content, water soluble
carbohydrate, digestive material and ash content) than susceptible ones. In contrast the
susceptible populations had higher crude fiber, ADF and NDF compared with tolerant
populations. In principle component analysis (PCA), the first four components accounted for
83% of total variation. The first three components were known as yield, quality traits and
disease severity index, respectively. Result of cluster analysis showed that population of 3001,
15353, 9263, 4083 and Oshnaviaeh and Polycross were located in cluster 2 that
these popolations have lower mean values of disease severity index and higher forage and seed
production.

Keyword: Disease severity index forage quality, forage yield, Onobrychis viciaefolia, powdery
mildew.


