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  چكيده

کامل  هايبا استفاده از طرح بلوك این گياه توده 77 يرو ي، آزمایشاسپرس زراعي گياه ن صفاتيو روابط بتنوع منظور بررسي به    

انجام  1934 -1939 يهاسال يط اصفهان مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي در مزرعه ایستگاه یزدآباد ،تکرار 9 درتصادفي 

به استثناء تعداد گره، تعداد شاخه فرعي، همه صفات  يمورد مطالعه برا يهاتودهان يمرا  يداريانس اختالف معنیه واریج تجزینتا. شد

 .برتر شناخته شد تودهعنوان کيلوگرم در هکتار به 9123برابر با عملکرد علوفه  کراسپلي توده .دادنشان تعداد برگچه و عرض برگ 

 يارديمثبت و معنهمبستگي  علوفهعملکرد  کيلوگرم در هکتار علوفه، در مقام دوم قرار گرفت. 7311با )کرج(  3142 تودهپس از آن 

 يهاهه به مولفیتجزاول در مؤلفه  سهداشت.  گره، تعداد برگ و وزن خشك ساقه و برگتعداد کل ساقه، تعداد شاخه فرعي، تعداد با را 

د و عملکر تعداد گره، تعداد برگ، وزن خشك ساقه و برگ تعداد شاخه فرعي، .نديه کردرها را توجيمتغ انسیدرصد از کل وار 27 ي،اصل

 ساقه، عرض برگ، درصد برگ و ساقهارتفاع  ،دوممؤلفه اول داشتند. در مؤلفه ن ييترین نقش را در تبعمده تر و خشك علوفه در هکتار

ر تبيين دبيشترین اهميت را  تعداد برگچه، تعداد کل ساقه، ارتفاع ساقه فرعي و درصد ماده خشكسوم مؤلفه در  و نسبت برگ به ساقه و

 از نظر يريچشمگ يهااختالف که داددسته مختلف قرار  چهاردر  را يمورد بررس توده 77 ،ياه خوشهی. تجزندها دارا بودمؤلفهاین 

 ها وجود داشت. ن گروهيبعلوفه عملکرد 

 

 ياه خوشهیو تجز ياصل يهامؤلفهه به یتجز ،يب همبستگیضرعملکرد،  ، vicifoliaOnobrychis ،اسپرس :هاي كلیديواژه

 

  مقدمه
 و نام مترادف Scop. vicifolia .Oاسپرس با نام علمي     

Lam O. sativa گياهي چند ساله از تيره حبوبات  

(Fabaceae( در گذشته به علف مقدس معروف  باشد کهمي
 شناسي بر پراکنش طبيعيهمانطور که منابع گياه بوده است.

هاي مختلف جنس اسپرس در ایران ازجمله گونه زراعي گونه
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دارند، وجود اسامي محلي متفاوت براي اسپرس کيد أتآن 
هاي بومي این زراعي در مناطق مختلف کشور بر قدمت توده

این گياه در اطراف  (. ,2012Abbasi) داردگونه داللت 
ین انام انگليسي  انگاره شهرت دارد.انگار یا گلاصفهان به گل

است که از واژه فرانسوي به معني علوفه ایمن  sainfoin گياه
به پيشينه تاریخي و سودمندي آن  واست مشتق شده و سالم 

گياه  ندنفاخ نبودر تغذیه حيوانات بيمار و احتماال به ویژگي 
(. خاستگاه این گياه مرکز و شرق  ,2012Abbasiگردد )برمي

(. ارزش  et al.,Kempf 2016آسياي ميانه عنوان شده است )
در حد ( 7717و همکاران )  Ranjbarاسپرس توسط غذایي 
علوفه تازه اسپرس نرم، آبدار و  .شده استگزارش یونجه 

اي ، ساقهبسيار خوشخوراك است و با ميزان پروتئين باال
تر از یونجه داشته و ریزش برگ کمتري دارد. سطح زیر مغذي

کشت اسپرس از یونجه بسيار کمتر، اما سازگاري آن به 
 977هاي با بارندگي کمتر از خشکي و عملکرد آن در زمين

ي که هایتوان در زمينميليمتر قابل توجه است. اسپرس را مي
 کشت کرد و محصولقادر به توليد یونجه و شبدر نيستند 

توان در دیمزارها دست آورد. این گياه را ميبخشي بهرضایت
ه این گياه ب و اصالح مراتع و در کنترل فرسایش بکار برد.

قاوم است ضعيف بودن خاك و سرماي شدید زمستان م
(2004 et al.,Irannejad .) هاي با فسفر همچنين در خاك

، توان رشد بهينه را نداردهایي که یونجه خيلي پایين و در خاك
نظر به اهميت این (.  et al.,Nosrati 2012است ) قادر به رشد

هاي مختلف گياه در ایران تودهگياه تحقيقات محدودي روي 
( 1311همکاران ) و  Mohammadiانجام شده است. ازجمله

 هاياستان مختلف مناطق از اسپرس بومي توده 11 ارزیابي با

نظر  از را مواد این قابليت شرقيآذربایجان و غربيآذربایجان
هاي توده که گرفتند نتيجه و نمودند بررسي علوفه عملکرد

  .باشندمي برتر هايتوده عنوانبه اسکو اربط و اسکو

 تنوع صفات ميزان و توليد ظرفيت بررسي با

  Majidi ،اسپرس توده 17 در کيفي و زراعي مورفولوژیك،
 سراب و اروميه هايتودهکه  گرفتند نتيجهArzani (7773 ) و

 ،درصد 71/1و  12/1ساقه  به برگ هايبا نسبت ترتيببه
ین ا ر این صفات دارا بودند. همچنينظباالترین کيفيت را از ن

  زراعي و مورفولوژیك، صفات بين روابط مطالعه بان امحقق
 گام گام به رگرسيون نتایج مبناي بر اسپرس توده 17 در کيفي

 خشك، ارتفاع ماده صددر ،ساقه درصد صفاتکه  دادند نشان

 تنوع فرعي بيشترین شاخه تعداد و شدن سبز تا روز بوته،

 یك عنوانتوانند بهمي و نمودند توجيه را علوفه عملکرد

 باشند.  توصيه قابل گزینش در شاخص
 تحقيقات مرکز در رقم اسپرس چند روي بر تحقيقي در

در شرایط دیم دامنه  که شد بویراحمد مشخص و يلویهگکه
در هکتار کيلوگرم  971 تا  171عملکرد علوفه خشك بين 

 خشك علوفه هکتار در تن 1 تا آبي شرایط ها دررقم این .بود

 Nakhaeiدیگر  تحقيقي در (.Kucheki, 1992توليد نمودند )
 تجزیه از استفاده با اسپرس بومي هايتوده بررسي ( با7779)

 ميانگره فاصله و بوته ارتفاع صفات که ندداد نشان رگرسيون

 بررسي درهمچنين  .دارند علوفه عملکرد ميزان در مهمي نقش

 درصد که شده گزارش اسپرس در زراعي صفات روابط بين

 همبستگي داراي علوفه عملکرد اجزاي عنوانبه و ساقه برگ

  et al.(Buyukbure.1991 ,)هستند  با یکدیگر منفي

آگاهي از ميزان تنوع و نحوه ارتباط صفات با از آنجا که 
عملکرد(  مانندهاي مهم و اقتصادي )یکدیگر با ویژگي

تر يقتر و دقتواند زمينه را براي شناسایي و گزینش سریعمي
هاي مناسب با عملکرد باالي علوفه فراهم آورد و از توده

اطالعات کمي در مورد خصوصيات عملکردي این گياه  سویي
هاي تودهایط آب و هوایي مناطق مختلف ایران و در شر

 بررسيمنظور این تحقيق به روازاینمختلف آن وجود دارد، 
گياه اسپرس زراعي در  تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات

 .شداصفهان اجرا 
 

  هامواد و روش
ین آزمااایش        عي  گياااه   توده  77در ا  اساااپرس زرا

(.Scop vicifolia .O)  توده ارسااال شااده از  13شااامل
رقم یك تحقيقات جنگلها و مراتع کشاااور و مؤساااساااه 

کامپوزیت توصيه شده توسط بخش تحقيقات علوم زراعي    
بررساااي تنوع ژنتيکي مورد براي و باغي مرکز اصااافهان   

 (.1)جدول  بررسي قرار گرفتند
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 آنهامنشأ هاي مورد مطالعه و اسامی توده -1جدول 
 منشأ توده ردیف منشأ توده ردیف

 کرج 9947 11 کرج 9771 1
 غربيآذربایجان اشنویه 17 کرج 3142 7
 کرمانشاه 1233 19 همدان 13477 9
 همدان 7213 14 کرج 11914 4
 --- 17147 11 اصفهان کامپوزیت اصفهان 1
1 PLC گرمسار 9177 11 کرج 
 کرج 3717 12 سميرم 4719 2
 تهران 7933 11 گرگان 1171 1
 کرج 3719 13 کرج 9717 3
 تهران 1133 77 کرج 11919 17

 
متر و فواصل  1/1×1هر واحد آزمایش )کرت( به ابعاد 

عمليات کاشت در متر در نظر گرفته شد.  1/7ها بين کرت
 4 هايدر کرتهر توده . شدانجام  1939مهرماه  19تاریخ 

 شتاي و بذر با غالف ک. بذرها بصورت کپهگردیدکشت  هردیف
سانتيمتر تنظيم  47×47ها از یکدیگر شد و فاصله نهایي بوته

انجام شد و بذرها گردید. اولين آبياري در همان روز کشت 
هاي بعدي در فاصله زماني یك هفته در نظر گرفته آبياري

هاي هرز به روش دستي شد. در طول دوره داشت وجين علف
عرض  گيري شده شامل طول برگ،اندازهصفات  انجام شد.

برگ، تعداد برگچه، ارتفاع ساقه، تعداد ساقه )گلدار و کل(، 
آذین( در ساقه، ارتفاع ساقه فرعي، تعداد انشعابات فرعي )گل

ماده درصد تعداد برگ، وزن خشك برگ، وزن خشك ساقه، 
نسبت برگ به ساقه، عملکرد علوفه  ساقه و برگ، خشك

درصد  و خشك در مترمربع، عملکرد علوفه تر در مترمربع
محاسبه وزن خشك علوفه، اندام هوایي  برايبود.  ماده خشك

 بعدگياه به مدت سه روز در هواي آزاد و در سایه خشك و 
مقایسه ميانگين صفات با  وزن خشك آن محاسبه گردید.

با استفاده از روش همبستگي بين صفات آزمون دانکن و 
 نوعت در هر صفت سهم تعيين منظورشد. بهانجام پيرسون 

 .گردید استفاده )PCA(اصلي  هايمؤلفه به تجزیه از ها،داده
 Wardاي به روش ها، تجزیه خوشهتودهبندي منظور گروهبه

 (.1998Jackson ,و معيار مربع فاصله اقليدسي انجام گردید )
 ، Excelافزارهاي نرماستفاده از  باها تجزیه آماري داده

SASو SPSS انجام شد. 
 

  نتايج
  يها براتودهاختالف  ،انسیج تجزیه وارینتابر اساااس     

به استثناء تعداد گره، تعداد شاخه   کليه صفات مورد مطالعه 
دار يمعن %1در سااطح فرعي، تعداد برگچه و عرض برگ 

صفات در جدول  ج ینتا (.7)جدول  بود سه ميانگين   9 مقای
ست.   شده ا شان  در هکتار  خشك عملکرد  يبررس  آورده  ن

که     گرملويک 9123با متوساااط عملکرد   PLC تودهداد 
 ارارا د علوفهدر هکتار بيشااترین عملکرد  علوفه خشااك

کيلوگرم در  7311)با عملکرد  3142 تودهپس از آن بود. 
تعداد شاخه داراي  PLC تودههمچنين هکتار( قرار داشت. 

شك برگ و      ساقه، وزن خ شك  فرعي، تعداد گره، وزن خ
  ،عدد 11/2، عدد 31/1ترتيب )بهدرصااد ماده خشااك  

باالتري نسبت به  ( درصد  9/91و  گرم 31/13، گرم 1/11
شان داد  بود هاتودهسایر   طول  نیشتر يبکه . همچنين نتایج ن
به   برگ با   9177 تودهمربوط  متر و يساااانت 17/11برابر 
 . دست آمدبه (متر يسانت 44/2) 7213 تودهن آن در یکمتر



 

 

 
 
 
 

 (vicifolia .O) اسپرستوده  22میانگین مربعات صفات مورد مطالعه در  -2جدول 
 ميانگين مربعات درجه منابع

 آزادي تغييرات
 طول
 برگ

 عرض
 برگ

 تعداد
 برگچه

 ارتفاع
ساقه 
 اصلي

 تعداد
 کل ساقه

 تعداد
 شاخه

 رعيف

 تعداد
 گره

 ارتفاع
ساقه 
 فرعي

 تعداد
 برگ

 وزن
خشك 

 ساقه

 وزن
خشك 

 برگ

 درصد
 برگ

 درصد
 ساقه

نسبت 
 برگ

 به ساقه

 عملکرد
 خشك

 عملکرد
 تر

 درصد
ماده 
 خشك

 11/9 7/411317 7/74112 72/7 31/11 33/91 49/9 21/1 92/13 24/7 7/7 77/7 41/7 72/7 12/4 1/7 21/7 7 تکرار
 4/71** 13329777** 1714711** 4/7** 1/11** 1/11** 2/91** 2/71** 1412** 3/91** 147 9/1 4/12** 7/21** 79/7 9/7 92/7** 13 ژنوتيپ
 92/3 1/9311779 3/142117 74/7 11/13 17/11 12/1 73/9 74/771 79/3 7/1 9/1 14/4 71/11 12/1 7/7 21/7 91 خطا

 .دار استمعني %1و  %1در سطح احتمال  MSترتيب به *و **



 

 

 
 (vicifolia .O) اسپرستوده  22صفات زراعی  در  مقایسه میانگین -3جدول 

 درصد
 ماده خشك

 عملکرد تر

(kg/ha) 

 عملکرد
 خشك

(kg/ha) 

 نسبت برگ
 به ساقه

 درصد
 ساقه

 درصد
 برگ

 وزن
 برگ خشك

 گرم/بوته(

 وزن
 ساقه خشك

 )گرم/بوته(

 تعداد
 برگ

 ارتفاع

 فرعي ساقه
(cm) 

 تعداد
 گره

 تعداد
 شاخه فرعي

 تعداد کل
 ساقه

 ارتفاع
 اصلي ساقه

(cm) 

 برگچهتعداد 
 

 عرض برگ
(cm) 

 طول برگ
(cm) 

 نام جمعيت
 

79/11b-d 1177/7d-f 1171/9f-h 1/32bc 91/17ef 14/11a-c 3/33c-f 1/73e-g 13/12c-f 77/21b-f 1/11a 4/7ab 3/11b-e 41/7c-f 11/1a-c 4/12a 3/91b-e 9771 
79/19b-e 17919/ab 7314/2ab 1/13d-f 91/2c-e 11/74 b-e 11/11ab 11/43a 177/7ab 13/74c-f 1/17a 4/2ab 14/7 a 17/99 c-e 11/1a-c 4/71 a 17/14ab 3142 
71/74b 1377/7 ef 1414/2f-h 1/41 d-g 47/3b-e 13/71c-g 1/12d-f 1/22d-g 11/99fg 74/11bc 1/11a 9/77b 1/99ef 41/99d-f 11/1a-c 4/71a 3/31a-c 13477 
79/77b-e 1299/7f 1941/7 gh 1/71fg 41/11a-c 14/19 e-g 2/41ef 1/74d-g 17/7d-g 77/19 c-f 2/77 a 9/11b 2/11d-f 11/99b-e 11/11 a 4/71a 3/27 a-d 11914 
79/23b-d 1144/7b-f 1341/9c-g 1/91e-g 17/41a 12/17 c-g 11/1c-f 1/47a-e 171/11a-d 11/34 c-f 2/11 a 9/1ab 11/19a-d 11/11ab 11/32 a-c 4/71a 3/42 a-e اصفهان 
91/71a 11717/7a-c 9123/9a 7/71b 94/91ef 11/17ab 13/31a 11/19a 17/7c-f 79/12b-e 2/11 a 1/31a 1/7 d-f 42/99 c-f 19/17 c 9/31 ab 2/21 ef 

PLC 
71/11b-d 3199/7a-d 7719/2c-g 1/11g 42/77a-c 17/23fg 17/12c-f 3/12a-c 117/7a-c 13/34c-f 1/22 a 9/17ab 17/7 a-e 11/7 a-c 11/19 ab 4/71 ab 3/93 b-e 4719 
71/17b-d 2177c-f 1274/7e-h 1/71fg 41/41a-c 14/19e-g 3/71d-f 2/31b-f 12/77c-f 13/91c-f 1/33a 9/22ab 11/7 a-d 11/7 b-e 11/71a-c 4/91 a 3/44b-e 1171 
71/91b-d 11799a-c 7417/7b-d 1/91e-g 47/91b-e 12/11c-g 14/91bc 17/42ab 111/99a-c 79/21b-d 1/11a 9/22 ab 11/11a-d 19/11a-d 11/11ab 9/11ab 3/93b-e 9717 
12/93e 1177b-f 1194/1f-h 1/17b-d 91/72de 19/37a-d 3/2c-f 1/14d-g 21/7e-g 11/37f 1/11a 9/99 b 3/17b-f 12/7ab 11/19a-c 4/47a 3/71b-e 11919 

71/13b-d 3199a-d 7112/7c-f 1/11g 41/1a-c 19/41 fg 11/12c-e 17/7ab 32/7c-e 12/27ef 1/11 a 4/11 ab 17/99 a-f 13/99 a 11/11ab 4/77 a 1/14ef 9947 
12/21de 17477/7a-d 1141/2d-h 1/11c-e 93/41b-e 17/41b-f 11/47c-f 1/14a-d 171/19a 77/13b-f 2/99a 4/99 ab 17/19 a-d 47/7 fg 11/13 a-c 9/24 ab 3/17 b-f اشنویه 
11/11c-e 17199/7a 7411/7b-e 1/11g 42/19ab 17/11g 17/41cd 11/13a 174/7ab 13/17c-f 2/42a 9/11ab 19/99ab 19/11a-d 11/79a-c 4/49a 3/21a-d 1233 
74/11bc 1977/7f 1131/9h 7/17a 97/71f 13/21a 1/72d-f 9/21g 11/99fg 71/74b 1/44a 9/22ab 1/11f 93/7g 14/17a-c 9/77b 2/44f 7213 
79/32b-d 1177/7d-f 1434/7f-h 1/99e-g 47/39b-e 12/71e-g 1/17d-f 1/49c-g 29/7e-g 11/17d-f 1/19a 9/1ab 3/7c-f 19/1a-d 11/1a-c 4/91a 1/19c-f 17147 
71/13b-d 11112/7ab 7119/2 a-c 1/79 fg 44/1 a-c 11/13 e-g 14/4 bc 11/21 a 172/1 a-d 74/13 bc 1/22 a 4/2 ab 17/11 a-c 19/7 a-f 12/77 a 4/41a 11/17 a 9177 
79/74b-e 1117/7f 1112/7h 1/91e-g 47/71b-e 12/39c-g 1/11f 4/31fg 14/12g 91/17a 1/33a 9/11b 1/11f 17/99a-e 14/99bc 4/11a 1/11c-f 3717 
71/39b-d 17377/7a-c 7947/2b-e 1/74fg 44/41a-d 11/14e-g 17/31cd 17/47ab 171/12a-e 71/21b-f 1/33a 9/32ab 17/11a-d 17/77b-e 11/22a-c 4/47a 1/32b-f 7933 
77/19 b-e 1777/7 f 1111/7 h 1/43 d-g 47/11 b-e 13/14 b-g 2/71 ef 4/14 fg 12/7 fg 77/31 b-f 1/22 a 4/11 ab 2/11 d-f 41/11 e-g 11/19 a-c 9/31ab 1/73 c-f 3719 
71/12b-d 3199/7a-e 7117/7c-f 1/12g 41/91a-c 19/14e-g 11/13c-e 3/21a-c 17/12c-g 71/92b-f 2/77a 4/32ab 1/99d-f 11/7ab 14/33a-c 4/11a 17/7a-c 1133 

 .دانکن(زمون آدارند ) %1در سطح احتمال  يدارهاي داراي حروف غير مشابه در هر ستون اختالف معنيميانگين



 

 

 (vicifolia .O) اسپرستوده  22نتایج همبستگی صفات مورد مطالعه در  -4جدول 

 صفاتنام 
 طول 
 برگ

 عرض
 برگ

 تعداد
 برگچه

 ارتفاع
 ساقه اصلي

 تعداد
 کل ساقه

 تعداد
 شاخه فرعي

 تعداد
 گره

 ارتفاع
 ساقه فرعي

 تعداد
 برگ

 وزن

 خشك
 ساقه

 وزن

 خشك
 برگ

 درصد
 برگ

 درصد
 ساقه

 نسبت
 برگ به ساقه

 عملکرد 
 خشك

 عملکرد

 تر
 درصد

 ماده خشك

                 1 طول برگ
                1 14/7** عرض برگ
               1 11/7 17/7* تعداد برگچه

              1 41/7 21/7** 94/7 ارتفاع ساقه اصلي
             1 91/7 11/7** 71/7 14/7** تعداد کل ساقه

            1 74/7 -74/7 -71/7 -17/7 -71/7 تعداد شاخه فرعي
           1 42/7* 72/7 -79/7 -71/7 71/7 -11/7 تعداد گره

          1 17/7 -11/7 -71/7* -1/7* -43/7* -11/7 -11/7 ارتفاع ساقه فرعي
         1 91/7 91/7 91/7 11/7** 12/7 47/7 -74/7 91/7 تعداد برگ

        1 21/7** -71/7 41/7* 17/7** 29/7** 92/7 71/7 77/7 91/7 وزن خشك ساقه
       1 14/7** 17/7** -17/7 41/7* 21/7** 11/7** 73/7 -17/7 -77/7 13/7 وزن خشك برگ

      1 71/7 -47/7* -73/7 71/7 -11/7 17/7 -91/7 -1/7** -11/7** -11/7** -44/7* درصد برگ
     1 -3/7** -71/7 91/7 99/7 -97/7 11/7 -11/7 41/7 11/7** 17/7** 11/7** 47/7 درصد ساقه

    1 -3/7** 31/7** 71/7 -47/7 -71/7 71/7 -71/7 14/7 -92/7 -2/7** -12/7** -11/7** -17/7* نسبت برگ به ساقه
   1 -14/7 19/7 -14/7 31/7** 34/7** 13/7** -13/7 41/7* 27/7** 11/7** 74/7 74/7 17/7 72/7 عملکرد خشك در هکتار

  1 31/7** -71/7 79/7 -72/7 14/7** 34/7** 11/7** -97/7 92/7 11/7** 17/7** 97/7 79/7 11/7 92/7 عملکرد تر در هکتار
 1 -71/7 11/7 92/7 -71/7 91/7 73/7 -71/7 -91/7 97/7 97/7 93/7 -41/7 -73/7 -11/7** -77/7 -97/7 درصد ماده خشك

دار در سطح احتمال پنج و یك درصدترتيب معنيبه :**و  *
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عدد مشاهده شد که  12با  9177بيشترین تعداد برگچه در توده 
عدد( نشان نداد.  3/11) 11914داري با توده تفاوت معني

عدد( بدست آمد.  1/19) PLC کمترین این صفت نيز در توده
متر سانتي 99/13با  9947بيشترین ارتفاع ساقه اصلي در توده 

عدد( را به خود  14ه )باالترین تعداد ساق 3142بدست آمد. توده 
 17/91باالترین ارتفاع ساقه فرعي ) 3717 تخصيص داد. توده

 172متر( را داشت. توده اشنویه بيشترین تعداد برگ )برابر سانتي
عدد( کمترین مقدار آن را به خود  11) 3717عدد( و توده 

 7213ها نشان داد که توده داده اختصاص داد. مقایسه ميانگين
درصد( را داشت. باالترین درصد  1/13صد برگ )بيشترین در

ترتيب ساقه و نسبت برگ به ساقه نيز مربوط به توده اصفهان )به

( بود. بيشترین عملکرد تر در هکتار در توده 1/7درصد و  1/17
 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. 17199و برابر  1233

ضرایب همبستگي ساده پيرسون بين صفات  4در جدول 
گيري شده نشان داد که عملکرد علوفه همبستگي اندازهمختلف 

داري با صفات تعداد کل ساقه، تعداد شاخه فرعي، مثبت و معني
تعداد گره، تعداد برگ، وزن خشك ساقه و برگ و عملکرد تر 

اع ساقه داري بين ارتفداشته است. از سویي همبستگي منفي و معني
تگي شاهده شد. همبساصلي با درصد برگ و نسبت برگ به ساقه م

دار بود. وزن درصد ماده خشك با درصد برگچه منفي و معني
 داري با تعداد کلخشك ساقه و برگ همبستگي مثبت و معني

 ساقه، تعداد گره، تعداد شاخه فرعي و تعداد برگ نشان داد.
 

 (vicifolia .O) زراعیهاي اصلی براي كلیه صفات مورد مطالعه اسپرس لفهؤمهاي نسبی و تجمعی مقایسه بردارهاي ویژه، واریانس -5جدول 

 .دارندمورد نظر لفه ؤمبا  يداريمعن يشده همبستگ دهيآنها خط کش ریکه ز یيهاداده

 سوملفه ؤم دوملفه ؤم اوللفه ؤم صفات
 794/7 17/7 79/2 عملکرد خشك در هکتار

 -793/7 -17/7 -79/2 وزن خشك برگ
 11/7 99/7 71/2 وزن خشك ساقه

 94/7 11/7 97/2 عملکرد تر در هکتار
 -72/7 -14/7 97/2 تعداد شاخه فرعي

 11/7 71/7 94/2 تعداد برگ
 12/7 77/7 93/2 کل ساقهتعداد 

 -41/7 11/7 59/2 تعداد گره
 77/7 99/2 17/7 ارتفاع ساقه اصلي

 79/7 99/2 711/7 درصد ساقه
 -74/7 -72/2 -719/7 درصد برگ

 -71/7 -73/2 -749/7 نسبت برگ به ساقه
 -79/7 93/2 -779/7 عرض برگ
 49/7 49/2 13/7 طول برگ

 99/2 92/7 -741/7 تعداد برگچه
 -99/2 -71/7 13/7 درصد ماده خشك
 59/2 -11/7 -11/7 ارتفاع ساقه فرعي

    
 14/9 47/4 12/1 مقادیر ویژه

 31/17 71/71 21/97 واریانس توجيه شده
 71/22 22/11 21/97 واریانس توجيه شده تجمعي
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هاي مورد بررسي، براي با توجه به وجود تنوع ميان توده
تعيين نقش هریك از صفات در تنوع موجود تجزیه به 

ي هاي اصللفهؤهاي اصلي انجام شد. نتایج تجزیه به ملفهؤم
آمده است. مقادیر واریانس  1صفات مورد مطالعه در جدول 

درصد و  19و  71، 99ترتيب به 9تا  1هاي لفهؤتوجيه شده م
درصد از کل واریانس متغيرها را تبيين کرد.  27در مجموع 

لفه اول نشان داد که صفات تعداد ؤضرایب بردارهاي ویژه در م
شاخه فرعي، تعداد گره، تعداد برگ، وزن خشك ساقه و برگ 

ترین نقش را در و عملکرد تر و خشك علوفه در هکتار عمده
، لفه دوم صفات ارتفاع ساقهؤاند. در ملفه داشتهؤن متشکيل ای

عرض برگ، درصد برگ و ساقه و نسبت برگ به ساقه داراي 
گچه، لفه سوم تعداد برؤضرایب بردار ویژه بيشتري بودند. در م

تعداد کل ساقه، ارتفاع ساقه فرعي و درصد ماده خشك 
 داشتند. لفهؤبيشترین اهميت را در تبيين این م

اي به روش ها، تجزیه خوشهتودهبندي براي گروه      
Ward .با برش  بر روي صفات مورد مطالعه انجام شد

قرار  خوشه چهارها در توده ،4دندروگرام در فاصله ژنتيکي 
 (.1)شکل  گرفتند

ویژه  بردارهاي ضرایب برمبناي پراکندگي نمودار
 ( نيز7)شکل  هاجمعيت بنديگروه در 7 و 1 هايمؤلفه

 از ايخوشه تجزیه مانند را بررسي مورد هايجمعيت توانست

عملکرد  مؤلفه اول مؤلفه اینکه به توجه با .نماید هم تفکيك
 از ها راجمعيت بخوبي مؤلفه این بنابراین بود، شده گذاري نام

با عملکرد علوفه باال  هايجمعيت کهطوريبه ،نمود متمایز هم
عملکرد علوفه پایين در هاي با در سمت راست و جمعيت

 دوم نيز یافتند. همچنين مؤلفه پراکنش سمت چپ نمودار

از لحاظ تعداد شاخه فرعي، تعداد  را هاجمعيت بخوبي توانست
 نماید. تفکيك گره و ارتفاع ساقه

  

 
 

 

 (vicifolia .O) اسپرس زراعی توده 22روي  Wardاي به روش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -1شکل 
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 اي بندي حاصل از تجزیه خوشهو گروه اصلی اول و دوممؤلفه توده اسپرس زراعی بر اساس دو  22پراكنش  -2 شکل

 روي صفات مورفولوژیکی
 

ها نشان داد که در نتایج حاصل از مقایسه ميانگين خوشه
تعداد کل داري از لحاظ صفات ها اختالف معنيميان خوشه

ساقه، تعداد شاخه فرعي، تعداد گره، ارتفاع ساقه فرعي، تعداد 
ساقه، وزن خشك برگ، عملکرد خشك برگ، وزن خشك 

 هفت(. در خوشه شماره یك، 1وجود داشت )جدول  و تر
و  3717، 17147، 7213، 11914، 13477، 9771) توده

تعداد کل ساقه، تعداد برگ، وزن قرار گرفتند که  (3719
باالتري  خشك ساقه، وزن خشك برگ و عملکرد خشك

در خوشه شماره دو، شش  ها داشتند.نسبت به سایر ژنوتيپ
قرار ( 7933و  PLC ،9717 ،1233 ،9177، 3142) توده

ه، در خوشه شماره سداشتند.  عملکرد تر باالتريگرفتند که 
جاي گرفتند که  1133، اشنویه و 9947، 4719 تودهچهار 

تعداد کل ساقه، تعداد شاخه فرعي، تعداد برگ و عملکرد تر 
 ر نهایتدها دارا بودند. نوتيپدر هکتار پایيني نسبت به سایر ژ

 11919و  1171، اصفهان توده سه، چهاردر خوشه شماره 
از تعداد شاخه فرعي، تعداد گره و ارتفاع ساقه قرار گرفتند که 

 .ها برخوردار بودندتودهفرعي باالتري نسبت به سایر 
 

 بحث
هاي دار صفات مورد مطالعه در ژنوتيپتفاوت آماري معني    

sativaO.  هاي مورد بررسي در این تحقيق نشان داد که توده
داراي تنوع صفات زراعي و مورفولوژیك هستند که بر این 

هاي توان هریك را با توجه به اهداف مختلف در برنامهمي اساس
اصالح نبات مورد استفاده قرار داد و یا براي تأمين نياز مشخصي 

هایي که بيشترین ارتفاع ساقه فرعي را از خاك بکار برد. توده
ترند. ( براي برداشت مکانيزه مناسب3717دارند )مثل توده 

( و یا پر برگ 7213توده هاي کوتاه قد و خزنده )مثل توده
براي  PLC)اشنویه( براي حفاظت خاك در نقاط پر باران و توده 

 هاي مناسبي هستند.توليد ميزان علوفه خشك باال، توده
رد هاي موبر اساس نتایج این تحقيق عملکرد خشك توده

کيلوگرم در هکتار  9777تا حداکثر  1777مطالعه از حدود 
  متغير بوده است.



 

 

 

 

 

 

 

 هاتعداد خوشه، تعداد جمعیت و میانگین صفات مورد مطالعه در هریک از خوشه -9جدول 

شماره 

 خوشه

 

تعداد 

 جمعيت

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

تعداد 

 برگچه

ارتفاع ساقه 

 اصلي

تعداد کل 

 ساقه

تعداد 

شاخه 

 فرعي

 تعداد گره

 

ارتفاع ساقه 

 فرعي
 تعداد برگ

وزن 

خشك 

 ساقه

وزن 

خشك 

 برگ

درصد 

 برگ
 

درصد 

 ساقه

برگ به 

 ساقه

 عملکرد

 خشك

 عملکرد

 تر

 درصد

 ماده

 خشك

1 2 1/3a 4/1a 11/43a 41/77a 2/91a 9/2b 1/1b 79/17b 27/71a 1/7a 1/1a 17/4a 93/a 1/17a 1991/a 1111/d 1/7a 

7 1 3/1a 4/7a 11/14a 11/97a 17/22b 4/1 c 2/1b 71/3ab 17/91b 11/d 11/91c 12/3 a 47/a 1/49a 7111/c 11241a 79/7a 

9 4 3/7 a 4/7a 11/32a 19/71a 3/12b 4/4c 2b 77/4ab 17/17b 3/1c 11/4c 11/1a 44/a 1/72a 7719/b 3371b 77/1a 

4 9 3/4 a 4/9 a 11/1 a 14/1 a 11/2 b 9/1 a 1/4 a 11/4 a 37/1b 2/9 b 3/3 ab 13a 44 a 1/4 a 1271 b 1411/c 71 a 

 .دارند )آزمون دانکن( %1در سطح احتمال  يدارهاي داراي حروف غير مشابه در هر ستون اختالف معنيميانگين
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اند که براي بيان کرده( 1314و همکاران ) Doyleگرچه 
برداري اقتصادي از اسپرس باید عملکرد خشك آن با بهره

تن در هکتار برسد اما این ميزان  1/11افزایش، به  %91حدود 
و  Alizadehعملکرد با عملکردهاي گزارش شده توسط 

Jafari (7714و ) Majidi و Arzani (7773 اختالف زیادي )
تن در  4دارد. همچنين نتایج تحقيقات در ایران عملکرد زیر 

. خواني داردتحقيق هماین دهد که با نتایج کتار را نشان ميه
هایي با عملکرد علوفه باال حائز از آنجا که امروزه وجود توده

 برابربا عملکرد علوفه  PLCژنوتيپ  روازاین ،اهميت هستند
 توده یك عنوانبه تواندکيلوگرم در هکتار مي 9123

 گردد. همچنين عرفيم هاي مورد مطالعهبين توده در اميدبخش
کيلوگرم در  7311 برابربا عملکرد علوفه  3142ژنوتيپ 

 گيرد.هکتار در رده دوم قرار مي
توده بومي اسپرس از مناطق مختلف  11ارزیابي  در
، شرقيغربي و آذربایجانهاي آذربایجاناستان

Mohammadi ( 1311و همکاران )این مواد را از نظر  قابليت
هاي اسکو و اربط اسکو عملکرد علوفه بررسي نمودند و توده

 و iMajidهمچنين  .معرفي کردندهاي برتر عنوان تودهبهرا 
iArzan (7773با ) تنوع صفات ميزان و توليد ظرفيت بررسي 

 اسپرس نتيجه توده 17 در کيفي و زراعي مورفولوژیك،

باالترین کيفيت  ترتيببه سراب و اروميه هايتودهکه  گرفتند
 .دارندرا از نظر نسبت برگ به ساقه 

 ايژهوی اهميت از نباتات اصالح در صفات بين همبستگي
 تصف چند یا دو بين رابطه نوع و ميزان زیرا است، برخوردار

Nodoushan.,  Pourmoradi & Mirzaie) کندمي معين را

 ختلف،م صفات بين همبستگي تعيين دیگر، عبارتبه. (2011
 معلولي و علت روابط بررسي و آن اجزاء و عملکرد ویژهبه

 به هيمنت کهرا  اجزاء ترکيب ترینمناسب انتخاب فرصت آنها،
 & Doffing)دهد مي اصالحگران به شودمي بيشتر عملکرد

, 1992Knight).  نشان داد صفات يهمبستگدر این تحقيق 
ساقه، تعداد شاخه فرعي، تعداد بهبود صفات تعداد کل با  که

عملکرد ش یافزا ،گره، تعداد برگ، وزن خشك ساقه و برگ
 ،صفاتاین  از هریك براي گزینش ؛دادخواهد  رخ علوفه

همچنين همبستگي  .شودمي علوفه صفت در افزایش موجب

رصد دارتفاع ساقه اصلي با دار مشاهده شده بين منفي و معني
 دهد که در واقع بانشان ميبرگ و نسبت برگ به ساقه 

بر اساس گزارش  یابد.مي کاهش علوفه کيفيت ،ارتفاع افزایش
Zarabiyan ( همبستگي7714و همکاران ) داريمعني منفي و 

در گياه اسپرس مشاهده شده  برگ درصد و ساقه درصد بين
 عملکردي جزء دو این معکوس ارتباط از است که حکایت

 باشد.بر این موضوع ميیيدي أتدارد. نتایج این تحقيق نيز 

 داراي هاي مورد مطالعه ممکن استتوده که آنجایي از

 اساس بر قضاوت باشند، مختلف صفات از نظر زیادي تنوع

 ،رسدنمي نظر به صحيح مورفولوژیك صفت چند یك یا
 ازاستفاده  بر عالوه هاژنوتيپ بهترین انتخاب رو برايازاین

 استفاده مختلف آماري هايروش از همبستگي، محاسبه روش

باشد. مي ايخوشه ها تجزیهروش این از یکي که شودمي
هاي توده بين باالیي تنوع که داد نشان ايخوشه تجزیه نتایج
 .وجود دارد زراعي و مورفولوژیك صفات نظر از بررسي مورد

 هايژنوتيپانجام شده در این تحقيق  بنديگروه اساس بر

 یكهاي خوشه توده .قرار گرفتند گروه چهاردر  مورد مطالعه
 بودند که در نتيجه خشك برگ و ساقهداراي بيشترین وزن 

هاي پژنوتياز عملکرد علوفه در هکتار باالتري نيز نسبت به 
توان از برخوردار بودند. بنابراین مي دیگرخوشه  سه

نژادي و انجام انتخاب بههاي هاي خوشه یك در برنامهژنوتيپ
 .مودن استفادههاي با خصوصيات مطلوب ژنوتيپتوليد  براي

 زیادي فاصله ژنتيکي هاتوده از برخي از آنجا که بينهمچنين 

 در را نژادگربه تواندمي اطالعات این روازاین ،داشته وجود

 توليد و هاتالقي ایجاد براي دورترین والدین شناسایي

 جوامع ایجاد براي همچنين. دهد ساختگي یاري هايواریته

دور  والدین تالقي از توانمي یابيجوامع نقشه مانند خاص
 .جست سود صفت هر مبناي بر ژنتيکي زیاد فاصله داراي

 آماري هايتجزیه متعدد مزایاي به توجه بادر این تحقيق 
 به تجزیه از ها،داده ساختار عميق درك براي متغيره چند

 اول که عامل ترتيب به این .گردید استفادهنيز  هاعامل
 داراي گيردميبردر را هاداده تغييرات از حجم بيشترین

تعداد شاخه فرعي، تعداد گره،  مثبت براي و بزرگ ضرایب
تعداد برگ، وزن خشك ساقه و برگ و عملکرد تر و خشك 
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 ثرؤم عامل توانمي را آن بنابراین .بوده استعلوفه در هکتار 

است  آن نشانگر ضرایب کرد. این نامگذاري عملکردکميت بر 
 اول، داراي عامل باالي مقادیر از برخوردار هايژنوتيپ که

در این تحقيق  بنابراین هستند. بيشتري علوفه عملکرد
. 3142و  PLC :اول عبارتند از عامل نظر از برتر هايژنوتيپ

 را توجيه تغييرات ميزان بيشترین اول عامل آنکه به توجه با

 را عاملي بزرگترین ضرایب عامل این در که صفاتي از کندمي
 دوم عامل .کرد استفاده هاژنوتيپانتخاب  براي تواندارند مي

صفات ارتفاع ساقه، عرض برگ، درصد برگ و ساقه و به 
 توان آن را عاملکه مي داشت اختصاص نسبت برگ به ساقه

حجم بوته  عنوانبه سومرویشي نامگذاري نمود و عامل 
تحقيق نمودار پراکنشي این همچنين در  .گردیدمشخص 

اول و دوم نيز به خوبي با نتایج حاصل از لفه ؤمحاصل از 
 اي مطابقت نشان داده است.تجزیه خوشه
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         Abstract 

     In order to evaluate genetic variation and relationship among 20 genotypes of sainfoin, an 

experiment was conducted as a randomized complete block design with 3 replications in 

Agricultural and Natural Resource Research Center of Isfahan, during 2015-2016. Results of 

variance analysis showed significant differences among the genotypes for all traits, in exception 

of number of nodes, lateral branches, leaflets and leaf width. PLC population had the highest 

forage yield (3179 kg/h). 9147 population was the second population for forage yield (2965 kg/h). 

Correlation coefficients showed that forage yield had a positive correlation with total stems, 

number of lateral branches, nodes, leaves and leaf and stem dry weight. Using principal 

component analysis, the first three components accounted for 72% of the total variation. Number 

of lateral branches, nodes, leaf, leaf and stem dry weight and wet and dry forage yield were the 

most important traits in the first component. Stem height, leaf width, leaf and stem percentages 

and leaf/stem in the second component and leaflets, total stems, lateral stem height and dry matter 

percentage in the third component were important. Genotypes were classified into 4 groups with 

distinct variations for forage yield.  

 

Key words: Onobrychis sativa, yield, Correlation coefficient, Principal components analysis and 

Cluster analysis  


