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چکیده
این. هاي گیاهی اولین گام در اتخاذ روش اصالحی مناسب استافشانی و میزان خودناسازگاري گونهآگاهی از سیستم گرده

ژنوتیپ 25روي )عدم تنش و تنش خشکی(در دو محیط رطوبتی خودگشنیتأثیر و ودناسازگاريمنظور بررسی میزان خبهمطالعه
براي هاي هر ژنوتیپ بدین منظور نیمی از خوشه.انجام شددر قالب بلوك کامل تصادفی و حی اطر) Dactylis glomerata(علف باغ

نتایج نشان داد که میانگین تعداد دانه در خوشه . افشانی داده شدانجام خودگشنی اجباري پاکت شدند و به نیم دیگر اجازه آزادگرده
شرایط تنش خشکی، در .بود) درصد4/13معادل (عدد 2/4و براي حالت خودگشنی3/31تحت شرایط عدم تنش براي دگرگشنی 

بر تولید بذر در هر ) تنش رطوبتی(ر شرایط محیطی اثاز حکایت بود که )درصد3/12معادل (عدد2و 21/16ترتیب بهاین مقادیر
براي صفت وزن دانه در خوشه البته .شاهده گردیدهمین روند براي وزن دانه در خوشه نیز م. داشتخودگشنی و دگرگشنی حالتدو 

ها از نظر تنوع باالیی بین ژنوتیپ. بیشتر بوددر شرایط عدم تنش نسبت به شرایط تنش خشکی ها تنوع و پراگندگی بین ژنوتیپ
نتایج . دنهاي داراي بیشترین و کمترین خودسازگاري مشخص گردیدي که ژنوتیپطوربه،شاخص خودسازگاري مشاهده گردید

.پذیر استامکانآینده هاي اصالحی منظور طراحی برنامهبهدر این گیاهS1آمیخته خویشهاي همچنین نشان داد که تولید الین

.و تنش خشکیخودگشنیخودناسازگاري، علف باغ، : هاي کلیديواژه

مقدمه
لحاظ بهمهمترین گیاهان مرتعی هستند کهها ازگراس

حداث چراگاه، حفاظت و جلوگیري از تولید علوفه، ا
علف باغ با نام علمی.فرسایش خاك اهمیت زیادي دارند

Dactylis glomerataتتراپلوئید هاي گراسیک گونه از
که تعداد کروموزوم پایه دگرگشن استواي چند سالهعلوفه
صورت خودناسازگار بهبیشترو باشدمی) x=7(هفت در آن

باال و تولید مناسبايعلوفهارزش داراياین گونه. باشدمی
و معتدل(هاي مختلفمناطق دنیا با اقلیمبیشتر به بوده و

Bretagnolle(سازگاري دارد )سردسیري & Thompson,

شمال، در مناطقر ایران علف باغ پراکنش وسیعی د. )2001
و د هاي زاگرس دارکوهبا رشتهجوارهاي هماستانويمرکز

هاي طبیعی براي تولید علوفه مراتع و رویشگاهرآن داز
,Mobinشوداستفاده می از علف باغ.)(1980

،هخوراکی و ارزش غذایی باالیی برخوردار بودخوش
ودرصد3/61ي که میزان ماده خشک قابل هضم آن طوربه

باشدمیدرصد2/8پروتئین آن در مرحله گلدهی 
)Sanderson et al., با سایر ن در مقایسههمچنی. )2002

شرایط بهسیري،سرداي خاص نواحی هاي علوفهگراس
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Santen)استتر ملتحخشک و کمبود آب م & Sleper,

1996).
هاي متداول اصالح نباتات در قرن گذشته روش

ايهاي علوفهبیشترین نقش را در بهبود ژنتیکی گراس
ختلفمدر شرایطآنها منظور افزایش تولید و کاربرد به

Wang)داشته استمحیطی et al., با این حال .(2001
نظیر پیچیدگی ژنتیکی، چند ساله بودن و یوجود مسائل

موجب شد که سرعت ، )ناسازگارياز خودناشی (دگرگشنی
با دیگر گیاهان در مقایسههاگراسنژادي درهاي بهروش

Hopkins(زراعی کمتر باشد et al., ترین مرسوم.)2003
-هاي دگرگشن ایجاد واریته ترکیبی مینژادي گراسبهروش

حاصل از ترکیب هتروزیس برداري از باشد که براساس بهره
,Poehlman(هاي برتر استوار استکلن 2006&Sleper.(

هاي اینبردینگ امکان ایجاد الینعلت اثرات سوءبهدر واقع
Farsi).ستها ممکن نیدر این گراسو تولید هیبریداینبرد

& Bagheri, هاي متعددي دارند که مکانیزمگیاهان(2004
و از خودباروري جلوگیريکندکمک میباروريبه دگر

مهم و خودناسازگاري یکی از موارد .آوردعمل میبه
طور فیزیولوژیک بهباروري رامکانیزم ژنتیکی است که دگر

,Therios).شودموجب می یتی وضعخودناسازگاري(2009
است که در آن با وجود فعال بودن دانه گرده و مادگی، 

,Ehdaeiامکان تولید بذر از طریق خودباروري وجود ندارد

و د،مطالعات ژنتیک کالسیک در اوایل قرن بیستم). (1993
را گاري گامتوفیتیکی و اسپوروفیتیکیسیستم خودناساز

,Nettancourt)مشخص کرد در صورتی که عامل .(1977
گرده در هروي کالله گیاه باشد و عدم نفوذ لولاسازگاري برن

این عامل ناسازگاري را همراه داشته باشدبهکالله را
ولی در صورتی که عامل ناسازگاري در .گامتوفیتی گویند

قدري کند بهي گیاه باشد و رشد لوله گرده در خامهخامه
یتی این ناسازگاري را اسپوروفباشد که به تخمک نرسد

,Nettancourt)گویندمی بررسی در.(1977
ازجمله علف باغايعلوفهگراسهفت خودناسازگاري در

از نوعخودناسازگاريدارايه است کهشدگزارش
Allen(هستند گامتوفیتی & Hiscock, این نوع . )2008

مستقل چند آللیدو لوکوس تأثیر تحت خودناسازگاري
حاصل از بذرها در بیشتر این گونه.باشندمیzوsنامبه

کمتر ودگرگشنی حاصل ازنسبت به بذرخودگشنی
,Weimarck(بودندو چروکیدهصورت پوكهب 1963(.

-در میان ژنوتیپدگرگشنیحاصل از میزان دگرباروري
Schaaf).گزارش شدمتفاوتاین گیاههاي مختلف &

Hill, خودگشنی و در مطالعه دیگري در بررسی(1979
,Carletonدگرگشنی در گیاه اسپرس 1972)&(Knipe

آذین قرار دادن گل(خودگشنی اختیاري کهشدگزارش 
ها و یا کشت تک بوتهدرون کیسه قبل از باز شدن گل

درصد بذر در 4تا 1منجر به تولید )صورت ایزولهبه
آذین قرار دادن گل(باري در خودگشنی اجوگردیداسپرس 

سمت پایین و آغشته بهه و کشیدن گلبرگ ناون کیسدرو
اي نظیر خالل کردن کالله با دانه گرده همان گل با وسیله

درهمین مطالعهدر. شددرصد بذر ایجاد5تا 3) دندان
ولید درصد بذر ت45تا 20، اسپرسافشانی آزادگردهحالت

.شد

کسب اطالعات الزم در زمینه میزان خودناسازگاري، 
هایی که عوامل محیطی بر آن و شناسایی ژنوتیپثیر تأ

تولید براي ند نتوادرصد خودناسازگاري کمتري دارند و می
استفاده گردند، از S1هاي خویش آمیخته نسل اول یاالین

همچنین از . هاي اصالحی در گیاهان استمقدمات برنامه
براي شناسایی والدین با ارزش توانمیآمیزيخویش

,Bingham(باال و افزایش یکنواختی استفاده کردژنتیکی 

1988Kimberg &( .
اگرچه ایران خاستگاه اصلی برخی از مهمترین گیاهان 

اصالحی در زمینه باشد ولی تحقیقاتاي دنیا میعلوفه
تولید واریته ترکیبی براساس و اياصالح گیاهان علوفه

و ده استهاي برتر با موفقیت زیادي همراه نبوکلنترکیب 
تأثیر داشتن اطالعات الزم در زمینه میزان خودناسازگاري، 

هایی که درصد عوامل محیطی بر آن و شناسایی ژنوتیپ
هاي برنامهضروریات خودناسازگاري کمتري دارند از 

از این هدف این اساسبر .اصالحی در اینگونه گیاهان است
علف ي هاژنوتیپدربررسی میزان خودناسازگاريپژوهش 

نظر ها ازبین ژنوتیپباغ، بررسی تنوع ژنتیکی 
خشکیتنشامل محیطیعو بررسی نقشخودناسازگاري،

هاي داراي میزان خودناسازگاري و شناسایی ژنوتیپبر
.باشدمیدرصد خودناسازگاري کمتر

هامواد و روش
مزرعه تحقیقاتی دانشکده در1391سال این بررسی در

مزرعه لوركدر عتی اصفهان واقع کشاورزي دانشگاه صن
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ژنوتیپ 25مواد ژنتیکی مورد مطالعه .انجام شدآبادنجف
)ایران، مجارستان و هلند(از مناطق مختلف بود کهعلف باغ

عدم تنش و (در دو محیط رطوبتی آوري شده بودند و جمع
کشت هاي کامل تصادفی بلوكقالب طرحدر)تنش خشکی

محیط بدون تنش رطوبتی ، رطوبتیبراي اعمال تنش. شدند
درمتوسط کسري از کل آب(MADبا اعمال ضریب 

تخلیه شود گیاهعمق توسعه ریشهز تواند ادسترس که می
و درصد50برابر با ) بدون اینکه به گیاه تنشی وارد شود

90برابر با MADمحیط تنش رطوبتی با اعمال ضریب 
Allen)شددر نظر گرفته درصد  et al.,1998). براي کنترل

آب خاك از روش درصد رطوبت وزنی خاك در عمق صفر 
60تا 40متري و سانتی40تا 20متري، سانتی20تا 

.شداستفادهگیري از خاك متري با روش نمونهسانتی
مقدار تخلیه رطوبت از خاك براساس مقدار تبخیر همچنین 

و نتیثما-پنمن-و تعرق چمن با استفاده از رابطه فائو
شدنیز برآوردضریب گیاهی داکتیلیس طی دوره رشد

(Allen et al.,1998).از هر در مزرعهتحقیقدر این
در هر وانتخاب شدبه تصادفبوته8علف باغ ژنوتیپ

انجام خودگشنیبراي دهیها قبل از گلنیمی از خوشهبوته
-گردهها اجازه آزادو به بقیه خوشهبا کاغذ سلوفن پاکت شد

هاي پاکت گرفته در پایان فصل زراعی بوته.افشانی داده شد
جداگانهژنوتیپاز هر افشان شدهگردههاي آزادو بوتهشده

و صفات بذري تعداد دانه در خوشه و وزن ندبرداشت شد
تعیین شاخص منظور به.شدثبتآنها دانه در خوشه در 

ورت نسبت صبهکهزیرخودسازگاري با استفاده از فرمول 
هاي حاصل از افشانی به بذرگردههاي حاصل از خودبذر

شد استفاده شود، برحسب درصد بیان میافشانیآزادگرده
)(Zapata & Arroyo, 1978.

تعداد )/ (افشانیتعداد بذر حاصل از دگر گرده(×100
شاخص خودسازگاري) = افشانیبذر حاصل از خودگرده

مقایسه و اریانستجزیه ومحاسبات آماري شامل
)LSD(داريت معنیوروش حداقل تفابههامیانگین ژنوتیپ

و نمودارهاي انجام شدSASافزار آماري با کمک نرم
.ترسیم شدندMinitabپالت با استفاده از برنامه باي

نتایج
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر 

- و اثر حالت گردهدرصد 5محیط رطوبتی در سطح احتمال 

درصد براي دو 1افشانی و اثر ژنوتیپ در سطح احتمال 
-معنیتأثیر دانه در خوشه و وزن دانه در خوشهصفت تعداد 
داد دار شدن اثر ژنوتیپ نشان معنی. )1جدول (دار داشتند

اي از نظر این دو صفتابل مالحظهها تنوع قکه بین ژنوتیپ
.وجود دارد

یستم گردهافشانی نتایج نشان داد که در مقایسه بین دو س
میانگین تعداد دانه در خوشه در حالت دگرگشن عموما 

دو محیط نرمال میانگین در مقایسه . بیشتر از خودگشن بود
تعداد دانه در خوشه در و تنش خشکی نتایج نشان داد که 

21/16در شرایط عدم تنش به 3/31حالت دگرگشنی از 
در حالت خودگشنی . یافتشرایط تنش خشکی کاهش در

در شرایط تنش 2در شرایط عدم تنش به 2/4این میزان از 
براي هامقایسه بین ژنوتیپ). 2جدول (کاهش نشان داد 

در .بوددارمحیط معنیهر دوصفت تعداد دانه در خوشه در
بیشترین و 4ژنوتیپ در حالت دگرگشنیشرایط نرمال 

در .خوشه را تولید نمودنددر دانهکمترین تعداد 21ژنوتیپ 
2بیشترین و ژنوتیپ 7ژنوتیپ خودگشنی اجباريسیستم 
خشکیدر شرایط تنش. را تشکیل دادنددانهتعداد کمترین 

و )عدد36(بیشترین24یپ ژنوتنیز براي حالت دگرگشنی 
به خود اختصاص را )عدد7(دانهتعداد کمترین5ژنوتیپ 

ژنوتیپ ،یدر حالت خودگشنصفت اینهمچنین براي. دادند
0(دانهتعدادکمترین11و ژنوتیپ )عدد4(بیشترین10

. به خود اختصاص دادندرا )عدد
بیشترین تعداد 13و 4ي هادر شرایط عدم تنش ژنوتیپ

کمترین تعداد دانه را در حالت 5و 21هاي دانه و ژنوتیپ
ترین بیش10و 3، 7هايهمچنین ژنوتیپ. ندداشتدگرگشنی 

کمترین تعداد دانه را در 13و 2هايتعداد دانه و ژنوتیپ
- ژنوتیپ،در شرایط تنش. خودگشنی اجباري تولید کردند

5ترتیب بیشترین تعداد دانه و ژنوتیپ به16و 12، 24هاي 
هايدانه را در حالت دگرگشنی و ژنوتیپتعداد کمترین 1و 

هاي ه و ژنوتیپترتیب بیشترین تعداد دانبه21و 16، 10
ترتیب کمترین تعداد دانه را در حالت به7و 18، 11

با توجه به نتایج تعداد دانه . خودگشنی اجباري تشکیل دادند
افشانی ها در هر دو حالت گردهتولید شده در ژنوتیپ

در شرایط عدم تنش نسبت به ) خودگشن و دگرگشن(
( محیطیدر هر دو شرایط5ژنوتیپ . شرایط تنش بیشتر بود

در حالت دگرگشنی تعداد دانه کم تشکیل ) عدم تنش و تنش
در هر دو شرایط محیطی تعداد 10در مقابل ژنوتیپ . داد
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- تواند براي برنامهدانه خودگشن زیادي تشکیل داد که می
.هاي اصالحی مورد استفاده قرار گیرد

هر ها دربین ژنوتیپتفاوت از نظر شاخص خودسازگاري 
،دبودارمعنی)2جدول ()و تنشعدم تنش(حیطی مشرایطدو
یپ و ژنوت)51/34(بیشترین درصد21ي که ژنوتیپ طوربه

در شرایط عدم خودسازگاري را)93/5(کمترین درصد13
بیشترین درصد10ژنوتیپ در شرایط تنش.نشان دادندتنش

خودسازگاري را )0(کمترین درصد11و ژنوتیپ )44/24(
در هر دو شرایط 3و 10هايهمچنین ژنوتیپ.نشان دادند

- نشان میکهبودنددرصد خودسازگاري باالیی دارايمحیطی
میانگین . قادر به تولید بیشترین میزان بذر خودگشن هستنددهد 

نسبت به )87/12(درصد خودسازگاري در شرایط تنش
دهد که نشان مییافتکاهش )78/14(شرایط عدم تنش

. رایط تنش کاهش یافته استشدر خودگشنی 
و در شرایط عدم تنش نیزبراي صفت وزن دانه در خوشه 

وجود داشت دار ها تفاوت معنیبین ژنوتیپدر حالت دگرگشنی
21و ژنوتیپ ) گرم47/37(دانهبیشترین وزن13ژنوتیپ و

همچنین.)2جدول (تولید نمودندرا )82/11(دانهکمترین وزن
در خودگشنی اجباريحاصل از خوشهدردانهوزن براي

،شدمشاهدهيدارها تفاوت معنی، بین ژنوتیپشرایط عدم تنش
و )گرم65/4(دانهبیشترین وزن7ي که ژنوتیپ طوربه

در . تولید نمودندرا )گرم6/1(دانهکمترین وزن2ژنوتیپ 
ها نیز براي حالت دگرگشنی بین ژنوتیپخشکیشرایط تنش

وبراي وزن دانه در خوشه وجود داشت ياردتفاوت معنی
را به خود دانهکمترین وزن1بیشترین و ژنوتیپ 24ژنوتیپ 

ژنوتیپ ،در حالت خودگشنصفت اینبراي.اختصاص دادند
.دادندنشانرا دانهکمترین وزن11بیشترین و ژنوتیپ 10

در دگرگشن در خوشه در حالتدانهمقایسه میانگین وزن 
هاي دگرگشن ژنوتیپکه خودگشن نشان داد حالت مقایسه با

. وزن دانه در خوشه باالتري نسبت به خودگشنی داشتند
داد که وزن دانه در خوشه در حالتهمچنین نتایج نشان 

در شرایط 82/9در شرایط عدم تنش به 34/21دگرگشنی از 
در 84/2از در حالت خودگشنی این میزان . تتنش کاهش یاف

.در تنش کاهش نشان داد12/1به عدم تنش
از نظر وزن دانه در حالت دگرگشنیدر شرایط نرمال 

ترتیب بیشترین وزن و به9و 18، 4، 13هاي ژنوتیپ
در حالت . کمترین وزن را نشان دادند5و 21هاي ژنوتیپ

بیشترین وزن و 21و 10، 3، 7هاي خودگشنی ژنوتیپ
زن را به خود ترتیب کمترین وبه23و 2هاي ژنوتیپ

16و 12، 24هاي در شرایط تنش ژنوتیپ. اختصاص دادند
کمترین وزن 5و 1هاي ترتیب بیشترین وزن و ژنوتیپبه

3و 16، 10هاي بذر را در حالت دگرگشنی و ژنوتیپ
ترتیب به7و 18، 11هاي ترتیب بیشترین وزن و ژنوتیپبه

. ل دادندتشکیرا کمترین وزن در حالت خودگشنی اجباري 
در شرایط تنش و عدم تنش وزن دانه 3و 10هاي ژنوتیپ

. زیاد بودآنها خودگشن 

منظور بهتجزیه واریانس صفات تعداد دانه و وزن دانه در خوشهمیانگین مربعات حاصل از -1جدول 
باغهاي علفبررسی میزان خودناسازگاري در ژنوتیپ

)گرممیلی(خوشهوزن دانه درتعداد دانه در خوشهمنابع تغییر
56/5*53/4*1محیط رطوبتی

2ns01/0ns07/0)محیط رطوبتی(تکرار 
06/0**07/0**24ژنوتیپ

24ns04/0ns04/0ژنوتیپ×محیط رطوبتی
48ns02/0ns03/0)محیط رطوبتی(ژنوتیپ ×تکرار 

26/37**72/38**1افشانیحالت گرده
24ns04/0ns04/0افشانیگردهحالت×ژنوتیپ 

1ns01/0ns001/0افشانیحالت گرده×محیط رطوبتی 
24ns03/0ns02/0افشانیحالت گرده×ژنوتیپ ×محیط رطوبتی 

5004/003/0خطا
9/214/25(%)ضریب تغییرات

ns ، * باشدرصد مید1درصد و 5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنیبه**:و.
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هاي علف باغدر ژنوتیپ) تعداد دانه در خوشه، وزن دانه در خوشه و شاخص خودسازگاري(مقایسه میانگین صفات بذري -2جدول 
) گرممیلی(وزن دانه در خوشه %خودسازگاري تعداد دانه در خوشهشماره
تنشعدم تنشتنشتنشعدمتنشتنشعدمژنوتیپ

خودگشندگرگشنخودگشندگرگشنخودگشندگرگشننخودگشدگرگشن
175/2608/433/867/126/152027/188/297/401/1
242/2625/258/112/252/899/1899/156/113/854/1
38/4187/683/1492/243/1666/1957/2641/468/993/1
44888/287/1592/299/538/1827/3196/147/973/1
505/1723/33/715/191/1875/1568/124/208/58/0
692/2942/321/1688/042/1140/594/1813/215/1059/0
775/2567/708/1383/077/2937/652/1565/479/753/0
817/34475/1692/171/1144/1163/2275/229/1018/1
933/3719/309/1156/255/807/2357/3065/281/657/1
1055/2384/61964/403/2944/2441/1416/477/1062/2
1196/3078/379/11019/12099/2059/29/70
1283/2667/304/2781/266/134/1091/1631/239/1669/1
1378/4678/278/1843/193/559/747/3711/268/1088/0
141/362/31/188/186/894/96/2625/203/996/0
1583/2742/375/1525/128/1294/797/1835/249/971/0
1625/3533/575/255/313/1557/1361/2364/372/1516/2
1724/2993/475/1125/286/1615/1901/2019/399/753/1
1813/4135/108/029/762/728/323/284/653/0
199/244/543/1153/169/2135/1332/154/342/799/0
2004/2367/375/1175/191/1589/1442/1546/20/704/1
2114/1657/578/203/351/3488/1582/1117/475/1183/1
2288/3183/388/1558//103/1297/957/2273/254/1005/1
23328/248/1518/175/864/743/2187/139/1079/0
2472/3167/563/3613/387/1753/867/2189/359/2074/1
2508/3858/375/1913/241/976/106/2114/258/1014/1
A3/31B20/4A21/16B00/2A78/14B87/12A34/21B84/2A82/9B22/1کلمیانگین
LSD اثر

8/2818/395/1091/196/177/1379/2123/205/612/1اصلی

LSD اثر
35/146/544/1192/1011/3متقابل

.هستنددارختالف معنیادارايLSDهستند براساس آزمون متفاوتی که داراي حروف افشانی ي گردههاسیستممیانگین 
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بحث
که داشت از آن حکایت نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

ها ها تنوع ژنتیکی باالیی وجود دارد و ژنوتیپبین ژنوتیپ
سه - در شرایط تنش نسبت به شرایط عدم تنش براي هر دو

کمبود آب منجر . گیري کاهش نشان دادندصفت مورد اندازه
علت بهتوانده میعملکرد شد کءبه کاسته شدن شدید اجزا

مختل شدن تبادل گازي برگ باشد که نه تنها اندازه منبع و 
کند، بلکه به بارگیري آوند آبکش، مخزن را محدود می

Anjum)زند جابجایی مواد و توزیع ماده خشک آسیب می

et al., همچنین بسته شدن روزنه در پاسخ به . (2011
اعث کم شدن افتد و بمحتواي رطوبتی کم خاك اتفاق می

. شودفتوسنتز میفرایند و در نهایت اختالل در Co2جذب 
تمام این اتفاقات در گیاه منجر به کاهش عملکرد و اجزاي 

Anjum)(شود عملکرد می et al., 2011 .
اثر محیط رطوبتی بر داد کهنتایج تجزیه واریانس نشان 

روي صفات تعداد دانه در خوشه و وزن دانه در خوشه 
تنش خشکی در مراحل حساس . )1جدول (بودار معنید

شدن دانه، نپرسبب افشانی و پر شدن دانه تشکیل گل، گرده
گردید، که در نهایت باعث چروکیدي آن و کاهش وزن دانه

هاي فسکیوي بلند در در مطالعه ژنوتیپ. شدافت عملکرد 
ي زودرس، دیررس و والدینی گزارش هاسه گروه ژنوتیپ

ملکرد بذر در شرایط تنش خشکی در هر سه عشده است که 
2011(هاي مورد بررسی کاهش یافتنوتیپگروه ژ

Norozi,(.تواند در مراحل رشد رویشی تنش خشکی می
، ي نمو گامتوفیتیهاي گل، مرحلهگیاه، تشکیل آغازه

مرحله درنهایت افشانی و باروري دانه و ي گردهمرحله
از تنش وارده در خسارت ناشی . پرشدن دانه رخ دهد

ي زایشی گیاه بسیار شدیدتر بوده و کاهش زیاد مرحله
عملکرد به لحاظ حساسیت گیاه در این مرحله و ترکیبی از 

همراه بهعوامل کاهش رطوبت خاك و تبخیر باالي آب
کمبود منابع آبی آخر فصل و تنش گرما را درپی دارد

)Blum, گزارشدر شرایط خشکی انتهاي فصل ).2011
ترتیب سرعت کاهش یافته و بدینبهکه میزان فتوسنتز،شده 

هاي جاري براي پر شدن دانه کافی نخواهد بودآسیمیالت
)Shah and Paulsen, 2003(.

تعداد داد کهافشانی نشان نتایج حاصل از شرایط گرده
دانه در خوشه و وزن دانه در حالت دگرگشنی نسبت

از طبیعت دگرگشن این حکایت و بودخودگشنی بیشتر به

کاهش میزان بذر گیاه علف باغ در حالت . داردگیاه 
زمانی در رسیدن اندام نر از عوامل عدم همر ثمتأخودگشنی 

در مطالعه روي . و ماده و خودناسازگاري گامتوفیتی است
هاي حاصل از خودگشنی گزارش شده که دانههاگراس

ی بسیار کمتر و هاي حاصل از دگرگشناجباري نسبت به دانه
اندازه و مقیاس مشخصی ندارد و ضعیف و چروکیده بودند

1946).(Change,اي مشابه با این مطالعه در در طی مطالعه
در دو حالت Bromus hordeaceumايگیاه علوفه

خودگشنی اجباري و دگرگشنی تشکیل دانه مشاهده شد 
ولی تشکیل دانه در حالت خودگشنی نسبت به دگرگشنی،

,Weimark(کم و ضعیف گزارش شد  1963(.
شرایطدر که در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد 

و وزن دانه در خوشه تعداد ،فاتصمیانگین رطوبتی مختلف
.شنی بر خودگشنی برتري کامل دارددگرگدر حالت 

هاي همچنین تنش رطوبتی بر میزان خودناسازگاري ژنوتیپ
ي که بر شدت طوربه،تدار داشمعنیتأثیر علف باغ 

هاي علف باغ مورد ژنوتیپ. افزودآنها خودناسازگاري 
تنوع ژنتیکی قابل شاخص خودسازگاري بررسی از نظر 

مشاهده شد که 2جدول براساس .اي را نشان دادندمالحظه
چون در هر دو ،براي تولید دانه مطلوب نیست5ژنوتیپ 

و وزن دانه شرایط محیطی در حالت دگرگشنی تعداد دانه
در مقابل . ها داشتکمتري نسبت به سایر ژنوتیپ

در هر دو شرایط محیطی در حالت 3و 10يهاژنوتیپ
خودگشنی اجباري دانه زیاد تشکیل داده و وزن دانه حاصل 

- موجود میمواد ژنتیکیاز تنوع بنابراین .نیز باال بودآنها از 
هاي ید الینهاي متحمل و تولژنوتیپتوان در جهت انتخاب 

.استفاده کردهاي اصالحی آینده در برنامهS1خویش آمیخته 
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Abstract
Knowledge of the pollination system and the amount of self-Incompatibility is the first step

for choosing appropriate breeding method. This study was conducted to investigate the amount
of self- incompatibility and selfing in 25 genotypes of cocksfoot Dactylis glomerata, a perennial
forage grass, under two moisture environments (non-stress and drought stress) based on a
randomized complete block design. Half of the panicles of each genotype were bagged for
obligate selfing and the rest were allowed to open pollinate. The results showed that under non
stress conditions the average number of seeds per panicle for open pollination was 31.3 and for
selfing was 4.2. Under drought stress conditions, these values were 21.16 and 2.0, respectively,
indicating that the effect of relative environmental conditions (drought stress) on seed
production in terms of both selfing and crossing. The same trend was also observed for seed
weight. Under non-stress conditions variation among genotypes for seed weight per panicle was
more than stress conditions. High variability was observed among the genotypes for self-
compatibility index and for this regards the genotypes with the highest and lowest
incompatibility rate were determined. The results also showed that the production of the inbred
lines in cocksfoot is possible in order to develop new improved varities.

Key words: Orchard grass, Self- incompatibility, Selfing, Drought stress.


