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 چكيده

  ژنوتيپ علف گندمي31، و اجزاي عملكردبذر به منظور بررسي تنوع و تشريح روابط بين عملكرد 
(Agropyron desertorum)  ، مزرعه تحقيقاتي  در ،دو آزمايش آبي و ديم در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكراردر

  تعداد سنبلچه در ارتفاع بوته، طول سنبله،افشاني،  گردهتاريخ ظهور سنبله و.  مورد مطالعه قرار گرفتنداراكدانشگاه آزاد اسالمي 
، تعداد ساقه در بوته، وزن بذر در سنبله، تعداد بذر در سنبله، شاخص دانه كل، وزن هزار طول پدان، اندازه برگ پرچم،سنبله

اي در كليه صفات مورد  نتايج بدست آمده بيانگر وجود تنوع قابل مالحظه. گيري شد برداشت و عملكرد بذر و علوفه اندازه
. دار بود و معنيمثبت تعداد سنبلچه  و برداشتشاخص  ،تعداد ساقهصفات ضرايب همبستگي بين عملكرد بذر و . بررسي بود

 شاخص برداشت افشاني و  گرده تاريخ،تاريخ ظهور سنبلهو با صفات  تبرابطه مث ساقه،تعداد  و ارتفاع بوتهبا عملكرد علوفه 
عامل . ناسايي شدندشو علوفه  بذر مرتبط با عملكرد مهمترين متغيرهاي ،عاملهاتجزيه به بر مبناي . داشتدار  منفي و معني رابطه

عملكرد  باعامل دوم و  ارتباط داشت افشاني گرده و ظهور سنبله و ارتفاع بوته و كاهش مدت زمان عملكرد علوفهاول با افزايش 
موجود در ژنوتيپهاي .  گروه قرار گرفتند7، ژنوتيپها در اي خوشهدر تجزيه بود مرتبط   ساقه و شاخص برداشتراكمت، بذر

 . ها برتري داشتند نسبت به بقيه گروهو بذر علوفه توام عملكرد از لحاظ  6 و 5 هايكالستر
 
  تجزيــهعاملهــا وبــه تجزيــه ،  عملكــرديبــذر، اجــزا، عملكــرد (Agropyron desertorum)علــف گنــدمي  : كليــديهــاي واژه

 .كالستر
 

 مقدمه
يكي ، )(Agropyron desertorum گروپيرون دزرترومآ

مرتعي براي ايجاد چراگاه و توليد هاي با ارزش  از گرامينه
غير از خاكهاي رسي ه روي انواع خاكها ب. علوفه است

تا حدودي نسبت  خوبي رشد كرده وه  ب،يا شني سنگين و
 قبل از مرحلهتا چنانچه . به قليايي بودن خاك مقاوم است

ارزش غذايي  ،دام قرار بگيرد ظهور گل مورد استفاده
ر به منظو .)1373، همكاران و پيماني فرد( بااليي دارد

 خشك، به طور معمول گياه را پس استفاده از حداكثر ماده
افشاني درو  گردهها و قبل از شروع گل از ظاهر شدن

رغم افزايش  برداشت ديرتر از اين مرحله، به. كنند مي
عملكرد علوفه، موجب كاهش كيفيت علوفه خواهد شد 
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(Jafari et al. 2003). فرم بيولوژيك  يداراگونه ن يا
.  استسرما  وكيبسيار مقاوم به خش اي، دائمي و دسته

 خشك ييط آب و هواي، به شراAgropyronاهان جنس يگ
 ,Cerpo)دارند  ي خوبيران، سازگاري مشابه ايا ترانهيمد

2000).  
و در هستند دگرگشن اني گياه Agropyronجنس 

، يبيبه طور تقرهاي مربوط به گل داخل گلچه، بخش
هاي پر مانند و يك  مه با كاللهشه از سه پرچم، دو خاهمي
 Vansanter) شود خمدان با يك تخمك منفرد تشكيل ميت

& Sleper, 1994) .رسد و  هاي اين گياه به دو متر مي ريشه
براي تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش مناسب است 

(Alderson & Sharp, 1995) . 
هاي مرتعي  كشت گرامينهيكي از مشكالت توسعه 

 رون دزرتروم، كم بودن عملكرديگروپآچند ساله، از جمله 
بر اساس . باشد بذر و حساسيت آن به ريزش بذر مي

هاي   عملكرد دانه در گرامينه،)Wagoner ) 1990گزارش
ساله نخواهد بود  يكهاي  گونه هرگز به اندازه ،چند ساله
ساله و چند   يكيرويشتيپ را تفاوت در  و دليل آن

نيمي از  ،هاي چند ساله در گونهزيرا  ،داند ها مي الهس
گياه در ريشه ماني  زندهبراي دست آمده از فتوسنتز انرژي ب
يم ديگر آن به مصرف توليد بذر شود و ن ميذخيره 

چندساله  مينه گونه گرا27 آزمايش روي 51نتايج . رسد مي
 1000 هميشه از ،عملكرد بذرنشان داد كه متوسط 

 با اين. (Wagoner, 1990)د وكمتر بر هكتار كيلوگرم د
به بيش از عملكرد بذر بر امكان افزايش ، اين محقق حال

 6 در ،)Oram ) 1996در آزمايشي. د داشتياين مقدار تأك
هاي ناتني براي علوفه و بذر در چاودار دوره گزينش فاميل

 ،دو جهت هردر گزينش گزارش نمود كه  ،وحشي
  .ه استبود با مقاومت به ريزش بذر همراه وآميز  تيفقؤم

ها، عالوه بر افزايش عملكرد علوفه، در اصالح گراس
اي برخوردار  يش عملكرد بذر نيز از اهميت ويژهافزا

صلي در معرفي ارقام عنوان يكي از اهداف ا است و به
 ،زيرا ارقام علوفه پرمحصول جديد. باشد اصالح شده مي

د تا نبرخوردار باشهم مطلوبي  بذرد يتول توانبايد از 
 هايگزارش. را در سطح وسيعي كشت نمود هابتوان آن

متعددي مبني بر وجود تنوع براي عملكرد بذر و صفات 
 شر شده استتاي من هاي علوفهس در گرا،مورفولوژيكي

Nguyen & Sleper, 1983) و (Elgersma, 1990 . يكي از
آزمايش اي، گزينش همراه با  روشهاي اصالح گياهان علوفه

 بستگي به تنوع با ايجاد ،فقيت در گزينشؤم. نسل است
ي در هاي متعددگزارش. بي ژنتيكي و هتروزيس داردنوتركي

ژنتيكي بين ژنوتيپهاي  دست است كه با افزايش فاصله
هاي تالقي  هاي گراسها، احتمال هتروزيس در برنامه گونه

 (Peters & Martinelli, 1989 يابد افزايش مي
; (Humphreys, 1991. در تالقي بين ژنوتيپهاي با فاصله 

 هتروزيس ،ژنتيكي بيشتر، از طريق نوتركيبي ژنتيكي
بندي  گروه. (Humphreys, 1991) نمايد بيشتري بروز مي

 ژنتيكي، وقتي در يك برنامه ژنوتيپها براساس فاصله
طور همزمان چندين صفت ه ثر است كه بؤاصالحي م

به رغم نقش منحصر به فرد . دمورد بررسي قرار گيرن
سفانه اطالعات أهاي دامي، مت وردهاگراسها در توليد فر

 در بين اندكي درباره تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و علوفه
 رون دزرتروميگروپآداخلي و خارجي  هاي ارقام و توده

هدف از اين . موجود در بانك ژن منابع طبيعي وجود دارد
 موجود يف گندمعلارزيابي ژرم پالسم ) 1مطالعه 
هاي برتر براي ك ژن منابع طبيعي و تعيين ژنوتيپدر بان

 تعيين الگوي تنوع )2 ،سازگار و پرمحصولمعرفي ارقام 
ها براساس عملكرد بذر و بندي ژنوتيپ ژنتيكي و گروه
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هاي آماري چند ت مورفولوژيكي با استفاده از روشصفا
 . شدبا مي) هاعاملتجزيه كالستر و تجزيه به (متغيره 
 
 هاروش و مواد

ــي از   ــن بررسـ ــپژنو 31در ايـ ــدم تيـ ــف گنـ   ي علـ
)Agropyron desertorum( قطعه زمـين مـورد   . استفاده شد

، دانشگاه آزاد اسالمي اراك     تحقيقاتي هدر مزرع واقع  آزمايش  
كيلوگرم كـود    200پاشي به مقدار    پس از كود   ،1383پاييز  در  

ديسك و ماله زده  كيلوگرم كود ازته در هكتار، 100فسفاته و 
. رم بذر در هكتار انجام گرفت كيلوگ10 ا تراكمشد و كشت ب

ـ 2 خط  4 متر شامل    1 × 2هاي آزمايشي به ابعاد     تكر ه  متري ب
كشت بـه صـورت    . متر از يكديگر بودند    سانتي 25 هاي  هصلاف

ها در قالب   تيپ كه ژنو  يطور  به ،ديانجام گرد  سترديفي و با د   
ايـن  .  تكرار كشـت شـدند     3ا  طرح بلوكهاي كامل تصادفي ب    

 يآب در دو شرايط مطلوب ، در دو قطعه زمين جداگانهيبررس
 آبيـاري   ،در شرايط مطلـوب   . و تنش خشكي به اجرا در آمد      

ـ       كرت بـه طـور    ( صـورت مرتـب   ه  ها براساس نياز آبي گيـاه ب
 انجام شد در فصل رويش    ) بار  روز يك  7آبياري هر   ن  يانگيم
زمـان    يـك دور آبيـاري     زصرف نظر ا   ،در آزمايش دوم   يول

ميـانگين بلنـد   ( كاشت، تنها از نزوالت آسماني اسـتفاده شـد       
در  .)اسـت   ميليمتـر  350 اراك حـدود     انهي سال مدت بارندگي 

 اجتناب ييايميكش شفصل رويش، از كاربرد سموم علفطول 
 .صورت مكانيكي مبارزه گرديده هاي هرز ب با علفو

دو سال انجام  به مدت ،گيري صفات اين پژوهش اندازه
 : قرار گرفتيريگ  مورد اندازهزيرصفات و  گرديد

براساس تعداد روز از اول فروردين : تاريخ ظهور سنبله
 . هر كرتيها سنبلهاز  ك سوميتا ظهور 

تعداد روز از اول بر اساس : افشاني گردهتاريخ 
سوم از ك ي  رويپرچمها فروردين تا ظاهر شدن

 . هر كرتيها سنبله
 ي بوته به شكل تصادف10 در هر كرت :تهارتفاع بو
ن ساقه يدر هر بوته، بلندتردند و سپس يانتخاب گرد
ن با ياز زم مترسانتيو ارتفاع آن بر حسب  انتخاب شده

 ن به دستيانگيت مي شد و در نهايريگ كش اندازه خط
 .ديادداشت گرديآمده، به عنوان ارتفاع بوته در هر كرت 

بوته به شكل  10ر كرت  در ه:تعداد ساقه در بوته
هاي بارور در  ميانگين تعداد پنجهو تصادفي انتخاب شدند 

 .آنها مشخص گرديد
 قطع پس ازگيري علوفه،  براي اندازه: عملكرد علوفه

توزين تر   علوفه، متري سانتي6در ارتفاع كرت هر  علوفه
صورت جداگانه در پاكت گذاشته ه ب از آن، يا شد و نمونه

 12مدت ه  بC100˚ دمايو در ها در آون  هنمونتمام . شد
عملكرد علوفه هر . ساعت خشك و سپس توزين شدند

خشك محاسبه و برحسب تن در   بر اساس مادهكرت
 . هكتار محاسبه گرديد

به شكل تصادفي   بوته5هر كرت  از :طول سنبله
بر  كش با خطها  لهسنبانتخاب شدند و ميانگين طول 

 .ي شدگير متر اندازهحسب سانتي

 به شكل  بوته5 هر كرت ازاز  ::تعداد بذر در سنبله
 شمارش سنبلهها در هر  تعداد دانهد و تصادفي انتخاب ش

 .گيري شد و ميانگين

رت پس از تميز كردن و  كهر در: وزن بذر در سنبله
 هر سنبله  سنبله، ميانگين وزن بذر در10ذر بوجاري ب

 .محاسبه گرديد
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 بوته به شكل 10ر كرت از ه :تعداد سنبلچه در سنبله
شمارش سنبله  در هر ها سنبلچهتعداد  و تصادفي انتخاب

 .ديگردشد و در پايان ميانگين آنها محاسبه 

 عدد بذر 1000با شمارش و توزين  :وزن هزار دانه 
 .با بذر شمار محاسبه گرديد

 بوته به شكل 10در هر كرت : سطح برگ پرچم 
 كش مدرج  از خط و با استفادهتصادفي انتخاب گرديد

ن برگ به يتر كين حاصل ضرب طول و عرض نزديانگيم
متر مربع محاسبه ي، بر حسب سانت)برگ پرچم(سنبله 

 .ديگرد

 بوته 10از  ):فاصله برگ پرچم تا سنبله (طول پدانكل 
 ميانگين فاصله برگ پرچم تا زير ،انتخابي در هر كرت

 .دگيري ش متر اندازه بر حسب سانتي،سنبله هر بوته

هاي هر  پس از قطع كردن كليه بوته: عملكرد بذر 
 كوبيدن و جدا كردن كاه و كلش، كرت و خشك كردن،

 . محاسبه گرديد در هكتارلوگرمي كحسببذر آنها بر وزن 

با تقسيم كردن وزن بذر هر كرت  :شاخص برداشت 
 .بر وزن بيوماس هوايي بدست آمد

 
 هاي آماري تجزيه

صفت در تنوع كل، كاهش ر به منظور تعيين سهم ه
با  هاعاملها و تفسير بهتر روابط، از تجزيه به  حجم داده
فاده  ژنوتيپ است31 صفت بر روي 14 نيانگي ماستفاده از

 رسم عامل اولها بر روي دو شد و دياگرام پراكنش ژنوتيپ
بندي  به منظور تعيين الگوي تنوع ژنتيكي، گروه .گرديد
، تجزيه كالستر به كي بين آنهاها و تعيين فاصله ژنتيژنوتيپ

 با استفاده از ،اقليدسي  و مقياس فاصلهWardروش 
براي تجزيه آماري  .متغيرهاي استاندارد شده انجام شد

براي رسم نمودارها از نرم  و SAS-9 ها از نرم افزار داده
 .استفاده گرديد Excel و MINITAB-14 يهاافزار

 
 نتايج 

مبستگي فنوتيپي دوگانه نتايج بدست آمده از تجزيه ه
ضريب همبستگي .  آمده است1بين صفات، در جدول 

 شاخص برداشت و ،تعداد ساقهصفات  بين عملكرد بذر و
عملكرد  . بوددار معنيتعداد سنبلچه در سنبله مثبت و 

 بارور، تعداد يها د ساقهتعداارتفاع بوته، صفات،  باعلوفه 
 دار معني  وطه مثبتراب دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله

 و افشاني گردهو با صفات تاريخ ظهور سنبله، تاريخ 
جدول  ( داشتدار معنيمنفي و شاخص برداشت رابطه 

 1 يهاعامل، مقادير ويژه حاصل از هاعاملدر تجزيه به . )1
و  10، 10، 16، 17، 20 ترتيب يك بيشتر بودند و به از 6تا 
ها ريمتغريانس  درصد از كل وا83 درصد و در مجموع 10

ماكس يپس از چرخش ور ).2جدول  (را توجيه نمودند
زمان ظهور   صفاتيها مشخص شد كه عامل اول روعامل

، ارتفاع بوته و عملكرد علوفه افشاني گردهسنبله، زمان 
 صفات تعداد ساقه، عملكرد يعامل دوم رو. ثر استؤم

و بذر  صفات وزن .ثر بودؤم ،بذر و شاخص برداشت
همبستگي عامل سوم اندازه برگ با و در سنبله ر تعداد بذ

ترتيب  به چهارم و پنجم يهادر عامل. داشتندي دار معني
ت ياهم يدارادانه  تعداد سنبلچه در سنبله و وزن هزار

 ). 2جدول (بودند  يشتريب
 صفت 14از هر  Wardبه روش اي  در تجزيه خوشه

 وگرام با برش دندر واستفاده گرديد ، ژنوتيپ31بر روي 
متفاوت قرار   گروه7ها در ژنوتيپ ،9/32در فاصله اقليدسي 

 به روش هاكالسترن يبن يانگيسه مي مقا،)1شكل  (گرفتند
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شخصات هر مبر اين اساس  و )3جدول  (دانكن انجام شد
  .دين گرديير تعيبه شرح زكالسترها ك از ي

از  پاكوتاه و ،ار ديررسيبس: 1 هاي كالستر ژنوتيپ
داراي ارزش كمتري تعداد ساقه د علوفه و لحاظ عملكر

 .بودند
، عملكرد بذربراي صفات : 2 هاي كالسترنوتيپژ

 داراي ارزش كمتريشاخص برداشت و سطح برگ پرچم 
 .بودند

وزن هزار  عملكرد بذر و از لحاظ: 3 هاي كالسترژنوتيپ
 .بودند يداراي مقدار بيشتردانه 

ملكرد ع و از لحاظ رسدير: 4 هاي كالسترژنوتيپ
و طول پدانكل داراي ارزش  وزن هزار دانهو  علوفه

 تعداد سنبلچهو  شاخص برداشت در مقابل ؛كمتري بودند
 .  بودبيشترآنها  در سنبله
 بسيار زودرس و از لحاظ ساير :5 هاي كالسترژنوتيپ

 .صفات در حد متوسط بودند
 يمقدار براداراي بيشترين : 6 هاي كالسترپژنوتي
 . سنبله بودندطول و  ارتفاع بوته، علوفهعملكرد

داد تع و از لحاظ صفات سردير: 7 هاي كالسترژنوتيپ
پدانكل طول  و برگ پرچماندازه ، عملكرد بذر، ساقه

 . بودندداراي ارزش بيشتري 
 درعامل اول دو بر اساس  ژنوتيپ 31پراكندگي 

زمان  بر صفات يادي زتأثيرعامل اول .  آمده است2شكل 
، ارتفاع بوته و عملكرد علوفه افشاني گرده سنبله و ظهور

ها در تمايز گروه ي مهمش نقياد شدهداشت و صفات 
ظهور سنبله و خ ي تاري عامل برايارهاضرايب ب. ندداشت
عملكرد علوفه و ارتفاع بوته  يبرا منفي و افشاني گرده

دوم، تعداد ساقه، عملكرد بذر و  عاملدر  .مثبت بود
ها نقش  مثبت در تمايز گروهاشت با عالمت شاخص برد

 و تعداد بذر در سنبله وزن وسوم صفات  در عاملداشتند، 
 يهادر عامل. ز گروهها نقش داشتندي در تمااندازه برگ

وزن  و تعداد سنبلچه در سنبله صفات ،چهارم و پنجم
 . از جمله صفات مهم بودنددانه هزار
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 ي علف گندمژنوتيپ 31  صفت مورد مطالعه در14 نينگاي منيب دوگانه يپيفنوت تجزيه همبستگي -1جدول 

 نام صفت

بله
سن

 
هي

د
) 

 )روز

رده
گ

 
اني

افش
) 

 )روز

وته
ع ب
رتفا

ا
) 

يسانت
 )متر

اقه
د س

عدا
ت

 

وفه
 عل

كرد
عمل

 /تن 
تار
هك

 

بله
 سن

ول
ط

) 
يسانت

 )متر

رگ
زه ب

ندا
ا

) 
يسانت

 )متر

بله
 سن

 در
دانه

زن 
و

) 
 )گرم

ذر
رد ب

ملك
ع

 /لويك(
كتا

ه
 )ر

بله
 سن

 در
دانه

داد 
تع

بله 
 سن

 در
چه

سنبل
داد 

تع
 

ردان
هزا

زن 
و

(ه 
 )گرم

ص
شاخ

شت
ردا

 ب
 

91/0 افشانيگردهتاريخ **            
-51/0 ارتفاع بوته ** 44/0- **            

-03/0 تعداد ساقه  10/0-  17/0          

-53/0 عملكرد علوفه ** 40/0- * 60/0 **34/0 *         

-12/0 طول سنبله  10/0-  03/0-03/005/0        

18/0 اندازه برگ  28/001/0-21/020/0-09/0-       

-24/0 وزن دانه در سنبله  29/0-  26/019/0-36/0- *18/045/0- **      

00/0 عملكرد بذر  05/0-  02/077/0 **24/028/001/016/0       

-12/0 تعداد دانه در سنبله  23/0-  17/009/0-34/0 *20/039/0- *71/0 ** 07/0      

-16/0سنبلهتعداد سنبلچه در   22/0-  10/0-08/004/0-26/014/0-14/0  31/0 * 05/0     

-08/0 وزن هزاردانه  01/0-  15/004/0-06/004/0-12/0-29/0  18/0  34/0- * 06/0    

28/0 شاخص برداشت  13/023/0-52/0 **36/0- *06/0-01/012/0-  67/0- ** 12/0-  26/0  05/0   

-04/0 طول پدانكل  07/008/006/0-05/021/017/013/0  06/0-  14/0-  14/0-  25/0  29/0-  
 . استدار معني% 1و % 5ترتيب ضرايب همبستگي در سطوح احتمال   به:**و*

 ماكسي بعد از چرخش وارعاملهاب يس ضراي ماتر-2جدول 
 نام صفت 1عامل 2عامل 3عامل 4عامل  5عامل  6عامل  زان اشتراكيم

 زمان ظهور سنبله -92/0 11/0 04/0 -26/0 -03/0 03/0 92/0
 افشانيگردهزمان -84/0 04/0 14/0 -36/0 04/0 -09/0 88/0
 ارتفاع بوته 74/0 08/0 -08/0 -32/0 10/0 -03/0 68/0
 عملكرد علوفه 71/0 21/0 -33/0 -35/0 -03/0 -13/0 80/0
 هاي بارور تعداد ساقه 20/0 90/0 20/0 -08/0 -09/0 01/0 91/0
 شاخص برداشت 02/0 94/0 -16/0 12/0 10/0 -12/0 95/0
 عملكرد بذر -34/0 73/0 05/0 31/0 09/0 33/0 86/0
 وزن بذر در سنبله 21/0 06/0 -87/0 06/0 21/0 -21/0 89/0
 تعداد بذر در سنبله 12/0 00/0 -82/0 -08/0 -45/0 -05/0 90/0
 برگاندازه -09/0 15/0 71/0 -22/0 -16/0 -26/0 67/0
 تعداد سنبلچه در سنبله 06/0 15/0 -10/0 80/0 03/0 -03/0 68/0
 وزن هزاردانه 06/0 06/0 -08/0 01/0 96/0 -09/0 94/0
 طول سنبله 01/0 12/0 -22/0 42/0 -20/0 -72/0 80/0
 طول پدانكل 03/0 -13/0 14/0 -20/0 32/0 -76/0 75/0

        
 مقدار ويژه 84/2 37/2 21/2 46/1 37/1 36/1 61/11
 درصد از كل واريانس 20/0 17/0 16/0 10/0 10/0 10/0 83/0

 . باشندي مدار معني كه در زير آنها خط كشيده شده است يبيضرا
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  براي Agropyron desertorum ژنوتيپ31 روي Wardاصل از تجزيه كالستر به روش دندروگرام ح -1شكل 
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  استفاده از ابعامل اول و دوم  بر اساس دو Agropyron desertorum ژنوتيپ 31 دياگرام پراكنش -2شكل 

  صفت مورد مطالعه14
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 Wardبه روش  Agropyron desertorum ژنوتيپ 31 كالسترتجزيه در صفات مورد مطالعه ميانگين سه يمقا -3جدول 
LSD نام صفات شماره كالستر ميانگين كل 
  7 6 5 4 3 2 1  
24/3  37/45  4/47  a 3/44  cd 9/42  d 0/47  ab 6/45  bc 2/45  c 0/47  ab زمان ظهور سنبله 
25/3  47/73  5/75  a 9/72  b 9/70  c 8/73  b 5/73  b 5/73  b 1/75  a  افشاني گردهزمان 

52/7  21/45  4/45  ab 0/49  a 5/47  ab 2/44  b 6/43  b 7/45  ab 7/39  c ع بوتهارتفا 

4/58  1/152  2/184  a 0/154  ab 8/171  a 8/151  ab 5/179  a 4/127  b 5/122  b هاي بارور تعداد ساقه 

96/0  38/2  28/2  bc 98/2  a 59/2  ab 91/1  c 25/2  bc 41/2  b 87/1  c عملكرد علوفه 
66/0  54/6  01/6  c 85/6  a 45/6  abc 15/6  bc 85/6  a 5/6  abc 73/6  ab طول سنبله 

84/1  91/2  56/4  a 79/2  b 57/2  b 72/2  b 97/2  b 62/2  b 97/2  b برگ اندازه 

03/0  17/0  14/0  b 20/0  a 17/0  ab 15/0  b 17/0  ab 16/0 b 16/0  b وزن بذر در سنبله 

4/142  3/363  393 ab 368 ab 387 ab 328 b 466 a 296 b 312 b عملكرد بذر 

28/17  94/31  2/68  b 7/94  a 6/78  ab 0/79  ab 4/76  ab 5/74  ab 2/70  b تعداد بذر در سنبله 

74/3  9/31  3/28  d 7/32  abc 1/31  c 1/34  a 7/33  ab 3/31  bc 2/31  bc تعداد سنبلچه در سنبله 

44/0  29/2  12/2  a 23/2  a 24/2  a 04/2  a 46/2  a 34/2  a 28/2  a دانه وزن هزار 

13/5  3/13  5/14  ab 5/10  c 4/14  ab 1/18  a 2/16  ab 5/10  c 5/13  bc شاخص برداشت 

44/4  77/15  9/16  a 8/15  a 4/15  a 2/11  b 7/15  a 7/16  a 8/15  a طول پدانكل 

  .ي ندارنددار معنيكه داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري اختالف هايي  رديفميانگين
 
 بحث

ضريب همبستگي بين عملكرد بذر و تعداد ساقه در 
 .دار بود درصد معني 1بوته مثبت و در سطح احتمال 

در ) 1980(و همكاران  Griffithsمشابه اين نتايج توسط 
 Setariaدر ) Cauny )1997و  Hacker ،فستوكاي پابلند

sphacelata در علف باغ ) 1381( و جعفري و همكاران
عملكرد بذر با بين ضريب همبستگي  .گزارش شده است

و ت مثب و تعداد سنبلچه در سنبله شاخص برداشتت اصف
كه شاخص برداشت از نسبت   با توجه به اين.دار بود معني

 اين بنابراين ،آيد بدست مي وماسبيعملكرد بذر به 
 Jafariنتايج مشابه توسط . باشد همبستگي مورد انتظار مي

در فستوكاي بلند و جعفري و ) 2006(و همكاران 
 در علف باغ و رحماني و همكاران ،)1381(همكاران 

عملكرد  .اودار كوهي گزارش شده استدر چ) 1383(
تعداد  هاي بارور، علوفه با صفات، ارتفاع بوته، تعداد ساقه

دار  دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله رابطه مثبت و معني
افشاني و  و با صفات تاريخ ظهور سنبله، تاريخ گرده

جدول (دار داشت  شاخص برداشت رابطه منفي و معني
اصلي ته و تعداد ساقه از اجزاي ارتفاع بوصفات ). 1

باشند و در توليد بيوماس بخش هوايي  عملكرد علوفه مي
 در) 2006(و همكاران  Jafari. اي دارند نقش عمده

داري بين  همبستگي مثبت و معنينيز فستوكاي بلند 
عملكرد علوفه و صفات ارتفاع و تراكم ساقه گزارش 

ريخ ظهور تا(صفات فنولوژيكي همبستگي بين . ندنمود
رتفاع بوته و عملكرد علوفه ابا ) افشاني و تاريخ گردهسنبله 

ست كه ارقام و  ادهنده اين دار بود كه نشان منفي و معني
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. اكوتيپهاي زودرس ارتفاع و عملكرد بيشتري داشتند
در چچم دائمي نيز همبستگي منفي و ) 1380(جعفري 

گزارش دار بين عملكرد علوفه و تاريخ ظهور سنبله  معني
 دورهاين پديده براي تسريع در تكميل . نموده است

مناطق خشك كه در هاي مرتعي  زندگي و بقاء گرامينه
 . باشد تحت تأثير تنشهاي خشكي هستند مفيد مي

زمان ظهور  در تجزيه به عاملها، عامل اول روي صفات
افشاني، ارتفاع بوته و عملكرد علوفه و  سنبله، زمان گرده

روي صفات تعداد ساقه، عملكرد بذر و عامل دوم بر 
با توجه به نتايج ). 2جدول (شاخص برداشت مؤثر بودند 

 عامل توليد ، عاملهاي اول و دوم به ترتيب،بدست آمده
نتايج بدست آمده . علوفه و عامل توليد بذر ناميده شدند

نشان داد كه با گزينش مجموعه صفات در اين عاملها 
همزمان عملكرد دانه و علوفه در توان نسبت به افزايش  مي

 .گروپايرون مبادرت نمودآژنوتيپهاي 
براي تعيين اختالف ژنتيكي بين گروهها، فاصله 
ژنتيكي بين آنها به روش اقليدسي محاسبه گرديد و 

مربوط به عدم اطالعات ). 1شكل (دندروگرام رسم گرديد 
تعيين والدين مناسب  و خويشاوندي ژنوتيپها در نزديكي

در تالقي بين . گيري مفيد است هاي دورگ برنامهي برا
ژنوتيپهاي با فاصله ژنتيكي بيشتر، از طريق نوتركيبي 

 ,Humphreys) نمايد ژنتيكي هتروزيس بيشتري بروز مي

فاصله ژنتيكي بين بيشترين مقدار با توجه به . (1991
فقيت در ؤ، احتماال بيشترين م7 با كالستر 6 و5كالستر

تيپهاي اين كالسترها بدست خواهد آمد تالقي بين ژنو
دو عامل اول بر اساس  ژنوتيپ 31پراكندگي ). 2شكل (

عامل اول تأثير زيادي بر صفات .  آمده است2در شكل 
افشاني، ارتفاع بوته و عملكرد  زمان ظهور سنبله و گرده
 نقش مهمي در تمايز ياد شدهعلوفه داشت و صفات 

امل براي تاريخ ظهور ضرايب بارهاي ع. گروهها داشتند
افشاني منفي و براي عملكرد علوفه و ارتفاع  سنبله و گرده
توان گفت   مي2 با توجه به شكل ،بنابراين. بوته مثبت بود

ژنوتيپهاي زودرس و اين عامل بخوبي توانسته است تا كه 
ژنوتيپهاي ديررس و كم  را از 6 پر محصول كالستر

مل دوم، تعداد ساقه، در عا. متمايز كند 1 محصول كالستر
عملكرد بذر و شاخص برداشت با عالمت مثبت در تمايز 
گروهها نقش داشتند، به نحوي كه ژنوتيپهاي موجود در 

هاي انبوه،   ساقه با دارا بودن7 و 6 ،5 ،3كالسترهاي 
 در بخش عملكرد بذر مطلوب و شاخص برداشت بيشتر

ف ديگر، از طر ).2شكل (بااليي محور عرضها قرار داشتند 
اليه  كه در منتهي 6 و 5 ژنوتيپهاي موجود در كالسترهاي

عملكرد سمت راست محور طولها قرار داشتند داراي 
بر اساس نتايج بدست ). 2شكل (بيشتري بودند علوفه 

  به عنوان ژنوتيپ برتر3  در كالستر341Mآمده ژنوتيپ 
 در 341P11 و 3477P4 ژنوتيپهاي از لحاظ توليد بذر و

  از لحاظ توليد علوفه به عنوان ژنوتيپ برتر،6 ركالست
 ،اول در پراكنش ژنوتيپها بر اساس دو عامل .شناخته شدند

تطابق خوبي بين تجزيه كالستر و تجزيه به عاملها وجود 
 نظر به اينكه هر يك از گروههاي حاصل از تجزيه .داشت

كالستر تنها از نظر برخي ويژگيها در حد مطلوب قرار 
هاي اين كالسترها و  بنابراين با تالقي بين توده ،دارند

توان ويژگيهاي مطلوب را در يك رقم  آزمايش نتاج مي
 .بوجود آورد

 
 سپاسگزاري

ارزيابي و اصالح ژنتيكي عملكرد و اين مقاله از طرح 
هاي مرتعي فستوكوئيد و پانيكوئيد  صفات كيفي در گرامينه
يان از آقانند دا  الزم مينويسندگان. استخراج شده است
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سسه تحقيقات ؤدكتر محمدحسن عصاره رئيس محترم م
ل ئوو دكتر حسن مداح عارفي مسكشور جنگلها و مراتع 

به خاطر كمكها و در محترم بخش بانك ژن منابع طبيعي 
 .نمايندنهادن امكانات تشكر ر ااختي

 
 منابع مورد استفاده
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انتشارات . 79- 101 ص،6گياهان مرتعي و جنگلي ايران شماره 

 .، تهران كشورجنگلها و مراتع مؤسسه
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Abstract 
In order to study of variation and relationships between seed yield and seed components 31 

genotypes of Standard Crested wheatgrass (Agropyron desertorum Fish.ex Link) were sown in 
two separate experiments under optimum and drought stress conditions using randomized 
complete block designs with three replications in Arak, Iran, during 2004-2006. Data were 
collected for ear emergence date, pollination date, seed yield, forage DM yield, stem number, 
plant height, flag leaf size, spike length, spike number per plant, spikelet per spike, length of 
peduncle, seed weight and seed number per spike, thousand grain weight and harvest index. 
Phenotypic correlation, factor analyses and cluster analyses was conducted on data averaged 
over environments 14 characteristics of 31 genotypes. The results of phenotypic correlation 
analysis showed that seed yield had positive and significant correlation with panicle number, 
harvest index and spikelet per spike. DM yield had significant and positive correlation with 
plant height, stem number, seed weight and seed number per spike and negative correlation with 
ear emergence date, pollination date and harvest index. Results of factor analysis accounted for 
83% of total variance for 6 first factors. The loading of factors indicate that Factor1 was 
strongly associated with phenological traits and DM yield. This factor was regarded as 
production factor. Factor 2 had significant correlation with seed yield, stem number and harvest 
index. The second factor was named as seed production factor. The genotypes were classified 
into 7 groups based on Ward clusters method. Genotypes in clusters 3, 5, 6 and 7 had higher 
seed production and genotypes in clusters 5 and 6 were recognized as higher values for forage 
production. The distribution of genotypes based on the first two factors scores were in 
agreement with cluster analysis.  

 
Key words: Standard crested wheatgrass (Agropyron desertorum), seed yield, DM yield, factor 
analysis and cluster analysis. 


