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چکیده
به منظور مطالعه و ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی و صفات وابسته به 

آزمایشی در قالب کرتهاي خرد شده با سه Festuca arundinaceaعملکرد، ده ژنوتیپ از 
در مزرعه پژوهشی مؤسسه 1381- 82در سه تکرار در سال ) روز21و7،14(تیمار آبیاري 

در چین تابستانه، عملکرد ماده خشک، عملکرد . تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجراء شد
اي روي برگ، وزن هزاردانه، طول خوشه و هپروتئین خام، قندکل، قابلیت هضم، تعداد روزنه

.میزان آب نسبی هر ژنوتیپ تعیین گردید
گیري شده بین تیمارهاي آبیاري و همچنین ژنوتیپها در صفات اندازهکهنتایج نشان داد
آبیاري براي صفات طول خوشه و × عالوه بر این اثر متقابل ژنوتیپ. اختالف وجود دارد

75/0و 9/0، 8/5به ترتیب با Barraccoژنوتیپ . دار بودنیز معنیهاي روي برگتعداد روزنه
همچنین ژنوتیپ . خام و قند کل را داشتتن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک، پروتئین

با افزایش کهنتایج نشان داد. درصد بیشترین درصد قابلیت هضم را داشت57با میانگین 627
ها ولی در تعداد کل روزنه،د سطح مورد مطالعه افزایش یافتهتنش خشکی تعداد روزنه در واح

ها، وزن هزاردانه و طول خوشه در اثر تنش لهمچنین میزان آب نسبی سلو. تغییري بوجود نیامد
که ژنوتیپ خارجی بود نسبت به سایر ژنوتیپها در صفات Barracco. خشکی کاهش یافت

.ق دهدیرا با شرایط محیطی جدید تطبمطالعه شده برتري داشت و توانسته بود خود 

، چین تابستانه، عملکرد Festuca arundinaceaدور آبیاري، ژنوتیپ، : کلیديهايواژه
.روزنهوخام، عملکرد قندعلوفه خشک، قابلیت هضم، عملکرد پروتئین

.، تهران، ايران١٣١٨٥-١١٦.پ.مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ص-۱
E-mail: ghamari-zare@rifr-ac.ir
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مقدمه
Festuca arundinaceaجزء گراسهاي مهم مرتعی در بسیاري از کشورهاي جهان از

باشد که نقش مهمی در دامداریها جهت له آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و غیره میجم
اما متأسفانه در ایران .)Buckner،1998(افزایش کمی و کیفی محصوالت دامی دارد

ي اطالعات علمی ناچیزي در مورد خصوصیات زراعی و مورفولوژیکی ژنوتیپها
. ر مورد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته استوجود دارد و پژوهش دFestucaمختلف 

تواند در افزایش تولید علوفه مورد نیاز دام تأثیر به سزایی کشت و توسعه این گونه می
داشته باشد و با توجه به بررسیهاي بسیار محدودي که در این مورد در ایران صورت 

قلیمی مناطق مختلف آوري و انتخاب ژنوتیپهاي مناسب و مقاوم با شرایط اگرفته، جمع
.کشور از اولین گامهایی است که باید در این راه برداشته شود

تحقیقات . شودبا مسن شدن گیاه از قابلیت هضم و خوشخوراکی علوفه کاسته می
Smithنشان داد که شرایط آب و هوایی گرم با دماي) 1975(و همکارانºc32-24

اما ،یبر و ذخیره پروتئین را افزایش دادهعملکرد علوفه خشک و تر و همچنین مقدار ف
درجه 10-18(ذخیره عناصر پر مصرف و کم مصرف را در مقایسه با شرایط سردتر 

طی تحقیقاتی نشان ) 1964(Tomeو ) 1956(Swanson. کاهش داده است) سانتیگراد
و درجه سانتیگراد مقدار درصد مواد قابل هضم را افزایش 24-32دادند که دماي بین 

ولی در شرایط سردتر ذخیره این مواد ،دهدمقدار قندهاي غیر ساختمانی را کاهش می
) مرداد(آنها کاهش مجموع هیدراتهاي کربن قابل دسترس در ماه اوت . یابدافزایش می

چهار انیمبا بررسیهایی که ) 1990(و همکاران Volence. را نتیجه تشکیل بذر دانستند
نشان دادند که درصد قابلیت هضم ،انجام دادندFestuca arundinaceaژنوتیپ از

باشد و علت آن را وجود فیبر و لیگنین ژنوتیپها در چین تابستانه کمتر از چین بهاره می
با توجه به اینکه تاکنون در ایران تحقیقاتی در . بیشتر نسبت به چین بهاره عنوان کردند
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رت نگرفته است هدف از این اي صوخصوص صفات کمی و کیفی این گیاه علوفه
یپژوهش، ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی برخی از صفات فیزیولوژیک

که شرایط تنش خشکی به لحاظ است ژنوتیپهاي خارجی و ایرانی در چین تابستانه 
و معرفی ژنوتیپ برتر جهت زراعت و انجام شودافزایش دماي هوا بیشتر فراهم می

.باشدهاي اصالحی میبرنامه

مواد و روشها
در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 1381-82این آزمایش در سال 

10º51'55"مختصات این منطقه شامل. اتوبان تهران کرج انجام شد5واقع در کیلومتر 
متر از سطح دریا، 1290ارتفاع منطقه. عرض شمالی است44º35'26"طول شرقی و

این آزمایش در قالب طرح کرتهاي . بودpH=7/7رسی با -ه لومیبافت خاك مزرع
چهار ژنوتیپ (و ده ژنوتیپ ) روز یکبار21و14، 7(خرد شده با سه تیمار آبیاري 

در سه F. arundinaceaاز گیاه ) 5شمارة خارجی و شش ژنوتیپ ایرانی، جدول
F. arundinaceaتیپهاي اصلی و ژنوعاملتیمارهاي آبیاري به عنوان . تکرار انجام شد

به صورت 6/5/80بذرها در تاریخ . فرعی مورد بررسی قرار گرفتندعاملبه عنوان
سیستم . نواري پس از آماده کردن زمین کشت شدند و مزرعه بالفاصله آبیاري شد

عملیات داشت و . ردیفها پهن شدندمیانهاي آبیاري در بود و لوله1آبیاري نشتی
پس از سبز شدن و استقرار کامل گیاه انجام شد و در سال 81اعیبرداشت در سال زر

کرتهاي آزمایشی شامل. هاي چین تابستانه تجزیه واریانس انجام شدبر روي داده82
ن تکرارها ایمسانتیمتر از یکدیگر بود و در 50متر و به فاصله 5خط کاشت به طول 5

در این آزمایش هیچ ). Reed ،1996(متري جهت تردد در نظر گرفته شد 2یک فاصله 
در چین تابستانه عملکرد علوفه خشک، عملکرد پروتئین . نوع کودي به مزرعه داده نشد

1- Super drop
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هاي روي برگ، وزن هزاردانه، طول خام، عملکرد قند کل، قابلیت هضم، تعداد روزنه
.گیري شداندازهF. arundinaceaخوشه و میزان آب نسبی علوفه ژنوتیپهاي مختلف 

هاي هر کرت به گل نشسته درصد از بوته10برداشت علوفه زمانی انجام گرفت که 
متر مربع 2اي، در سطح تر در هر کرت پس از حذف اثر حاشیهعملکرد علوفه. بودند

تر در کرت علوفه برداشت شده بالفاصله توزین و مبناي عملکرد علوفه. برداشت شد
ر کرت یک نمونه یک کیلوگرمی به طور از علوفه تر برداشت شده ه. تعیین شد

. تصادفی انتخاب شده و براي تعیین عملکرد ماده خشک به آزمایشگاه منتقل گردید
ساعت در اون 48درجه سانتیگراد به مدت 75ها پس از توزین دقیق، در دماي نمونه

سپس مقدار . خشک گردیدند و عملکرد علوفه خشک در سطح یک هکتار محاسبه شد
گرم آن 100لوگرم علوفه خشک از هر تیمار انتخاب و پس از آسیا نمودن، مقدارکی5/0

اینفراماتیک که از قبل براي تعیین صفات کیفی علوفهNIRرا در محفظه دستگاه 
F. arundinacea کالیبره شده بود ریخته، درصد قابلیت هضم، میزان پروتئین خام و

گیري تعداد جهت اندازه). Volence ،1990(گیري شدقند کل موجود در علوفه اندازه
به این صورت که ابتدا روي . هاي روي برگ از روش الك شفاف استفاده شدروزنه

سپس با چسب نواري . مالیده شد) بی رنگ(سطح برگ پرچم الیه نازکی از الك سفید 
شفاف این الیه از روي برگ جدا شد و روي الم ثابت شد و سپس توسط 

ها شمارش تعداد روزنهX20کترونیکی در پنجره دید با عدسی چشمیمیکروسکوپ ال
ها، کوبیدن و جهت تعیین وزن هزار دانه پس از قطع بوته). 1996، قمري زارع(شد

جداکردن بذرها توسط دستگاه بذر شمار اقدام به شمارش شد و تعداد هزار دانه 
جهت . گیري شدازهاند0001/0شمارش و وزن آنها به گرم توسط ترازوي حساس 

گیري طول خوشه از هر بوته ده ساقه انتخاب و طول خوشه هر یک از آنها با اندازه
طور همین. گیري شدگیري و براي هر کرت میانگینخط کش بر حسب سانتیمتر اندازه

از هر بوته برگهایی با عمر یکسان و ) RWC(گیري میزان آب نسبی براي اندازه
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سپس آنها به قطعات نیم سانتیمتري بریده و به مدت . وزن شدموقعیت مشابه چیده و
وزن دوبارهساعت 6پس از گذشت . ساعت در آب مقطر در تاریکی قرار داده شدند6

در انتها میزان آب نسبی . وزن شدنددوبارهها در داخل آون خشک شده و نمونه. شدند
):Volence،1990(از طریق معادله زیر محاسبه شد

میزان آب نسبی= ن خشک برگ در آون ـ وزن تر برگ در مزرعه وز
وزن خشک برگ در آون ـ وزن آماس برگ

تجزیه شدند و نمودارهاي SASافزار آماري تمامی اطالعات بدست آمده توسط نرم
.رسم شدندExcelمربوطه توسط برنامه 

نتایج و بحث
شود، بین تیمارهاي آبیاري از نظر عملکرد ظه میمالح1ة طور که در جدول شمارهمان

در تیمار Barraccoژنوتیپ. اختالف وجود داردF. arundinaceaژنوتیپهاي مختلف
روز یکبار عملکرد14تن درهکتار، درتیمار آبیاري11روز یکبار عملکرد 7آبیاري

ار عملکرد علوفه تن در هکت5/2روز یکبار 21تن در هکتار و در تیمار آبیاري 8/3
ژنوتیپ که مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک ژنوتیپها نشان داد . خشک داشت

Barracco تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک را در سه تیمار 8/5با میانگین
داري همچنین مقایسه میانگین سه تیمار آبیاري نشان داد اختالف معنی. آبیاري داشت

روز یکبار با میانگین7ارهاي آبیاري وجود دارد و تیمار آبیاريبین تیم% 1در سطح 
21و 14اما بین تیمارهاي آبیاري . تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را داشت7

به عبارتی اگر در مناطقی با کمبود آب مواجه باشیم . وجود نداشتیروز یکبار اختالف
نتایج نشان ). 4ةشمارجدول(بیاري کنیمروز یکبار آ21روز هر 14بهتر است به جاي 
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ژنوتیپها تفاوتهایی نسبت به واکنش به تیمارهاي مختلف آبیاري وجود میاندر که داد 
اول آنهایی که در همه : توان به سه قسمت تقسیم نموددارد و از این نظر آنها را می

ب تا حدودي بهتر هاي نامناسها برتري یکنواختی دارند، دوم آنهایی که در محیطمحیط
هاي مطلوب قادر به ارائه عملکرد کنند و دسته سوم آنهایی که در محیطعمل می

که اثر تنش خشکی را بر ) 1996(این نتایج با تحقیقات قمري زارع . مناسب هستند
معتقدند Mortiو Rayگرچه . گیاهان آندروژنیک فستولولیوم مطالعه نمود مطابقت دارد

قام برخوردار از عملکرد زیاد و اجزاي مرتبط با عملکرد تحت که انتخاب براي ار
در شرایط تنش (شرایط بهینه بسیار مؤثرتر از انتخاب در شرایط تنش است 

ولی به دلیل فقدان ارتباط ) تر و پاسخ به گزینش کمتر استپذیري صفات پایینوراثت
شکی این روش در بین ویژگیهاي مورفولوژیکی در شرایط بهینه و مقاومت به تنش خ

که رسد بنابراین به نظر می. گیردهاي اصالحی کمتر مورد استفاده قرار میبرنامه
ترین روش، انتخاب ارقام مقاوم به خشکی بر اساس مقدار عملکرد آنها در شرایط ساده

).Sing ،2000(تنش است
در F. arundinaceaنتایج تجزیه واریانس درصد قابلیت هضم ژنوتیپهاي مختلف 

×دهد که بین تیمارهاي مختلف آبیاري و همچنین ژنوتیپنشان می1ةجدول شمار
در مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري . وجود دارد% 5آبیاري اختالف در سطح

روز یکبار درصد قابلیت هضم بیشتر از سایر 7مشاهده گردید که در تیمار آبیاري 
لیگنین و سلولز هايتوان مربوط به تشکیل ترکیبیعلت آنرا م. تیمارهاي آبیاري بود

همچنین مقایسه میانگین ژنوتیپها نشان داد که . تر دانستکمتر نسبت به شرایط خشک
اما از سوي دیگر . درصد بیشترین میزان قابلیت هضم را دارد8/56با 627ژنوتیپ 

این . سردسیر بودمیزان درصد قابلیت هضم در ژنوتیپهاي گرمسیر بیشتر از ژنوتیپهاي
سردسیري نسبت يظاهر به دلیل شرایط اقلیمی سرد کرج است، زیرا ژنوتیپهابه تفاوت 

هستند، ) شوندزایشی میمرحلهدیرتر وارد (تر به گرمسیري داراي رشد رویشی طوالنی
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با مسن شدن گیاه، مقادیر پروتئین خام . از عملکرد علوفه باالتري برخوردارندبراینابن
. یابدیابد، حال آنکه درصد الیاف خام هم در ساقه و هم در برگ افزایش میمیکاهش

هعمدطوربهحاصل توسعه مواد هیدرات کربنی ساختمانی است که این تغییرات اصوالً
شود و با افزایش حجم گیاه براي دوام آن از سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل می

یش و توسعه این مواد درصد قابلیت هضم در از طرفی دیگر با افزا. ضروري است
روز یکبار به دلیل رشد 7در تیمار آبیاري ). Volence ،1990(یابدعلوفه کاهش می

روز یکبار، 21رویشی زیاد و تشکیل لیگنین و سلولز بیشتر نسبت به تیمار آبیاري 
.درصد قابلیت هضم آن کاهش یافت

دهد نشان می1ةروي برگ در جدول شمارهاي نتایج تجزیه واریانس تعداد روزنه
آبیاري اختالف در ×ن تیمارهاي مختلف آبیاري، ژنوتیپها و همچنین ژنوتیپایمکه 

ها روز یکبار تعداد روزنه21در تیمار آبیاري که نتایج نشان داد . وجود دارد% 1سطح 
ها عداد روزنهروز یکبار ت7بیشتر از سایر تیمارهاي آبیاري بود و در تیمار آبیاري 

علت کمبود آب، هبه عبارت دیگر با افزایش تنش خشکی ب. کمترین میزان را داشت
ها در کنار هم و در نزدیکی سلولها رشد کمتري خواهند داشت و به همین دلیل روزنه

که در تیمار آبیاريدر صورتی،شوندیکدیگر در پنجره دید میکروسکوپ مشاهده می
فراهم بودن آب کافی سلولها به راحتی رشد کرده و اندازه آنها روز یکبار به علت 7

شود و به همین علت تعداد ها به اطراف مییابد و باعث رانده شدن روزنهافزایش می
البته در تعداد . هاي مشاهده شده در پنجره دید میکروسکوپ کاهش خواهد یافتروزنه

و این تغییرات تنها در واحد هاي سطح برگ تغییري بوجود نخواهد آمد کل روزنه
Singگیري با نتایج بدست آمده توسط کند که این نتیجهسطح مورد مطالعه تغییر می

او در تحقیقات خود متوجه شد هنگامی که تنش خشکی به حد . مطابقت دارد)2000(
شود تا گیاه رغم ادامه فتوسنتز، گسترش سطح برگ متوقف میبهرسد، متوسطی می

در که رسد از این رو به نظر می. ز گسترش تنش آبی در درون خود بکاهدبتواند ا
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هاي سطح شود، لیکن تعداد روزنهکه بر اثر تنش خشکی برگ پرچم کوچکتر میحالی
ها به هم نزدیکتر شده و تراکم آن تمایل نسبی به ثابت ماندن دارند و در نتیجه روزنه

و همکاران Kastori. ها همراه استشدن روزنهاین امر با کوچکتر . شودآنها زیادتر می
همین . یابداي افزایش میاند که بر اثر خشکی تراکم روزنهنیز گزارش کرده) 1995(

اي ، اثر تنش خشکی را بر تراکم روزنهDenchikمحققان در مطالعه دیگري به رهبري 
نشان ) RWC(سلول نتایج بدست آمده از میزان آب نسبی . اندتأثیر دانستهدر گندم بی

جدول(بین تیمارهاي مختلف آبیاري وجود دارد% 1داد که اختالف در سطح 
روز یکبار رشد کرده 7این میزان در سلول گیاهانی که در تیمار آبیاري ) 1ةشمار

بودند به علت افزایش رشد سلول و افزایش حجم آن و توانایی جاي دادن آب بیشتر 
جدول(نتایج بدست آمده از همبستگی بین صفات .اشتدر خود بیشترین میزان را د

بین میزان آب نسبی و % 1داري در سطح نشان داد که همبستگی معنی) 2ةشمار
به عبارت دیگر با افزایش میزان آب حجم سلولها . عملکرد علوفه خشک وجود دارد

.اهد شدنمایند که خود باعث افزایش عملکرد کمی خوافزایش یافته و رشد بیشتري می
ن تیمارهاي مختلف ایمنتایج تجزیه واریانس وزن هزار دانه ژنوتیپها نشان داد که 

جدول(وجود دارد % 1آبیاري اختالف در سطح ×آبیاري، ژنوتیپها و همچنین ژنوتیپ
روز 7مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري نشان داد که تیمار آبیاري ). 1ةشمار

همچنین مقایسه میانگین ژنوتیپها نشان . گرم بیشترین میزان را دارد5/2یکبار با میانگین 
جدول(گرم بیشترین وزن هزار دانه را داشت 4/2با میانگین 1602ژنوتیپ کهداد

اثر خشکی را در کاهش وزن هزار دانه و ) 1376(عبدمیشانی و شبستري). 3ةشمار
رسد چنین به نظر می.اندگزارش کردهدار درصد معنی5تعداد دانه در سنبله را در سطح 

که در اثر تنش خشکی به علت کمبود آب مورد نیاز جهت فعالیتهاي فیزیولوژیکی گیاه 
یابد که با کاهش سطح فتوسنتز میزان رشد گیاه و همچنین میزان رشد برگ کاهش می

نیمه یابد و گیاه جهت حفظ حیات خود به حالت میزان فتوسنتز کاهش می) برگ(کننده 
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ها و خوشههافعال درآمده و انتقال مواد فتوسنتزي به اندامهاي دیگر از جمله بذر
دانه و نتیجه تجمع مواد فتوسنتزي در بذرها کم و میزان وزن هزارکاهش یافته و در

.ها کاهش خواهد یافتهمچنین طول خوشه
بیاري ن تیمارهاي مختلف آایمنتایج تجزیه واریانس طول خوشه نشان داد که 

روز یکبار 7و تیمار آبیاري) 1ةشمارجدول(درصد وجود دارد 1اختالف در سطح 
مقایسه میانگین ژنوتیپهاي . سانتیمتر بیشترین طول خوشه را داشت19با میانگین 

سانتیمتر بیشترین طول خوشه در بین 5/18با Barraccoژنوتیپ کهمختلف نشان داد
تفاوت بین تیمارهاي مختلف آبیاري در طول ). 3ةشمارجدول(ژنوتیپها را داشت

به خشکی ) یا حساسیت(خوشه بیانگر این واقعیت است که ژنوتیپها از نظر مقاومت 
ظرفیتهاي متفاوتی دارند و این تفاوتها را به صورت تغییر غیر همسان صفات خود در 

.سازندهاي مختلف آبیاري آشکار میمحیط
ن تیمارهاي آبیاري و ایکه مد پروتئین نشان داد نتایج تجزیه واریانس عملکر

و این ) 1ة شمارجدول(درصد وجود دارد 5همچنین ژنوتیپها اختالف در سطح
ولی تیمارهاي آبیاري،روز یکبار بیشترین میزان را داشت7عملکرد در تیمار آبیاري 

ت آب داشته هم اختالفی نداشتند و اگر ما در مناطقی محدودیروز یکبار با14و7
همچنین ژنوتیپ . روز یکبار آبیاري کنیم14روز هر7به جاي کهباشیم بهتر است

Barraccoتن در 9/0ژنوتیپها بیشترین میزان عملکرد پروتئین را با میانگین میان در
البته در اثر تنش خشکی میزان درصد پروتئین تک . هکتار در سه تیمار آبیاري داشت

ولی به دلیل اینکه عملکرد علوفه ،تی است که آب به وفور باشدبوته بیشتر از حال
یابد و عملکرد پروتئین حاصلضرب عملکرد خشک در حالت تنش خشکی کاهش می
باشد عملکرد پروتئین در حالت تنش خشکی علوفه خشک در میزان درصد پروتئین می

در خصوص عملکرد ) 1376(گیري با نتایجی که عبد میشانی این نتیجه. یابدکاهش می
نتایج تجزیه واریانس عملکرد . پروتئین در ارقام گندم بدست آورده بود مطابقت دارد
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جدول(درصد وجود دارد1ن تیمارهاي آبیاري اختالف در سطحایکه مقند نشان داد 
ولی ،روز یکبار بیشترین میزان را داشت7و این عملکرد در تیمار آبیاري ) 1ةشمار

روز یکبار باهم اختالفی نداشتند و اگر ما در مناطقی 14و7ري تیمارهاي آبیا
. روز یکبار آبیاري کنیم14روز هر 7محدودیت آب داشته باشیم بهتر است به جاي 

ن ژنوتیپها بیشترین میزان عملکرد قند را با میانگین ایمدر Barraccoهمچنین ژنوتیپ 
3ةطور که در جدول شمارمانه. تن در هکتار در سه تیمار آبیاري داشت75/0

درصد بین عملکرد پروتئین و درصد 5داري در سطح شود همبستگی معنیمشاهده می
.قابلیت هضم وجود دارد

رغم آنکه یک ژنوتیپ خارجی است به دلیل سازگاري آن با به Barraccoژنوتیپ 
تواند در یشرایط منطقه و دارا بودن عملکرد کمی و کیفی همانند ژنوتیپهاي بومی م

خارجی به طور کلی ژنوتیپ. منطقه کرج کشت و محصول علوفه خوبی تولید نماید
Barraccoبه لحاظ خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی بهتر و استفاده بهینه

ي ایرانی داشته و از عوامل اکولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی بهتري از ژنوتیپها
نتیجه . ي ایرانی در منطقه باشدسبی براي ژنوتیپهاتواند جایگزین منایبنابراین م

عملکرد کمی و کیفی علوفه ژنوتیپهايواکنشکلی این پژوهش نشان داد که 
Festuca arundinacea در تیمارهاي مختلف آبیاري متفاوت است و عملکرد ماده

برتري هاروز یکبار نسبت به بقیه تیمار7خشک و اکثر صفات کیفی در تیمار آبیاري 
پر محصول جزء ژنوتیپBarraccoن ژنوتیپهاي مورد بررسی، ژنوتیپایمداشتند و از 

هاي مختلف فستوکاي موجود در کشور، ذخایر غنی از واریته. در منطقه کرج بود
تواند به یافتن ژنوتیپهاي ارزشمندي از ژنوتیپهاي با ارزش هستند که ارزیابی آنها می

ی که باید بررسی شوند یزیاد بودن تعداد ژنوتیپها. شودرمنجنظر صفات مورد نظر
شود که استفاده از عملکرد به عنوان شاخص گزینش ارقام از کارایی کمتري باعث می

. باشدزیرا ارزیابی آن در مراحل نهایی رشد گیاه بوده و نیز هزینه بر می،برخوردار شود
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ی که به آسانی و ارزانی قابل ها و یا صفاتاز این جهت جستجو براي یافتن شاخص
دهی باشند و بتوان از آنها به عنوان نشانگرهایی براي گزینش ژنوتیپهاي ارزیابی و نمره

بنابراین انجام آزمایشهایی در سطوح . رسدمقاوم استفاده کرد، بسیار مفید به نظر می
ي مقاوم و وسیعتر و با تعداد سالهاي ارزیابی بیشتر با هدف یافتن ژنوتیپهانسبتاَ

.خصوصیات و صفات مرتبط با مقاومت در نیل به این هدف مؤثر خواهد بود



یر تیمارهاي مختلف آبیاري بر روي صفات کمی و کیفی ژنوتیپهاي مختلف أثخالصه نتایج تجزیه واریانس ت-1ةشمارجدول
Festuca arundinaceaکه در آن میانگین مربعات نشان داده شده است.

میزان آب 
سبین

تعداد 
هاي روزنه

روي برگ
طول خوشه وزن هزاردانه عملکرد قند

عملکرد 
پروتئین

درصد قابلیت 
هضم

عملکرد علوفه 
خشک

درجه 
آزادي

صفت منابع 
تغییر

n.s36/20 n.s2/1 n.s57/11 n.s00016/0 n.s189/0 n.s268/0 n.s508/0 n.s63/8 2 تکرار
**96/3459 **22/798 **61/126 **38/1 **38/6 *11/3 *02/54 **72/202 2 آبیاري

19/14 8/1 77/1 048/0 43/0 24/0 85/5 71/6 4 1خطاي
n.s2/6 **17/63 *9/8 n.s077/0 n.s67/0 *163/0 *98/6 *36/5 9 ژنوتیپ

n.s33/27 **97/22 *64/3 n.s037/0 n.s07/1 n.s086/0 n.s69/4 n.s22/3 18 آبیاري*ژنوتیپ
09/37 83/1 4/6 012/0 13/3 071/0 78/2 55/2 52 2خطاي
52/11 13/4 54/15 88/4 59/43 68/42 03/3 78/18 CV%

.باشددار میدرصد و غیر معنی1، 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنیn.sو **و*



Festuca arundinaceaضریب همبستگی بین صفات اندازه گیري شده در ده ژنوتیپ از گیاه -2ةشمارجدول

عملکرد قند
عملکرد 
پروتئین

درصد قابلیت 
هضم

دانهوزن هزار طول خوشه
هاي تعداد روزنه

روي برگ
میزان آب 

نسبی
عملکرد علوفه

خشک
صفت

1 عملکرد علوفه خشک
1 **86/0 میزان آب نسبی

1 **69/0- **59/0- تعداد روزنه هاي روي برگ
1 *6/0- **61/0 **54/0 طول خوشه

1 **58/0 **61/0- **69/0 **62/0 وزن هزاردانه
1 **52/0 *45/0 *36/0- *42/0 28/0 هضمدرصد قابلیت

1 27/0 **6/0 **54/0 **53/0- **76/0 **96/0 ملکرد پروتئینع

1 **88/0 *41/0 **56/0 **55/0 **55/0- **87/0 **95/0 لکرد قندعم
.باشددرصد می1، 5دار در سطح احتمال تیب معنیبه تر**و*



در سه تیمار آبیاري Festuca arundinaceaگیري شده در ده ژنوتیپ از گیاه مقایسه میانگین صفات اندازه-3ةشمارجدول
α%1=به روش آزمون دانکنمختلف

میزان آب 
(%)نسبی طول خوشه تعداد روزنه هاي 

روي برگ
وزن 

)گرم(هزاردانه
ملکرد قند ع
)تن/هکتار(

عملکرد 
)تن/هکتار(پروتئین (%)قابلیت هضم عملکرد علوفه 

)هکتار/تن(خشک ژنوتیپ

a8/52 a5/18 c34 abc3/2 a75/0 a9/0 abc4/55 a8/5 Barracco
a53 b15 ab36 cde25/2 ab55/0 bc59/0 c54 ab2/4 Dovy
a53 ab16 d33 bcde23/2 b48/0 c48/0 abc5/55 b3 A2210
a3/53 ab17 d32 e13/2 ab54/0 c48/0 abc5/55 b6/3 310

a52 ab17 a37 ab37/2 ab55/0 ab8/0 a8/56 ab3/4 627
a54 ab5/17 bc35 a4/2 ab64/0 abc61/0 ab56 b4 1602
a5/51 ab5/17 d32 bcd28/2 ab67/0 abc68/0 bc55 ab6/4 600-57
a5/53 b16 c34 de15/2 ab54/0 bc60/0 c5/53 b3/4 600-77
a7/51 ab8/17 d32 cde2/2 ab54/0 bc58/0 bc7/54 b4/3 600-79
a5/54 ab8/17 e27 a4/2 ab65/0 abc61/0 abc2/55 ab4/4 Karaj

گیري شده در ده ژنوتیپ از گیاهمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري در صفات اندازه-4ةشمارجدول
Festuca arundinacea1=به روش آزمون دانکن%α

میزان آب 
(%)نسبی طول خوشه تعداد روزنه هاي 

روي برگ
وزن 

)گرم(هزاردانه
عملکرد قند 

)تن/هکتار(
عملکرد 

)تن/هکتار(پروتئین
قابلیت 

(%)هضم
عملکرد علوفه 

)هکتار/تن(خشک
صفت تیمار 

آبیاري
a65 a5/18 c27 a5/2 a1 a1 a56 a7 روز یکبار7
b50 b5/16 b33 b43/0 b42/0 b51/0 a56 b3 روز یکبار14



c48 c5/15 a39 c37/2 b41/0 b48/0 b5/53 b3 روز یکبار21
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یپهاي مورد مطالعه و محل تهیه بذر آنهامبداء ژنوت-5ةشمارجدول 
محل تهیه بذرمبداءژنوتیپردیف

1BarraccoIrlandکشت و صنعت مغان
2A2210Irlandبانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرز
3DovyIrlandبانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرز
4310Irlandبانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرز
ي اصفهانمرکز تحقیقات کشاورزسمیرم579-6000
بانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرزسنندج6627
بانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرزکرجکرج7
مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهانفریدان857-600
مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهانسمیرم977-600
بانک ژن مجتمع تحقیقاتی البرزگرگان101602

میزان درصد قابلیت هضم ده ژنوتیپ از گیاه-1ةشمارنمودار
Festuca arundinaceaتیمار آبیاري مختلفدر سه

48

50
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54

56

58

60

Barra
cco 1602

6000 -79
Karaj

A-2210 310
Dovy

600 -57
600 -77 627

ژنوتیپ

%

روزیكبار٧آبیاري روزیكبار١۴آبیاري روزیكبار٢١آبیاري
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میزان عملکرد علوفه خشک ده ژنوتیپ از گیاه-2ةشمارنمودار
Festuca arundinacea سه تیمار آبیاري مختلفدر

در Festuca arundinaceaگیاه میزان وزن هزار دانه ده ژنوتیپ از-3ةشمارنمودار
سه تیمار آبیاري مختلف
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