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 چکیده
برای احيای  افشان متعلق به تيره گندميان است کهدگرگرده چندساله ای و مرتعيگياه علوفه (.Dactylis glomerata L) باغ علف

 از استفاده با باغ های علفجمعيت ژنتيکي تنوع بررسي پژوهش با هدف باشد. اینمراتع، احداث چراگاه و توليد علوفه مناسب مي
براساس طرح باغ جمعيت علف 25های پرمحصول اجرا گردید. برای این منظور ژنوتيپ نشانگرهای مورفولوژیکي جهت شناسایي

های تحقيقاتي پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی واقع در تبریز، در سال تکرار در مزرعهسه با  يکامل تصادف یهابلوک یشيآزما
داری در صفات مورد بررسي بين واریانس، اختالف معنيدست آمده از تجزیه مورد ارزیابي قرار گرفتند. نتایج به 1396-97زراعي 
 G2،G5 ،G14 ،G16های ها، جمعيتها بود. بر اساس نتایج مقایسه ميانگينها نشان داد که بيانگر تنوع ژنتيکي باال بين جمعيتجمعيت

،G18 ،G19  ،G24  وG25  رین عملکرد علوفه خشك ساليانه بيشت( هکتار در تن 57/9 تا 73/8 معادل)گرم در بوته  342تا  312با
بيشترین توليد بذر به عنوان  (هکتار در کيلوگرم 980 تا 756 معادل) گرم در بوته 35تا  27با  G16و  G7 ،G8 ،G2های و جمعيت

از اصفهان دو جمعيت برتر از نظر عملکرد بذر و علوفه  G16از شاهرود و جمعيت  G2های برتر شناسایي شدند. جمعيت جمعيت
بندی کرد که گروه سه با تعداد هفت ها را در چهار گروه دستهای با استفاده از صفات بررسي شده جمعيتمعرفي شدند. تجزیه خوشه

های یك و سه بود های گروهجمعيت های برتر را در خود جا داد. در این مطالعه بيشترین فاصله ژنتيکي مربوط بهجمعيت اکثر جمعيت
 ها انتخاب کرد.کراس را از بين این جمعيتپلي که برای توليد ارقام ترکيبي بایستي گياهان والدیني برای تالقي

 
 ای، علف باغ، تنوع ژنتيکي، صفات مورفولوژیکي، تجزیه خوشهDactylis glomerata های کلیدی:واژه

 
 مقدمه

 ای و مرتعي هستند کهها از مهمترین گياهان علوفهگراس
به لحاظ توليد علوفه، حفاظت و جلوگيری از فرسایش 

(. Casler and Duncan, 2003خاک، اهميت زیادی دارند )
گونه  10000جنس و حدود  700-600ها مشتمل بر گراس

(. علف باغ با نام علمي Kellogg, 1998باشند )گياهي مي
L. glomerata Dactylis  به واسطه تمایل به رشد در مناطق

( Orchardgrassها به نام علف باغ )ار مانند باغدسایه
شود ولي در نواحي اروپایي به علت شکل گل شناخته مي

 etLast شود )شناخته مي Cocksfootآذین پامرغي به نام 
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., 2016aal et., 2013; Yan al علف باغ یك گونه از .)
افشان است که در آسيا، های چندساله و دگرگردهگراس

 Calzadaای پراکنش وسيعي دارد )احي مدیترانهاروپا و نو

and Connel, 2005 این گياه مناسب مناطق سردسيری و .)
ای از مراتع کشور در مناطق معتدله کشور و در سطح گسترده

-های البرز و زاگرس ميهای شمالي و رشته کوهنظير استان

( و همچنين به علت توانایي توليد Mobayen, 1980روید )
عمق، برای های فقير و کمنسبتا مطلوب در خاک علوفه

باشد احيای مراتع، احداث چراگاه و توليد علوفه مناسب مي
(., 2002al etDe Giorgio et al., 2005; Sanderson ) .

صورت علوفه که بهعملکرد خوبي داشته و زماني باغ علف
برداشت شود و یا مورد چرا قرار بگيرد با رشد سریع، مرتع 

کند. این گياه همچنين های دوم و سوم احياء ميطي سال را
مقاومت خوبي به سایه دارد. گياهي خوشخوراک است و 

 al et2020; Yan et al., Qiao ,.)ارزش غذایي باالیي دارد 

2016b .) در  دارد. ه سازیبرای گلدهي نياز به بهاراین گياه
خوشه  ظهور برای تاریخمعني داری تنوع ژنتيکي  علف باغ،
شده و از این شاخص برای گروه بندی جمعيت های گزارش 

 ,.Mohammadi et al)زودرس و دیررس استفاده مي شود 

افشاني این گياه از طریق باد انجام مي گيرد، گرده (.2010
انتخاب طبيعي و روند سازگاری منجر به دارا بودن دامنه 

 است وسيع جغرافيایي و تغييرات مورفولوژیکي در آن شده
(., 2013al etLast .)  

که یك صفت به منظور نشانگر ژنتيکي بکار برای این
در  -1گرفته شود باید حداقل دو ویژگي مهم را دارا باشد: 

قابليت به ارث رسيدن را دارا  -2بين دو فرد متفاوت بوده 
(. نخستين نشانگرهایي که  2007et alNaghavi ,.باشد )

قرار گرفت نشانگرهای  توسط محققين مورد استفاده
های کنترل کننده مورفولوژیکي هستند که مربوط به ژن

بر پایه  نشانگرها باشند که اینصفات فنوتيپي مي
(.  2007et alNaghavi ,.)هستند  ظاهری خصوصيات

نشانگرهای مورفولوژیك به جهت کارآمد بودن در 
ها از اهميت ها و زیر گونهبندی گونهشناسایي و طبقه

 al etRoldan Ruiz ;2001,)باشند زیادی برخوردار مي

,2006et alCelebi ) صفات مورفولوژیکي تنوع فنوتيپي .
دهند و به عنوان های در حال رشد نشان ميرا در محيط

ابزار تحليل غيرمستقيم تنوع ژنتيکي مورد استفاده قرار مي
. بررسي تنوع ژنتيکي، ( 2014et alMadesis ,.)گيرند

جمعيت  21ت پذیری و روابط بين صفات زراعي در وراث
نشان  (2008همکاران ) و Mohammadiعلف باغ توسط 

داد که ضریب تنوع ژنتيکي باالیي برای عملکرد علوفه 
-وجود دارد که منشأ گرفته از وجود تنوع زیاد بين جمعيت

باشد. همچنين های بررسي شده از نظر صفات مورد نظر مي
جمعيت مورد  21ای انجام شده، وشهبر اساس تجزیه خ

 Jafariو  Moradiبندی شدند. گروه دسته 3مطالعه در 
 .D ژنوتيپ 26های مصنوعي، برای توليد واریته (2006)

glomerata  را مورد بررسي کمي و کيفي قرار دادند که
و مشخص  هاميانگين مقایسه به توجه نتيجه گرفتند، با

توليد  به توان نسبتمي برتر هایژنوتيپ و هانمودن واریته
 در مطالعه دیگری توسط نمود. اقدام مصنوعي هایواریته

Tarakanovas ( که در بين 2006و همکاران )واریته از  18
جمعيت علف باغ انجام شد، صفات برتر اقتصادی از جمله 

دهي، ارتفاع گياه، ميزان عملکرد ماده خشك، روز تا خوشه
خام و موارد دیگر را طي دو سال پروتئين خام و فيبر 

بررسي کردند و گزارش دادند که همبستگي فنوتيپي باالیي 
بين عملکرد ماده خشك و ارتفاع گياه و ميزان فيبرخام در 
چين اول وجود دارد و همچنين نشان دادند که همبستگي 
ژنوتيپي منفي باالیي بين عملکرد و صفات مربوط به کيفيت 

با  روتئين و قابليت هضم وجود داشت.علوفه مانند ميزان پ
توجه به اهميت گونه علف باغ به عنوان گونه با ارزش 

ای و مرتعي و لزوم ارزیابي عملکرد علوفه و بذر در علوفه
های این گونه، این پژوهش با هدف مطالعه تنوع جمعيت

های مختلف علف باغ با استفاده از ژنتيکي بين جمعيت
آذربایجان انجام  منطقه در نشانگرهای مورفولوژیکي

 گرفت. 
 

 هامواد و روش
 در  1397و  6139زراعي  هایسال این پژوهش در
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غرب و مزرعه پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی شمال

 25درجه و  46 طول جغرافيایيبا  غرب کشور در تبریز
 01درجه و  38ثانيه و عرض جغرافيایي  24دقيقه و 
از سطح دریای آزاد  متر 1666با ارتفاع  ثانيه 16دقيقه و 

باغ جمعيت علف 25. در این پژوهش تعداد انجام گرفت
بانك بذر ایستگاه شهيد های ایراني از بذر اوليه تودهکه 

، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان فزوه
 Gene bank ofهای مجارستان از )اصفهان و بذر توده

te of Agrobotany (HIFA), the Hungarian Institu

Tapioszele, Hungaryدر تحقيقات قبلي مورد  ( که
 et Mohammadiاستفاده قرار گرفته بودند استفاده شد )

2008 al.,های ضعيف و حساس (. در تحقيقات قبلي بوته
های به بيماری زنگ قبل از گرده افشاني حذف و بذر بوته

شخصات بذور قوی در هر جمعيت جمع آوری شده بود. م
-های مورد مطالعه با ذکر محل دریافت یا جمعجمعيت

است. جهت انجام آزمایش  آورده شده 1آوری در جدول 
در های مورد مطالعه ر از هر یك از جمعيتبذ 100تعداد 

 سه يکيپالست یهادر گلدان 1396تابستان اواسط 
ي، یك خاک زراعدو قسمت در خاک مخلوط ) يلویيک

 ( در گلخانهيکود دام یك قسمتو  ماسه قسمت
پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمالغرب و 

یدند )دمای گلخانه کشت گردغرب کشور واقع در تبریز 
 8ساعت روشنایي و  16درجه سلسيوس با  2±26

ها و رشد اوليه، گلدان ي. بعد از جوانه زنساعت تاریکي(
به خارج از گلخانه انتقال  يرون،ب يطبه مح یسازگار یبرا

براساس  ياهانگ 1396سال پایيزیل در اوا .داده شدند
تکرار در سه با  يکامل تصادف یهابلوک یشيطرح آزما

که در هر تکرار  یطوربه یدند،کشت گرد تحقيقاتي مزرعه
 فاصله هابوته کاشت . درکشت شد یفبوته در هر رد 10
 گرفته نظر در رمتسانتي 55 ردیف روی و 65 ردیف بين
سيستم آبياری نواری بالفاصله  ياهانپس از کاشت گ شد.

با  یش. در طول آزمایدانجام گرد ياریآباحداث و 
. با توجه یدهرز به صورت مکانيکي مبارزه گرد یهاعلف

در سال اول به  گياهان مورد آزمایش، به چند ساله بودن
م نگرفت انجا یها در مزرعه داده برداربوته يتمنظور تثب

سال دوم و  ینفرورد یلاز اوا ی صفاتبردار یادداشتو 
در هر تکرار  اول و دوم انجام گرفت. هایينچ یبرا

اندازه گيری بر روی سه بوته انجام گردید و ميانگين سه 
منظور بررسي بهبوته برای هر تکرار در نظر گرفته شد. 

عملکرد و صفات های مورد مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت
 ، به شرح زیر اندازه گيری شد مورفولوژیکي

برحسب تعداد روز از اول : تعداد روز تا ظهور خوشه
  فروردین تا ظهور سه خوشه در بوته

بر حسب تعداد روز از اول : تعداد روز تا گرده افشاني
 ها در سه خوشه از هر بوتهفروردین تا ظاهر شدن پرچم

-به زمان گرده بعد از رسيدن: ارتفاع بوته )سانتيمتر(

 افشاني، ارتفاع بلندترین ساقه بر حسب سانتيمتر در بوته

ها، ميانگين بعد از ظهور خوشه: طول خوشه )سانتيمتر(
 طول سه خوشه از هر بوته بر حسب سانتيمتر

 افشانيشمارش تعداد ساقه در زمان گرده: تعداد ساقه

قطر یقه بوته بر حسب سانتيمتر، : قطر طوقه )سانتيمتر(
 پس از برداشت

وزن بذر هر بوته پس از : عملکرد بذر)گرم در بوته(
 برداشت توزین شد

قطر کانوپي گياه قبل از ساقه : قطر تاج پوش )سانتيمتر(
 دهي بر حسب سانتيمتر

ميانگين طول سه برگ از هر بوته : طول برگ )سانتيمتر(
 افشانيبر حسب سانتيمتر در زمان گرده

نگين عرض سه برگ از هر ميا: عرض برگ )ميليمتر(
 افشانيبوته بر حسب ميليمتردر زمان گرده

بعد : )گرم در بوته(و دوم عملکرد علوفه خشك چين اول
درجه  65ساعت در دمای  48ها به مدت از برداشت، نمونه

 .سانتيگراد خشك شده و سپس بر حسب گرم توزین شدند

 Minitabهای ثبت شده با استفاده از نرم افزارداده

(V.17)  ،مورد ارزیابي قرار گرفتند، که تجزیه واریانس
ای ها، ضرایب همبستگي و تجزیه خوشهمقایسه ميانگين

 برای آنها محاسبه گردید.



 باغ ...علف هایجمعيتتنوع بررسي   300

 

 اولیه با ذکر محل دریافت و کد توده D. glomerataهای مورد مطالعه اطالعات بذور جمعیت -1لجدو

Table 1: Seed information of studied populations D. glomerata with indication of receiving location and 
accession code 

 کد جمعيت

Population code 
 کد توده اوليه

Accession code 
 محل جمع آوري بذر توده اوليه

Place of seed collection  

G1 RCAT041111 
 Zalatarnok-مجارستان -خارجي

Zalatarnok, Hungary 

G2 4000.44 
 سمنان، شاهرود، ايستگاه توليد بذر

 Seed production station, Shahrood, Semnan 

G3 4000.31 
 مزرعه لورك -آبادنجف -اصفهان

Lavark farm, Najafabad, Isfahan 

G4 RCAT041050 
 Mosonmagyarovar -مجارستان -خارجي

Mosonmagyarovar, Hungary 

G5 RCAT041051 
 Szarvas-مجارستان -خارجي

Szarvas, Hungary 

G6 RCAT041050 
 Mosonmagyarovar -مجارستان -خارجي

Mosonmagyarovar, Hungary 

G7 4000.25 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G8 4000.U-2 
 کوهرنگ -شهرکرد

Kohrang, Shahrkord 

G9 4000.25 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G10 4000.29 
 اياالت متحده آمريکا

United States of America 

G11 RCAT041052 
 Felsodinnye-مجارستان -خارجي

Felsodinnye, Hungary 

G12 4000.26 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G13 4000.31 
مزرعه لورك -آبادنجف -اصفهان  

Lavark farm, Najafabad, Isfahan 

G14 4000.24 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G15 4000.44 
 سمنان، شاهرود، ايستگاه توليد بذر

Semnan, Shahrood, Seed production station 

G16 4000.25 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G17 4000.24 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G18 RCAT041052 
 Felsodinnye-مجارستان -خارجي

Felsodinnye, Hungary 
G19 4000.2 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه 
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 کد جمعيت

Population code 
 کد توده اوليه

Accession code 
 محل جمع آوري بذر توده اوليه

Place of seed collection  

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G20 4000.44 
 سمنان، شاهرود، ايستگاه توليد بذر

 Seed production station, Shahrood, Semnan 

G21 RCAT041122 
 Vertestolna-مجارستان -خارجي

Vertestolna, Hungary 

G22 RCAT041111 
 Zalatarnok-مجارستان -خارجي

Zalatarnok, Hungary 

G23 4000.2 
 مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان -بانك بذر ايستگاه شهيد فزوه

Fozveh seed bank, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center 

G24 4000.31 
 مزرعه لورك -آبادنجف -اصفهان

Lavark farm, Najafabad, Isfahan 

G25 RCAT041111 
 Zalatarnok-مجارستان -خارجي

Zalatarnok, Hungary 

 
 نتایج

  آمار توصیفی 
پارامترهای آماری قبل از انجام تجزیه واریانس، ابتدا 

که شامل حداقل، حداکثر، ميانگين، انحراف استاندارد و 
 .glomerata Dجمعيت  25باشد، در تنوع مي ضریب

همه نشان داد که برای  آمار توصيفيمحاسبه شد. نتایج 
رد تنوع وجود دا هاجمعيتر بين دصفات مورد مطالعه 

هر  )دامنه( . تفاوت بين مقدار حداقل و حداکثر(3 جدول)
ها از نظر صفات نمونه بين تفاوتیك از صفات حاکي از 

در صفات تعداد روز تا ظهور خوشه،  باشد.مختلف مي
تعداد ساقه، عملکرد علوفه خشك در هر دو چين، 
عملکرد بذر و عملکرد علوفه خشك ساليانه ضریب تنوع 

تنوع باال برای این  باالیي مشاهده شد که نشان دهنده
ها است. ضریب تنوع برای صفات ر بين جمعيتصفات د

طول خوشه، قطر تاج پوش، طول و عرض برگ در حد 
متوسط بود که حاکي از تنوع مناسب این صفات بين 

 که ضریب تنوع صفات تعدادها مي باشد، در حاليجمعيت
افشاني، ارتفاع بوته و قطر طوقه زیر پایين  گرده تا روز

 ها برای این صفات بود.بود که مبين تنوع کم جمعيت

 
 تجزیه واریانس 

با  هانرمال بودن توزیع دادهبرای تجزیه واریانس ابتدا 
بودن بررسي شد و پس از اطمينان  نرمال استفاده آزمون

ها برای همه صفات، تجزیه واریانس از توزیع نرمال داده
آمده  4انجام شد. نتایج تجزیه واریانس که در جدول 

 های مورد مطالعه گونهکه تفاوت جمعيتاست، نشان داد 
L. glomerata D. برای صفات ارتفاع بوته، طول ،

خوشه، تعداد ساقه، عملکرد بذر، طول برگ و عملکرد 
دار درصد معني 1علوفه خشك ساليانه در سطح احتمال 

ها برای صفات تعداد باشند. همچنين تفاوت جمعيتمي
گرده افشاني، قطر روز تا ظهور خوشه، تعداد روز تا 

طوقه، قطر تاج پوش و عملکرد علوفه خشك چين اول و 
دار شد. در کل فقط درصد معني 5دوم در سطح احتمال 

دار شد. ها برای صفت عرض برگ غيرمعنيتفاوت جمعيت
گيری شده دار شدن بيشتر صفات اندازهبا توجه به معني
توليد توان از این تنوع در شود که مينتيجه گرفته مي

 ارقام اصالح شده بهره برد. 
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 علف باغجمعیت  25مطالعه در  مورد صفات تنوع آمار توصیفی شامل میانگین، دامنه، انحراف استاندارد و ضریب -3جدول

Table 3: Mean, range, standard deviation and coefficient of variation of studied traits in 25 populations of D. 
glomerata L. 

 صفت

Trait 
 ميانگين
Mean 

 دامنه

Range 
 انحراف استاندارد

Standard deviation 
  تغييراتضريب درصد

Coefficient of variation % 
ظهور خوشهتعداد روز تا   

Days to panicle emergence 
39.06 60.00-19.33 8.66 22.18 

 تعداد روز تا گرده افشاني
Days to pollination 

68.93 61.00-78.67 3.77 5.47 

 ارتفاع بوته )سانتيمتر(
Plant height (cm) 

136.16 113.33-163.33 11.51 8.45 

 طول خوشه )سانتيمتر(

Panicle length (cm) 
15.61 11.67-20.67 1.81 11.92 

 تعداد ساقه 
Number of stems 

133.35 67.33-203.00 31.71 23.78 

 قطر طوقه )سانتيمتر(
Crown diameter (cm)  

27.51 21.00-23.00 2.60 9.45 

 عملکرد بذر)گرم در بوته(

Seed yield (g.plant) 
17.48 4.33-45.67 8.56 48.97 

)سانتيمتر(قطر تاج پوش   

Canopy diameter (cm) 
55.73 43.33-77.67 6.89 12.37 

 طول برگ )سانتيمتر(

Leaf length (cm)  
37.72 29.33-50.00 5.45 14.45 

 عرض برگ )ميليمتر(

Leaf width (mm)  
7.05 5.33-9.33 0.82 11.57 

 عملکرد علوفه خشك چين اول )گرم در بوته(

Forage dry yield-cut1 (g.plant) 
206.34 107.00-338.67 58.60 28.40 

 عملکرد علوفه خشك چين دوم )گرم در بوته(

forage dry yield-cut2 (g.plant) 
65.34 33.33-119.00 21.66 33.15 

 عملکرد علوفه خشك ساليانه )گرم در بوته(

Annual DM yield (g.plant) 
271.68 155.33-425.67 73.22 26.95 

 
 مقایسه میانگین صفات

برای صفات مورد مطالعه، مقایسهه ميهانگين بها روش    
انجام گرفهت کهه نتهایج     (LSD)دار حداقل اختالف معني

آمهده اسهت. مقایسهه ميهانگين بهرای       5حاصل در جدول
 G20 دهي نشان داد که جمعيتصفت تعداد روز تا خوشه

روز  44/29بهها  G9تههرین و روز دیههررس 88/49بهها 
دهي بودنهد. در مهورد صهفت    ترین از نظر خوشهزودرس

بيشترین مقهدار را   G1 افشاني، جمعيتتعداد روز تا گرده
روز بهود.   66/74بهه خهود اختصهاا داد کهه برابهر بها       

 65بها   G25 همچنين کمترین مقدار نيز متعلق به جمعيهت 

دسهت  مقادیر بهروز بود. برای صفت ارتفاع بوته بيشترین 
با  G5سانتيمتر،  77/145با  G24های آمده برای جمعيت

بها   G15سانتيمتر و  55/145با  G18سانتيمتر، 66/145
های پابلنهد بودنهد و   سانتيمتر بود که از جمعيت 44/145

بود که به  G7و  G12های کمترین مقادیر نيز برای جمعيت
ههای  پسهانتيمتر از ژنوتيه   77/121و 78/120ترتيب با 

دارای  G1و  G5ههای  پاکوتاه محسهوب شهدند. جمعيهت   
بيشترین مقادیر طول خوشه بودند که به ترتيب طول آنهها  

سهانتيمتر بهود. کمتهرین مقهدار     22/18و  55/18برابر با 
 بود.  G11سانتيمتر، متعلق به ژنوتيپ 77/12برابر با 
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  LD. glomerata. ف باغجمعیت از گونه عل 25ن مربعات( صفات در تجزیه واریانس )میانگی -4جدول
L. D. glomerataof Table 4: Analysis of variance (ANOVA) in 25 populations  

 صفت

Trait 

 بلوك
Block (df =2) 

 )جمعيت( تيمار
Treatment (df =24) 

 خطا

Error (df =48) 

ضريب تغييراتدرصد   

CV % 

خوشه تعداد روز تا ظهور  

Days to panicle emergence 

**824.79 92.01* 35.44 15.24 

 تعداد روز تا گرده افشاني
Days to pollination 

**60.09 18.93* 9.95 4.57 

 ارتفاع بوته
Plant height  

6.85ns 
248.56** 79.75 6.55 

 طول خوشه

Panicle length  
2.05ns 5.65** 2.43 9.98 

 تعداد ساقه
Number of stems 

11140.00** 1339.26** 417.27 15.31 

 قطر طوق(
Crown diameter  

83.89** 6.87* 3.49 6.79 

 عملکرد بذر

Seed yield  
286.50** 140.45** 30.87 31.78 

 قطر تاج پوش
Canopy diameter 

173.17** 61.98* 35.11 10.63 

 طول برگ

Leaf length 
94.36** 52.20** 15.79 10.53 

برگ )ميليمتر(عرض   

Leaf width 
0.33ns 0.62ns 0.71 12.02 

 عملکرد علوفه خشك چين اول

Forage dry yield-cut1 
5403.27ns 4959.55* 2589.73 24.66 

 عملکرد علوفه خشك چين دوم 

Forage DM yield-cut2  
2836.92** 593.55* 308.62 26.88 

 عملکرد علوفه خشك ساليانه

Annual forage DM yield  
10546.45ns 

8133.10** 3760.60 22.57 

, ns *درصد  1درصد،  5به ترتيب غيرمعني دار، معني دار در سطح احتمال ** و 

ns, *, ** are, respectively, non-significant and significant at 5 and 1 % probability levels 

 
علف باغ از جمله گياهاني است که به لحاظ ژنتيکي 
ظرفيت توليد تعداد زیادی ساقه را دارد نتایج حاصل از 

عدد ساقه  173با  G14این صفت نشان داد که، ژنوتيپ 
عدد کمترین  11/89با  G13 در بوته بيشترین و جمعيت

در مورد صفت قطر طوقه بعد از  تعداد ساقه را دارا بود.
بود و مقدار  G5 شترین مقدار متعلق به جمعيتبرداشت، بي
 سانتيمتر برآورد شد. در این بين جمعيت 55/30آن برابر با 

G13  44/23که کمترین تعداد ساقه را نيز دارا بود با 
 سانتيمتر قطر طوقه کمترین رتبه را به خود اختصاا داد.

عملکرد بذر نيز مانند سایر صفات تنوع مناسبي را از خود 
 G16و  G7 ،G8 ،G2های ان داد به صورتي که جمعيتنش

 980 تا 756 معادل) گرم در بوته 35تا  27با توليد بذر 
بيشترین مقدار را به خود اختصاا  (هکتار در کيلوگرم

بود که  G22 دادند. کمترین مقدار توليد بذر متعلق به جمعيت
دست آمد. در ميان ژنوتيپ های گرم به 77/9مقدار آن 

سانتيمتر و  11/66با مقدار  G18 مورد بررسي، جمعيت
سانتيمتر به ترتيب بيشترین و  11/50با مقدار  G20جمعيت 

کمترین ميزان قطر تاج پوش را داشتند. در مورد شاخص 
عملکرد علوفه خشك ساليانه که متشکل از مجموع چين 

، G19 ،G2 ،G5 ،G25های باشد، جمعيتاول و دوم مي
G16 ،G18 ،24G  وG14  گرم  342تا  312با عملکرد بين

باالترین ميزان  (هکتار در تن 57/9 تا 73/8 معادل) در بوته
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-عملکرد را از نظر توليد علوفه دارا بودند. همچنين جمعيت

گرم علوفه  200با توليد کمتر از  G20و  G11 ،G12های 
 (.5تری داشتند )جدول خشك ساليانه عملکرد علوفه پایين

 با هکتار در عملکرد محاسبه برای که است توضيح به الزم
 عملکرد مقدار هکتار در بوته هزار 28 تراکم گرفتن نظر در

 تا است شده ضرب 28 عدد به گرم حسب بر بوته در
 سپس آید، دست به هکتار در کيلوگرم صورت به عملکرد

 تن حسب بر عملکرد ،1000 به آمده دست به عدد تقسيم با
 .است شده محاسبه هکتار در

 
  L.D. glomerataجمعیت از گونه  25 مورفولوژیکی مقایسه میانگین صفات فنولوژیکی و -5جدول

Table 5: Mean of phenological and morphological traits of 25 populations of D. glomerata L. 

 جمعيت

Pop. 

 دهيروز تا خوشه

Days to 

heading 

 روز تا گرده افشاني

Days to 

pollination 

 ارتفاع بوته

Plant 

height cm 

 طول خوشه

Panicle 

length cm 

 تعداد ساقه

Stems 

number 

 قطر طوقه

Crown 

diameter cm 

 قطر تاج پوش

Canopy 

diameter cm 

G1 49.11ab 74.67a 74.67a 18.22ab 116.22e-h 28.44abc 50.67fg 

G2 37.44c-h 67.89c-h 67.89c-h 15.00d-g 154.78abc 27.33bhd 57.78a-f 

G3 43.89a-d 70.67a-e 70.67a-e 17.67abc 112.78fgh 26.44b-e 51.78d-g 

G4 43.33a-e 70.33a-f 70.33a-f 14.56d-g 135.22b-f 29.33ab 56.78a-g 

G5 49.22ab 73.67ab 73.67ab 18.56a 152.44a-d 30.56a 55.22b-g 

G6 35.89d-h 69.33b-h 69.33b-h 15.78b-f 141.22a-f 25.33ed 53.22d-g 

G7 31.44ch 65.11gh 65.11gh 14.78d-g 140.44a-f 27.22bcd 63.89ab 

G8 32.00fgh 67.22c-h 67.22c-h 16.89a-e 111.33fgh 28.22a-d 54.22b-g 

G9 29.44h 68.89b-h 68.89b-h 15.33c-g 113.22e-h 26.89bcd 61.11a-d 

G10 41.67a-f 70.22a-g 70.22a-g 14.33efg 142.00a-f 27.78a-d 57.00a-g 

G11 38.00c-h 68.22c-h 68.22c-h 12.78g 135.11b-f 27.56a-d 47.67g 

G12 45.78abc 72.33abc 72.33abc 14.22efg 99.78gh 25.67cde 53.11d-g 

G13 41.33b-f 71.89a-d 71.89a-d 17.44a-d 89.11h 23.44e 52.56d-g 

G14 35.33d-h 66.78d-h 66.78d-h 15.67b-f 173.00a 27.33bcd 51.33efg 

G15 35.67d-h 68.56b-h 68.56b-h 16.44a-f 123.56c-g 27.44bcd 55.11b-g 

G16 33.67e-h 67.78c-h 67.78c-h 15.11c-g 162.89ab 29.44ab 63.67abc 

G17 39.89b-g 68.22c-h 68.22c-h 14.44efg 126.89d-h 26.67bc 56.67a-g 

G18 36.44c-h 65.33fgh 65.33fgh 17.11a-d 156.22abc 29.11ab 66.11a 

G19 35.22d-h 67.88c-h 67.88c-h 14.89d-g 162.11ab 29.44ab 54.56g 

G20 49.89a 69.78a-h 69.78a-h 15.56c-f 117.11e-h 26.67bcd 50.11fg 

G21 37.44c-h 65.89e-h 65.89e-h 14.67d-g 114.22e-h 27.00bcd 53.77d-g 

G22 37.11c-h 68.56b-h 68.56b-h 15.22c-g 144.33a-f 27.00bcd 54.00c-g 

G23 42.56a-e 70.78a-e 70.78a-e 14.44efg 137.22b-f 26.89bcd 58.22a-f 

G24 36.78c-h 68.33c-h 68.33c-h 15.56c-f 132.78b-g 29.00ab 54.33b-g 

G25 38.00c-h 65.00h 65.00h 16.11a-f 146.67a-e 27.67a-d 60.44a-e 

LSD(0.05) 9.77 18.5 18.5 2.56 33.53 3.06 9.72 
 داری دارندتفاوت معني ٪5در سطح  LSDباشند براساس آزمون های در هر ستون که دارای حروف )غير( مشترک ميميانگين

Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by LSD test. 
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 علف باغجمعیت  25 مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک ، عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی -5ادامه جدول
L.D. glomerata  populations of morphological traits of 25foragge dry matter yield a, seed yield and ean of MTable 5: Continue  

 جمعيت

Pop. 

 عملکرد بذر

Seed yield  

g/p 

 طول برگ

Leaf length 

 mm 

 عرض برگ

Leaf width  

mm 

 1چين عملکرد علوفه خشك

DM yield- 

Cut1 g/p 

 2چين عملکرد علوفه خشك

DM yield 

Cut2 g/p 

 عملکرد علوفه ساليانه

Annual DM 

 yield g/p 

G1 12.89efg 34.55c-g 7.00abc 202.33b-f 49.67e-h 252.00b-h 

G2 28.33ab 37.11b-g 7.56abc 253.56a-d 85.44ab 339.00abc 

G3 10.89fg 37.00b-g 6.67abc 197.44b-f 58.67b-h 256.11b-h 

G4 22.67bcd 36.56c-g 7.33abc 186.11c-f 60.44b-h 239.89c-h 

G5 14.33d-g 41.56bc 7.00abc 265.11ab 77.55a-e 342.66ab 

G6 13.22efg 38.22b-f 6.78abc 224.56a-f 60.11b-h 284.67a-h 

G7 35.22a 40.11bcd 7.56abc 193.89b-f 67.00a-h 260.89b-h 

G8 28.89ab 32.11fg 6.33c 194.44b-f 56.44c-h 250.89b-h 

G9 13.78d- 37.00b-g 7.89a 210.00b-f 74.33a-f 284.33a-h 

G10 21.22b-e 33.56fg 6.78abc 169.44ef 71.00a-g 240.44c-h 

G11 17.44d-g 33.11efg 7.44abc 145.78f 47.78fgh 193.55gh 

G12 12.89efg 37.44b-f 6.78abc 142.67f 45.00fgh 187.67h 

G13 11.11fg 32.11fg 7.22abc 171.33def 50.44e-h 221.78e-h 

G14 20.00b-f 40.44bcd 6.78abc 236.56a-e 75.44a-f 312.00a-e 

G15 17.78d-g 38.00b-f 7.33abc 217.22a-f 71.78a-g 289.00a-g 

G16 27.11aabc 38.67b-e 7.44abc 256.00abc 84.33abc 340.34bc 

G17 11.11fg 31.78fg 6.56abc 151.67f 50.67d-h 202.34fgh 

G18 11.67fg 48.11a 6.89abc 237.44a-e 90.55a 328.00a-d 

G19 18.89c-g 41.00bcd 7.00abc 298.56a 67.00a-h 365.56a 

G20 10.33g 30.89g 6.44bc 191.89ef 40.00ah 198.55gh 

G21 14.77d-g 41.78abc 6.44bc 177.56c-f 56.45c-h 234.00d-h 

G22 9.78g 43.11ab 6.44bc 194.44b-f 57.67b-h 252.11bh 

G23 11.89fg 38.67b-e 7.66abc 200.78b-f 73.44a-g 274.22a-h 

G24 18.22c-g 37.22b-g 7.22abc 220.78a-f 79.45a-d 300.23a-f 

G25 22.67bcd 42.89abc 7.78ab 259.00abc 83.00abc 342.00ab 

LSD(0.05) 9.122 6.52 1.39 83.54 28.84 100.67 
 داری دارندتفاوت معني ٪5در سطح  LSDباشند براساس آزمون هر ستون که دارای حروف )غير( مشترک مي های درميانگين

Means followed by the same letter in the columns have no significant differences at 5% probability by LSD test. 

 

 همبستگی بین صفات
شناخت رابطه بين عملکرد علوفه خشك و به منظور 

های گزینشي صفات مورفولوژیکي، موفقيت در برنامه

اهميت به سزایي دارد. کسب موفقيت در اصالح و توليد 
ارقام پر محصول، وابسته به کنترل ژنتيکي و ارتباط 

باشد. با توجه به عملکرد با سایر صفات مورفولوژیکي مي
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تگي صفات بيانگر این ، نتایج حاصل از همبس6جدول 
بود که عملکرد علوفه خشك در چين اول و دوم و 
عملکرد علوفه خشك ساليانه با تمامي صفات به جز 

افشاني همبستگي صفات تعداد روز تا خوشه دهي و گرده
دار داشت. همبستگي بين عملکرد با صفت مثبت و معني

تعداد روز تا خوشه دهي در سطح احتمال یك درصد 
دار بود که نشان دهنده این است که ارقام معنيمنفي و 

زودرس قابليت توليد محصول علوفه بيشتری دارند. 
دار بين عملکرد علوفه ضریب همبستگي مثبت و معني

خشك و ارتفاع بوته و طول خوشه نشان دهنده این است 
که در ارقام پابلند با افزایش ارتفاع بوته موجب افزایش 

شود. ضریب لوفه خشك ميزیست توده و عملکرد ع
همبستگي بين صفت عملکرد علوفه خشك با دو صفت 
تعداد ساقه و قطر طوقه در سطح احتمال یك درصد مثبت 

دار بود که با توجه به این به نتيجه منطقي به نظر و معني
رسد، زیرا با افزیش تعداد ساقه قطر یقه بعد از مي

عملکرد  برداشت )قطر طوقه( افزایش یافته و در کل
یابد. ضریب همبستگي بين علوفه خشك افزایش مي

صفات عملکرد علوفه خشك و عملکرد بذر مثبت و در 
دار بود و رابطه مثبت بين سطح احتمال یك درصد معني

دهد با مطالعه این دو صفت وجود داشت که نشان مي
توان عملکرد علوفه باال و عملکرد بذر باال را ها ميگراس

گياه داشت. صفت عملکرد علوفه خشك با همزمان در 
پوشش از لحاظ آماری در سطح احتمال جصفت قطر تا

دار و مثبت داشت. یك درصد، ضریب همبستگي معني
پوشش را یکي از مهمترین عوامل تعيين کننده قطر تاج

توان قدرت توليد پنجه دانست. همبستگي در بين مي
طح صفت عملکرد علوفه خشك با طول برگ در س

 5احتمال یك درصد و با عرض برگ در سطح احتمال 
دار بود. یعني با افزایش هر دو صفت  معني و درصد مثبت

یابد. در مورد ميزان عملکرد علوفه خشك افزایش مي
همبستگي بين سایر صفات، نتایج نشان داد که صفت 
ارتفاع بوته با طول خوشه و طول برگ ضریب همبستگي 

ت. تعداد ساقه با صفات قطر طوقه و دار و مثبت داشمعني
دار و مثبت نشان داد. طول برگ ضریب همبستگي معني

پوشش هم با طول برگ و همچنين عرض برگ قطر تاج
 (.6داری داشت )جدول همبستگي مثبت و معني

 
 های اصلیتجزیه به مؤلفه

-ها ميهای اصلي کاهش حجم دادههدف از تجزیه به مولفه

باغ به علف ت جمعي 25صفات کمي مورد بررسي در باشد. 
با درنظرگرفتن مقادیر ویژه های اصلي واسطه تجزیه به مولفه

موجب معرفي چهار مؤلفه شد که در مجموع  ،بزرگتر از یك
د که در ها را توجيه نمودناز تغييرات بين جمعيتدرصد  80

و  که دو مؤلفه اولبا توجه به ایناست. گزارش شده 7جدول 
ها را توجيه درصد تغييرات بين جمعيت 60دوم بيشتر از 

نمودند برای رسم پالت دو بعدی استفاده گردید و با توجه به مي
های بعدی حاصل از دو مولفه اول و دوم، جمعيت پالت دو

 1که در شکل  گروه مجزا قرار گرفتند چهارمورد بررسي در 
 است. آمده 

عملکرد علوفه خشك  اتمؤلفه اول بيشتر متأثر از صف
عملکرد علوفه خشك ساليانه با ضرایب و  دومو  چين اول

لذا این مولفه به عنوان مولفه عملکرد  بردارهای ویژه مثبت بود
قرار های دهد که ژنوتيپمينشان  1علوفه ناميده شد. شکل 

پرمحصول و  پالت بر اساس مولفه اول، سمت راستگرفته در 
در حالي که  .کم محصول هستند تپال های سمت چپژنوتيپ

ها از نظر بندی خوبي بين جمعيتمؤلفه دوم قادر است گروه
، ارتفاع بوته و افشانيو تاریخ گرده دهيتعداد روز تا خوشه

با ضریب مثبت عملکرد بذر با ضرایب منفي و  طول خوشه
این  ایجاد نموده و ارقام دیررس را از ارقام زودرس جدا کند

تعداد در مؤلفه سوم  وان مولفه بذردهي ناميده شد.مولفه به عن
روز تا گرده افشاني و قطر طوقه باالترین ضرایب منفي و 
عملکرد بذر و طول برگ باالترین ضرایب مثبت را داشتند. 

بود که ضریب  عرض برگمؤلفه چهارم بيشتر متاثر از صفت 
 .برداری باالیي نسبت به بقيه صفات داشت

 
 



 

 D. glomerata L.جمعیت از گونه 25در  شده ارزیابی مختلف صفات بین ساده همبستگی ضرایب -6جدول
D. glomerata L.Table 6: The coefficient of correlation between evaluated traits in 25 populations of  

N o. صفت Trait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 تعداد روز تا ظهور خوشه 1
Days to panicle emergence 

1             

 تعداد روز تا گرده افشاني 2
Days to pollination 

0.656** 1            

 ارتفاع بوته. 3

Plant height 

ns0.056 ns0.052 1           

 طول خوشه 4

Panicle length 

ns0.069 ns0.012 **0.318 1          

 تعداد ساقه 5

 Stems Number 

**0.491- **0.364- ns0.158 ns0.001 1         

 قطر طوقه 6

Crown diameter 

**0.352- ns0.162- *0.243 ns0.049 **0.662 1        

 عملکرد بذر 7

Seed yield 

**0.516- **0.337- *0.259- ns0.070- **0.407 **0.338 1       

 قطر تاج پوش 8
Canopy diameter 

*0.231- ns0.120- ns0.206 ns0.048 ns0.125 ns0.164 ns0.215 1      

 طول برگ 9

Leaf length 

ns0.197- ns0.116- **0.388 ns0.170 **0.331 ns0.172 ns0.133 **0.508 1     

 عرض برگ 10
Leaf width 

ns0.139- ns0.100- ns0.106 ns0.034 ns0.028- ns0.046- ns0.194 **0.279 *0.249 1    

 عملکرد علوفه خشك چين اول 11

Forage dry yield Cut1 

**0.310- ns0.167- **0.569 **0.284 **0.614 **0.475 *0.276 *0.261 **0.407 *0.229 1   

 عملکرد علوفه خشك چين دوم 12

Forage DM yield Cut2 

*0.254- ns0.039- **0.363 *0.275 **0.357 *0.230 **0.382 **0.548 **0.635 **0.303 **0.574 1  

 عملکرد علوفه خشك ساليانه 13
Annual forage DM yield 

**0.323- ns0.146- **0.562 **0.309 **0.597 **0.448 **0.334 **0.371 **0.513 *0.273 **0.970 **0.775 1 

ns ,*  درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دار معني دار، غيرمعني ترتيب به** و  
ns, *, ** are, respectively, non-significant and significant at 5 and 1 % probability levels 
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 اصلی هایمؤلفه به تجزیه از حاصل تجمعی واریانس و واریانس درصد ویژه، مقادیر -7جدول
Table 7: Eigenvalues, percentage of variance and cumulative variance resulting from principal component analysis 

صفتنام    Trait 

 Components همؤلفه

 مؤلفه اول

 PC1 
 مؤلفه دوم
 PC 2 

 مؤلفه سوم
 PC 3 

  مؤلفه چهارم

PC 4 

 تعداد روز تا ظهور خوشه
Days to panicle emergence 

-0.198 -0.384 -0.338 -0.002 

 تعداد روز تا گرده افشاني
Days to pollination 

-0.208 -0.362 -0.403 0.261 

 ارتفاع بوته )سانتيمتر(
Plant height (cm) 

0.158 -0.452 0.301 0.117 

 طول خوشه )سانتيمتر(

Panicle length (cm) 
0.036 -0.466 0.056 0.15 

 تعداد ساقه
Number of stems 

0.305 0.028 -0.203 -0.41 

 قطر طوقه )سانتيمتر(
Crown diameter (cm) 

0.240 -0.136 -0.437 -0.304 

 عملکرد بذر)گرم در بوته(

Seed yield (g/plant) 
0.190 0.367 0.397 -0.008 

)سانتيمتر(قطر تاج پوش   

Canopy diameter (cm) 
0.283 0.144 0.166 0.301 

 طول برگ )سانتيمتر(

Leaf length (cm) 
0279 -0.125 0.389 -0.173 

 عرض برگ )ميليمتر(

Leaf width (mm) 
0.186 -0.138 -0.214 0.676 

 عملکرد علوفه خشك چين اول )گرم در بوته(

Forage DM yield-cut1 (g/plant) 
0.326 -0.232 -0.089 -0.102 

 عملکرد علوفه خشك چين دوم )گرم در بوته(

Forage DM yield-cut2 (g/plant) 
0.371 -0.023 0.000 0.152 

 عملکرد علوفه خشك ساليانه )گرم در بوته(

Annual forage DM yield (g/plant) 
0.359 -0.188 -0.070 -0.037 

     

 مقادير ويژه
Eigenvalues 

6.350 2.580 1.150 1.120 

 واريانس توجيه شده
Justified variance 

0.454 0.184 0.082 0.080 

 واريانس تجمعي
Cumulative variance 

0.454 0.639 0.721 0.801 

 اعداد با فونت درشت زیر انها خط کشيده شده دارای ضرایب بردارهای ویژه بزرگتری در مولفه مورد نظر مي باشند

* The underline coefficients have significant correlation with the relevant axes. 
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 براساس دو مؤلفه اول و دوم D.glomerataجمعیت 25دیاگرام پراکنش -1شکل

Figure 1: Distribution diagram of 25 populations of D.glomerata based on the first and second components 

 
 

 ایتجزیه خوشه
ها از بندی جمعيتجهت بررسي تنوع ژنتيکي و گروه

ای همچنين ای استفاده شد. تجزیه خوشهتجزیه خوشه
ها گيری و تعيين فواصل ژنتيکي بين ژنوتيپبرای اندازه

بندی، پي نژادی از گروهکاربرد دارد. هدف متخصصين به
ها و بکارگيری يکي بين و درون گروهبردن به فاصله ژنت

باشد. در این نژادی ميهای بهتنوع ژنتيکي آنها در برنامه
ای، به ها از تجزیه خوشهبندی جمعيتمطالعه برای گروه

های ها و تفاوتاستفاده شد تا شباهت Wardوسيله روش 
ای روی ها برآورد شود. در تجزیه خوشهبين جمعيت

صفت استفاده شد و با برش  31ها، از هر جمعيت
گروه متفاوت قرار گرفتند که  4ها در دندروگرام جمعيت

بندی حاصل، است. با توجه به گروهارائه شده 2در شکل 
های قابل توجهي های مورد مطالعه تفاوتدر بين جمعيت

از نظر صفات مورفولوژیکي وجود دارد که باعث شده در 
 5روه اول )رنگ آبي( گروه مجزا قرار بگيرند. در گ 4

( قرار گرفتند که با توجه به 13-12-20-3-1جمعيت )
( نسبت به 8ها )جدول گروه تعداد واریانس تجزیه جدول

ها دیررس و با ارتفاع متوسط و در صفات بقيه جمعيت
پوشش کمتر از بقيه عملکرد بذر و علوفه و قطر تاج

)رنگ ها و در رتبه چهارم بودند. در گروه دوم گروه
( قرار 11-17-10-8-22-21-6جمعيت ) 7بنفش( 

گرفتند که متوسط رس، کم ارتفاع و در صفات قطر طوقه، 
تعداد ساقه، عملکرد علوفه و بذر در رتبه سوم ولي 

پوشش را داشتند. گروه سوم )رنگ بيشترین قطر تاج
( 18-19-14-7-25-16-2جمعيت ) 7قرمز( نيز با 

نظر رسيدگي زودرس بوده و بيشترین عضو را دارد که از 
گيری شده از جمله تعداد ساقه، در اکثریت صفات اندازه

Cluster 2 

Cluster 1 

Cluster 3 

Cluster 4 
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عملکرد بذر، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه دارای بيشترین 
مقدار بودند و رتبه اول را داشتند در نتيجه اکثریت 

های برتر در این گروه جا دارند. در نهایت گروه جمعيت
( 5-24-15-9-23-4جمعيت ) 6چهارم )رنگ سبز( با 

که متوسط رس و در صفاتي همچون ارتفاع بوته، تعداد 
برای  ساقه، عملکرد علوفه و بذر رتبه دوم را داشتند.

ها ها از گروهوالدین تالقي ،های مطلوبرسيدن به جمعيت
شوند که دارای بيشترین فاصله هایي انتخاب ميو جمعيت

بایستي از نظر ولي  باشند ژنتيکي و کمترین ميزان تشابه
. در این مطالعه زمان گرده افشاني همپوشاني داشته باشند

 دوبيشترین معيار فاصله ماهاالنوبيس بين گروه یك و 
 است. گزارش شده 9که در جدول  باشدمي

 

 

 

 
  Wardصفت مورفولوژیکی به روش 14بر اساس  .glomerata Dجمعیت  25ای دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-2شکل

Figure 2: Dendrogram obtained from cluster analysis of 25 populations of D. glomerata based on 14 
morphological traits using Ward method 
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 جدول 8- تعداد گروه، تعداد جمعیت و میانگین صفات مورد مطالعه در هر یک از گروهها

Table 8: Number of groups, number of populations and average of 14 studied traits in each group 
 ميانگين کل Mean صفات ميانگين مربعات ميانگين صفت

Trait MS 

 1گروه 
Group1 

(n=5) 

 2گروه 
Group2 

(n=7) 

 3گروه 
Group3 

(n=7) 

 4گروه 
Group4 
(n=6) 

Total 

 mean 

روز تا ظهور خوشهتعداد   
Days to panicle emergence 118.76 ** 46.00 a 37.43 b 35.37 b 39.50 b 39.06 

 تعداد روز تا گرده افشاني
Days to pollination 

** 31.54 a 71.87 bc 68.24 c 66.54 ab 70.09 68.93 

 ارتفاع بوته )سانتيمتر(
Plant height (cm) 

* 20787 b 135.78 c 129.86 b 136.25 a 143.74 136.16 

 طول خوشه )سانتيمتر(

Panicle length (cm) 
* 2.86 16.56 a 14.87 b 15.52 ab 15.81 ab 15.61 

 تعداد ساقه
Number of stems 

2448.71** 107.00 c 129.78 b 156.59 a 132.41b 133.35 

 قطر طوقه )سانتيمتر(
Crown diameter (cm) 

6.18* 26.13 c 27.08b c 28.22 ab 28.35 a 27.51 

 عملکرد بذر)گرم در بوته(

Seed yield (g/plant) 
143.13* 11.62 c 16.63 b 23.41a 16.44 b 17.48 

 قطر تاج پوش )سانتيمتر(
Canopy diameter (cm) 

75.27** 51.64 d 63.79 a 59.68 bc 56.80 c 55.73 

 طول برگ )سانتيمتر(
Leaf length (cm) 

51.98* 34.40 b 36.24 b 41.19 a 38.17 b 37.72 

 عرض برگ )ميليمتر(

Leaf width (mm) 
0.78* 6.82 b 6.68 b 7.29 a 7.41 a 7.05 

 عملکرد علوفه خشك چين اول )گرم در بوته(

Forage DM yield-cut1 (g/plant) 
7541.38** 174.47 c 179.70 c 247.86 a 215.56 b 206.34 

)گرم در بوته(عملکرد علوفه خشك چين دوم   

Forage DM yield-cut2 (g/plant) 
1159.96** 48.76 b 57.16 b 78.97 a 72.83 a 65.34 

 عملکرد علوفه خشك ساليانه )گرم در بوته(

Annual forage DM yield (g/plant) 
14396.57** 223.22 c 236.86 c 326.82 a 288.39 b 271.68 

 داری دارندباشند تفاوت معنيکه دارای حروف )غير( مشترک مي ردیفميانگين کالسترها در هر  %1و 5دار در سطح احتمال * و ** به ترتيب معني

*, ** are, respectively significant at 5 and 1 % probability levels 
The mean of clusters in each row that have (non) common letters have a significant different 

 

 

 گیری شدهای برای صفات کمی اندازههای حاصل از تجزیه خوشهفواصل ژنتیکی مراکز خوشه -9جدول 

Table 9: Genetic distances of the centers of clusters resulting from cluster analysis for measured quantitative 
traits 

 1خوشه   

Cluster1 
 2خوشه 

Cluster2 
 3خوشه

Cluster2 

   Cluster2 152.73 2خوشه 
  Cluster3  98.71 58.33 3خوشه 
 Cluster4 34.54 131.42 79.09 4خوشه
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 گیریبحث و نتیجه
در هر برنامه اصالحي دو رکن اساسي و مهم وجود دارد 

که برای انجام انتخاب که یکي تنوع و دیگری انتخاب است 
های مورد بررسي وجود باید تنوع مطلوب از لحاظ ویژگي

در این پژوهش به بررسي تنوع ژنتيکي با داشته باشد. 
 D.glomerata استفاده از صفات مورفولوژیکي در گياه

که صفات مورد استفاده در این  نشان دادپرداخته شد و نتایج 
مختلف گياه  هایآزمایش توانایي جداسازی جمعيت

D.glomerata  دارند و از سوی دیگر تنوع زیادی بين
تواند به عنوان های مورد بررسي وجود دارد که ميجمعيت

ای یك منبع ژرم پالسمي خوب برای اصالح گونه علوفه
D.glomerata .دارشدن تفاوت اغلب معني استفاده گردد

ر ها بود. دصفات نشان دهنده تنوع باال در بين جمعيت
رقم و  29( که در 2003و همکاران ) Jafariتحقيقي توسط 

 زمانصفت فنوتيپي از جمله  11اکوتيپ علف باغ بر روی 
گرده افشاني، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد ساقه، عملکرد 

انجام شد و نتایج تجزیه واریانس نشان  عملکرد بذر وعلوفه 
دار ت معنيها برای همه صفاداد که تفاوت ارقام و ژنوتيپ

نتایج حاصل از مقایسات ميانگين نشان داد که باشد. مي
-جمعيتبيشترین عملکرد علوفه خشك ساليانه مربوط به 

با  G14و  G19 ،G2 ،G5 ،G25 ،G16 ،G18 ،G24های 
 تا 73/8 معادل) بوتهگرم در بوته  342تا  312عملکرد بين 

بود. بررسي تنوع ژنتيکي، وراثت  (هکتار در تن 57/9
جمعيت علف باغ  21پذیری و روابط بين صفات زراعي در 

( در شرایط محيطي 2008همکاران ) و Mohammadiتوسط 
اصفهان نشان داد که ضریب تنوع ژنتيکي باالیي برای 
عملکرد علوفه وجود دارد که منشأ گرفته از وجود تنوع 

نظر صفات مورد نظر  های بررسي شده اززیاد بين جمعيت
باشد. همچنين در تحقيق ذکر شده ميانگين کل برای مي

سانتيمتر،  11سانتيمتر، طول خوشه  95صفات ارتفاع بوته 
سانتيمتر و عملکرد علوفه  22، قطر یقه 86تعداد ساقه 

گرم در بوته ثبت شده است. در حالي که در  99خشك 
بهبود کي از مطالعه حاضر ميانگين کل برای همين صفات حا

سانتيمتر،  136این صفات داشت، به طوری که ارتفاع بوته 

 27، قطر یقه 133سانتيمتر، تعداد ساقه  15طول خوشه 
گرم در بوته  271ساليانه  سانتيمتر و عملکرد علوفه خشك

 هایتواند در نتيجه حذف بوتهبه دست آمد. این نتایج مي
ذر حاصل از گرده افشاني و استفاده از بضعيف قبل از گرده

های برتر در این تحقيق و همچنين سازگاری افشاني بوته
بهتر این گونه به شرایط آب و هوایي سرد و معتدل تبریز 

 با (2020همکاران ) و Shahabzadeh يدر پژوهشباشد. 
 یکيعملکرد علوفه و صفات مورفولوژ يکيتنوع ژنت بررسي

فت فستوکا پابلند بر اساس ده ص هایيتدر جمع
)شامل قطر تاج پوشش، تعداد  یو عملکرد یکيمورفولوژ

 بوته، ارتفاع افشاني،ز تا گردهرو تعداد دهي،روز تا خوشه
ساقه، طول برگ، عملکرد علوفه  عدادت یقه، قطر خوشه، طول

 دارخشك و عملکرد بذر( گزارش نمودند که تفاوت معني
 هایکليه صفات بجز قطر تاج پوشش داشته و جمعيت برای

انجام  یپژوهش از تنوع الزم برا ینمورد بررسي در ا
. با توجه به نتایج اصالحي برخوردار هستند هایبرنامه

همبستگي، بين صفت عملکرد علوفه خشك با صفات تعداد 
دار در سطح یك روز تا گلدهي از لحاظ آماری منفي و معني

درصد وجود داشت که نشان دهنده قابليت سازگاری ارقام 
باشد که توليد علوفه باالیي دارند، درس و پرمحصول ميزو

گيری بهتر نياز به تجزیه عليت و رگرسيون البته برای نتيجه
باشد. همچنين صفات ارتفاع بوته، تعداد گام به گام هم مي

ساقه، طول برگ و قطر طوقه بيشترین ضریب همبستگي را 
نتيجه با عملکرد علوفه خشك ساليانه داشتند. مشابه این 

در گياه چچم گزارش داد که رابطه منفي و  Jafari (2001)را
دهي و عملکرد علوفه وجود داری بين تاریخ خوشهمعني

( 2003و همکاران ) Jafariداشت. در تحقيق دیگری توسط 
رقم و اکوتيپ علف باغ انجام شده است،  29که بر روی 

 گزارش دادند که همبستگي فنوتيپي باالیي بين عملکرد
علوفه و بذر با ارتفاع گياه وجود دارد و همچنين نشان دادند 
که همبستگي منفي باالیي بين ارتفاع بوته و عملکرد با تعداد 

 روز تا گرده افشاني وجود دارد. 
های بررسي تنوع ژنتيکي موجود در یك یکي از روش

های آماری چندمتغيره نظير ژرم پالسم، استفاده از روش
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ای است ی اصلي و تجزیه و تحليل خوشههاتحليل مؤلفه
(Mohammadi and Prasanna., 2003 تجزیه به .)

موجب معرفي چهار مؤلفه شد که در های اصلي مؤلفه
با د و ها را توجيه نمودناز تغييرات بين جمعيت %80مجموع 

درصد  60توجه به اینکه دو مؤلفه اول و دوم بيشتر از 
نمودند برای رسم پالت ه ميها را توجيتغييرات بين جمعيت

های مورد بررسي در جمعيتکه دو بعدی استفاده گردید 
و  Mohammadi. در پژوهشگروه مجزا قرار گرفتند چهار

جمعيت علف  21صفت در  10بر روی (2008)همکاران 
 در اول مؤلفه  3ي،اصل های مؤلفه به تجزیه اساس برباغ، 

د. کردن بيينترا  متغيرها واریانس کل از درصد 79 مجموع
ها و تعيين بندی جمعيتجهت بررسي تنوع ژنتيکي و گروه

 Wardای به روش بين آنها از تجزیه خوشه فواصل ژنتيکي
 13ها، از هر ای روی جمعيتاستفاده شد. در تجزیه خوشه

گروه  4ها در صفت استفاده شد و با برش دندروگرام جمعيت
های یج تجزیه به مؤلفهمجزا قرار گرفتند که تأیيدی بر نتا

ها های گروه اول نسبت به بقيه جمعيتاصلي بود. جمعيت
دیررس و در صفات عملکرد بذر و علوفه کمتر از بقيه 

های گروه سوم زودرس بوده و از ها بودند، ولي جمعيتگروه
نظر عملکرد بذر و عملکرد علوفه دارای بيشترین مقدار 

(. در تحقيقات متعددی 8ل بودند و رتبه اول را داشتند )جدو
نيز به ارتباط عملکرد بذر و زودرسي اشاره شده است. نتایج 
این تحقيقات نشان داده است که در علف باغ، ارقامي که 

کنند عملکرد بذر باالتری نسبت به ارقام زودتر گلدهي مي
 (. 2014et al Casler 2016; et al.,Zhao ,.دیرگل دارند )

 ها توليدگراس ینژادراه به ینمهمتر که امروزه یياز آنجا
ژنتيکي  با فاصله یيهاباشد انتخاب جمعيتترکيبي مي ارقام

تواند مي ترکيبي عنوان والد در توليد ارقامبه یکدیگراز  یادز
 گردد باال سبب توليد ارقامي با ميزان نمود فنوتيپي

(., 2013et alEbrahimiyn  در این مطالعه بيشترین فاصله .)
-های گروهترین ميزان تشابه مربوط به جمعيتنتيکي و کمژ

توان برای رسيدن به باشد که ميهای یك و سه مي
ها را از این های ترکيبي مطلوب، والدین تالقيجمعيت
های انتخاب شده ها انتخاب کرد ولي بایستي جمعيتجمعيت

کراس از نظر زمان گرده افشاني همپوشاني برای تالقي پلي
 (2010)و همکاران Mohammadiه باشند. در پژوهشداشت

 Dactylisای علف باغ )های گونه علوفهبر روی ژنوتيپ

glomerata ،)ياتبر اساس خصوص ایخوشه یهتجز 
 گروه مجزا طبقه بندی کرد که بر 3ها را در يپژنوت يپي،فنوت

به  يشترب يکيهای دارای فواصل ژنتيپها ژنوتآن مبنای
در مطالعه  شدند. یيمنظور استفاده در مطالعات بعدی شناسا

-( برای توليد واریته2006) Jafariو  Moradiدیگری توسط 

مورد بررسي  D. glomerata ژنوتيپ 36های مصنوعي، 
کمي و کيفي قرار گرفتند و بر اساس صفات ارزیابي شده، نه 

طریق  ژنوتيپ برتر شناسایي و برای توليد بذر مصنوعي از
نژادی های بهگرده افشاني آزاد آنها پيشنهاد شدند. در برنامه

ای چند ساله و علف باغ نيز مثل سایر گندميان علوفه
های برتر پالسم، بوتهدگرگشن، بایستي ابتدا با ارزیابي ژرم

های برتر شناسایي و سپس از طریق بررسي کلوني، کلون
از آزمون نتاج کراس انتخاب شوند. پس برای تالقي پلي

هایي که قدرت ترکيب پذیری پایيني دارند کراس، کلونپلي
های باقيمانده برای توليد رقم شوند و کلونحذف مي

 (.2000et al Casler ,.شوند )کراس ميسينتتيك با هم پلي
در کل نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که تنوع 

سي وجود دارد. های مورد بررقابل توجهي در ميان جمعيت
در این پژوهش نشانگرهای مورفولوژیکي مورد استفاده، 

های مورد مطالعه به خوبي بين جمعيت توانستند تنوع را در
، G19 ،G2 ،G5 ،G25 ،G16های نشان دهند. جمعيت

G18 ،G24  وG14  گرم در  342تا  312با عملکرد بين
بيشترین عملکرد  (هکتار در تن 57/9 تا 73/8 معادل) بوته

 G16و  G7 ،G8 ،G2های و جمعيتعلوفه خشك ساليانه 
 980 تا 756 معادل) گرم در بوته 35تا  27با توليد بذر 

بيشترین مقدار توليد بذر را به خود  (هکتار در کيلوگرم
هم از نظر  G16و  G2 اختصاا دادند. بنابراین دو جمعيت

ها بودند، ر جمعيتتوليد علوفه و هم توليد بذر بهتر از سای
لذا این دو جمعيت که از شاهرود و اصفهان بوده و بومي 
کشور هم مي باشند برای کشت در مراتع قابل توصيه هستند. 

های در این مطالعه بيشترین فاصله ژنتيکي مربوط به جمعيت
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باشد که برای توليد ارقام ترکيبي های یك و سه ميگروه
ها انتخاب کرد ولي این جمعيت ها را ازبایستي والدین تالقي

کراس از نظر های انتخاب شده برای تالقي پليباید بوته
 زمان گرده افشاني همپوشاني داشته باشند.
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Abstract 
Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) is a perennial forage grass, wind-pollinated and out-

crossing that belongs to the Poaceae family, which is used for pasture, rangeland renovation and 

hay production. The aim of this study was to investigate the genetic diversity of D. glomerata 

populations using morphological markers to identify high yielding populations. For this 

purpose, 25 populations of D. glomerata were sown on a randomized complete block design 

with three replications in the research farm of the Agricultural Biotechnology Research Institute 

in Tabriz in the 2018-2019 cropping year. The results obtained from the analysis of variance 

showed a significant difference in the studied traits, indicating high genetic diversity among 

populations. Based on the mean comparison results, G2, G5, G14, G16, G18, G19, G24 and 

G25 populations with 312-342 g/plant (equal to 8.73 to 9.57 ton/h) in terms of forage yield and 

G7, G8, G2 and G16 with 27-35 g/plant (equal to 756 to 980 kg/h) in terms of seed yield were 

identified as the best populations. Therefore, G2 population from Shahroud and G16 population 

from Isfahan were the two top populations in terms of seed and forage yield. Cluster analysis 

was performed and populations were classified into four groups based on the studied traits. The 

cluster3 with seven members included most of the top populations. In this study, the highest 

genetic distance was related to the populations of clusters 1 and 3. In order to produce synthetic 

cultivars, the parental plants for polycross should be selected from these groups.  
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