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 چكيده
 اسـپرس بومي  توده 198تحقيق  ني در ا.است)  .Onobrychis Mill (اسپرس جنس ايران يكي از مهمترين مراكز تنوع ژنتيكي

شده از سراسر كشور بـا كاشـت در مزرعـه طـي دو سـال صـفات       آوري  جمع) O. vicifolia Scop. Syn O. sativa Lam( زراعي
ـ  دي زراعـ  صـفات بيشتر در   ي تنوع خوب  .مورفولوژيكي آنها مورد ارزيابي قرار گرفت      -زراعي در صـفت تعـداد روز تـا    . ده شـد ي

 مناسبي براي    همچنين تنوع  .آورد  مي را فراهم    هاي مختلف رسيدگي    توليد ارقام در گروه    مناسب   ، مواد  روز تنوع  40گلدهي وجود   
 يـك   عنوان  به رنگ ارغواني ساقه     نتايج تجزيه رگرسيون   براساس. صفت تحمل به سفيدك سطحي و ريزش نيام در مواد ديده شد           

و  K-meansاي بـه روش   مواد براساس تجزيـه خوشـه  . گرديدنشانگر سريع براي گزينش مواد به منظور توليد علوفه باال مشخص       
در ايـن  . ها با يكديگر و صفات برجسته هر گروه بحـث شـده اسـت     گروهقرابت .بندي شدند در سه گروه دسته  ها    تجزيه به عامل  

نـژادي   يـزي بـراي بـه   ر  توانـد در برنامـه      مي كهارزيابي شده است     زراعي   اسپرسبومي  پالسم    از ژرم  يتحقيق مجموعه قابل توجه   
 .اسپرس مورد استفاده قرار گيرد

 
 .مورفولوژيكي -هاي بومي، ارزيابي زراعي  زراعي، تودهاسپرس: يدي كلهاي واژه

 
 مقدمه

 .Onobrychis vicifolia Scop Syn O(اسپرس زراعي 

sativa ( با نام انگليسيSainfoin  كه در گذشته به
 گياهي چند ،خروس و يا علف مقدس معروف بوده تاج

سيا براي چند ساله است كه در قسمتهاي معتدل اروپا و آ
هرچند كه در زمانهاي اخير . شده است  ميصد سال كشت

 از واژه Sainfoinنام . ده از آن كاهش يافته استااستف
فرانسوي مشتق شده است كه به معني علوفه ايمن و سالم 
است كه به بيشينه تاريخي و سودمندي آن در تغذيه 

گياه  و احتماال به ويژگي غير نفخ كنندگي ماريبحيوانات 
اسپرس در هاي  ساقه). Frame et al. 1998(گردد   ميبر
  دربر بااليضخامت و ف ، به علت سفتيونجهيسه با يمقا

از در صورتي كه  ،دنارزش غذايي نبات اثر نامطلوب دار
اين نظر قسمت برگ اسپرس و تعداد آن، تعداد 

حائز مركب در هر برگ و بزرگي هر برگ هاي  برگچه
فهاي اصالح اسپرس شامل انتخاب تك هد. اهميت هستند

 با باالدائمي مقاوم به سرما، قدرت پنجه زدن هاي  بوته
 باشد مي توليد بذر زيادتر  وبيشترهاي   و برگچهبرگها
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)Nakhaei, 2003( .متراكم يها  وجود تاننيا هياز نظر تغذ 
 از نفخ در يريدر برگ اسپرس باعث جلوگ

گر يف دبرخالت ين خاصياگردد كه   مينشخواركنندگان
ن وجود يهمچن. باشد  ميونجهي ازجمله يا علوفههاي  لگوم
ن كمتر در يپروتئشود كه   ميباعثها   در برگ متراكمتانن

 يها را برا نهيد آمي از اسير شود و منبع بهتريشكمبه تخم
محصول علوفه خشك اسپرس داراي مواد  .كند  دام فراهم

ها  برخي از گونهبذر  .باشد مي كلسيم فراوان ويژه بهمعدني 
 بطوريكه اغلب يكي دو سال پس ،زند  ميبه سختي جوانه

 )Frame et al., 1998( شود  ميجوانه ظاهراز بذر پاشي 
 جنس ايران يكي از مهمترين مراكز تنوع ژنتيكي

 است گونه زراعي آن ازجمله) Onobrychis (اسپرس
)Mozaffarian, 1998; Rechinger, 1984(. با توجه به 

در كشور و از طرفي به بسيار متنوع هاي  اقليموجود ريز
به مزارع كشور اسپرس  عدم ورود ارقام اصالح شده دليل

هاي بومي اين  ، وجود تودههمانند ديگر محصوالت زراعي
ات بر روي تحقيق .محصول در كشور دور از انتظار نيست

ورت  محدود و عمدتا بص در كشوربومي اسپرسهاي  توده
و  Razmju ازجمله .اي صورت گرفته است منطقه

مختلف بر هاي  اثر چين با بررسي )2006( همكاران
توده بومي اسپرس  12در كيفيت و عملكرد علوفه 

مشخص نمودند كه بيشترين ميانگين عملكرد علوفه در 
.  در چين ششم حاصل شده استچين اول و كمترين آن

 15 با ارزيابي )1986( و همكاران Mohammadiهمچنين 
 مناطق مختلف استانهاي آذربايجان ازتوده بومي اسپرس 

اين مواد را از نظر پتانسيل غربي و آذربايجان شرقي 
هاي  سي نمودند و نتيجه گرفتند كه تودهره برعملكرد علوف

 .باشند  ميبرترهاي  عنوان توده هاسكو و اربط اسكو ب
Turchii توده 36با بررسي تعداد  )2007(  همكارانو 

  عموميپذيري تركيبپارامترهاي ژنتيكي و بومي اسپرس 
و نتيجه كردند  بررسي  از نظر عملكرد علوفهراها   تودهاين

، خوراكي خوش براي پذيري وراثتبرآوردهاي گرفتند كه 
شاخص عملكرد و وزن تر به ازاي تك بوته انتخابي باال 

بررسي تنوع  با )Madah Arefi )2003 و Abdi .ندبود
نگهداري شده در شرايط  اسپرس زراعيهاي  نمونه

 كه كاهش  نتيجه گرفتندسردخانه براي صفات كيفي بذر
 Majidi . بذر قرار داردمنشأ تأثيرقوه ناميه به شدت تحت 

بررسي ظرفيت توليد و ميزان تنوع  با )Arzani )2009 و
 رساسپ توده 10 صفات مورفولوژيك، زراعي و كيفي در

 با ترتيب بههاي اروميه و سراب  تودهنتيجه گرفتند 
درصد باالترين  28/6 و 87/6 برگ به ساقههاي  نسبت

-Mirzaie .دارا بودندصفات كيفيت را از لحاظ اين 

Nodoushanو  Fayazi )2000( تعيين شاخصهاي  جهت
 نتيجه گرفتند كهزراعي  از اسپرس جمعيت 10انتخاب در 

 و دهي گل و اوج دهي گلتا د روز  تعداهمزمانانتخاب 
 عملكرد تر و خشك علوفه بيشترين بازده همزمانانتخاب 

 Arzani  وMajidi  همينطور.در انتخاب داشته استرا 

روابط بين صفات مورفولوژيك، زراعي با مطالعه  )2009(
بر مبناي نتايج رگرسيون گام  توده اسپرس 10و كيفي در 

 صفات درصد ساقه در ماده خشك،  نشان دادندبه گام
ارتفاع بوته، روز تا سبز شدن و تعداد شاخه فرعي 

توانند   ميبيشترين تنوع عملكرد علوفه را توجيه نمودند و
اين .  در گزينش قابل توصيه باشند يك شاخصعنوان به

 از تايكساير محققان حهاي  نتايج در انطباق با يافته
آماري چندمتغيره مذكور در هاي  سودمندي كاربرد روش

بررسي روابط بين متغيرهاي مختلف كمي و كيفي در 
 تحقيقي بر روي چند رقم  همچنين در.دارد اسپرس

 احمد لويه و بويرياسپرس در مركز تحقيقات كهك
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 تن در هكتار علوفه 608/0مشخص شد كه رقمي با 
 تن در هكتار 308/0خشك بيشترين عملكرد و رقمي با 

ها  اين رقم. كمترين عملكرد را در شرايط ديم نشان دادند
 تن در هكتار علوفه خشك توليد 5در شرايط آبي تا 

 Nakhaei  در تحقيقي ديگر.)Kucheki, 1992(نمودند 

بومي اسپرس با استفاده از هاي   با بررسي توده)2003(
صفات ارتفاع بوتــــــه و   رگرسيون نشان داد كهتجزيه

  .وفه دارندعلفاصله ميانگره نقش مهمي در ميزان عملكرد 
 كشور مواد زيادي از اسپرس  ازدر تحقيقات خارج

 المللي  مطالعه بين درازجمله. اند قرار گرفتهبررسي مورد 
هاي مختلف   توده تحت گونه297بر روي صفات زراعي 

 كشور اختالفات زيادي در عملكرد بذر و 19اسپرس از 
ولي طي چهار سال آزمايش هيچ توده . علوفه بدست آمد

  Dipsophecia scopigeraومي به آفتمقا
هاي  كه خسارت زيادي به ريشه Sphenoptera carceliو

 ,.Buyukburc et al(زند بدست نيامد  گياه در تركيه مي

1991.( 
تمام كه  تحقيق جامعي شود  مي كه مشاهدههمانطور

مواد بومي اسپرس زراعي ايران را باهم مورد مطالعه قرار 
منابع ارزيابي  اين تحقيق با براين،بنا .دهد وجود ندارد

 ، در داخل كشوريزراعاسپرس بومي  يكيژنت
 ينژاد بههاي   مطلوب و مناسب برنامههاي پالسم ژرم

 در اختيار راجديد هاي  معرفي رقمبراي اسپرس 
 .هد د نژادگران توليد علوفه قرار مي به

 
 مواد و روشها

 اسپرس  بومي توده198تعداد ، 1384ور يدر شهر
 موجود در بانك )O. vicifolia Syn. O. sativa( زراعي

 در توده هر ،اي در يك طرح مشاهدهژن گياهي ملي ايران 
 متر و 2 سانتيمتر و بطول 50روي دو خط به فاصله 

 مؤسسهدر مزرعه  سانتيمتر 10فاصله روي خطوط 
ها   توده.ديگردكشت تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر 

 روز و وجين بطور 8آبياري هر .  شدندكشتتصادفي 
 سال استقرار گياه در زمين با دودر طي . شدانجام دستي 

 - زراعياستفاده از دستورالعمل موجود صفات
مطابق جدول يك  مورفولوژيكي و فنولوژيكي هر توده

 IPGRI, 1984; Karimi, 2001; Modir( ددنيگردارزيابي 

Shanechi, 1990(. 
تمايل به مركز و پراكندگي و توزيع پارامترهاي آماري 

ضريب . ها در صفات مورد مطالعه محاسبه شدند داده
اي از تنوع در صفات كمي  عنوان برآوردكننده تغييرات به

تجزيه رگرسيون به روش . براي هر صفت محاسبه گرديد
-Kدر تجزيه كالستر به روش . گام به گام انجام شد

means در ) به جز صفات كيفي(صفات مختلف هاي  داده
در اين تجزيه . هر توده مورد استفاده قرار گرفت

. بندي شدند هاي زراعي در سه خوشه گروه پالسم ژرم
هاي كمي در هر  ها بر روي ميانگين داده تجزيه به عامل

صفت به تفكيك گونه با استفاده از چرخش وريماكس و 
. ام شدانج) PCA (براساس تجزيه به جزء اصلي

 Spss 9.1, Excel افزارهاي توسط نرممحاسبات آماري 
  .انجام شدند
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  يكي اسپرسمورفولوژ - صفات زراعي-1 جدول
 روش يا واحد ارزيابي                        صفت رديف

 اي بوته 4    افراشته 3    نيمه افراشته 2      وابيده خ1 شكل رشد 1
 )از اول فروردين به بعد(ز رو تعداد روز تا گلدهي 2
 در برگ چهارم يا پنجم از سطح زمينشمارش،  تعداد جفت برگچه 3
 در ساقه اصلي تعداد گره در مرحله گلدهي 4
  از سطح زمينهاي سوم و چهارم گرهبين  فاصله ميانگره 5
 سانتيمتر آذين گلطول  6
  زرد12 و   اي قهوه - زرد11   ،  قرمز تيره10 ،   صورتي 9،     سفيد صورتي1 رنگ گل 7
 بر آمده بدستبرداري محاسبه شده و عدد   روز بعد از چين15 تا 10ارتفاع ساقه ( cm/day سرعت رشد مجدد 8

 .گردد تقسيم مي)  روز15 تا 10(تعداد روز 
 )از اول فروردين به بعد(روز  تعداد روز تا رسيدگي بذر 9

 گرم  دانه500وزن  10
 گرم نيام 500وزن  11
  نسبت بذر به نيام 12
  بلند4  كوتاه 3      اي  تكمه2    ندارد1 خارداري نيام 13
حساسيت به سفيدك سطحي  14

 برگ در آخر فصل
  حساس9        نيمه حساس 5         مقاوم1

  ريزش زياد9         ريزش كم5        بدون ريزش 1  به ريزش نياممقاومت 15
 سانتيمتر گلدهي% 50ه در ارتفاع گيا 16
 كرك متراكم 9  كرك پراكنده 5  بدون كرك 1 داري گياه كرك 17
 )تمام ساقه ارغواني( زياد 9            متوسط5  ) سبزبيشتر( ناچيز 1 شدت رنگ ارغواني در ساقه 18

 
  جينتا

ست كه بيشتر در مناطق معتدله سرد اهيياسپرس گ
ها از آذربايجان  ودهبيشترين ت ،گردد  ميكشور كشت

 22 و 39، 50ترتيب با تعداد  شرقي، مركزي و اردبيل به
 اين مواد از ارتفاعات .در اين ارزيابي وجود داشتند توده
 متري در 2600تا بر استان زنجان   متري در آب400

 اين مواد در .شده بودندآوري  جمع دماوندارتفاعات 
  اسپرس:ازجملهاند،   مختلفي ناميده شدهبه اساميكشور 

، گورنگال در خمين، اراك و سربند،  كشور مناطقبيشتردر 

گولنگاري در فريدون شهر، خشه در سنندج و بيجار، 
 و ، خشه يونجه در قزوين و تاكستانخاشا در اردبيل

 . يونجه لري در برخي مناطق اصفهان معروف است
 يابي ارز يكيژ مورفولو ي صفات زراع  ي آمار يپارامترها

 اسـپرس اگرچـه  .  نشان داده شـده اسـت  2 جدول شده در 
ا بيشـتر  توده   5 ي عمدتا عادت رشد افراشته دارد ول      يزراع
 تـوده   6ده و   يـ ن گونه عادت رشـد خواب     ي ا يشوحپ  ياز ت 

 و يجــان شــرقي آذربااســتان تهــران، شــده از آوري جمــع
ا رمـه افراشـته     يرشـد ن  حالـت    يو مركز  يان غرب جيباذرآ
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 يكركـدار هـا      تـوده  بيشتر ير در صفت كركدا   .نشان دادند 
فاقـد  هـا    از توده  ي كه برخ  ي در صورت  ،را نشان دادند  مجزا  

جان و سمنان ي شده از آذرباآوري جمع توده  3فقط  كرك و   
  .را نشـان دادنـد     كـرك متـراكم       بودنـد  يپ وحش ي ت زكه ا 

 
  اسپرس ايرانپالسم ژرم پارامترهاي آماري تمايل به مركز و پراكندگي صفات زراعي مورفولوژيكي -2 جدول

CV% ميانگين 
خطاي استاندارد 

 از ميانگين

نما 
 )مد(

انحراف 
 استاندارد

 صفت           بيشينه كمينه

5/12  9/2  03/0  3 37/0  عادت رشد 3 1 

5/23  1/61  05/1  70 3/14  5/2  طول ساقه در گلدهي در سال اول 83 

2/24  8/3  07/0  4 93/0  5/1  تعداد گره در شروع گلدهي 6 

6/20  6/9  14/0  10 99/1  تعداد برگ در گلدهي 15 5 

6/16  4/8  10/0  8 39/1  5/3  تعداد جفت برگچه 13 

5/19  4/38  55/0  35 48/7  گلدهي% 50تعداد روز تا  73 26 

9/91  28/2  15/0  1 1/2  شدت رنگ ارغواني ساقه 9 1 

2/20  03/8  12/0  8 6/1  آذين گلطول  14 2 

98/34  5/5  14/0  5 9/1  5/2  تعداد خوشه در ساقه 18 

2/24  3/17  30/0  5/14  16/4  آذين گلطول دم  29 4 

4/4  2/110  38/0  110 87/4  تعداد روز تا رسيدگي 120 73 

5/20  68/2  04/0  3/2  55/0  85/0  9/3  )cm/day(سرعت رشد مجدد سال اول  
7/27  96/4  11/0  5 37/1  مقاومت به ريزش نيام 9 1 

8/37  9/1  06/0  06/2  72/0  37/0  8/3  )cm/day(سرعت رشد مجدد سال دوم  
4/10  03/93  77/0  85 66/9  7/40  5/109   cm  طول ساقه سال دوم 

35/8  5/49  30/0  49 14/4  تعداد روز تا گلدهي سال دوم 79 22 

2/11  76/8  07/0  9 98/0  حساسيت به سفيدك سطحي 9 1 

9/11  99/11  12/0  5/11  43/1  5/8  8/19   نيام500وزن  

7/13  44/8  09/0  4/3  14/1  8/1  5/10   بذر500وزن 

4/6  72/0  004/0  38/0  05/0  38/0  78/0  نيام نسبت بذر به  
7/4  98/2  01/0  3 14/0  خارداري نيام 3 2 

 1/1782  2/32  1600 6/370  آوري نمونه ارتفاع جغرافيايي محل جمع 2750 400 

 رنگ بذر 13 10  11   

 رنگ نيام 11 9  9   
 رنگ گل 10 9  9   

 كركداري 3 1  2   
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طول ساقه در گلدهي بجز در يك نمونه تيپ وحشي 
 سانتيمتر 5/2آوري شده از استان آذربايجان شرقي كه  جمع

 2/61 سانتيمتر با ميانگين 83 تا 24ها از  بود در بقيه گونه
تعداد برگ در ساقه اصلي ). 2جدول (كرد  سانتيمتر تغيير مي
 صفات مثبت در افزايش كيفيت علوفه و در گلدهي كه از

 6/9 برگ با ميانگين 15 تا 5نسبت پروتئين به فيبر است از 
تعداد جفت برگچه ). 2جدول(برگ در كلكسيون متغير بود 

آذين از كناره گره آن منشعب شده  در برگي كه اولين گل
 جفت برگچه در برگ 4/8 با ميانگين 13 تا 5/3است از 
گلدهي كه از اول فروردين به % 50 روز تا تعداد. متغير بود

 روز و در سال 73 تا 26بعد محاسبه شد، در سال اول از 
 . روز در تغيير بود79 تا 22دوم از 

 از  عملكرد بذر استي اصلي كه از اجزاآذين گلطول 
 .ر بودييمتر در تغي سانت03/8 نيانگيمتر با مي سانت14 تا 2

ال نرمال بود و ون كامين صفت در كلكسيپراكنش ا
 با يگروه  توده متعلق به105در حدود  ين فراوانيشتريب

طول دم  .متر بودي سانت5/8 تا 5/7 به طول آذين گل
  است ازمؤثرزه بذر اسپرس يكه در برداشت مكان آذين گل

. كرد  ميرييتغمتر ي سانت3/17ن يانگيمتر با مي سانت29 تا 4
 با 18تا  5/2  ازيدر ساقه اصل) آذين گل(تعداد خوشه 

 ي از اجزايكيز ين صفت نيا.  بودمتغير 5/5ن يانگيم
سرعت رشد مجدد كه از صفات  .اه استيعملكرد بذر گ

ن ي، تعداد چيبردار نين زمان چييكننده در تع نيي و تعمؤثر

و متر بر روز ي سانت9/3 تا 85/0و عملكرد علوفه است، از 
 يابير مواد ارزدمتر بر روز ي سانت7/3 تا 37/0در سال دوم 
  . ر بودييشده در تغ

 از عوامل محدود كننده در يكيام كه يزش نيمقاومت به ر
حساس مقاوم تا بذر است، از د يتولتا يام و نهايعملكرد ن

  باشزيمه حساس تا حساس به رينهاي  نمونه. بود متغير
 دو .دادند  ميليتشك توده بيشترين فراواني را 140حدود 

. ام نشان دادنديزش ني مقاومت به ريان شرقجيتوده از آذربا
 كه از ز بوديمه افراشته ني رشد نيداراها  ن تودهي از ايكيالبته 

 يزراعهاي  ستمي در سيريعوامل محدود كننده در بكارگ
يدك سطحي آخر فبه بيماري سها  در حساسيت توده . است

ك توده اسپرس يدر ) 1با نمره ( مقاوم يلياز خ فصل، مواد
كامال  تا يجان شرقي شده از آذرباآوري جمع ي وحشپيت

 . بودمتغير ها   تودهبيشترحساس در 
نتايج تجزيه رگرسيون به روش گام به گام براي صفت 

كه از اجزاي اصلي عملكرد ) Y( طول ساقه در گلدهي
 صفت وابسته در مقابل ساير صفات عنوان بهعلوفه است 

ين اين صفت و ، همبستگي خطي ب)اي فقط كمي و رتبه(
، )X2(، تعداد برگچه در برگ )X1(سرعت رشد مجدد 

 تا گلدهي، تعداد روز )X3( شدت رنگ ارغواني ساقه
)X4 ( طول گل آذين و)X5(در اين صفات . نشان داد  را

 درصد  از تغييرات طول ساقه را توجيه 6/63 مجموع
 :معادله مربوطه به قرار زير است. نمودند مي

 

 Y=-17.1+0.48X1+0.21X2-0.24X3+0.18X4+0.13X5 :1معادله
 

ها  پالسم  ژرمK-means ه كالستر به روشيجه تجزيتن
، دوم و سوم در گروه اول. كردبندي  گروهسه خوشه را به 

ميانگين هر . قرار گرفتندتوده  67 و 17، 75ترتيب تعداد  به
بيشترين مقدار .  آمده است3صفت در خوشه در جدول 

 6/38 با نسبت به يكديگرها  خوشهمراكز فاصله ژنتيكي 
 در صورتي كه كمترين فاصله ،2 و 1هاي  واحد بين خوشه

 . واحد بود1/15 با 1 و 3هاي  بين خوشه
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 K-meansاي براساس  مقادير صفات در مركز هر خوشه حاصل از تجزيه خوشه -3 جدول
 صفات                خوشه

3 2 1  

9/2  8/2  عادت رشد 3 
1/59  97/35  3/73  طول ساقه در گلدهي 
8/3  9/2  3/4  تعداد گره در شروع گلدهي 
99/9  26/8  3/10  تعداد برگ در گلدهي 
8/7  4/6  9/8  تعداد جفت برگچه 
6/33  2/45  9/37  گلدهي% 50تعداد روز تا  

97/7  03/7  آذين گلطول  8 
4/2  8/4  3/1  شدت رنگ ارغواني ساقه 
7/5  9/6  3/5  ساقهتعداد خوشه در  
7/18  9/14  8/16  آذين گلطول دم  
9/109  4/113  2/110  تعداد روز تا رسيدگي 

7/8  5/8  87/8  حساسيت به سفيدك سطحي 

 
 هاي اسپرس زراعي  ضرايب صفات در عواملي با مقدار ويژه بيش از يك در تجزيه به عامل-4 جدول

   فاكتورها    صفت
 1 2 3 4 5 6 

 09/0 -09/0 25/0 -15/0 07/0 0/82 طول ساقه در گلدهي
 06/0 -12/0 -26/0 -28/0 -12/0 0/74 تعداد گره در شروع گلدهي

 02/0 04/0 -15/0 26/0 03/0 0/73 تعداد برگ در گلدهي
 -02/0 05/0 05/0 20/0 39/0 0/69 تعداد جفت برگچه
 08/0 07/0 42/0 -19/0 -17/0 70/0 سال اولسرعت رشد مجدد 

-06/0 گلدهي% 50تعداد روز تا   -0/77 05/0 014/0- 16/0- 20/0- 
32/0 آذين گلطول   0/47 20/0- 26/0- 10/0- 36/0- 
-15/0 آذين گلشكل   0/41 30/0 20/0 01/0- 24/0 

-02/0 آذين گلطول دم   0/75 24/0- 00/0 13/0- 05/0- 
-16/0 تعداد خوشه در ساقه  22/0- 0/70 01/0- 05/0 07/0- 
-39/0  دومسالسرعت رشد مجدد   28/0 -0/46 39/0 22/0 30/0 

-15/0 تعداد روز تا رسيدگي  33/0- 06/0- -0/69 06/0 26/0 
05/0 حساسيت به سفيدك سطحي  03/0- 05/0- 0/76 02/0- 10/0 

23/0 عادت رشد  06/0- 25/0- 12/0 0/53 40/0 
22/0 تعداد روز تا گلدهي سال دوم  15/0- 08/0 14/0 -0/74 24/0 

16/0  به ريزش نياممقاومت  19/0 40/0 18/0- 08/0  0/60 

07/0  طول ساقه در سال دوم   05/0 17/0- 02/0 02/0-  0/67 

6/18  هر فاكتوردرصد واريانس توجيه كننده  7/10 4/9 4/8 3/8  9/7  
 .د نظر  توجيه مي كنندباشند درصد واريانس  بيشتري در فاكتور مور ه  با فونت درشت  ميژصفاتي كه داراي ضرايب بردارهاي وي
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از تنوع % 63ها نشان داد كه  تايج تجزيه به عاملن
 عامل اول قرار دارند كه عوامل يك و دو 6جامعه در 

 درصد از تنوع بيشترين سهم را 8/10 و 5/18ترتيب با  به
ضرايب تأثير صفات در دو . در ايجاد تنوع جامعه دارند

ها بر روي  هپراكنش تود.  آمده است4عامل در جدول 
پالت حاصل از دو فاكتور اول در تجزيه به عاملها در 

 . نشان داده شده است1شكل 

 

 
  اسپرس زراعي در پالت حاصل از دو فاكتور اول در تجزيه فاكتور پالسم ژرم پراكنش -1شكل 

  هاي زراعي مورفولوژيكي در هر توده  دادهبراساس
 

 بحث
 ,Mozaffarian(شناسي  اهيي كه منابع گهمانطور

1998; Rechinger, 1984( هاي  بر پراكنش طبيعي گونه
 گونه زراعي آن ازجملهمختلف جنس اسپرس در ايران 

 سپرسوجود اسامي محلي متفاوت براي اتاكيد دارند، 
هاي بومي  توده قدمت  بر در مناطق مختلف كشورزراعي

 . دنداللت دار اين گونه
ضريب تغييرات كه برآورد كننده مقدار تنوع موجود 

 صفات بيشتر تنوع خوبي در ،در صفت در كلكسيون است
سرعت رشد مجدد، تعداد خوشه در گياه و . را نشان داد

 7/27 و 98/34 ،85/37 با ترتيب بهمقاومت به ريزش نيام 
 جدول( كلكسيون نشان دادند درصد بيشترين تنوع را در

 Nakhaei و  )2009( Arzani  وMajidiدر تحقيقي  .)1

 در اسپرس طول ساقه در گلدهي  كه نشان دادند)2003(
 در اين .باشد  ميليد علوفهيكي از اجزاي مهم عملكرد تو

با هاي اول و دوم به ترتيب  در سال تحقيق اين صفت
 بيشتر از مقدار ،سانتيمتر 93و  2/61 هاي ميانگين
 در تحقيق ) سانتيمتر41 (گيري شده براي اين صفت اندازه

با توجه به نما و  .بود )Nakhaei )2003 انجام شده توسط
 قابليت ،)2 جدول (ميانگين باالي اين صفت در كلكسيون

 ي علوفهاد ارزيابي شده براي توليد عملكرد باالباالي مو
جفت برگچه برگ در ساقه و تعداد  تعداد .شود روشن مي
 جفت برگچه 4/8 برگ و 6/9ترتيب  هاي به با ميانگين

 اين صفت بدليل. )2 جدول (مقادير بااليي را نشان دادند

٣ناحيه  

٢ناحيه ١ناحيه   

۴ناحيه  
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باال بردن نسبت پروتئين به فيبر از صفاتي است كه در 
 ,.Frame et al( ت علوفه اسپرس دخالت داردافزايش كيفي

  روز تنوع در زمان گلدهي40 وجود حدود .)1998
 در اين نژادي به قابليت باالي كلكسيون براي )2 جدول(

  نشانمختلف رسيدگي راهاي  صفت تا نيل به گروه
 بر حسب مقدار توزيع شدت رنگ ارغواني ساقه .دهد مي

تا ) بدون اين ماده(ال سبز ماده آنتوسيانين در ساقه از كام
 از آنجا كه نتايج .متمايل به ارغواني در تغيير بوداي  قهوه

تجزيه رگرسيون نشان داد كه طول ساقه با شدت رنگ 
 اين بنابراين، )1 معادله (ارغواني ساقه رابطه منفي دارد

در تعيين   سريعنشانگر يك عنوان بهتواند   ميصفت
 در هاي اسپرس توده  و گزينش علوفهپتانسيل توليد

رست  در مراحل اوليه رشد و دانه نژادي بهتحقيقات 
  .استفاده گردد

در گـروه اول     K-means تجزيه كالسـتر بـه روش        در
موادي با عادت رشـد تمامـا افراشـته بـا صـفات برتـر در                
كيفيت و كميت توليد علوفه از قبيل تعداد برگ، برگچـه و   

طوري كـه ميـانگين      ه، ب ارتفاع ساقه در گلدهي قرار گرفتند     
 سـانتيمتر   3/73 عـدد و     9/8 و   3/10 ترتيـب   بهاين صفات   

رس در   اين گروه توده هايي عمدتا متوسط     . )3 جدول (بود
بودنـد كـه ميـانگين ايـن صـفات           گلدهي و رسيدگي بذر   

ين اعضاي  نهمچ.  روز بود  2/110 و   9/37 برابر با    ترتيب  به
 ، بودنـد  اين خوشه داراي رنـگ سـاقه عمـدتا سـبز رنـگ            

 كامال سـبز و     1 (3/1طوري كه مقدار متوسط اين صفت        به
اين خوشه داراي كمترين تحمـل و       . بود)  كامال ارغواني  9

يا بيشترين حساسيت به سفيدك سطحي برگ در بين سـه           
)  كـامال حسـاس    9 كامال مقاوم و     1 ( 9/8گروه با ميانگين    

مــواد ايــن خوشــه بيشــترين شــباهت و ). 3 جــدول(بــود 
خوشه سـوم بـا   هاي  پالسم ژرمن فاصله ژنتيكي را با   كمتري

قرار گرفته  هاي    پالسم  ژرم). 4 جدول( داشتند   1/15فاصله  
از . در خوشه سوم عمدتا داراي عادت رشد افراشته بودنـد     

 در عملكرد كمي و كيفي علوفـه از قبيـل           مؤثرنظر صفات   
تعداد برگ در ساقه، تعداد برگچه در برگ و طول ساقه در      

ي ميانگين مواد اين خوشه مقادير متوسط را در بـين           گلده
سه خوشه نشان دادند و بعد از خوشـه اول قـرار گرفتنـد              

 عـدد و    7/8،  99/9 ترتيب  بهطوري كه مقدار اين صفات       به
از نظر تعـداد روز  . )3 جدول ( سانتيمتر به دست آمد   1/59

ــزء     ــه ج ــن خوش ــواد اي ــذر م ــيدگي ب ــدهي و رس ــا گل ت
در .  روز قـرار گرفتنـد     6/33ا ميـانگين    ترين مواد ب   زودرس

صورتي كه از نظر تحمل به سـفيدك سـطحي بـا متوسـط              
هـاي    پالسـم   ژرم در گروه ميانه قرار گرفته و نسبت به          7/8

اين خوشه بيشـترين    . تر به بيماري بودند    گروه اول متحمل  
 نشان داد 7/26فاصله ژنتيكي را با مواد گروه دوم با فاصله  

گروه اول بيشـتر شـباهت      هاي    پالسم  رمژدر صورتي كه به     
عادت رشـد    با   مواديدر خوشه دوم    ). 4 جدول(نشان داد   

 مـؤثر از نظر صفات    اين خوشه   . قرار گرفتند تقريبا افراشته   
 سـطح قـرار     نتري در پتانسيل كمي و كيفي علوفه در پايين       

تعداد بـرگ، برگچـه و        به طوري كه مقادير صفات     ،گرفت
 عـدد و    4/6 و   3/8 برابر بـا     ترتيب  بهطول ساقه در گلدهي     

از نظر گلدهي و رسيدگي     . )3 جدول ( سانتيمتر بود  97/35
 و  2/45 بـا    ترتيـب   بـه  مـواد    تـرين   اين گروه جزء ديـررس    

ولي از نظر تحمل به سـفيدك سـطحي         .  روز بودند  4/113
 5/8نمـره   بـا ميـانگين     را  مواد اين گروه بيشـترين تحمـل        

 كمتـرين مقـدار بـود       نشان دادنـد كـه در بـين سـه گـروه           
توان مواد متحمل به بيماري را در ايـن گـروه             مي بنابراين،

 در ايـن گـروه بـا        شدت رنگ ارغواني ساقه   . جستجو كرد 
 ).3 جدول( تقريبا ارغواني بود 8/4  نمرهميانگين
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 براساسبندي مواد را  گروهها  نتيجه تجزيه به عامل
 اول لعام .تاييد كرد K-meansبه روش اي  تجزيه خوشه

 در كميت و كيفيت علوفه تحت مؤثرعمدتا توسط صفات 
 بيش از  به طوري كه ضريب عامل،گرفت  مي قرارتأثير

 صفات تعداد برگ و برگچه و گره، طول ساقه در  در7/0
در ). 5 جدول ( ديده شدگلدهي و سرعت رشد مجدد

 صفات زايشي گياه  تاثير دوم تحتعاملصورتي كه 
آذين و  گل گلدهي و رسيدگي، طول  تعداد روز تاازجمله

 سه گروهي كه در بنابراين،. گرفت قرار مي  آذين گلدم 
جدا شدند بر روي  K-meansتجزيه خوشه به روش 

ج  نتايها تجزيه به عامل اول در عاملپالت حاصل از دو 
بطوريكه مواد . )1 شكل ( كردتأييد كالستر را تجزيه

 مقادير باالي  پالت كه داراي2خوشه اول در ناحيه 
باشد قرار   مي بر كيفيت و كميت علوفهمؤثرصفات 

خوشه سوم در هاي  پالسم ژرمدرصورتي كه . ندگرفت
 و گرفتندقرار حول مركز پالت تجزيه كالستر 

كه داراي ( پالت 4 و 3 نواحيپراكنده در هاي  پالسم ژرم
)  دوم هستندعامل در مؤثرمقادير باالي صفات زايشي 

 .بودندرفته در خوشه دوم تجزيه كالستر مواد قرار گ
بين اي  بنابراين قرابت ژنتيكي كه در تجزيه خوشه

 در تجزيه به همختلف نشان داده شدهاي  پالسم ژرم
  .)1 شكل( گرديد تأييدها نيز  عامل

با توجه به تنوع مناسب و تعداد قابل توجه مواد 
 به هاي برنامهبررسي شده در اين تحقيق و از طرفي نياز 

توانند   مي متنوع، اين موادهاي پالسم نژادي اسپرس به ژرم
ار نژادي اسپرس براي اهداف مختلف بك بههاي  در برنامه

ارزيابي شده جهت هاي  و دادهكليه اطالعات . گرفته شوند
 موجودمربوطه در بانك اطالعاتي استفاده محققين 

  .دنباش مي

 سپاسگزاري
-81375اتي شماره اين تحقيق قسمتي از طرح تحقيق

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 12-100
وسيله مراتب سپاس و   نويسنده بدين،از اين رو. است

 تحقيقات مؤسسهقدرداني خود را از مديريت محترم 
 مديريت محترم بخش ويژه بهاصالح و تهيه نهال و بذر و 

بانك ژن گياهي ملي (تحقيقات ژنتيك و ذخاير توارثي 
 فراهم كردن بستر مناسب انجام تحقيق ابراز دليلبه ) اناير
 .دارد مي
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Abstract 
Iran is one of the main centers for genetic diversity of sainfoin (Onobrychis Mill.). A total of 

198 landraces of sainfoin (O. vicifolia Scop. Syn O. sativa Lam.) genetic resources, collected 
from all over the country were subjected in the study. The materials were sown in an 
experimental field and evaluated based on their agro-morphological traits. A high degree of 
genetic diversity for most of the agro-morphological traits was observed. Days to flowering 
revealed a diversity of 40 days. Therefore, the germplasm can be used as suitable materials for 
improving different classes of seed ripening. There were suitable genetic diversity for 
susceptibility to leaf powdery mildew and pod shattering traits. Result of regression analysis 
implied the stem color as a character for fast screening on high yield forage selection. 
According to the result of cluster analysis based on K-means and factor analysis, landraces were 
grouped into 3 distinct clusters. Clusters relations and main traits in each cluster have been 
disscused. A remarkable collection of sainfoin germplasm was evaluated; therefore, it can 
provide suitable materials for future sainfoin breeding programs. 

 
Key words: Sainfoin, Landraces, Agro-morphological evaluation. 

 


