
 دیفسشبدر  بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام
(Trifolium repens L.)    

  1و علی اشرف جعفري 1مهدي ضیائی نسب

  
  دهیچک

 12 ،اجـزاء عملکـرد  عملکرد علوفه خشک و عملکرد بذر بـا   میانبررسی روابط  منظور هب
 1381-1380هاي سـال  طـی تکرار سه  باطرح بلوکهاي کامل تصادفی  در قالب سفیدشبدر رقم 
ارتفـاع   ،چـه انـدازه برگ صـفات   .نـد مورد ارزیابی قـرار گرفت ) کرج(ی البرز تحقیقات مجتمعدر 

 ،عملکرد بـذر  ،استولنضخامت  ،استولنتراکم  ،دیرزیستی ،طول میانگره ،طول دمبرگ ،کانوپی
تعـداد   و در بوتـه  آذین گلتعداد  ،بذر در گلچهتعداد  ،آذین گلگلچه در تعداد  ،وزن هزار دانه

 عملکرد علوفهنشان داد که  فنوتیپیضرایب همبستگی  .شدند اندازه گیرياستولن در  آذین گل
اسـتولن  تـراکم  و  دیرزیسـتی  ،دمبـرگ  طـول  ،کـانوپی  ارتفـاع  ،چهبرگ اندازه با صفات خشک

وزن هـزار   عملکرد بـذر و صـفات   میانضریب همبستگی  .داشت دار معنیمثبت و  همبستگی
بـراي   رگرسیونی گـام بـه گـام    جزیهت .بود دار معنیمثبت و ز نی آذین گلگلچه در و تعداد  انهد

نشان داد که  و علوفه داشتند را در عملکرد بذر تأثیرسهم هر یک از صفات که بیشترین ن ییتع
در افـزایش  نقـش مهمـی   در اسـتولن   آذین گلو تعداد  طول میانگره ،دیرزیستی ،چهاندازه برگ

براسـاس   .توجیه نمودنـد را  علوفهاز تغییرات تولید درصد  79حدود  و داشتندعلوفه  عملکرد
مثبـت بـر    مستقیماثر  بیشترین دیرزیستیچه و اندازه برگصفات  تجزیه علیت، ج حاصل ازینتا

قلمـداد   افزایش عملکـرد علوفـه  عنوان دو شاخص مهم در  هبند و افزایش عملکرد علوفه داشت
ضـخامت   ،وزن هزار دانهبذر صفات  عملکرددر مورد گام به گام  سیونیتجزیه رگردر . شدند

ـ  تغییرات،درصد از  79از  بیشبا  آذین گلگلچه در تعداد و  استولن عنـوان صـفات مهـم در     هب
ب یـ ترتبـه   آذیـن  گـل گلچـه در  و تعـداد   وزن هـزار دانـه  صفات . ی وارد شدندرگرسیونمدل 

مثبـت و   نیـز لکرد بذر داشـتند و چـون اثـر کـل آنهـا      عم افزایشمثبت بر  مستقیماثر  بیشترین
عملکرد بـذر   افزایشمهم در  هاي شاخص عنوان هبتوان  میصفات ن ایاز ن ایبود بنابر دار معنی

  . در سفید استفاده نمودبش
تجزیه  ،فنوتیپی همبستگیعملکرد علوفه، عملکرد بذر،  ،سفیدشبدر  :کلیدي هاي واژه

   .تیعلتجزیه  و رگرسیون
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  دمهمق
اي خـانواده   یکـی از مهمتـرین گیاهـان علوفـه     (.Trifolium repens L) شبدر سفید

Fabaceae بـا   تتراپلوئیدو  دگرگشن گیاهی چندساله، خودناسازگار،این گونه که . است
هـاي البـرز و زاگـرس و در     در دامنـه در ایـران   است x4=n2=32هاي  تعداد کروموزوم

ارمحال و بختیاري، گیالن، لرستان، مازندران، تهـران و  هاي اردبیل، آذربایجان، چه استان
پیمـانی فـرد و همکـاران    . )Moussavi ،1979(متر پراکنش دارد  2300 ارتفاع سمنان تا

در سـال  متر میلی 500ناطق با بارندگی بیش از توسعه کشت این گونه را براي م) 1373(
 هاي مختلف جنس شبدر ونهگو بطور کلی  سفیدشبدر  .اند براي کشورمان توصیه نموده

در حاصلخیزي و  نقش مهمی را ،هاي خاص شتن ویژگیدلیل دا هبعالوه بر تولید علوفه 
از طریق همزیستی ریشه با باکتریهاي تثبیـت کننـده    هاشبدر .دنکن ایفا میحفاظت خاك 

 50 مختلف آن سـالیانه  هاي گونه بطوریکه شوند میازت سبب افزایش میزان ازت خاك 
 و از طریق افزایش میزان هومـوس خـاك   کنند میکیلوگرم ازت در هکتار تثبیت  350تا 

دلیـل تثبیـت    هاین گیاه ب. شوند میباعث بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن 
اي برخوردار بوده و امکان کشت آن در خاکهاي فقیر  ویژه نیتروژن، در تناوب از جایگاه

مین أترین منابع ت یکی از عمده ،دلیل ارزش غذایی باال هر بعالوه براین، شبد. وجود دارد
اهمیـت بـاالي   بنابراین با توجه به  ).1380حیدري شریف آباد و دري، (غذاي دام است 

  .اي نسبت به اصالح و حمایت از این جنس به عمل آید شبدر باید توجه ویژه
ها  باشد که این استولن یهاي خوابیده با تعداد زیادي گره م داراي استولن سفیدشبدر 

شـعاعی از   گسـترش ). Pederson، 1995(باشند  اي نابجا نیز می اراي یک سیستم ریشهد
آن اي را بـه   ، تیـپ رشـدي خزنـده   در ایـن گونـه   هـاي رونـده   فرم خوابیده و نمو ساقه

از اهـداف مهـم   ر یکه با توجه به مورد اخ )1380و دري،  حیدري شریف آباد( دهند می
افزایش عملکرد علوفه همراه با توسعه رشـد خزنـده و   توان به  می سفید راصالحی شبد

یش عملکرد بذر نیـز  حال، افزا با این. )Rhodes ،1987( اشاره کرد مقاومت به چراي دام
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صـلی در معرفـی ارقـام    اي برخوردار بوده و به عنـوان یکـی از اهـداف ا    از اهمیت ویژه
عملکرد بـذر و علوفـه    میانشناخت رابطه  ،شینهاي گزی در برنامه .باشد اصالح شده می

موفقیت در اصالح و تولید ارقـام  . و سایر صفات کمی از اهمیت زیادي برخوردار است
مطالعـات انجـام   . آنها بستگی دارد میانپر محصول به تشخیص ژنتیکی صفات و رابطه 

عملکرد  نمیاي دار معنیکه همبستگی ژنتیکی مثبت و دهد  می نشان سفیددر شبدر شده 
 چـه علوفه و تراکم استولن، سطح پوشش، ارتفاع بوتـه، ضـخامت اسـتولن و انـدازه برگ    

 Annicchiaricoو  Pianoدر آزمایشـــی . )1994، و همکـــاران Jahufer(وجـــود دارد 
نشان دادند که دیرزیستی گیاه با تراکم استولن و عملکرد علوفه و طول میانگره ) 1995(

حــال،  کــرد بــذر و اجــزاء آن رابطــه منفــی دارد بــا ایــنارتبــاط مســتقیم ولــی بــا عمل
Annicchiarico  در شبدر سفید الدینو، همبستگی ژنتیکـی منفـی و   ) 1999(و همکاران

دیرزیستی و صفات عملکرد بذر و علوفـه و همبسـتگی ژنتیکـی منفـی      میاني دار معنی
لعـه  ابـا مط ) 1997(و همکـاران   Collins. عملکرد بذر و علوفـه گـزارش نمودنـد    میان

هاي مربوط به استولن در شبدر سفید اعالم داشـتند کـه ضـخامت اسـتولن بـا دو       مؤلفه
از داشـتند  همین دلیل ابـر ه صفت طول استولن و تعداد استولن همبستگی منفی دارد و ب

هاي ضـخیم و بـا تـراکم     ازك و با تراکم زیاد و یا استولنهاي ن که انتخاب براي استولن
هاي ضـخیم و بـا    هاي نازك و تراکم کم و یا استولن گزینش استولنکم مؤثر است، ولی 

در آزمایشی بـه منظـور   . باشد آنها مشکل می میانهمبستگی ژنتیکی علت ه تراکم زیاد ب
تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مورفولوژیک بر روي عملکرد ماده خشک بـا  

 میـان ي دار معنـی رابطـه مثبـت و   ) 2000(همکـاران   و Finne استفاده از تجزیه علیـت، 
گـزارش کردنـد و    ارتفاع گیاه، اندازه برگچه با دو صفت عملکرد علوفه و عملکرد بـذر 

اثر مستقیم را روي عملکـرد  بیشترین براساس نتایج حاصل از تجزیه علیت، ارتفاع گیاه 
 ولی با عملکرد ماده خشک، دار معنیرغم همبستگی مثبت  بهطول برگچه . علوفه داشت
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در تجزیه علیت اثر مستقیم ناچیزي روي عملکرد داشت و فقط از طریق افزایش ارتفاع 
  .گیاه اثر غیرمستقیم مثبتی روي عملکرد ماده خشک نشان داد

صفات مورد  و علوفه با بذرعملکرد  میانتعیین روابط  اهداف عمده در این مطالعه
تجزیه علیت و  گام به گام رگرسیون، با بهره گیري از روشهاي همبستگی سادهبررسی 

  .باشد می
            

  ها مواد و روش
ایرلنـد   أرقم شبدر سـفید بـا منشـ    12ژرم پالسم مورد استفاده در این بررسی شامل 

 ,Tara , Tahora Kent, Huia, Gwena, Mikanova, Alice هاياین ارقام که به نام. بود

Avoca, Susi, Aran, Chiftan, Grassland, آنهـا از بانـک    بذرهايمین أس از تبودند پ
ورت بـود کـه در   نحوه آزمایش بـه ایـن صـ   . ژن منابع طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفتند

 گلـدان  18عدد بـذر در هـر یـک از     3تا  2ارقام تعداد  از هر یک از 80اوایل بهار سال 
هـا در   بوته ها به اندازه کافی رشد نمودند یکی از کوچک کشت شدند پس از اینکه بوته

مزرعـه منتقـل و در    هفته نشاءها به 4پس از . هر گلدان نگهداري و مابقی حذف شدند
کشـت  ) کـرج (تکرار در مجتمع تحقیقاتی البـرز   3هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوک

در  .در یک ردیـف بـود   مترسانتی 50با فاصله  بوته 6که هر کرت شامل  طوريه شدند ب
مبـارزه بـا علفهـاي هـرز و کـوددهی براسـاس       از قبیل  هاي زراعیطول آزمایش مواظبت

در طـول سـالهاي   . روز یک بار انجام گرفت 7هاي علمی انجام شد و آبیاري هر  توصیه
و در هر چین تعدادي صفت یادداشـت بـرداري    چین برداشت شد 3هر سال  81و  80

  ).1جدول شماره(شدند 
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  نحوه یادداشت برداري آنها به همراهاندازه گیري شده صفات  -1 جدول شماره
  نحوه یادداشت برداري  صفت
با استفاده از کـولیس بـر   (بوته  10با اندازه گیري طول و عرض برگچه در   اندازه برگچه

  .و حاصل ضرب طول در عرض، در هر بوته محاسبه شد) حسب میلیمتر
بـر حسـب   استولن  10گره سوم و چهارم در  میانبراساس میانگین فاصله   طول میانگره

  .گیري شد متر اندازهمیلی
اسـتولن تـا پهنـک     دمبرگ، از محل انشـعاب از  10براساس میانگین طول   طول دمبرگ

  .گیري شد برگ بر حسب میلیمتر اندازه
  .گیري شد از سطح زمین بر حسب سانتیمتر اندازه  ارتفاع کانوپی

واحد استولن در  تراکم
  سطح

متري یادداشـت  یسـانت  50×  50اب ها در ق براساس شمارش تعداد استولن
  .گردید

در محـل میـانگره سـوم بـر حسـب       اسـتولن  5از طریق میانگین ضخامت   ضخامت استولن
  .گیري شد متر اندازه میلی

متري یادداشت سانتی 50×  50ها در قاب  آذین گلبر اساس شمارش تعداد   آذین در بوته تعداد گل
  .شد

در  آذین گلتعداد 
  استولن

اسـتولن انتخـابی محاسـبه     10هـاي روي   آذیـن  گل میانگین تعداداز طریق 
  .گردید

  .محاسبه شد آذین گل 10هاي  بر حسب میانگین تعداد گلچه  آذین گلتعداد گلچه در 
گلچـه بصـورت نسـبت تعـداد بـذر در      سب میانگین تعـداد بـذر در   حبر   تعداد بذر در گلچه

  .آذین بدست آمد ذین بر تعداد گلچه در گل آ گل
  .گیري شد هزار عدد بذر، برحسب گرم اندازه بر اساس شمارش و توزین  وزن هزار دانه

  عملکرد بذر
ها، خشک کردن، کوبیـدن و تمیـز کـردن آنهـا، بـر       پس از قطع کردن بوته

ها برحسـب کیلـوگرم در هکتـار     داده حسب گرم در کرت توزین گردید و
  .یادداشت شدند

عملکرد ماده خشک 
  علوفه

علوفه تازه در هر کرت پس از برداشت تـوزین شـد و بـا    ن منظور براي ای
به  درجه سانتیگراد 100یک نمونه و خشک کردن در آون با دماي  انتخاب
حسـب تـن مـاده خشـک در هکتـار      ، عملکرد علوفه بـر  ساعت 12مدت 
  .گیري شد اندازه

  دیرزیستی
براساس کاهش تراکم استولن در طـول زمـان بـا تخمـین درصـد پوشـش       

 5تـا   1علوفه در روي زمین بالفاصله بعد از برداشت براساس نمره دهـی  
بعنوان بیشترین  5بعنوان کمترین سطح پوشش و  1ارزیابی شد بنحوي که 

  .سطح پوشش یادداشت گردید
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ضرایب همبسـتگی  ، گذار بر عملکرد بذر و علوفه تأثیرجهت تشخیص صفات مهم 
دو هـاي   دادهمیـانگین  روي یون گام بـه گـام   ضرایب رگرس وصفات  میانفنوتیپی ساده 

م قیمسـت  اتدر نهایت براي مشخص کردن اثر. محاسبه شدد یسفرقم شبدر  12در  سال
دو تجزیـه علیـت جداگانـه بـراي     یر مستقیم صفات وارد شده به مدل رگرسـیونی،  غو 

 هـاي  تجزیـه در  Pathو  Minitabاز نـرم افزارهـاي   . گرفتعملکرد بذر و علوفه انجام 
  .استفاده گردیدآماري 
  

  نتایج 
 سـفید رقـم شـبدر    12دو سـال در   میانگین صـفات  میانهمبستگی فنوتیپی  ضرایب

با صفات  عملکرد علوفهنشان داد  نتایج حاصل .درج گردید 2 جدول شمارهو در  انجام
مثبـت   همبستگیاستولن تراکم و  دیرزیستی ،دمبرگ طول ،کانوپی ارتفاع ،چهبرگ اندازه

ــیو  ــتدا دار معن ــاران  Jahufer. ش ــن) 1994(و همک ــت و  ی ــی مثب ــتگی ژنتیک ز همبس
عملکرد علوفه و اندازه برگچـه، ارتفـاع بوتـه، سـطح پوشـش و تـراکم        میاني دار معنی

 انـدازه  ،اسـتولن تـراکم   ،علوفـه  عملکـرد با صـفات   دیرزیستی. استولن گزارش نمودند
اسـتولن  در  آذیـن  گـل تعـداد   اسـتولن و ضـخامت   ،دمبرگ طول ،کانوپی ارتفاع ،چهبرگ

 Annicchiaricoو  Pianoمشــابه ایــن نتیجــه . نشــان داد دار معنــیمثبــت و  همبســتگی
تراکم استولن اشـاره  و  به ارتباط مستقیم دیرزیستی با صفات عملکرد علوفه زین )1995(

 دار معنـی ثبت و ممورفولوژیکی همبستگی چه با اکثر صفات بذري و ندازه برگا. اند کرده
فید و در افزایش عملکرد علوفـه  داشت که نشان دهنده اهمیت اندازه برگچه در شبدر س

اندازه برگچـه بـا    میاني دار معنینیز رابطه مثبت و ) 2000(همکاران  و Finne .باشد می
 عملکـرد بـذر و صـفات    میـان ضریب همبستگی  .نددصفت عملکرد علوفه گزارش نمو

  .بود دار معنیمثبت و ز نی آذین گلگلچه در و تعداد  وزن هزار دانه
  



  
  در طول دو سال دیسفشبدر  رقم 12 درمورد مطالعه  صفت 14 میانهمبستگی ضرایب  -2جدول شماره
 صفت

 
 عملکرد
 علوفه

 اندازه
چهبرگ  

 ارتفاع
 کانوپی

 طول
 دمبرگ

 طول
 میانگره

 تراکم دیرزیستی
 استولن

 ضخامت
 استولن

 عملکرد
 بذر

 وزن
 هزار دانه

گلچه در 
آذین گل  

تعــــداد 
بـــذر در 
 گلچه

 آذیـن  گل
 در بوته

چهاندازه برگ  79/0 **     

    85/0** 70/0** ارتفاع کانوپی

    79/0** 96/0** 69/0** طول دمبرگ

         35/0 46/0 34/0 17/0 طول میانگره

        54/0 69/0** 82/0** 79/0** 77/0** دیرزیستی

تولن استراکم   *60/0 *64/0 **68/0 54/0 18/0 *58/0       

استولنضخامت   50/0 *57/0 **81/0 48/0 30/0 *57/0 **72/0      

     -32/0 06/0 22/0 -10/0 42/0 04/0 42/0 21/0 عملکرد بذر

    74/0** 15/0 41/0 51/0 -03/0 61/0* 42/0 68/0** 33/0 وزن هزار دانه

آذین گلگلچه در تعداد   49/0 **72/0  44/0 *64/0 10/0- 39/0 *56/0 18/0 **70/0 **76/0    

بذر در گلچهتعداد   31/0- 18/0- 12/0 21/0- 22/0 05/0- 27/0- 21/0 31/0- 08/0- 38/0-   

در بوته  آذین گلتعداد   28/0 28/0 08/0 25/0 19/0 40/0 50/0 15/0 35/0 33/0 34/0 43/0-  

ستولنادر  آذین گلتعداد   48/0  ** 77/0  * 61/0  ** 76/0  26/0  * 65/0  * 66/0  54/0  38/0  ** 75/0  49/0  05/0-  * 56/0  

  دار است معنی% 1و % 5در سطوح ضرایب همبستگی  به ترتیب   *, **  =
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 تـأثیر سهم هر یک از صفات که بیشـترین   گام به گام تجزیه رگرسیونی ازبا استفاده 
 ،چـه انـدازه برگ صـفات   کهنشان داد  نتایج. دیگرد مشخص داشتند را در عملکرد علوفه

بیشترین  R2%=79با ضریب تبیین در استولن  آذین گلو تعداد  طول میانگره ،دیرزیستی
  . )3شماره جدول(اعمال نمودند  علوفه سهم را در تغییرات عملکرد

به  علوفهمراحل رگرسیون گام به گام براي عملکرد  ضرایب مربوط به -3شماره جدول
  ن متغیر تابع و سایر صفات بعنوان متغیر مستقلعنوا

متغیر اضافه شده به 
  مدل

  مراحل رگرسیون گام به کام

  1 2  3  4  
 96/5 015/4 -333/0 822/1 عدد ثابت

 48/2  **   58/1 8/1 9/2 اندازه برگچه

 9/2  **   7/2 8/1  دیرزیستی

 -1/4  *   -9/3   طول میانگره

 -41/0  *      در استولن آذین گل

 R2( 3/62 87/67 78/73 23/79(ضریب تبیین

  . معنی دار هستند% 10و % 5ضرایب رگرسیون به ترتیب در سطوح  *و  **
، )(X2 دیرزیسـتی  ،)(X1 چهاندازه برگ ،(Y) علوفهاگر عملکرد  یدر معادله رگرسیون

ی معادلـه کلـ  ، در نظـر بگیـریم   را )(X4 در اسـتولن  آذین گلو تعداد  )(X3 طول میانگره
  :دیآ می بدسترگرسیون گام به گام به صورت زیر 

 4321 41.01.49.248.296.5 Χ−Χ−Χ+Χ+=Υ       
و  چـه انـدازه برگ (مثبـت هسـتند   رگرسـیونی   در مدل فوق صفاتی که داراي ضریب

کـه صـفات بـا     باشـند در صـورتی   ثر مثبت روي عملکرد علوفـه مـی  داراي ا) دیرزیستی
روي عملکـرد  ) در اسـتولن  آذیـن  گـل تعـداد  و  طول میـانگره (ضریب رگرسیونی منفی 
   . علوفه اثر معکوس دارند
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ی فـوق  رگرسـیون صفات وارد شده به مدل  مستقیم و غیر مستقیم اثراتن ییتعبراي 
  ). 1 شماره و شکل 4 شماره جدول(انجام شد  تجزیه علیت ،بر روي عملکرد علوفه

  
ه در مدل با صفات باقی ماند علوفهعملکرد  میانتجزیه علیت  -4دول شمارهج

  رگرسیونی گام به گام
  اثرات  صفت

  مستقیم
 اثرات غیر مستقیم

در  آذین گل  طول میانگره  دیرزیستی اندازه برگچه
  استولن

  جمع همبستگی

79/0 -28/0 -11/0 50/0   68/0 اندازه برگچه ** 
  77/0**  -24/0  -17/0    53/0  64/0 دیرزیستی

  17/0  -10/0    34/0  23/0  -31/0 طول میانگره
در  آذین گل

 استولن
37/0-  52/0  41/0  08/0-    48/0  

  

  
هاي یک  عملکرد علوفه با اجزاء آن، پیکان میاندیاگرام علیت و رابطه  -1 شکل شماره

  .دهند یهاي دو طرفه ضرایب همبستگی را نشان م طرفه ضریب مسیر و پیکان
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اثـر   بیشـترین  دیرزیسـتی ه و چـ انـدازه برگ صـفات   نشان داد کـه  بدست آمدهنتایج 
  .دنافزایش عملکرد علوفه داشتمثبت بر  مستقیم

وزن نشـان داد کـه صـفات     (Y) بذر عملکرددر مورد گام به گام  تجزیه رگرسیونی
ضریب تبیین با  )(X3 آذین گلگلچه در تعداد و  )(X2 ضخامت استولن ،) (X1هزار دانه

79=%R2  عادله کلـی  مو  )5 شماره جدول(نمودند  را توجیه بذرتغییرات تولید بیشترین
  :تخمین زده شد به صورت زیربذر  عملکرددر رابطه با  رگرسیون گام به گام

321 5.2356451.273 Χ+Χ−Χ+−=Υ  
مراحل رگرسیون گام به گام براي عملکرد بذر به ضرایب مربوط به  -5 جدول شماره

  .عنوان متغیر مستقل هعنوان متغیر تابع و سایر صفات ب
  مراحل رگرسیون گام به کام  ر اضافه شده به مدلمتغی

  1  2 3 
-2/372 عدد ثابت  5/339-  1/273-  

  645**  1003 921 وزن هزار دانه
  -35***  -33  ضخامت استولن
آذین تعداد گلچه در گل     5/2 * 

  R2 (  27/54 3/73  37/79(ضریب تبیین
  . معنی دار هستند% 10و % 5و % 1ضرایب رگرسیون به ترتیب در سطوح  *و  **و  ***

  
گلچه در و تعداد  وزن هزار دانهنشان داد که صفات  ریمستجزیه اصل از حنتایج 

عملکرد بذر داشتند و چون اثر  افزایشمثبت بر  مستقیماثر  بیشترین بیترتبه  آذین گل
 افزایشمهم در صفات صفات بعنوان ن این ایبود بنابر دار معنیمثبت و  نیزکل آنها 

   ).2 شماره و شکل 6 شماره جدول( قلمداد گردیدند د بذرعملکر
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مانده در مدل  با صفات باقی بذرعملکرد  میانتجزیه علیت  -6 دول شمارهج
  رگرسیونی گام به گام

  اثرات   صفت
  مستقیم

 اثرات غیر مستقیم

هزار  وزن
 دانه

 ضخامت
 استولن

در  گلچه
 آذین گل

 همبستگی جمع

 74/0** 28/0 -07/0   52/0 وزن هزار دانه

  -32/0  07/0    08/0  -47/0 ضخامت استولن
گلچه در تعداد 
 آذین گل

37/0  40/0  08/0-    **69/0  

 

  
هاي یک  ملکرد بذر با اجزاء آن، پیکانع میاندیاگرام علیت و رابطه  -2 شکل شماره

  .دهند یو طرفه ضرایب همبستگی را نشان مهاي د طرفه ضریب مسیر و پیکان
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   بحث
ارتفاع  ،چهاندازه برگصفات دار عملکرد علوفه با  و معنی با توجه به همبستگی مثبت

هـاي اصـالحی از    تـوان در برنامـه   می ،استولنتراکم و  دیرزیستی ،طول دمبرگ ،کانوپی
نـدازه  ا. عملکـرد علوفـه اسـتفاده نمـود    بهبـود  مستقیم براي  یردر گزینش غصفات فوق 

دار داشـت کـه    ثبت و معنیممورفولوژیکی همبستگی کثر صفات بذري و چه نیز با ابرگ
 .باشـد  میشبدر سفید و بذر در علوفه مان افزایش توأاندازه برگچه در نقش نشان دهنده 

و تعـداد   وزن هـزار دانـه   عملکرد بذر و صفات میاندار  با توجه به رابطه مثبت و معنی
بـذر اسـت دو صـفت    د یتولش یهدف افزا هاي اصالحی که در برنامه آذین گلگلچه در 

انـدازه  صـفات   گـام بـه گـام    تجزیه رگرسیونیدر . رندیمورد توجه قرار گ یستیفوق با
را سـهم  بیشترین به ترتیب در استولن  آذین گلو تعداد  طول میانگره ،دیرزیستی ،چهبرگ

صفات بـود  بیش از سایر چه اندازه برگاهمیت آنها  میانکه در  داشتند در عملکرد علوفه
ـ تـوان از   ن مـی ایبنابر. افزایش عملکرد علوفه داشتمثبت بر  مستقیماثر  بیشترینو  ن ای

هـاي   ر برنامـه دو  استفاده نمـود  افزایش عملکرد علوفهدر ی صفت بعنوان شاخص مهم
و  تجزیـه رگرسـیونی  در  .ردیـ ش عملکرد علوفه مورد توجه قرار گیجهت افزا ینشیگز

 آذیـن  گـل گلچـه در  و تعـداد   وزن هزار دانهارقام با گزینش ، بذر عملکرد تجزیه علیت
اي کـه   نتیجـه . ثر هستندشبدر سفید مؤعملکرد بذر  افزایشمهم در صفات بعنوان بیشتر 

گـزینش   ،شـبدر سـفید  براي اصالح عملکرد علوفـه  از این تحقیق گرفته شد اینست که 
رقـام دانــه درشــت و  اســتفاده از ا ،افــزایش تولیـد بــذر درشـت و بــراي  برگچــه ارقـام  

هاي متراکم با تعداد فراوان گلچه به شـرط بـاال بـودن وراثـت پـذیري صـفات        آذین گل
 .فقیت همراه خواهد بودبا مؤمذکور 
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