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چکیده
جمعیت از سه گونه 31،در جنس آگروپیرونآنبامرتبطزراعیصفاتبرخیوعلوفه خشکعملکردبینروابطتعیینبا هدف

.A(آگروپیرون مختلف جنس  desertorum،A. cristatum وA. elongatum(درتکرار3باتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدر
.شدندارزیابی1393-94هاي زراعی در سال)تبریز(پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي شمالغرب و غرب کشور تحقیقاتیمزرعه

پوش همبستگی مثبت و با صفت تعداد روز ا قطر تاجبA. elongatumضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد علوفه خشک در گونه
نیز صفت عملکرد علوفه خشک، با A. cristatumوA. desertorumهاي در گونه. داشتدار افشانی همبستگی منفی معنیتا گرده

در گونه،گامبهگامیتجزیه رگرسیونبا استفاده از . داشتدار تعداد ساقه همبستگی مثبت و با عرض برگ پرچم همبستگی منفی معنی
A. elongatum،هاي در گونهونیافشاتعداد روز تا گردهش وشپوتیب صفات قطر تاجتربهA. desertorumوA. cristatumصفات ،

.Aگونهدرنشان داد که تابع متغیرعنوانبهخشکعلوفهعملکرديبرامسیرهیتجز. دندشمدل واردطول خوشهساقه وتعداد

elongatumو در) -46/0(مستقیم منفیاثرنیافشاگردهتاروزتعدادو صفت) 61/0(مستقیم مثبتاثردارايپوشتاجقطرصفت
متغیر بر)- 44/0(منفی اثر مستقیمخوشهطولو)73/0(مثبت مستقیمساقه اثرتعداد،A. cristatumوA. desertorumهايگونه
و در یافشانپوش و تعداد روز تا گردهصفات قطر تاج، A.elongatumدر گونه دهد کهنشان میپژوهش هاي اینیافته.ندشتداتابع
عنوانبهتوانندمیوداشتهدر عملکرد علوفه خشک یشتريبتأثیرصفت تعداد ساقه ،A.cristatumو A. desertorumيهاگونه

.استفاده شوندهاي مطلوبژنوتیپنشیگزدرشاخص

.تجزیه رگرسیون، تجزیه مسیرعملکرد علوفه خشک،یرون،آگروپ: کلیديايهواژه

مقدمه
علفزارها که بخش عمده علوفه جهان را تأمین 

ا را یدنیاهیدرصد مساحت پوشش گ25حدود ،دنکنیم

ن را ین منطقه در سطح زمیترعیوسدهند ویل میتشک
25از شیکه بیاهیعنوان ماده گبهعلوفه. کنندیاشغال م

دهدیل میتشکیافیرا مواد الوزن خشک آندرصد
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Modir(شناخته شده است Shanechi, نقش .)1992
يرقابل انکاریت غیف دام از اهمیدر تعليااهان علوفهیگ

رو توجه به کشت محصوالت نیبرخوردار است، از ا
,Rastegar(داردیت خاصیاهمياعلوفه کشور ).2007
تن تنوع اقلیمی وسیع و وجود منابع داشبا وجودایران

در زمره کشورهاي ،گیاهی غنیذخائر محیطی و 
البته . ه علوفه دامی و نیز مواد پروتئینی استکنندوارد

بخش عمده تولید علوفه در کشور از طریق مراتع تأمین 
Majidi(شودمی & Arzani, 2010.(

جنس و ده هزار گونه در 600بیشتر از تیره گندمیان
گندمیان در . جنس در ایران دارد120حدود جهان و

میان گیاهان گلدار بیشترین گسترش را دارند و در هر 
دهندوشن و غالب آن را تشکیل میاي چهره رقاره

)Mozaffarian, نیمهمترازAgropyronجنس ).2000
Asghari(شودیمران محسوبیایمرتعانیگندم et al.,

مرتعی در انگیاهعنوانبه،ساین جناهانیگ).2007
Arghavani(دننکبسیاري از مراتع ایران رشد می et al.,

150منابع ژنی جنس آگروپیرون شامل حدود).2010
,Bor(استگونه در ایران19وگونه در جهان 1970.(

هاي نواحی هاي گندمی از مهمترین گراسعلف
ها مانند هاگرچه بعضی از گون. خشک و معتدل هستندنیمه

گشن خود) Slender Wheatgrass(علف گندمی باریک 
پلوئید ها دگرگشن و پلیهستند، ولی بیشتر گندمی

Boroumandan(باشندمی & Motamedi, 2007.(

یبومهاي موجود در جنس آگروپیرونگونهبعضی از 
ياجرامنظوربه1350- 1340دهه دروستندینرانیا

يکشاورزوخواروبارسازمانورانیانیبمشتركپروژه
شده استواردکشوربههاگونهنیاازيبذر تعداد،یجهان

)Amirkhani et al., سازگاري این جنس).2007
.کنداي داشته و در آب و هواي مختلف رشد میگسترده

توان با حفاظت منابع ژنی و کاربرد صحیح از بنابراین، می
منظور بهبود مراتع و بهاهینژادي گیبههاي آن در برنامه

Arghavani(افزایش تولید علوفه استفاده کرد et al.,

2010.(

آگروپیروندرنژادي بهاهدافمهمترینازیکی
است یصفاتوجزعملکرد.استعلوفهافزایش عملکرد

ياطور گستردهبهدارد ویاهان توارث کمیگبیشترکه در 
Duhoon(ردیگیط قرار میر محیتحت تأث et al.,

Brandle؛1982 & McVetty, رو نیاز ا). 1989
طوربهمعموالً انتخابنژادي گیاهیبهمتخصصان 

م و با استفاده از صفات مرتبط با عملکرد رایرمستقیغ
Falconer(دهندیح میترج et al., Kearsey؛1996 &

Pooni, و یکیلوژمورفوصفات يانتخاب برا).1996
ینايیرپذبوده و توارثیقآسان و دقلوژیکی یزیوفمورفو

آنها مطلوب بوده یکیپس بازده ژنتباالست،صفات نسبتاً
يبرایعیصفات راه مطمئن و سریناساس ابرو انتخاب

ینبنابرا. باشدیو بهبود عملکرد میاهیگجوامعغربال
يبرانژاديبهيهابرنامهیدر طیطاثرات محبهترکنترل
يبرایممستقیرانتخاب غیقاز طرتواندیمردعملکبهبود

تحتبا عملکرد داشته و کمتریخوبیکه همبستگصفاتی
Dawari(انجام شودهستند یطمحیرتأث & Lutra,

1991.(
ن ییزان و تبین مییدر تعیب همبستگیاگرچه ضرا

ممکن یشوند، اما گاهیاد استفاده مین صفات، زیروابط ب
يباالیکه همبستگيطوربهباشند،کننده هماست گمراه

گر یم صفات دیرمستقیجه اثرات غید نتین دو صفت، شایب
یطور کلبهساده،یه همبستگیباشد و استفاده از تجز

Ali(ن کند یین صفات را تبینتواند روابط ب et al., 2003.(
شدنپیچیدهومستقليمتغیرهاتعدادافزایشباهمچنین 

تنهاییبهسادهضرایب همبستگیمتغیرها،بینروابط
یامستقیمزمینه گزینشدررانژادگربهتواندنمی

Abolghasemi(کند يیارغیرمستقیم et al., 2016(.
وهایه همبستگیتجزيبرايکاربرديهااز روشیکی
م صفات مستقل بریرمستقیم و غیبردن به اثرات مستقیپ

یا تیعلتجزیهز ، استفاده اعملکردمانند صفات وابسته
يبراروشیعنوانبهمسیرتجزیه. استتجزیه مسیر

Ali(شودمیاستفادهمتغیرهابینروابطکردنآشکار et

al., Kozaka؛ 2009 & Azevedob, در ).2010
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Mirzaie-NodoushanوPourmoradiايمطالعه

بوتهارتفاعصفتمیمستقاثرکه کردندبیان) 2011(
مستقليرهایمتغمیمستقاثراتنیبدرراقدارمنیشتریب

Loliumجنسازییهاجمعیتدربوتهخشکعملکردبر

ياجزانقشنییتعمنظوربه.داردگندمیاناز خانواده
انتخابییکاراشیو افزاعملکردنبردباالدرعملکرد

يهاشاخصعنوانبهاتیاز خصوصیکمتعدادتوسط
ونیرگرساز،یاصالحافبه اهدیابیدستدرمؤثر

,Walton(شود استفاده میيامرحله Acquaah؛ 1971

et al., متغیرهرگرسیون چنددرکهآنجاییاز). 1992
یکممکن است. داردوجودمتغیرهابیندرمتقابلاثرات
کناردرباشد، امادارمعنیمتغیرهاازبرخیکناردرمتغیر
الزمهمین علتبه.نباشدردامعنیمتغیرهاازدیگربرخی
بر عملکردداريمعنیتأثیرکهرامهمیمتغیرهاياست
Zinali(کردانتخابدارند et al., تجزیهکمکبا. )2004

کمیامؤثرغیرصفاتاثرتوانمیگامبهگامرگرسیون
وهکردحذفعملکرديروبررگرسیونیمدلدرراثیرأت

تغییراتازيامالحظهلقابمیزانکهراصفاتیتنها
داد قراربررسیموردکنندمیتوجیهراعملکرد

)Farshadfar et al., و Aminiدر پژوهشی).1993
يامرحلهونیرگرسهیبا استفاده از تجز) 2013(همکاران 
Festuca arundinacea(بلند يویدر فسک Schreb.(،
ع وتابریمتغعنوانبهبوته رادرعلوفه خشکعملکرد

عنوانبه)بوتهدرترعلوفهجز عملکردهب(صفاتریسا
برگنشان دادند که طولثابت در نظر گرفته وریمتغ

ازدرصد61مدل،بهشدهواردریمتغنینخستپرچم
مراحلدر،کردهیتوجراخشکعلوفهعملکردراتییتغ

.شدندمدلواردبوتهو ارتفاعساقهتعدادبیتتربهيبعد
عملکردبینروابطمطالعه،این پژوهشزاهدف

درآنبامرتبطزراعیصفاتبرخیوعلوفه خشک
.A(جنس آگروپیرونگونههاي مختلف از سهژنوتیپ

desertorum،A. cristatum وA. elongatum(باشدمی
ثیرگذار در تولید ارقام أتا بتوان بدین طریق صفات مهم ت

.کردپرمحصول را شناسایی 

هاو روشمواد
فادهمورد استمواد گیاهی و طرح آزمایشی 

جنس آگروپیرونمختلفگونهسهتوده از 31بذر 
يوتکنولوژیبپژوهشکدهبذربانکدرموجود) 1جدول (

در،تبریزواقع درکشورغربوغربشمالکشاورزي
خاك(مخلوطخاكدرکیلویی3پالستیکیهايگلدان

گلخانهردو )1، 1، 2نسبت بهدامیکودو ماسهزراعی،
بهسازگاريبرايهاگلدانزنی،جوانهازبعد. دندشکشت
.شدنددادهانتقالگلخانهازخارجبهبیرون،محیط

هاي کامل تصادفی گیاهان براساس طرح آزمایشی بلوك
طوري که در هر بهدند،شتکرار در مزرعه کشت 3با 

. تکرار پنج بوته در هر ردیف کشت شد
60ها فاصله بین ردیف و روي ردیف در کاشت بوته

پس از کاشت گیاهان بالفاصله . متر در نظر گرفته شدسانتی
هاي هرز در طول آزمایش با علف. آبیاري انجام شد

با توجه به چند ساله بودن . صورت مکانیکی مبارزه شدبه
ها در منظور تثبیت بوتهجنس آگروپیرون، در سال اول به

برداري صفات برداري انجام نشد و یادداشتدادهمزرعه 
از اوایل فروردین سال دوم ) 2جدول (مختلف مورد مطالعه 

.گردیدانجام

هاتجزیه آماري داده
منظور تعیین تنوع هاي آماري بهابتدا تجزیه واریانس داده

سپس . هاي مورد مطالعه انجام شدژنتیکی در میان جمعیت
صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه همبستگی ساده خطی بین

براي تعیین مدل رگرسیونی مطلوب براي عملکرد . محاسبه شد
تجزیه رگرسیون گام به علوفه خشک و صفات مرتبط با آن

سپس براي صفات مهم تأثیرگذار بر عملکرد .شدانجامگام
با توجه به اینکه دو. علوفه خشک تجزیه مسیر انجام گردید

از لحاظ فنوتیپی بسیار A. cristatumوA. desertorumگونه 
ها براي این دو گونه باشند تجزیه آماري دادههم میشبیه به

همچنین با توجه به تیپ رشدي . صورت همزمان انجام شدبه
.Aمتفاوت گونه  elongatumهاي از دو گونه دیگر، تجزیه

.صورت جداگانه انجام شدآماري براي این گونه به



مطالعهمورديهانمونهيآورجمعمحلودک-1جدول
منشأکد بانک بذرنامردیفمنشأکد بانک بذرعلمی گونهنامردیف

1A. desertorum- G D1188/100017قات مراتع دماوندیستگاه تحقیاA. cristatum- G7102/1000د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهان
2A. desertorum- G D388/1000 18نده رودیستگاه خرگوش سد زایا-اصفهانA. cristatum- G10360/1000ناصفها
3A. desertorum- G D411/100019د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. cristatum- G11102/1000د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهان
4A. desertorum- G D8115/100020د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. cristatum- G13377/1000نده رودیسد زا- چادگان-اصفهان
5A. desertorum- G D16169/100021د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. elongatum- G1116/1000د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهان
6A. desertorum- G D17246/100022داران-اصفهانA. elongatum- G5429/1000حناء-سمیرم-اصفهان
7A. desertorum- G D21246/100023داران-اصفهانA. elongatum- G7279/1000ایستگاه تولید بذر-سمنان
8A. desertorum- G D23115/100024د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. elongatum- G8C12/1000اصفهان
9A. desertorum- G D24190/100025د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. elongatum- G9C11/1000قلعه سنگی-سمیرم-اصفهان
10A. desertorum- G3446/100026ياریچهارمحال و بختA. elongatum- G10251/1000د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهان
11A. desertorum- G8418/100027زیقه-داران-اصفهانA. elongatum- G11281/1000چشمه لنگان-فریدون شهر-اصفهان
12A. desertorum- G9352/100028يقات کشاورزیمرکز تحق-زیتبرA. elongatum- G15279/1000ایستگاه تولید بذر-سمنان
13A. desertorum- G12424/100029رآبادینص- بروجنA. elongatum- G21279/1000ایستگاه تولید بذر-سمنان
14A. cristatum- G2388/100030هیارومA. elongatum- G22344/1000دماوند
15A. cristatum- G5279/100031د فزوهیستگاه شهیابانک بذر -اصفهانA. elongatum- G24196/1000فریدن-اصفهان
16A. cristatum- G6443/1000يزداریواحد آبخ- چادگان-اصفهان
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آنهايریگاندازهنحوهویبررسموردصفات-2جدول 
صفاتگیرياندازهنحوهیبررسموردصفاتردیف

یدهاه قبل از ساقهیگیکانوپقطر پوشقطر تاج1
بوتههردرخوشهسهظهورتانیفرورداولازروزتعداداساسبرخوشهظهورخیتاریدهخوشهتاروزتعداد2
بوتههرازخوشهسهدرهاپرچمشدنظاهرتانیفرورداولازروزتعدادینافشاگردهتاروزتعداد3
ینافشاگردهزماندرساقهنیبلندترارتفاع)متریسانت(بوتهارتفاع4
ینافشاگردهزماندرساقهتعدادشمارشساقهاددتع5
ینافشاگردهزماندرپرچمبرگسهعرضنیانگیم)متریلیم(پرچمبرگعرض6
ینافشاگردهزماندرپرچمبرگسهطولنیانگیم)متریسانت(پرچمبرگطول7
بوتههرازخوشهسهطولنیانگیم)متریسانت(خوشهطول8
شدندنیتوزوخشکرادگیسانتدرجه65يدمادرساعت48مدتبههانمونه)گرم(خشک علوفهعملکرد9
برداشتازپسطوقهقطر)متریسانت(برداشت ازپسقهیقطر10
وزن بذر هر بوته پس از استحصالعملکرد بذر11

A. elongatumدر گونه مطالعهموردصفاتبینهمبستگی-3جدول 

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10

X1(1(پوش تاجقطر
ور خوشه روز تا ظه

)X2(
ns174/0 -1

نی افشاروز تا گرده
)X3(

ns344/0 -**835/01

X4(ns201/0 -ns252/0 -ns429/0 -1(ارتفاع بوته 

X5(ns555/0ns139/0 -ns357/0 -ns205/01(طول خوشه 
طول برگ پرچم 

)X6(
ns14/0ns389/0 -ns075/0 -ns074/0ns247/01

عرض برگ پرچم 
)X7(

ns476/0ns582/0 -ns507/0 -ns036/0 -ns238/0ns467/01

X8(ns28/0ns112/0 -ns094/0**791/0 -ns028/0 -ns083/0ns08/0 -1(تعداد ساقه 
وزن خشک علوفه 

)X9(
**777/0ns527/0 -*675/0 -ns216/0ns435/0ns098/0ns3/0ns168/01

X10(ns164/0ns046/0ns152/0**796/0 -ns2/0 -ns106/0 -ns196/0 -**881/0ns042/01(عملکرد بذر 

X11(ns398/0ns092/0ns002/0*660/0 -ns083/0ns158/0 -ns202/0 -**828/0ns237/0**880/0(قطر طوقه 
داریمعنیرو غ% 5و % 1در سطح داریمعنیبتتربه:nsو * ، **

نتایج
ساده خطیهمبستگی

دارنتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود اختالف معنی

هاي مختلف مورد مطالعه است که این امر آماري بین توده
هاي مبین وجود تنوع ژنتیکی قابل مالحظه در بین جمعیت

ضرایب ). ه نشدهئهاي اراداده(باشد مختلف مورد بررسی می
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اسبه شده و همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد ارزیابی مح
ضرایب همبستگی بین . ارائه شده است4و 3جدولهايدر 

نشان داد که بین صفت A. elongatumصفات در گونه
پوش همبستگی مثبت و تاجعملکرد علوفه خشک و قطر

و بین عملکرد علوفه خشک و تعداد ) =77/0r**(دار معنی
) =r-67/0*(دار نی همبستگی منفی معنیافشاروز تا گرده

همچنین ضرایب همبستگی بین ). 3جدول (داشتوجود 
وA. desertorumگونه صفات محاسبه شده در دو

A. cristatum نشان داد که صفت عملکرد علوفه خشک با
و با ) =63/0r**(دار تعداد ساقه همبستگی مثبت و معنی

- 46/0*(دار صفت عرض برگ پرچم همبستگی منفی معنی
r= (داشت) 4جدول.(

A. cristatumو A. desertorumدر دو گونهمطالعهموردصفاتبینهمبستگی-4جدول 

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10

X1(1(پوش تاجقطر
X2(**626/0-1(روز تا ظهور خوشه 

X3(**585/0-**705/01(نی افشاروز تا گرده
X4(ns306/0-ns292/0ns158/0-1(ارتفاع بوته 

X5(*478/0ns436/0-ns258/0-ns394/0-1(طول خوشه 
X6(ns405/0*539/0-*522/0-ns233/0-ns441/01(طول برگ پرچم 

X7(ns033/0ns24/0-*468/0-ns371/0ns077/0-ns19/01(عرض برگ پرچم 
X8(ns342/0ns052/0ns138/0ns41/0-ns212/0ns034/0-**745/0-1(تعداد ساقه 

X9(ns242/0ns373/0ns126/0ns037/0-ns291/0-ns2/0-*462/0-**635/01(وزن خشک علوفه 
X10(**618/0ns25/0-ns118/0-**685/0-ns363/0ns384/0ns319/0-**583/0ns39/01(عملکرد بذر 

X11(ns299/0ns208/0-ns019/0-ns114/0-ns407/0ns057/0-ns096/0-ns184/0ns044/0-ns253/0(قطر طوقه 

داریمعنیرو غ% 5و % 1در سطح داریمعنیبتتربهns:و * ، **

گامبهگامرگرسیون
درباA. elongatumدر گونهبه گامگامرگرسیون

ووابستهمتغیرعنوانبهعملکرد علوفه خشکگرفتننظر
قطر کهنشان دادمستقليمتغیرهاعنوانبهصفاتسایر
60تقریباً،به مدلشدهواردریمتغنینخستپوش تاج

کردهیتوجراخشکعلوفهعملکردراتییتغازدرصد
متغیر يبعدهحلمردر، 5ه جدول با توجه ب.)5جدول(

نتایج .ده استشمدلواردنیافشاتعداد روز تا گرده
.AوA. desertorumهايگونهدر به گامگامرگرسیون

cristatum علوفه خشکعملکردگرفتننظردربانیز
يمتغیرهاعنوانبهصفاتسایرومتغیر وابستهعنوانبه

صفت،شده در مدلواردمتغیراولیننشان داد کهمستقل

عملکردتغییراتدرصد40بیش از کهاستساقهتعداد
. )6جدول (کردتوجیههدر این دو گونراعلوفه خشک

درصد 19حدودبا اثرطول خوشهصفت،دوممرحلهدر
59ازبیشساقهتعداد صفت باهمراهکهدهشمدلوارد

ندکردتوجیهراعلوفه خشکعملکردتغییراتدرصد
.)6جدول(

مسیرتجزیه
خشکعلوفهعملکردبرايمسیرنتایج تجزیه

مدلدرماندهیباقصفاتوتابعمتغیرعنوانبه
ارائه 8و 7مستقل در جدولهاي متغیرعنوانبهرگرسیونی
دربررسی،ایندرمطالعهموردصفاتمیاناز. شده است
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ساقه تعداد،A. cristatumوA. desertorumهايگونه
منفی اثر مستقیمخوشهطولو)73/0(مثبت مستقیماثر

. )8جدول (داشتندخشکعلوفهعملکردبر)- 45/0(
پوشتاجقطرصفتA. elongatumگونهدرهمچنین

مثبتغیرمستقیماثرو)618/0(مستقیماثرداراي

و ) 7جدول (بودخشکعلوفهعملکردروي) 16/0(
و) - 46/0(مستقیماثرنیافشاگردهتاروزتعدادصفت

علوفهعملکردروي) - 21/0(منفیغیرمستقیماثر
).7جدول (داشتخشک

A. elongatumدر گونه مطالعهموردصفاتگامبهگامونیرگرسمراحل-5جدول 

مرحله دوممرحله اولصفات وارد شده به مدل
608/980-99/1812عدد ثابت

567/47834/37قطر تاج پوش
-661/22ـنیافشاتعداد روز تا گرده

603/0189/0ضریب تبیین هر شاخص
R2(603/0792/0(ضریب تبیین کل 

A. cristatumو A. desertorumدر دو گونه مطالعهموردصفاتگامبهگامونیرگرسمراحل-6جدول 

مرحله دوممرحله اولصفات وارد شده به مدل
216/209209/308عدد ثابت
419/0481/0تعداد ساقه
-036/22ـطول خوشه

404/0189/0ضریب تبیین هر شاخص
R2(404/0593/0(ن کل ضریب تبیی

A. elongatumدرخشکعلوفهعملکردهکنندینیبشیپصفاتمیمستقاثرات-7جدول 

ضریب همبستگیاثر غیرمستقیممستقیماثرR2متغیر مستقلمتغیر وابسته
X1(792/0618/0159/0**777/0(پوش تاجقطر)X9(وزن خشک علوفه 

- X3(462/0-213/0-*675/0(نی افشاتعداد روز تا گرده

A. cristatumو A. desertorumعملکرد علوفه خشک در دو گونه هکنندینیبشیپصفاتمیمستقاثرات-8جدول 
ضریب همبستگیاثر غیرمستقیماثر مستقیمR2متغیر مستقلمتغیر وابسته
X8(593/0730/0095/0-**635/0(تعداد ساقه )X9(وزن خشک علوفه 

-X5(446/0-155/0291/0(طول خوشه 
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A. elongatumدیاگرام تجزیه مسیر در -1شکل 

)X1پوش،تاجقطرX3نی، افشاگردهتاروزتعدادX9وزن خشک علوفه(

A. cristatumو A. desertorumدو گونهدیاگرام تجزیه مسیر در-2شکل 

)X5خوشهطول ،X8د ساقهتعدا ،X9لوفهعخشکوزن(

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که گزینش غیرمستقیم

گروپیرون عملکرد علوفه خشک در جنس آمنظور بهبود به
بینیمنفیهمبستگدر این پژوهش، . ثر باشدتواند مؤمی

در گونهینافشاخشک با تعداد روز تا گردهعلوفهعملکرد
A. elongatumیان بیانگر این است که این گونه طی سال

هایی که قبل ا اقلیم خشک سازگار شده و ژنوتیپطوالنی ب
تکمیل زندگی خود رادورهاز قطع بارندگی و شروع گرما 
هايبا یافتهمشابه این امر .نمایند پایداري بیشتري دارند

Mohammadi et al.)2006 (نانآ. شدبامی
)Mohammadi et al., کردند که در سال دوم یانب) 2006

ینافشاگردهابا صفت روز تA. elongatumد علوفه عملکر
درصد 1در سطح احتمال يداریو معنیمنفیهمبستگ

ضرایب همبستگی بین صفات محاسبه شده در نتایج.داشت
نشان داد که با A. cristatumوA. desertorumگونه دو

خشک نیز افزایش علوفهعملکردتعداد ساقهافزایش 
و Seyedmohammadi،هاا این یافتهمطابق ب. یابدمی

ینرا بداريیرابطه مثبت و معننیز ) 2012(همکاران 
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A. desertorumدر عملکرد علوفه و تعداد ساقه بارور 

) 2007(و همکاران Jafariدر مطالعه دیگري.گزارش کردند
تعداد ساقهوعملکرد علوفه ي بین داریرابطه مثبت و معننیز 
در مطالعهینهمچن.ندکردگزارش ،A. desertorumگونه در

نشان نتایج ) Dactylis glomerata(در علف باغ دیگري،
مثبت و یهمبستگيداد که عملکرد علوفه با تعداد ساقه دارا

با عرض برگ ، تحقیقاین هايیافتهو برخالفبوده دار یمعن
دبويداریمثبت و معنیهمبستگيدارایزپرچم ن

)Mohammadi et al., هسادیهمبستگیبررس). 2008
شده در اسپرس نشان داد که عملکرد يریگصفات اندازه

تعداد برگچه و ی،علوفه با صفات تعداد شاخه در ساقه اصل
داشتمثبت یدرصد همبستگ1تعداد ساقه در سطح احتمال 

)Hassanzadeh Ghort Tapeh et al., 2015.(
A. elongatumگونهدرونی گام به گامیدر تجزیه رگرس

يپوش که زودتر وارد مدل شده است داراصفت قطر تاج
با عملکرد علوفه خشک بود ییمثبت و باالیهمبستگ

)**77/0=r(با یونیه رگرسیمطابقت تجزدهنده، که نشان
ن صفت یت ایاهمربدوبارهد یباشد و تأکیمیه همبستگیتجز

از . باشدیمA. elongatumش عملکرد علوفهیدر افزا
پوشقطر تاجيکه انتخاب برادیآیبرمنیمدل چنيرهایمتغ

ش عملکرد یبه افزامنجر تواند میA.elongatumدر گونه 
ینافشاکه تعداد روز تا گردهییهاپین ژنوتیهمچن. شود
يد عملکرد باالتریتولتوانداشته باشند، از يکمتر

.رندبرخوردا
صفت A. cristatumوA. desertorumهاي در گونه

یهمبستگيتعداد ساقه که زودتر وارد مدل شده است دارا
باشدمیبا عملکرد علوفه خشک ییمثبت و باال

)**63/0=r(ن صفت در یت ایبر اهمدوبارهد ی، که تأک
مدل یندر اینهمچن.باشدیمخشکش عملکرد علوفهیافزا

رد ش عملکیبه افزامنجر تعداد ساقه يانتخاب برایزن
با استفاده از ) 2013(و همکاران Aminiدر تحقیقی.شودیم

ملکرد علوفه عبلند يویدر فسکياون مرحلهیگرسه ریتجز
جز هب(ر صفات یر تابع و سایعنوان متغبهخشک در بوته را

ر ثابت در نظر یعنوان متغبهرا )رد علوفه تر در بوتهعملک

وارد ریغن متیتگرفته و نشان دادند که طول برگ پرچم نخس
رات عملکرد علوفه خشک را ییدرصد از تغ61شده به مدل، 

ب تعداد ساقه و ارتفاع یتتربهيدر مراحل بعده وکرده یتوج
Seyedmohammadiدر پژوهشی.شوندیمبوته وارد مدل 

گام بهون گامیرگرسیهبا استفاده از تجز)2011(و همکاران 
.Aعملکرد علوفه در گونه يبرا desertorumر یعنوان متغبه
خ ظهور ی، تارنشان دادند که صفات تعداد ساقهبسته،وا

سنبله، شاخص برداشت، عملکرد بذر و وزن دانه در سنبله 
74/92ن پنج صفت در مجموع یماندند که ایدر مدل باق

ند و صفت تعداد کرده ید علوفه را توجیرات تولییدرصد تغ
د علوفه یرات تولییدرصد تغ25/31ییتنهابهساقه در بوته

گامیونرگرسیهتجزیجنتایگريدر مطالعه د. کرده یتوجرا
فقط صفت ارتفاع A. desertorumگام نشان داد، در گونه به

پوش و سطح مانده و صفات قطر تاجیبوته در مدل باق
Bromusيهاگونهتحقیق دیگري دردر. مقطع حذف شدند

tomentellus وStipa barbata صفات ارتفاع بوته و سطح ،
مانده و صفت قطر یمقطع در هر دو گونه در مدل باق

Ehsanzadeh Fard(پوش حذف شد تاج & Heshmati,

Hassanzadehيادر مطالعه). 2014 Ghort Tapeh و
روش بهياون مرحلهیرگرسبا استفاده از)2015(همکاران 

بیان ،ر تابعیمتغعنوانبهعلوفهعملکرديگام برابهگام
که صفات تعداد ساقه، ارتفاع بوته و تعداد شاخه در کردند

در ن تنوع عملکرد را یشتریو بددنمانیباقیونیمدل رگرس
.ندکرده یتوجاسپرس 

براي صفات باقی مانده در مدل مسیردر تجزیه 
صفت تعداد ساقه از یماثر مستقینکهباتوجه به ارگرسیونی 

درصفت با عملکرد علوفه خشک یناینبیهمبستگیزانم
شده یشتربA. cristatumوA. desertorumهايگونه

اعمال یقاز طریگرت داکه صفاستمطلب ینایانگراست، ب
بر يیشتربیرتأثیمنسبت به اثر مستقیرمستقیماثرات غ

.Aگونههمچنین در. دعملکرد علوفه خشک دار

elongatumن شتدایلدلبهینافشاردهصفت تعداد روز تا گ
رابطه تواندیبا عملکرد علوفه خشک نمیمنفیماثر مستق

ايدر مطالعه. با عملکرد علوفه خشک داشته باشدیخوب
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Ebrahimiyan)2010 (و بلند نشان داد که اثر یاه فسکیدر گ
م آن یرمستقیو اثر غ) 60/0(م تعداد ساقه مثبت و باال یمستق

و ، نسبت برگ به ساقه ینافشاهگرداق صفات روز تیاز طر
.بود11/0و- 11/0، 13/0یبتترارتفاع بوته به

ي کلیگیرنتیجه
A. elongatumمطالعه در گونه ینایجنتابراساس

و تعداد )62/0(با اثر مستقیم پوشصفات قطر تاجیبتتربه
يهاو در گونه)-46/0(با اثر مستقیم ینافشاروز تا گرده

A. desertorum وA. cristatumبا اثر، صفت تعداد ساقه
عملکرد ییندر تعیشتريبینسبیتاز اهم)73/0(مستقیم

ک یعنوان بهتوانندیو معلوفه خشک برخوردار بودند
.ه باشندینش قابل توصیشاخص در گز
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Abstract
In order to determine relationship among forage dry matter yield and soeveral associated

agronomic traits in Agropyron genus, 31 populations of three Agropyron species (A.
desertorum, A. cristatum and A. elongatum) were evaluated in a randomized complete block
design (RCBD) with three replications in research farm of Agricultural Biotechnology Research
Institute of Northwest and West region of Iran- Tabriz. Correlation coefficients analysis showed
that dry forage yield in A. elongatum, had significant positive correlation with canopy diameter
and negative correlation with number of days to pollination. For A. desertorum and A. cristatum
dry forage yield had also significant and positive correlation with number of stems and negative
correlation with flag leaf width. Using stepwise regression analysis, in A. elongatum, canopy
diameter and number of days to pollination and in A. desertorum and A. cristatum, number of
stem and panicle length were entered into regression model. Path analysis for dry forage yield as
a dependent variable, revealed that in A. elongatum canopy diameter had positive direct effect
(0.61) and number of days to pollination had negative direct effect (-0.46) and in A. desertorum
and A. cristatum, number of stems had positive direct effect (0.73) and panicle length had
negative direct effect (-0.44) on dependent variable. Results showed that canopy diameter and
the number of days to pollination in A. elongatum, and the number of stem in the A. desertorum
and A. cristatum, had great effect in determining forage dry matter yield and therefore, could be
recommended as indices in screening suitable genotypes.
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