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 چکیده

خشکي،  ،پابلند به دليل مقاومت به شوری فستوکا .باشدها ميای مهم از خانواده گراسپابلند ازجمله گياهان علوفه فستوکا      
تواند یك گزینه مناسب برای کشت وسيع در ایران به يمک رویه و همچنين جلوگيری از فرسایش خافلزات سنگين و چرای بي

ده صفت  اساس رپابلند ب فستوکاجمعيت  19در این مطالعه تنوع ژنتيکي  مراتع باشد.سطح های اخير و کاهش دليل خشکسالي
 وشه،خ طول بوته، ارتفاع افشاني،گرده تا روز تعداد دهي،خوشه تا روز پوشش، تعداد تاج قطر شامل)مورفولوژیکي و عملکردی 

بين  شرقيآذربایجان از استان تبریز منطقه باسمنج دربذر(  عملکرد خشك و علوفه عملکرد برگ، طول ساقه، تعداد یقه، قطر
 دار برای کليه صفات بجز قطر تاجدهنده تفاوت معنيها نشانمقایسه ميانگين جمعيتنتایج  .شدارزیابي  1613تا  1614سالهای 

تگي همبس پوششتاجسطح بررسي ضرایب همبستگي نشان داد که تعداد ساقه، طول پدانکل، قطر یقه و  (.P<0.01پوشش بود )
وراثتان بيشترین ميزبود.  تا زیادصفات متوسط  کليه پذیریوراثت .شتنداداری با وزن علوفه خشك و وزن بذر د و معني مثبت

و  ای تجزیه خوشهنتایج بر اساس بود.  ترتيب مربوط به صفات عملکرد دانه، عملکرد علوفه خشك و تاریخ گلدهيپذیری به
امل ش 8 و 1خوشه ) خوشهای و چهار و علوفه زینتيپابلند به دو گروه اصلي  فستوکا هایجمعيت ،های اصليهلفؤم به تجزیه

شامل  4خوشه  بندی شدند.متفاوت تقسيمهای زینتي( شامل جمعيت 4و  6خوشه ای و های دیررس و زودرس علوفهجمعيت
 با تالقي بين آنها هتروزیس که دارای بيشترین فاصله ژنتيکي بودند ایهای علوفهجمعيت شامل 1خوشه با  های زینتيجمعيت

ي حاصال هایبرنامه انجام برایهای مورد بررسي در این پژوهش از تنوع الزم نتایج نشان داد جمعيت. رودبيشتری انتظار مي
  .شونداین گياه استفاده آینده های اصالحي د در برنامهنتوانو مي پابلند برخوردار هستند فستوکا

 
 .نشانگر فنوتيپيپذیری، وراثتپابلند، تنوع ژنتيکي،  فستوکا :های کلیدیواژه
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(Poaceae )معتدل مناطق در گسترده سطح در که باشدمي 
 Festuca) پابلند فستوکا .رویدمي کوهستاني و

arundinacea) آلوهگزاپلوئيد و دگربارور گياه یك 
(n=6x=422 )صورتبه  دنيا مناطق سردسير در که است 

مهم  اقتصادی نظر از شود ومي استفاده ایعلوفه گياه
این گياه دارای خصوصيات  (.et al Fu., 2016)باشد مي

 وليدت چرا، طوالني فصل باال، علوفه عملکرد مانند مثبتي
 اک،خ شرایط از وسيعي دامنه با سازگاری خوب، نسبتاً بذر

 به گياه. است خاکاز  حفاظت و سرما به خوب مقاومت
 و عميقمحکم،  و ضخيم فيبری، هایریشه داشتن علت

 & Sleperد )شومي خاک فرسایش کاهش باعث گسترده

1996 ,West.) کا مریآند به صورت وسيع در پابل فستوکا
با وجود پراکنش گسترده  گياه این شود اما کشتکشت مي

 راعيز صورت علوفه، به توليد برای باال قابليتدر ایران و 
 طوربه پابلند فستوکا ایران درو  نيست متداول و مرتعي

 کندرشد مي غربي و مرکزی شمالي، مراتع در طبيعي
(2003et al., Mirjani .)  

 وليدت زراعي، گياهان سایر همانند نيز پابلند فستوکا در
ی ها به تنش مقاوم و مطلوب کيفيت و عملکرد دارای ارقام

 محسوب نژادیبه اهداف مهمترین اززیستي و غيرزیستي 
 گذشته های دهه طي (.Sleper & West, 1996) شودمي

 بهبود در را نقش بيشترین نژادی به متداول هایروش
 افزایشدر راستای  زینتي و ایعلوفه هایگراس ژنتيکي

Nodoushan -Mirzaie) است داشته آنها کاربرد و توليد

& Nadarkhani, 2000.) ند پابل فستوکادر گياه  حالبااین
 دگرگشني، چندساله بودن، گرده خودناسازگاری، به دليل

و  کردن اخته ها برایگل بودن با باد، کوچك افشاني
اصالحي در مقایسه با  یهاپلوئيدی بودن کارایي روشپلي

 et al.Hand, ای و زراعي کمتر است )سایر گياهان علوفه

2014 ,et al.2012; Salehi .)  
 هر عمناب و ذخایر ارزشمندترین عنوانبه ژنتيکي منابع

 از آن نژادی به متخصصان و شوند¬مي محسوب کشور
 فادهاست جدید ارقام ایجاد برای ژنتيکي ماده منبع عنوانبه

 نوعت ميزان گستره بر اصالحي برنامه هر موفقيت .کنند¬مي

et alZhen ‐Wang., 2006 ;) است استوار ژنتيکي

Nodoushan, 2002-Mirzaie.)  هایمحدودیتیکي از 
پابلند محدود بودن تنوع ژنتيکي  فستوکانژادی  به اصلي
که در برخي کشورها تنوع کافي برای برخي طوریبه ،است

(. این در Ha, 2000شود )ي و کيفي یافت نميصفات کمّ
ي خوب ای بين و درون گونه کشور ما تنوعدر حالي است که 

از این ارد و وجود دها ویژه گراسای بهگياهان علوفهدر 
 (.Majidi, 2010a) بسيار کم نظير استلحاظ 

تجزیه و تفسير دقيق تنوع ژنتيکي یکي از اهداف مهم 
. تهاستوصيف دقيق نمونهو بندی طبقهاصالحي در جهت 

و  هاسایي مجموعهشنا را در اناصالحگر این امر
نياز آینده نژادی به هایبرای برنامههایي که زیرمجموعه

Mohammadi & Prasanna, ) نمایدمي یاری دارد،

 اولين ازجمله مورفولوژیکي خصوصيات (.2003
 و ينب تنوع ارزیابي در استفاده مورد ژنتيکي نشانگرهای

 خود اهميت نيز امروزه که دنآیمي شماربه هاجمعيت ميان
 يصفات با متناظر عمدتاً نشانگرها این. اند کرده حفظ را

. ستنده بندیرتبه و مشاهده قابل عيني صورتبه که هستند
 رد رؤیت قابل هایجهش پيامد مورفولوژیکي نشانگرهای

این صفات اگر از توارث باالیي  .هستند صفات وتيپنف
 هایتکنيك و هاد به دليل عدم نياز به روشنبرخوردار باش

برای ( مولکولي و بيوشيميایي های تکنيك مانند) پيشرفته
 در مناسب هایگزینه از د یکينتوانميبررسي آنها، 

 کيمورفولوژی آیند. صفات شماربه ژنتيکي تنوع مطالعات
گياهان  نموی مختلف مراحل در ارزیابي قابليتهمچنين 

عدم پوشش کل ژنوم  هاآنعمده د ولي عيب نزراعي را دار
Rezaeifard (8919 ) و Jafari مطالعه است.مورد گياهي 
 رشدی خصوصيات نظر از را پابلند فستوکا ژنوتيپ بيست

 داد نشانآنان  نتایج .دادند قرار بررسي مورد عملکردی و
 تعداد خشك، ماده عملکرد نظر از داریمعني تفاوت که

 دوجو مطالعه مورد هایژنوتيپ بين خام پروتئين و ساقه
 متوسط با 1931 ،1132 ،1831 کد با هایژنوتيپ. دارد

 يزانم بيشترین هکتار، درگرم کيلو 4111 تا 4612 عملکرد
and Rezaeifardari Jaf, ) داشتند را خشك ماده توليد
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2010.) Ebrahimyan و ژنتيکي تنوع( 8918) همکاران و 
 نتایج ند.درا بررسي کر پابلند فستوکا ژنوتيپ 59 بين قرابت

 برای هاژنوتيپ بين تفاوت که داد نشانآنان  آزمایش
 تنوع ربيانگ که بود دارمعنيکي مورفولوژی صفات عملکرد و

 وردبرآ. باشدمي بررسي مورد صفات نظر از باال ژنتيکي
 و تر علوفه عملکرد که داد نشان ژنتيکي تنوع ضرایب
 ربرخوردا تنوع ميزان بيشترین از اول برداشت در خشك
 تا وزرتعداد  به مربوط ژنتيکي تنوع ميزان کمترین. بودند
 شانياف گرده تا روز صفات. بود بوته ارتفاع و افشاني گرده

 Majidi .بودند برخوردار باالیيتنوع  از نيز یقه قطر و
(b8919 )داخلي  جمعيت 43 ي درآگرومورفولوژیکوع تن

نشان  نیشاا. نتایج کردپابلند را بررسي  فستوکاخارجي و 
ها و ارقام تفاوت لحاظ کليه صفات بين توده داد که از

 ازحکایت و ضرایب تنوع ژنتيکي  وجود داردداری معني
 .تداشپالسم مورد مطالعه  باال بودن تنوع ژنتيکي در ژرم

های اخير در ایران کاهش بارندگي و خشکسالي سال
از  .شده استخاک سبب افزایش شوری و فرسایش شدید 

ران به دليل کمبود بارندگي و دیگر مراتع طبيعي ایسوی 
ی هستند. این امر باعث ها رو به نابودرویه دامبي چرای

 پابلند به دليل مقاومت فستوکاتا اهميت اصالح  است شده
دیگر سوی عالي در برابر خشکي، شوری و چرای دام و از 

ین ا. شودمطرح بيش از پيش  جلوگيری از فرسایش خاک
در بلند پا فستوکا پالسمتنوع ژرمبررسي  منظوربهپژوهش 

دليل  به مورفولوژیك صفات از با استفادهدسترس در ایران 
با عملکرد  ارقامپيدا نمودن والدین مناسب برای توليد 

 طراحي و اجرا شده است. علوفه و بذر باال 

 هامواد و روش
 يلویيک پنج هایگلدان در پابلند فستوکا ژنوتيپ 19 تعداد

 در( 1:1:1 نسبت به) حيواني کود و بادی ماسه رس، حاوی
 شورک غربشمال و شمال بيوتکنولوژی پژوهشکده گلخانه

در گلخانه  ماه ششگياهان  (.1)جدول  شدند کشت (تبریز)

ساعت  19 وساعت نور  14 به مدت ،C85° با دمای
نگهداری و در طول این مدت درصد  85تاریکي و رطوبت 

 نجهپ تعدادها  تا اینکه بوته شدند یك بار سرزنيهر هفته 
توليد  مزرعه در کشت برای (پنجه 19در حدود )کافي 
در منطقه باسمنج تبریز با آب و آزمایشي مزرعه . نمایند

 مينز. بودرسي -بافت خاک شنيهوای سرد و کوهستاني و 
 نگياها کشت برای کوددهي و تسطيحشخم،  انجام از پس

)به  هکتار درگرم کيلو 159به ميزان کود ازته  .شد آماده
دهي، رشد ساقه کشت، پنجه :مرحله اول 4صورت سرک در 

گرم کيلو 59به ميزان  )کود فسفاته( 5O2P ودهي( و خوشه
کاشت به وسيله دیسك به خاک  از هکتار، شش ماه قبلدر 

 کامل هایوکبل طرح در قالب گياهاناضافه گردید. 
یف رد هر در. ندگردید کشتدر بهار  تکرار سه در تصادفي
 ينب فاصله. شدند کشت هم از سانتيمتر 69 فاصله با گياهان
 هم ازها( )بلوک تکرارها فاصله ومتر سانتي 49 هاردیف
 189 زراعي ابعاد هر کرت .در نظر گرفته شدمتر یك 

 69متر ) 1متر( در سانتي 49خط با فاصله  6متر )سانتي
 بياریآ بوته بود. 19 با تعدادمتر( سانتي 69گياه با فاصله 

 هرآبياری در دو هفته اول  .شد انجام ایقطره صورت به
ب و هوایي به شرایط آبا توجه و بعد از آن دو روز یکبار 

سال  درکوددهي  .شدای یکبار تا دو هفته یکبار انجام هفته
 19 با، شروع فصل رشداز و قبل  فصل بهار اوایلدوم 
هکتار کود  درگرم کيلو 65هکتار کود ازته و  درگرم کيلو

 گياهان ها درخوشه اولين ظهور از پس .شدفسفاته انجام 
 قطرشامل  مورفولوژیکي صفات برداری ازیادداشت

 وزر تعداد دهي، خوشه تا روز تعداد ،(مترسانتي) پوششتاج
 خوشه طول ،(مترسانتي) بوته ارتفاع افشاني،گرده تا
 عداد، ت(مترسانتي) برداشت از پس یقه قطر ،(مترسانتي)

 فهعلو عملکرد متر(،برگ )سانتي ، طولدر واحد سطح ساقه
 انجام (گرم در بوته) بذر و عملکرد (گرم در بوته) خشك
  (. et alBarker., 2003)گردید 

 مورد بررسی ( Festuca arundinacea)پابلند  فستوکاهای و خصوصیات جمعیت لیست -1جدول 
 منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره   منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره

 اصفهان-کاشان ایزودرس/علوفه 3-6000/39 43  اصفهان ای/علوفهدیررس 6000/68-1 1
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 منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره   منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره

 مجارستان-Sarkad ایعلوفه/زودرس RCAT041815-3 41  اصفهان ایعلوفه/دیررس 4000/247-1 8

 کاشان-یزدآباد ایعلوفه/زودرس 4-6000/39 42  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/9-1 6

 اصفهان ایعلوفه/زودرس 2-6000/11 41  اصفهان ایعلوفه/دیررس 4000/44 4

 مجارستان-Csesznek ایعلوفه/زودرس RCAT041877 59  اصفهان ایعلوفه/دیررس 4000/247-2 5

 اصفهان-فوزوه ایعلوفه Fozveh 6000/9 51  اصفهان ای/علوفهدیررس 6000/68-2 3

 اصفهان-کاشان ایعلوفه Yazdabad 58  اصفهان ایعلوفه/دیررس 12000/31 1

 اصهان-پشتکوه ایعلوفه Poshtkoh 56  اصفهان ایعلوفه/دیررس 1000/52 2

 اصفهان-ابيانه ایعلوفه +Abyaneh 4 54  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/11-1 1

19 6000/L12-1 6000/67 55  اصفهان ایعلوفه/دیررس Borojen لرستان ایعلوفه 

 اصفهان ایعلوفه +Honjan 2 53  اصفهان ای/علوفهدیررس 6000/38 11

 اصفهان-هونجان ایعلوفه 6000/65 51  اصفهان-مبارکه ایعلوفه/دیررس 6000/9-2 18

 امریکا ایعلوفه Kentacky 31 52  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/39-1 16

 کردستان-کامياران ایعلوفه Kamyaran Kordestan 51  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/38-2 14

 امریکا ایعلوفه Thorough bred 39  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/30 15

 جمهوری آذربایجان ایعلوفه Azarbayjan5 31  اصفهان ای/علوفهدیررس 6000/9-3 13

11 6000/G6 38  اصفهان ایعلوفه/دیررس Azarbayjan6 جمهوری آذربایجان ایعلوفه 

12 6000/L12-2 36  اصفهان ایعلوفه/دیررس Azarbayjan2 جمهوری آذربایجان ایعلوفه 

 اصفهان-هونجان ایعلوفه +Honjan 3 34  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/8 11

 امریکا ایعلوفه Fawn 35  اصفهان ایعلوفه/دیررس 6000/68-3 89

 کردستان-فریمان زینتي +Fariman 83D 33  اصفهان-داران ای/علوفهدیررس 6000/112-1 81

 امریکا زینتي Arid 31  کاشان-یزدآباد ایعلوفه/دیررس 6000/39-2 88

 امریکا زینتي Bartes 32  اصفهان-داران ایعلوفه/دیررس 6000/112-2 86

84 RCAT064767 ایعلوفه/دیررس Pacin- 31  مجارستان Fariman 83C+ کردستان-فریمان زینتي 

 امریکا زینتي Pcer 19  اصفهان-داران ایعلوفه/دیررس 6000/112-3 85

 انگلستان زینتي Meltra 11  اصفهان-فریدونشهر ایزودرس/علوفه 6000/119-1 83

81 RCAT064769-1 ایعلوفه/زودرس -Taktabaj 18  مجارستان Azarbayjan7 جمهوری آذربایجان زینتي 

 کردستان-فریمان زینتي +Fariman 83B 16  اصفهان ایعلوفه/زودرس 6000/68-4 82

81 RCAT042281-1 ایعلوفه/زودرس Pakozd-14  مجارستان Rebel-Ch22 امریکا زینتي 

 سوئيس زینتي Mesa 15  اصفهان-فریدونشهر ایعلوفه/زودرس 6000/119-2 69

61 RCAT064772 ایزودرس/علوفه Tyukod-13  مجارستان Bonsai امریکا زینتي 

68 RCAT064769-2 ایعلوفه/زودرس Taktabaj-11  مجارستان Era امریکا زینتي 

66 6000/L12-3 12  اصفهان-مبارکه ایعلوفه/زودرس Austin امریکا زینتي 

64 RCAT041849 ایعلوفه/زودرس Szeleveny-11  مجارستان Tirbute امریکا زینتي 

65 RCAT040739 ایعلوفه/زودرس Ibafa-29  مجارستان Olympic دانمارک زینتي 

63 6000/L12-3 21  اصفهان-مبارکه ایزودرس/علوفه Sakini امریکا زینتي 

 امریکا زینتي Mini Mustang 28  اصفهان-فریدونشهر ایعلوفه/زودرس 6000/119-3 61

62 RCAT041815-1 ایعلوفه/زودرس Sarkad-26  مجارستان Fiesta2 امریکا زینتي 



 81      1 ، شماره82اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 

 منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره   منشأ خصوصيت کد جمعيت شماره

61 6000/L12-5 24  اصفهان-مبارکه ایعلوفه/زودرس Ho-sh امریکا زینتي 

49 RCAT041815-2 ایعلوفه/زودرس Sarkad-25  مجارستان Rebel,JR امریکا زینتي 

41 RCAT042281-2 ایزودرس/علوفه Pakozd-23  مجارستان Melba امریکا زینتي 

48 6000/L12-6 21  اصفهان-مبارکه ایعلوفه/زودرس Fariman 83A+ کردستان-فریمان زینتي 

46 RCAT042279 ایعلوفه/زودرس Kecsket-solt-22  مجارستان Rebel, USA امریکا زینتي 

44 6000/L6 21  اصفهان-سميرم ایعلوفه/زودرس Lafalla امریکا زینتي 

45 RCAT042281-3 ایعلوفه/زودرس Pakozd-19  مجارستان Rebel-Ch10 امریکا زینتي 

 

 محاسبات آماری
صفات بعد از بررسي مفروضات تجزیه  تجزیه واریانس

در قالب  ،آزمایشيواریانس شامل توزیع نرمال اشتباهات 
با مدل خطي کامل تصادفي  هایبلوکمدل آماری طرح 

 SPSSافزار در نرم( ;GLM General linear model)عمومي 
 انکند با استفاده از روش مقایسه ميانگين .شد انجام 85نسخه 

(Duncan)  مقادیر واریانس فنوتيپي .گردیدانجام (𝑉𝑃،) 
𝜎𝑔) ژنوتيپي

𝜎𝑒( و محيطي )2
(، 𝐶𝑉𝐸محيطي ) ضریب تغييرات ،(2

ℎ𝑏) پذیریوراثت نو ميزا (𝐶𝑉𝑃( و فنوتيپي )𝐶𝑉𝑔ژنتيکي )
با  (2

 Halluer andزیر برآورد شدند )های استفاده از فرمول

Miranda,1998; Johnson, 1998) . 
 

𝜎𝑒
2 = 𝑉𝑒 = 𝑀𝑆𝑒  

𝜎𝑔
2 = 𝑉𝑔 =

𝑀𝑆𝑔 −𝑀𝑆𝑒

𝑟
 

𝑉𝑃 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑒 

ℎ𝑏
2 =

𝑉𝑔

𝑉𝑃
=

𝑉𝑔

𝑉𝑔 + 𝑉𝑒
 

𝐶𝑉𝐸 = 𝐶𝑉 =
√𝑀𝑆𝑒

�̅�
 100 

𝐶𝑉𝑔 =
√𝑉𝑔

�̅�
 100 

𝐶𝑉𝑃 =
√𝑉𝑃

�̅�
 100 

ترتيب ميانگين به 𝑟و  �̅�، 𝑀𝑆𝑔 ،𝑀𝑆𝑒 هادر این فرمول
ميانگين مربعات خطای  ميانگين مربعات ژنوتيپ، صفت،

 باشد. آزمایشي و تعداد تکرار مي
ا استفاده بپابلند  فستوکاهای جمعيت یبندگروه و یابيارز

 یه( و تجزCluster analysis) ایخوشه یهتجز یهااز روش
Principal component analysis ;) اصلي هایلفهمؤ به

PCA) مورفولوژیكصفات  ياصل یهاداده يانگينم یرو 
ها با پس از استاندارد کردن داده ی،اخوشه یه. تجزشدانجام 

 "جفت گروه بدون وزن با ميانگين حسابي" آلگوریتم
(method with arithmetic  Unweighted pair group

mean: UPGMA )بر مبنای فاصله اقليدسي (Euclidean 

distance )افزار در نرمR  یهالفهؤبه م یهتجزو  3.6.0نسخه 
فزار ا صفات در نرم يهمبستگ یبضرا یسماتر یقاز طر ياصل

Minitab  گردیدانجام  13نسخه.  
 

 نتایج
 وکافست یهاجمعيتواریانس نشان داد که بين  نتایج تجزیه

ش، بجز قطر تاج پوش مطالعه مورد صفات کليه لحاظ ازپابلند 
همچنين  وجود دارد. %1 احتمال سطح در یدارمعني تفاوت

وزن خشك غير از کليه صفات به در ها تفاوت بين بلوک
ه هنددکه نشاندار بود  معني 19/9 احتمال در سطحعلوفه 

 (.8)جدول بندی در آزمایش بود کارایي بلوک
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 36) 8بيشترین مقدار صفت روز تا گلدهي در جمعيت آذربایجان
 RCAT042281-2روز تا گلدهي( و کمترین مقدار در جمعيت 

 L12/6000-1روز تا گلدهي مشاهده شد. جمعيت  49به ميزان 
فشاني اها بيشترین تعداد روز تا گردهدر مقایسه با سایر جمعيت

کمترین تعداد روز تا  0/39600-4و  6000/68-4های و جمعيت
(. ارتفاع بوته در 6افشاني بعد از کاشت را داشتند )جدول گرده

ي بود، های زینتطورکلي بيشتر از جمعيتای بههای علوفهجمعيت
ها بلندترین بوته  6000/30ایکه در جمعيت علوفهطوریبه
ترین کوتاه 8سانتيمتر( و در جمعيت زینتي آذربایجان 66/146)

سانتيمتر( مشاهده شد. طول پدانکل با ميانگين  21/18ها )بوته

( تا RCAT042281-2) 11/15متر در دامنه سانتي 51/81
66/82 (Bonsaiسانتي )  متر متغير بود. تعداد ساقه در واحد

 ای بيشتر بود،های زینتي نسبت به علوفهسطح در جمعيت
 هایر جمعيتکه ميانگين تعداد ساقه در واحد سطح دطوریبه

بود.  19/133ای های علوفهو در جمعيت 592/115زینتي 
ای و زینتي تقریباً ميانگين قطر یقه در هر دو جمعيت علوفه

یکسان بود. در رابطه با صفت ميزان عملکرد علوفه و وزن دانه 
 21/31کمترین مقدار علوفه خشك ) 8در جمعيت آذربایجان

گرم در بوته( 19کرد بذر )گرم در بوته( و کمترین ميزان عمل
 مشاهده شد.

 
 (Festuca arundinaceaپابلند ) فستوکاهای مختلف جمعیتدر  مورفولوژیکتجزیه واریانس صفات  -2جدول 

تغييرات منابع       ميانگين مربعات     درجه 

 آزادی 
 تاریخ

 دهيگل

 تاریخ

 افشانيگرده

 ارتفاع

 بوته

 طول

 پدانکل

 تعداد

 ساقه

 قطر

 یقه

 وزن خشك

 علوفه

 وزن

 دانه

 قطر

 پوششتاج

 طول

 برگ

 ns11/53 **91/165 11/19211** 41/1181** 51/321** 61/19651** 52/16191** 36/561** 92/41** 65/185** 21 جمعيت

 ns81/38116 **11/1165 **62/6932 **91/1162 91/1412** 911/18534** 85/841** 92/1121** 58/5** 48/818** 8 تکرار

 56/43 34/11 38/192 49/14 11/51 59/4866 51/159 56/649 911/4 41/85 112 خطا

 21/6 36/1 61/18 34/81 13/81 14/88 22/83 11/14 16/8 33/1 تغييراتضریب
  19/9 احتمال دار در سطحمعني: **

 

 جمعيت درترتيب بيشترین ميزان این صفات به ،در مقابل

 5/19) 4000/44و  (گرم در بوته 635) L12/6000-1 های
در گياهان  شپوشتاجقطر . مشاهده شد( گرم در بوته

 21/61این صفت بين . دامنه های مختلف متفاوت بودجمعيت
سانتيمتر در  12/55تا  8آذربایجانجمعيت  سانتيمتر در

 هایمقایسه بين جمعيتمتغير بود.  RCAT040739جمعيت 
ای برای صفت طول برگ نشان داد که ميانگين و علوفه زینتي

 ( بيشترمترسانتي 61/64ای )های علوفهجمعيتدر این صفت 
که طوریبه ،استمتر( سانتي 13/84) زینتيهای از جمعيت
 L12 (45/6000-1طول برگ در جمعيت ميزان بيشترین 

 44/11) 8آذربایجان ميزان در جمعيت رین( و کمتمترسانتي

 (.6)جدول شد ( مشاهده مترسانتي
ار د همبستگي بين عملکرد علوفه و دانه مثبت و معني

(r=0.49; P≤0.05بود که نشان مي ) دهد با افزایش ميزان
ابد یعملکرد علوفه خشك ميزان عملکرد دانه نيز افزایش مي

 با تمامي صفات همبستگي بين وزن علوفه خشك (.1)شکل 
ار د بغير از طول پدانکل و قطر یقه همبستگي مثبت و معني

(P≤0.01 بود. صفت وزن بذر با تمامي صفات بجز تعداد )
 افشاني همبستگي مثبت وساقه، ارتفاع بوته و تاریخ گرده

(. بيشترین ميزان 4داشت )جدول  (P≤0.05)داری معني
نه به ميزان ضریب همبستگي بين طول پدانکل با وزن دا

 مشاهده شد.  116/9



 

 

 (Festuca arundinaceaپابلند ) فستوکاهای مختلف جمعیت در مورفولوژیکمقایسه میانگین صفات  -3جدول 

 شماره

 جمعيت

 دهيتاریخ گل

 )روز(
 افشاني )روز(تاریخ گرده

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 متر(سانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

 (گرم در بوته)

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

 شپوشقطرتاج

 (مترسانتي)

 طول برگ

 متر()سانتي

1 99/43e 88/16c 53/111c 11/89ab 11/914c 88/86d 21/881d 99/65cb 44/63c 44/63b 

8 11/41d 66/14c 31/163b 14/88a 99/141c 53/84cd 12/618b 14/83c 99/48b 99/48b 

6 21/42d 88/18c 44/163b 88/88a 12/151c 99/86d 21/899de 99/62cb 88/63c 88/63b 

4 53/52b 21/14c 53/198d 88/11b 66/691a 53/81c 12/844d 95/81c 53/61cb 53/61ab 

5 44/54b 99/16c 88/162a 99/89ab 21/113d 66/68a 21/818d 11/88c 99/49b 99/49ab 

3 12/41e 11/11a 99/146a 99/86a 21/114cb 12/86d 11/613b 61/65cb 11/41b 11/44a 

1 21/44d 99/18c 12/149a 21/86a 12/111d 12/81d 53/115de 82/61c 31/64c 31/64b 

2 31/41d 88/11c 66/161b 99/86a 21/118cb 66/84cd 53/699b 21/84c 66/49b 66/49ba 

1 31/45e 99/25a 86/161b 11/88a 66/18d 66/88c 99/858c 26/66cb 21/62cb 21/62cb 

19 99/41e 66/14c 5/164b 16/83a 99/831ba 89/84cd 99/631a 11/68cb 88/41a 88/41a 

11 53/58c 11/16c 21/111c 31/89ab 21/151c 53/84cd 88/131e 11/61cb 31/61cb 31/61ba 

18 11/41d 88/16c 21/182c 11/85a 31/893b 88/82b 21/136e 31/84c 99/48b 99/48b 

16 33/51c 53/15b 31/168c 14/86a 31/23e 44/86c 99/881d 18/61cb 44/65c 44/65b 

14 31/54c 12/18c 12/165b 21/84a 11/185cd 31/86c 44/812c 88/81c 21/62cb 21/62ba 

15 44/59c 66/14c 66/146a 99/12a 99/141c 44/82b 99/618b 95/18c 12/46b 12/46a 

13 53/59c 31/18c 99/641c 99/81ab 66/899cb 88/81b 53/128d 31/58c 11/62cb 91/62cb 

11 66/41c 44/14c 88/165b 44/81ab 53/152c 66/86c 66/885d 31/85c 11/65c 91/65b 

12 53/43e 53/16c 66/146a 21/81ab 12/118c 53/85c 44/111d 21/85c 66/61c 66/61b 

11 66/41c 44/14c 99/164b 53/86a 12/115de 21/88d 53/122de 18/12c 99/65c 99/62b 

89 31/42d 53/16c 12/169c 31/12b 99/181cd 66/86d 21/833c 95/81c 12/65c 12/65b 



 

 شماره

 جمعيت

 دهيتاریخ گل

 )روز(
 افشاني )روز(تاریخ گرده

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 متر(سانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

 (گرم در بوته)

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

 شپوشقطرتاج

 (مترسانتي)

 طول برگ

 متر()سانتي

81 66/41d 11/16c 3/181c 66/11b 44/131c 31/85c 21/861dc 93/45b 21/41b 21/41ab 

88 66/42d 21/16c 21/161a 99/88a 53/151c 44/81d 21/821cb 14/61c 66/65c 66/65b 

86 44/41d 99/14c 12/149a 11/84a 12/114c 88/81b 31/821cb 31/86c 44/62cb 11/66b 

84 66/59c 31/16c 66/163c 88/81a 11/811cb 53/85c 31/611b 95/85c 31/41b 11/66b 

85 66/51c 53/16c 53/166c 12/89ab 31/113c 21/84c 66/891d 95/65cb 95/46b 21/62ba 

83 44/48e 99/11c 31/816c 31/89ab 99/143c 31/81b 11/131e 18/15d 44/43bc 11/61ba 

81 21/41e 2/16c 99/182c 95/11b 16/145c 88/83c 88/811d 66/83c 95/61cb 84/64b 

82 44/46e 88/81c 13/185c 53/89ab 86/156c 12/88d 95/816c 95/81c 95/61cb 44/61ba 

81 11/46e 11/18c 11/181c 95/11b 99/611a 95/83c 44/121de 12/81c 63/44b 11/65b 

69 21/48e 31/19c 15/181c 99/88a 53/162d 21/85c 11/892d 61/13c 66/45b 12/61dc  

61 99/46e 31/11c 12/181c 11/11b 66/149d 31/84cd 11/861c 53/11c 21/44b 53/64c 

68 59/45e 63/18c 95/184c 31/89ab 95/153c 66/81b 44/699b 95/81c 95/44c 86/61cd 

66 11/44e 44/18c 31/18c 95/84a 11/161c 99/83c 11/113d 21/11c 21/41ab 99/61c 

64 31/44e 66/11c 99/112c 11/11b 53/111cd 31/85c 44/811cd 99/86c 53/46c 11/63b 

65 31/45e 44/16c 41/182c 66/11b 44/115c 31/81b 44/699b 12/88c 12/55a 66/41a 

63 16/51c 59/16c 31/161b 11/81b 95/131c 99/81b 31/883cb 53/81c 95/41ab 99/62b 

61 88/45e 31/11c 99/181 88/11b 12/145c 99/85c 66/811cd 93/12c 88/48b 66/81bc 

62 53/44c 31/16c 44/181c 11/15b 44/121c 53/84cb 88/821c 44/89c 41/41ab 21/65b 

61 66/45c 59/16c 12/165c 12/13b 44/888cb 21/85c 12/834c 93/68cb 12/42ab 88/61ba 

49 88/41c 31/11c 88/114d 44/11b 88/181d 53/85c 66/148e 99/81c 44/45b 32/81cb 

41 99/49cd 31/16c 91/116d 95/11b 44/848b 31/81d 66/814dc 86/11c 99/64c 44/83c 



 

 

 شماره

 جمعيت

 دهيتاریخ گل

 )روز(
 افشاني )روز(تاریخ گرده

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 متر(سانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

 (گرم در بوته)

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

 شپوشقطرتاج

 (مترسانتي)

 طول برگ

 متر()سانتي

48 66/45c 53/11c 11/185c 81/11b 21/143c 31/84cd 31/989cd 68/88c 88/61cb 21/82cb 

46 99/43c 99/18c 99/184c 11/81a 99/181d 12/85c 29/663a 86c 21/62cb 21/81cb 

44 12/46c 11/11c 12/181c 5/11ab 99/131c 44/82b 41/811c 95/85c 99/46b 95/68b 

45 88/41c 86/16c 21/111c 81/13b 83/161c 11/81b 31/891cd 26/81c 41/41ab 12/69bc 

43 99/43e 99/18c 99/184c 44/11b 99/181c 12/85c 31/891cd 93/68cb 21/62cb 21/81cb 

41 88/41e 66/16c 21/111c 81/13b 83/161c 11/81c 41/811cd 86/11c 41/41b 12/68b 

42 44/46e 88/81c 99/182c 95/88a 86/156c 12/88d 88/811cd 95/85c 95/61bc 44/61ab 

41 12/45e 99/18c 44/112c 11/11b 31/146c 11/81d 44/121d 26/81c 21/61c 81/66b 

59 66/45e 11/18c 44/188c 11/11b 99/854b 95/84cb 95/816c 11/68cb 44/46b 11/61ab 

51 66/42d 88/16c 88/161c 12/11b 12/119c 86/88c 12/821c 99/56b 31/61c 12/65b 

58 12/58c 11/14b 88/183c 44/81a 11/19d 88/83b 88/831c 11/31a 11/62cb 53/81bc 

56 12/56c 12/18c 53/186c 12/86a 53/11d 53/81b 31/854c 61/49cb 53/49b 53/83c 

54 21/31a 12//13b 31/183c 12/12b 11/111c 21/86c 31/152e 26/48cb 81/63c 53/84c 

55 12/42d 66/18c 99/186c 53/89ab 66/13e 21/88d 99/861c 36/56a 11/49b 11/82c 

53 53/51b 21/15b 53/186c 11/89ab 88/38f 66/88d 21/114d 31/58a 53/63c 88/84c 

51 44/51b 66/14c 66/181c 88/89ab 66/111de 11/82b 12/822c 93/46cb 21/41b 99/85c 

52 44/45e 53/18c 88/164b 12/11b 12/15e 91/88d 31/846c 61/41b 12/44b 99/84c 

51 12/51b 53/14c 53/118d 99//86a 21/191de 99/85cb 44/891cd 95/42b 11/62cb 94/89c 

39 99/39a 88/13b 66/181c 21/84a 99/131c 88/81d 44/134e 93/63cb 31/68c 88/11c 

31 44/46e 66/16c 31/164b 99/84a 53/131c 21/82b 44/824c 21/59b 66/41b 66/84c 

38 53/31a 21/16c 11/191d 12/11b 53/155c 31/66a 11/152e 99/68c 99/46b 11/89c 



 

 شماره

 جمعيت

 دهيتاریخ گل

 )روز(
 افشاني )روز(تاریخ گرده

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 متر(سانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

 (گرم در بوته)

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

 شپوشقطرتاج

 (مترسانتي)

 طول برگ

 متر()سانتي

36 66/36a 44/16c 21/18e 12/11b 53/181c 21/81d 21/113d 99/62cb 21/61c 44/11c 

34 66/53b 11/15b 21/162b 11/84a 53/141c 21/81b 32/131e 31/81c 66/48b 31/86c 

35 88/42d 11/16c 66/185c 44/11b 44/135c 44/85c 11/115d 11/63cb 99/61cb 99/64c 

33 99/52b 11/16c 162/185c 44/11b 53/193ed 99/81b 21/159e 53/82c 66/48b 31/11c 

31 88/55b 99/13b 44/161b 21/86a 21/864cb 53/85c 44/116d 95/61cb 31/61cb 99/83c 

32 51/54b 31/15b 21/111d 99/11b 11/829b 11/83b 99/159d 31/63cb 88/61cb 21/88c 

31 44/51c 12/15b 11/113c 44/86a 66/181c 21/85b 66/818cd 22/81c 99/48b 12/83c 

19 68/51b 12/16c 21/182c 11/89ab 44/613a 11/84cb 99/123d 99/51ab 44/64c 99/86c 

11 12/58c 21/14b 44/113c 99/11b 21/151c 21/85b 31/114d 14/61cb 88/61cb 44/88c 

18 53/52b 12/14b 12/111c 11/89ab 88/29e 53/86c 21/816cd 53/42b 11/61cb 12/69cb 

16 52/51b 66/15b 12/118d 12/12b 21/111c 11/81b 66/115d 95/49b 12/62cb 21/86c 

14 11/52b 12/15b 88/119d 99/11b 88/814b 99/81b 12/894cd 82/59b 53/48b 53/84c 

15 11/38a 88/11b 31/192d 12/12b 21/886b 99/82b 12/155d 31/63cb 31/51a 12/81c 

13 53/52b 21/15b 44/12e 66/82a 11/863b 99/85b 53/111e 11/51ab 31/65c 99/899c 

11 99/36a 21/15b 53/191d 88/11b 66/691a 53/81b 12/841c 95/19a 53/61cb 44/81c 

12 53/51b 21/15b 53/198d 53/11b 66/811a 11/85b 12/114d 95/58ab 66/63c 66/11c 

11 11/54c 31/15b 53/195d 58/11b 21/855b 66/84cb 12/188e 95/61cb 31/64c 66/86c 

29 65/31a 5/15b 11/193d 66/11b 12/811b 53/81b 11/149de 12/41b 12/61cb 44/84c 

21 91/53b 12/15b 21/191d 53/12b 66/149c 66/84cb 12/148de 53/61cb 21/66c 88/11c 

28 21/51c 11/14c 44/118c 44/12b 88/156c 53/85b 12/156d 12/63cb 11/61cb 21/86c 

26 99/31a 64/16c 31/15e 68/88a 44/161c 31/61ab 184/191e 95/45b 95/63c 95/85c 



 

 

 شماره

 جمعيت

 دهيتاریخ گل

 )روز(
 افشاني )روز(تاریخ گرده

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 متر(سانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

 (گرم در بوته)

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

 شپوشقطرتاج

 (مترسانتي)

 طول برگ

 متر()سانتي

24 66/51b 31/14c 66/192d 11/13b 99/125c 99/85b 11/143d 18/45b 88/65c 21/11c 

25 21/52b 12/16c 53/195d 66/89ab 11/181d 99/85b 66/116d 93/42b 31/63c 66/11c 

23 11/31a 11/14c 53/116d 88/11b 66/821b 53/85b 66/116d 31/61cb 21/62cb 99/81c 

21 66/51a 11/11b 99/116d 21/11b 21/111c 21/83b 11/161e 95/62cb 12/62cb 11/88c 

22 21/52b 53/13b 53/195d 99/89ab 11/164cd 88/85b 53/899cd 82/48b 88/63c 31/86c 

21 11/31a 53/13b 88/14e 31/11b 88/126c 12/86c 44/163ed 26/42b 99/65c 88/11c 

19 11/38a 21/13b 98/198d 12/11b 99/135c 12/86c 53/111e 15/41b 99/64c 31/11c 

 99/115 31/46 36/61 14/65 11/83 59/151 51/81 11/184 84/16 81/58 ميانگين
 داری باهم ندارند.تفاوت معني 91/9در سطح احتمال  دانکنبر اساس آزمون دارای یك حرف مشترک هستند، حداقل هایي که ميانگين
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 (Festuca arundinacea) پابلند فستوکا مختلف هایجمعیت در دانه وزن و علوفه خشک وزن بین همبستگی -1 شکل
 

 در ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی با وزن علوفه خشک و بذر  -4جدول 
 (Festuca arundinaceaپابلند ) فستوکاهای مختلف جمعیت

 صفاتنام 
 

 دهیتاریخ گل
 )روز(

 افشانیتاریخ گرده
 )روز( 

 ارتفاع بوته
 متر()سانتی 

 طول پدانکل 
 متر()سانتی

 تعداد ساقه
 

 قطر یقه
 متر()میلی 

 پوشش قطر تاج
 متر()سانتی

 طول برگ 
 (متر)سانتی

 565/4** 662/4** 464/4 4/.444** 416/4 771/4** 563/4** 464/4** خشکعلوفهوزن
 345/4** 337/4** 556/4** 164/4 773/4** 144/4 247/4 255/4** وزن بذر

 95/9 احتمال دار در سطحو *: معني 19/9 احتمال دار در سطح*: معني*

 

با بررسي ميزان ضریب تنوع ژنتيکي مشخص شد که 
 ل پدانکلطوترتيب مربوط به بيشترین ميزان این شاخص به

( بود. نتایج مرتبط با 36/121) دانهوزن  و (52/611)
شاخص ضریب تنوع فنوتيپي نشان داد که بيشترین ميزان 

 ( و16/613) طول پدانکلترتيب مربوط به این شاخص به
در کليه صفات ميزان ضریب تنوع . ( بود18/895) وزن دانه

 (. قابليت5ژنتيکي کمتر از ضریب تنوع فنوتيپي بود )جدول 
 جز ارتفاع بوته،بهات صفعمومي در کليه پذیری توارث

بود و وزن خشك  4/9باالی  تعداد ساقه و طول برگ
بيشترین  13/9طول پدانکل با  و 12/9علوفه خشك با 

 داشتبين صفات  را عمومي پذیریميزان قابليت توارث
 (. 5)جدول 

 دپابلن فستوکا جمعيت 19 ای، خوشه تجزیه نتایج اساس بر
 گروه 8 به مطالعه مورد مورفولوژیك صفات جميع اساس بر

 (.8 شکل) شدند تقسيم زیرگروه چهار و اصلي

 

  

Y = 0.0552x + 23.737
R² = 0.24
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 (Festuca arundinacea) پابلند فستوکا مختلف هایبرای صفات مختلف در جمعیت ژنتیکیهای آماره -5جدول 

 عمومي  پذیریوراثت پيفنوتيضریب تنوع  ضریب تنوع ژنتيکي واریانس فنوتيپي واریانس ژنتيکي صفات

 53/9 33/1 95/11 13/52 81/66 روز() گلدهي تاریخ

 12/9 15/5 81/5 962/11 981/15 روز() افشانيهدگر تاریخ

 61/9 18/13 61/3 86/494 19/36 (مترسانتي) بوته ارتفاع

 13/9 16/613 52/611 51/4331 96/4511 (مترسانتي) پدانکل طول

 61/9 16/11 28/81 21/14518 13/8941 ساقه تعداد

 12/9 15/38 51/55 58/832 56/819 (مترميلي) یقه طول

 12/9 83/135 81/138 15/6618 65/6812 (گرم در بوته) علوفه خشك وزن

 12/9 18/895 36/121 48/4891 11/6699 (گرم در بوته) دانه وزن

 48/9 11/18 69/2 15/69 11/16 متر(ميلي) شپوشتاج قطر

 62/9 12/4 19/6 94/13 51/81 (مترسانتي) برگ طول

 

 دو به که بود ایعلوفه جمعيت 59 شامل اول گروه
 83 شامل( 1خوشه) اول زیرگروه. شد بندی تقسيم زیرگروه
 84 شامل( 8خوشه) دوم زیرگروه و ایعلوفه دیررس جمعيت
 جمعيت 49 شاملکه  دوم گروه. بود ایعلوفه زودرس جمعيت

 .شد بندی تقسيم زیرگروه 8 به نيز بود خارجي و زینتي
 و ایراني زینتي جمعيت 19 شامل( 6خوشه) اول زیرگروه
. بود خارجي زینتي جمعيت 69 شامل( 4خوشه) دوم زیرگروه

 هعلوف خشك وزن بوته، ارتفاع صفاتميانگين   1خوشه در
يشتر ب دیگر خوشهنسبت به سه  ميانگينش پوشتاجقطر  و

طول برگ و طول  صفت در تنها 8خوشهدر  کهحالي در بود.
 4هخوش. بود هاگروه سایر از باالتری ميانگين دارای پدانکل

 ایبر را ميانگين حداکثر بود، خارجي زینتي ارقام دارای که
ساقه  قطر یقه، تعداد افشاني، گرده تاریخ گلدهي، تاریخ صفات

 (.3 جدول) داد نشان هاگروه سایر به نسبت و وزن دانه
 

  ایتجزیه خوشه آمده ازمختلف بدستهای خوشهمقایسه میانگین صفات مختلف در  -6جدول 
 بررسی مورد ( arundinaceaFestuca) پابلند فستوکا مختلف هایجمعیت

 شماره

 کالستر

 تعداد

 ژنوتيپ

دهيگل  

 )روز(

افشانيگرده  

 )روز(

 ارتفاع

 متر()سانتي

 طول پدانکل

 (مترسانتي)

 تعداد

 ساقه

 قطر یقه

 متر()ميلي

 وزن خشك

(گرم در بوته)  

 وزن دانه

 (گرم در بوته)

شپوشتاج  

 (مترسانتي)

 طول برگ

 (مترسانتي)

 46/35c 11/39b 165/89a 12/81c 135/22ab 85/16ab 842/91a 81/21c 48/81a 68/43b 83 1کالستر

 41/51cb 16/61ab 182/18ab 81/24a 154/98b 84/41b 811/23b 61/63bc 61/66ab 65/14a 84 8کالستر

 59/84b 14/81a 183/62ab 89/18ab 24/11c 85/14ab 882/64ab 63/19b 64/41b 83/86cb 19 6کالستر

 53/52a 15/83a 118/28b 89/13ab 119/13a 85/16a 111/11c 61/19a 68/19c 86/61c 69 4کالستر
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 مورفولوژیکبا استفاده از صفات بررسی  مورد (Festuca arundinacea)پابلند  فستوکاهای بندی جمعیتنمودار گروه -2شکل 
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دوم  و اول اصلي هایبر اساس مؤلفه دو وجهي نمودار
 صفات های اصلي روی جميع تجزیه به مؤلفهحاصل از 

جمعيت فستوکا پابلند را در دو  19مورفولوژیك به وضوح 
 های اصلي و چهار منطقهدهنده گروهمختصاتِ جدا که نشان

های متفاوت فستوکا پابلند دهنده زیرگروهجداگانه که نشان
درصد  36دو مؤلفه اصلي اول  بندی نمود.باشد، تقسيممي

که در این ميان مؤلفه اصلي اول  کردندواریانس کل را توجيه 
(PCA1 )64 ؤدرصد و م( لفه اصلي دومPCA2 )81  درصد

این نتایج به مقدار  (.1واریانس کل را شامل بودند )جدول 
ود ها ببندی جمعيتزیادی منطبق بر نتایج حاصل از خوشه

 (.6)شکل 
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  (Festuca arundinacea) پابلند فستوکاجمعیت  54در  مورفولوژیکاصلی بر اساس صفات های مؤلفهتجزیه به  -3شکل 
 

شان داد که دو   نتایج تجزیه به مؤلفه صلي ن فه مؤلهای ا
کل در بين داده   36اول بيش از  ها را  درصدددد تغييرات 

فه   توجيه مي  ند. هریك از این مؤل ها ترکيب خطي از ده   کن
  ند.باشواریانس آنها هم مي متغير اوليه بودند که دربردارنده

نابراین تنوع موجود در این جمعيت   ها به مقدار زیادی با      ب
بل توجيه است که  اول که مستقل از هم هستند قا   دو مؤلفه
مؤلفه  (.1جدول درصد است ) 81و  64اول مؤلفه سهم دو 

تاریخ          لدهي،  تاریخ گ فات  تأثر از صددد اول بيشدددتر م
شاني و  گرده ضرایب بردارهای  عملکرد علوفه و دانه با اف

 ضددرایبو قطر تاج پوشددش با  تعداد سدداقهمثبت و ویژه 
ست  شان  که منفي ا ست که ژنوتيپ ن سمت دهنده این ا  های 
دیررس و پرمحصدددول و  4و  8های  خوشدددهراسدددت 

های سدددمت چپ زودرس، کم محصدددول و دارای ژنوتيپ
ستند.      شتری ه ساقه بي که مؤلفه دوم قادر  در حالي تراکم 

يت   اسدددت گروه ندی خوبي بين جمع تاریخ    ب ها از نظر 
شاني گرده ضرایب مثبت و    اف شك علوفه با  ول طو وزن خ

ضریب منفي  پدانکل  صول را  پر و ارقام ایجاد نمودهبا  مح
  (.1از کم محصول جدا کند )جدول 

 
  

  2کالستر

  1کالستر

  3کالستر

  4کالستر
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 های اصلی لفهؤمحاصل از تجزیه به درصد واریانس و واریانس تجمعی  مقادیر ویژه، -7جدول 
 (Festuca arundinacea) پابلند فستوکا مختلف هایدر جمعیت

 ضرایب بردارهای ویژه نام صفات

 3لفه ؤم 5لفه ؤم 4لفه ؤم 6لفه ؤم 8لفه ؤم 1لفه ؤم 

181/9 4/513 گلدهي تاریخ  911/9  - 891/9  611/9-  - 198/9  

811/9 9/446 4/574 افشانيهدگر تاریخ  299/9  921/9  - 192/9  

618/9 9/642 4/346 علوفه خشك وزن  - 818/9  811/9  651/9  

198/9 4/341 دانه وزن  - 181/9  615/9  - 154/9  913/9  

- 4/315- پوششتاج قطر 118/9  - 891/9  916/9  915/9  - 665/9  

839/9 4/423- ساقه تعداد  119/9  -4/531 - 615/9  - 86/9  

- پدانکل طول 431/9  -4/361 - 841/9  161/9  - 811/9  4/444 

- برگ طول 884/9  - 134/9  -4/344 921/9  -4/355 -4/442 

- یقه طول 458/9  - 651/9  - 91/9  - 118/9  4/411 - 921/9  

- بوته ارتفاع 881/9  511/9  814/9  151/9  828/9  - 123/9  

       

896/6 مقدار ویژه  351/8  819/1  892/1  913/1  918/1  

641/9 درصد واریانس  811/9  929/9  912/9  936/9  912/9  

641/9 درصد تجمعي  368/9  118/9  119/9  256/9  612/9  

 

 بحث
 هایهرا از یکي مورفولوژیك نشانگرهای از استفاده     

 ادایج برایمناسب  والد انتخاب و ژنتيکي تنوع بررسي
 وهشپژ این نتایج .باالست فنوتيپي نمود ميزان با ارقام
 همطالع مورد مورفولوژیك صفات با رابطه در که داد نشان

 از حکایت که دارد وجود هاجمعيت بين داریمعني تفاوت
 نشان تگيهمبس ضرایب بررسي نتایج .باالست ژنتيکي تنوع

 رگطول ب ،پوششارتفاع بوته، قطر تاج ،دهيروز تا گل داد
 افزایش در داریمعني و مثبت نقشافشاني و تاریخ گرده

 وزنين ب همبستگي ضریب بيشترین .شتنددا علوفه عملکرد
 (531/9، طول برگ )(111/9) ارتفاع بوته با خشك علوفه

ارتفاع بوته،  که آنجایي از. بود( 338/9پوشش )و قطر تاج
سبب افزایش ميزان بيوماس پوشش طول برگ و قطر تاج

 در. درسمي نظر به منطقي ای نتيجه چنين گرددمي و علوفه

 صفت رد همبستگي ضریب ميزان باالترین دانه وزن با رابطه
 نظر این از موضوع این .شد مشاهده( 116/9) طول پدانکل

وزن دانه و رسيدگي بيشتر سبب افزایش  پدانکلطول  که
 قيمنط شود،مي بوته هر در بذر وزن افزایش نتيجهدرو ه ندا
 فستوکا در( 8994) همکاران و Fang. رسدمي نظر به

 برگ طول و ساقه تعداد آن از پس و خوشه باروری مرتعي
 هعلوف و دانه عملکرد اجزاء ترینکنندهتعيين عنوانبه را

 تنوع مطالعه درTaliaferro (8991 )و  Das. کردند معرفي
 در یقه قطر و ساقه تعداد عملکردی، خصوصيات ژنتيکي

و  Saha. کردند شناسایي عملکرد اجزاء عنوانبه را بوته
 بوته در ساقه تعداد که کردند گزارش( 8995) همکاران

 ،رددگ استفاده دانه عملکرد مستقيم انتخاب برای تواندنمي
 مختلف هایمحيط در صفت این به هاژنوتيپ واکنش زیرا

 ردعملک و دانه عملکرد بين مثبت همبستگي .است متفاوت
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 علوفه عملکرد افزایش با دهد مي نشان خشك علوفه
 ،مقابل در .یابدمي افزایش نيز دانه عملکرد ميزان خشك

 شافزای با است شده داده نشان قبلي هایپژوهش نتایج در
 مشاهده بذر عملکرد در چشمگيری کاهش علوفه عملکرد

 که( Fang et al., 2004; Kasperbauer, 1990) گرددمي
 در استفاده مورد گياهي مواد نوع اهميت موضوع این

 عملکرد افزایشالبته . دهدمي نشان نژادی رابه هایبرنامه
 نژادیبه در اهميت پر معيار یك علوفه عملکرد مانند بذر

ایجاد  و مراتع احيای برای زیرا ،است ایعلوفه گياهان
 قابليت به جدید رقم از استفاده با مصنوعي هایچراگاه
 هب توجه امروزه روازاین. است نياز گياه این در باال بذری

 افتهی افزایش توأم صورت به بذر عملکرد علوفه و افزایش
 Majidi (a8919) پژوهش،این  نتایج با تطابق در .است
 در پابلند فستوکا هایجمعيت از استفاده که داد نشان

 صفات این هر دوی ميزان افزایش موجب ایران در دسترس
 .گردید باهم عملکردی

و علوفه  وزن دانهو  طول پدانکله بدر صفات مربوط 
ضریب تغييرات ژنتيکي باال بود که این  نخشك ميزا

توان این صفات را برای این امر است که مي دهندهنشان
ت همچنين در کليه صفا کار برد.پابلند به فستوکااصالح 

ميزان ضریب تنوع فنوتيپي و واریانس فنوتيپي بيشتر از 
ضریب تنوع ژنتيکي و واریانس ژنتيکي است که این امر 

 این صفات باشد ظهورمحيط بر تأثير تواند به دليل مي
(2011 ,Amini&Sarbarzeh -Aghae).  همچنين پایين

ول برگ طبودن ضریب تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي در صفت 
ش گزیناحتماالً این است که  دهندهنشان پوششجو قطر تا

در نتيجه تنوع  ،ها زیاد بودهبرای این صفات در طول سال
Majumder et al., برای این صفت کاهش پيدا کرده است )

همانند  صفات برخي برای پایين پذیریوراثت (.2008
 بودن واریانس بزرگ به توانمي را طول برگ وتعداد ساقه 

 طيواریانس محي آن اعظم بخش که داد نسبت آنها فنوتيپي
 . است بوده

ای و تجزیه به بندی با تجزیه خوشهنتایج گروه
 آمدهبدست کالسترهای اصلي نشان داد که از چهار لفهؤم

ميانگين باالتری دارای  8 و 1کالسترهای بندی در این گروه
د. بودن 4 و 6کالسترهای صفات نسبت به زیر بيشتر  در

اصالح شده برای  هایجمعيت بيشتر 4 و 6کالسترهای 
شامل  8 و 1کالسترهای که در حالي ،بودندعلوفه و بذر 

ار کهای محلي ایراني و مجارستاني بودند که جمعيتبيشتر 
 . بود انجام شدهاصالحي کمتری روی آنها 

 مانند هایيمحدودیت دارای مورفولوژیکي نشانگرهای
 تازیاپيس اثر مغلوب، و غالب توارث پایين، مورفيسمپلي

 يطيمح عوامل به حساسيت و ظهور در تأخير پليوتروپي، و
تعداد این نشانگرها  (..Benedetta et al, 2020) باشندمي

است و  محدود بسيار لکوليونشانگرهای منسبت به 
تشخيص افراد هتروزیگوس از هموزیگوس با وجود رابطه 
غالب و مغلوبي توسط این نشانگرها غيرممکن است 

(2006 & Javarsineh,Jafari .) این که صورتي در کل، در 
 زا یکي باشند، برخوردار باالیي پذیریتوارث از صفات
 يم شماربه ژنتيکي تنوع مطالعات در مناسب هایگزینه
 توان ميرا  صفات این توارثدر این صورت  زیرا آیند،
 يارزیاب مولکولي و بيوشيميایي یهاروش به نياز بدون

 صفات (.et al.Schmid ‐Peter, 2008)نمود 
 محصوالت برای متعددی ارزیابي قابل مورفولوژیکي

 بلوغ نونهالي، بذر، مانند نموی مختلف مراحل در زراعي
 ستندني قادر صفات این البته. دارد وجود ميوه و گل رویشي،

اما . دهند قرار پوشش تحت را گياهي ژنوم کل خوبي به
انتخاب صفات مورفولوژیکي که تنها به وسيله یك مکان 

ت محيط تقریبا ثابتأثير شوند و یا تحت ژني کنترل مي
ز تمایبرای بررسي تنوع و مؤثر تواند یك راه  مانند ميمي

 et al.Ebrahimiyan, افراد مختلف در یك بررسي باشد )

2013.) 
اده صفات مورد استف نتایج کلي این پژوهش نشان داد که

های مختلف در این آزمایش توانایي جداسازی ژنوتيپ
دیگر تنوع زیادی بين سوی و از  دارندپابلند  فستوکا
عنوان تواند بهبررسي وجود دارد که ميمورد های جمعيت

ند پابل فستوکا پالسمي خوب برای اصالحیك منبع ژرم
ای زودرس موجود در های علوفهجمعيت استفاده گردد.
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که شامل  4کالستردارای فاصله ژنتيکي زیادی با  1کالستر 
های جمعيت .باشدمي، هستهای زینتي خارجي جمعيت
به وضوح تفاوت  8و  1کالسترای موجود در علوفه
که مربوط   4و  6کالسترصفات با بيشتر داری را در معني

. دهنديم، نشان هستندپابلند  فستوکاهای زینتي به جمعيت
ها توليد گراس نژادیبهنجایي که امروزه مهمترین راه از آ

هایي با فاصله باشد انتخاب جمعيتارقام ترکيبي مي
والد در توليد ارقام عنوان اقليدیسي زیاد از یکدیگر به

تواند سبب توليد ارقامي با ميزان نمود فنوتيپي  ترکيبي مي
ولوژی مورفصفات باال گردد. البته تنها با اتکا بر ارزیابي 

توان به صورت های مورد مطالعه نميو عملکردی جمعيت
بهتر  بلکه ،برای تالقي انتخاب نمودرا دقيق والدین مناسب 
های موجود در لکولي با دادهومهای  است با ترکيب روش

برای وارد را طور قطع یقين والد مناسب این پژوهش به
 شدن به تالقي انتخاب نمود.
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Abstract 

    Tall fescue (Festuca arundinacea) is one of the most important forage plants in the Gramineae 

family. Due to its resistance to salinity, drought, heavy metals, excessive grazing, as well as 

preventing soil erosion, tall fescue can be an appropriate choice for large-scale cultivation in Iran 

because of recent droughts and declined rangelands area. In the present study, the genetic diversity 

of 90 tall fescue populations was evaluated using 10 morphological and yield related traits 

including; canopy diameter, days to flowering, days to pollination, plant height, panicle length, 

collar diameter, number of stems, leaf length, dry forage yield and seed yield in Basmanj region, 

Tabriz (East Azerbaijan), Iran, during 2015 to 2017. According to the mean of the populations, 

there were significant differences (P<0.01) among populations for all of studied traits except for 

canopy diameter. The results of correlation coefficients revealed that the number of stems, 

peduncle length, collar diameter and canopy area had a positive and significant correlation with 

dry forage and seed weight. The heritability of all studied traits was moderate to high. The highest 

heritability was related to seed yield, dry forage yield and flowering date, respectively. Based on 

the results of cluster and principal component analyses, studied tall fescue populations were 

divided into two main groups of ornamental and forage and four clusters (clusters I and II 

including early- and late-maturing forage populations and clusters III and IV including 

ornamental populations). The cluster IV included ornamental populations showed the highest 

difference and genetic distance with cluster I including forage populations and then more heterosis 

is expected by realizing cross between them. The results showed that the populations investigated 

in this study had the necessary diversity to running tall fescue breeding programs and can be 

potentially used in future breeding programs of this plant. 
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