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 چکيده
بر ( .Phalaris aquatica Lمرتعي علف قناری ) -ایعلوفه گونه ژنوتيپ انتخابي از 82منظور ارزیابي تنوع ژنتيكي این تحقيق به     

شدند و در یك طرح آزمایشي  تقسيم كلونبه چهار ها از طریق تقسيم بوته هر یك از ژنوتيپ. شدساس صفات مهم زراعي انجام ا
گيری كشت گردیدند. اندازهپوشان دانشگاه تبریز در شرایط آبياری در مزرعه تحقيقاتي خلعت های كامل تصادفي در چهار تكراربلوک

ی مورد مطالعه هاژنوتيپ تفاوتكه  نشان داد هاداده تجزیه واریانس . نتایجشدو برای دو سال انجام شروع  2312فروردین  از صفات
با  .شدها انجام صفات بين ژنوتيپ و بر همين اساس مقایسه ميانگين بوددار درصد معني یك احتمال در سطح صفات بيشتربرای 

عملكرد علوفه صفات  درصد از كل واریانس متغيرها را توجيه كردند. 22ش از اول در مجموع بيلفه ؤم دو ،اصليهای لفهؤمتجزیه به 
 82ای بر اساس تجزیه خوشه اول داشتند.لفه ؤمترین نقش را در تبيين ، ارتفاع بوته و عملكرد بذر عمدهقطر یقه در هر دو چين،

-لفهؤمها، تجزیه به دست آمده از مقایسه ميانگينیج بهبر اساس نتاژنوتيپ مورد مطالعه در چهار گروه ژنوتيپي مختلف قرار گرفتند. 

ژنوتيپ كه دارای بيشترین عملكرد علوفه در هر دو سال بودند و عملكرد بذر باالیي نيز  28ای، تعداد اصلي و تجزیه خوشههای 
های برتر انتخاب ژنوتيپ برایبي را رو جمعيت مورد مطالعه زمينه ژنتيكي مناسازاین های برتر انتخاب شدند.عنوان ژنوتيپداشتند به

 استفاده نمود. تركيبيكراس و توليد ارقام نتاج پلي توان از آنها در آزمونكه مي دكرفراهم 
 

  تركيبيرقم  كراس،آزمون پلي ای،اصلي، تجزیه خوشههای لفهؤم ،بذرعملكرد  های كلیدی:واژه

 

  مقدمه
و وجود  يعوس يميلداشتن تنوع اق با وجود ایران كشور     

 یهنوز در زمره كشورها يغن ياهيگ یرو ذخا طبيعيمنابع 
است و هر ساله  ينيمواد پروتئ يزو ن يوارد كننده علوفه دام

البته بخش . یابديم یشافزا ينيمواد پروتئ یتقاضا برا يزن
 رددگيم ينمراتع تأم یقعلوفه در كشور از طر يدعمده تول

-برآورد مي ميليون تن 21دود طور متوسط ساالنه حبه كه

 ,Arzani, &Majidi  Fadaei & Sanadgol 2010) شود

 يواحد دام يليونم 23حدود در در كشور ما  (.2000 ;
 يدر حال ،كنندياستفاده م يعي)براساس گوسفند( از مراتع طب

 یتواحد كفا يليونم 33حدود  یبرا یرانمراتع ا يتكه ظرف
ظرفيت  ه به مراتع بيش از دو برابر. بنابراین دام وابستكنديم

 (.Bahrami & Taheri, 2015) استمراتع كشور 
ها، دامداری توسعه مترین عوامل محدود كنندهیكي از مه
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 باشد. كمبوداز مراتع مي حاصل يكمبود مواد غذایي دام
علوفه باعث فشار بيش از حد بر مراتع و پایين آمدن 

برقراری تعادل مناسب بين  منظوربه .گرددتوليدات دامي مي
تعداد دام موجود در كشور و علوفه مورد نياز تغذیه آنها و 

 كشتپروتئين مورد نياز كشور، الزم است  يندنبال آن تأمبه
يدا پافزایش یافته و توليد علوفه  گسترش ایگياهان علوفه

های زراعي كم بازده با افزایش توليد علوفه در زمين .كند
رویه در مراتع را كاهش داد و ضمن چرای بيتوان فشار مي

بهبود پوشش گياهي مراتع، بخشي از كمبود علوفه در كشور 
همچنين تقویت پوشش گياهي در مراتع  را جبران نمود.

 باعث افزایش جذب آبو  دهدسرعت آب را كاهش مي
و جلوگيری از فرسایش خاک و بروز سيالب خواهد  باران
 هم هم سرعت آب و مناسب پوشش گياهيبنابراین  شد.

ب در صورت بروز سيال نتيجه در ،داده كاهش را آن غلظت
 .كاهدمي آناز قدرت تخریب  نيز

ایران به لحاظ برخورداری از شرایط متنوع آب و  
باشد. هوایي یكي از مراكز مهم تنوع ژنتيكي در دنيا مي

كه خاستگاه بسياری از گياهان مهم زراعي نيز ایران طوریهب
ای دارند و بخش ها نيز در ایران تنوع گستردهاست. گراس

ها وسيعي از پوشش گياهي مراتع كشور مربوط به گراس
به  دبنابراین بای. ) 2005et alMohammadi ,.( باشدمي

برداری بهينه از حفاظت از این تنوع گسترده ژنتيكي و بهره
هستند ها از مهمترین گياهان مرتعي گراس .مبادرت نمودآن 

، حفاظت و جلوگيری از ایجاد پوشش گياهيكه به لحاظ 
ها فرسایش خاک اهميت زیادی دارند. برخي از گراس

 باشندباالیي از نظر عملكرد و كيفيت علوفه مي قابليتدارای 
 يكيتنوع ژنت منابع شوند.منظور توليد علوفه كشت ميبه كه
 یاپشتوانه عنوانهستند كه به یابالقوه هایينهگنج ياهيگ

 گردند،يمتخصصان اصالح نباتات محسوب م یارزشمند برا
 يكيتنوع ژنت یهبر پا ياهانگ ینژادبه يقاتاساس تحق یراز

منابع  .) 2005et alMohammadi ,.( استوار است يعوس
ژنتيكي گياهان عالوه بر نقش زیربنایي برای توليد ارقام 

تغييرات محيطي عنوان سازگاری ژنتيكي در برابر جدید، به
 قبل (.Asghari & Vojdani, 1994) هستند يّتحائز اهمنيز 

طور معمول از اجرای یك برنامه درازمدت اصالحي، به
العاتي در مورد مقدار و . اطدشوميطالعات ژنتيكي انجام م

ماهيت تنوع ژنتيكي و همبستگي بين صفات الزم است تا 
القي برای گزینش یا ت مانندیك برنامه مؤثر اصالحي 
ها یكي عملكرد علوفه در گراساصالح یك رقم اجرا شود. 

 باشد.ای مياز مهمترین صفات در انتخاب ارقام علوفه
توليد بذر گياهان  امروزه عالوه بر افزایش عملكرد علوفه،

عنوان ای برخوردار است و بهویژه يّتای نيز از اهمعلوفه
د مورد توجه قرار یكي از اهداف مهّم در معرفي ارقام جدی

ای زیرا ارقام علوفه ؛) 2009et alMohammadi ,.( گيردمي
بذردهي مطلوبي  قابليتاز  دبایخوراک پرمحصول و خوش

و  برخوردار باشند تا برای بذرپاشي و اصالح مراتع فرسوده
بذر كافي در اختيار های مصنوعي همچنين ایجاد چراگاه

 فسكيوی بلند مانندهای سردسيری چند ساله گراس باشد.
(Larundinacea  Festuca)، علف پشمكي .(Bromus (

Leyss inermisعلف باغ ،  )L. Dactylis glomerata)، 
 علف قناری و (e L.Lolium perenn) دائمي چچم

(.L aPhalaris aquatic) ها های گراساز مهمترین گونه
 لف دنيا برای توليدهستند كه در سطح وسيعي در نقاط مخت

های مناسبي ها دارای ویژگياین گونه شوند.علوفه كشت مي
از نظر عملكرد علوفه باال و تحمل شرایط نامساعد محيطي 

 دارای گياهان استفاده ازالبته . (Culvenor, 2009) هستند

بهره و محيطي مختلف شرایط به متحمل و سازگار ژني منابع
 ارقام حاصال منظوربه آنها وسيع تنوع ژنتيكي از گيری

از  یكي مرتعي و زراعي علوفه كيفيت و كميت نظر از مناسب
در شرایط آب  راهكارها برای افزایش توليد علوفه مهمترین

 .باشدميو هوایي كشور 
 بيشترین نباتات اصالح متداول هایروش گذشته قرن در

 چمني و ایعلوفه هایگراس ژنتيكي بهبود در را نقش

et  Wang) است داشته آنها كاربرد و توليد افزایش منظوربه

2001, .al.) ژنتيكي، پيچيدگي مانند ليئمسا وجود حالبااین 

 و ناسازگاری خود از ناشي) دگرگشني و بودن سالهچند

 در نژادیبه هایروش سرعت كه شده موجب )نرعقيمي

 دیگر با مقایسه در ایعلوفه گياهان سایر حتي و هاگراس



 883      8 ، شماره82اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 نژادیبه روش ترینمرسوم. اشدب كمتر زراعي گياهان

 براساس كه باشدمي تركيبي رقم ایجاد دگرگشن، هایگراس
 برتر هاینكلو تركيب از حاصل هتروزیس از برداریبهره

 راستا این در .) Poehlman, 2006 &Sleper( است استوار

 والدین معرفي و توصيف پالسم،ژرم ارزیابي آوری،جمع

 ضمن بتوان نهایت در تا شده محسوب گام اولين مناسب

 ایبررا  الزم بستر اصولي، و صحيح استفاده و برداریبهره

    .),.Majidi et al 2009(نمود  هموار بعدی تحقيقات
عموم علف جنس فاالریس )به گياهان این جنس در 

و  Aveneaeقبيله  به متعلق شود(قناری گفته مي
ی فصل سرد( ها)زیرخانواده گراس Pooideae زیرخانواده

  Phalarisگونه باشد.مي )گندميان( Poaceae خانواده و

aquatica غرب آفریقا، بومي اروپای جنوبي، شمال
 2017et al ,.)ست ه مدیترانه و غرب آسياوضح

(Baillie .ای قوی،دارا بودن سيستم ریشه علف قناری با 
-بيشترین رشد را در فصل بهار و پایيز در زمان بارندگي

های صلي دارد. این گياه به دليل داشتن ویژگيهای ف
طور حمل خشكي و عملكرد علوفه باال بهمتمایزی مانند ت

شرق استراليا كه بارندگي وسيعي در مناطق معتدل جنوب
های راگاهميليون هكتار از چ 3/8كمتری دارند در 
علف  (. et alOram,. 2009شود )مصنوعي كشت مي

های حوضه مدیترانه و قناری اولين بار از كشور
محققان خاورميانه به استراليا معرفي گردید. بعدها 

ای قویتری نسبت به دریافتند كه علف قناری سيستم ریشه
ای قوی به و علف باغ دارد. این سيستم ریشه چچم دائمي

خشكي تحمل بهتری  تنش نسبت به كند كهگياه كمك مي
توجه به همچنين با  .(Culvenor, 2009) شدداشته با

توان از آن در اراضي ای قوی این گياه ميسيستم ریشه
 Culvenor& شيبدار نيز به خوبي استفاده نمود )

Boschma, 2005.) ها این گياه با توجه به این ویژگي
منظور در سایر نقاط دنيا مانند نيوزیلند و آمریكا نيز به

عالوه بر این  شود.توليد علوفه در سطح وسيعي كشت مي
های علف قناری در شرایط كم آبي و برخي از ژنوتيپ

های بارندگي آیند و باگرم تابستان به حالت خواب درمي

Culvenor, 1997 ;) كنندميدوباره شروع به رشد  پایيزه

, 2005.et alCullen .)  
در شرایط آب و هوایي مناطق معتدل ایران عمده 

و  شودم ميانجاها در فصل بهار، پایيز و زمستان بارش
-رو گراسازاینباشد. ها معموال گرم و خشك ميتابستان

های سردسيری چند ساله كه مقاوم به سرما هستند و در 
اوایل بهار و اواسط پایيز كه بارندگي كافي در مناطق 
معتدل وجود دارد به خوبي رشد كرده و عملكرد علوفه 

 كنند.ميای توليد مناسبي در مقایسه با سایر گياهان علوفه
گياهاني های سردسيری چند ساله، از بين گراسبنابراین 

خشكي فصل تابستان را در حالت كه بتوانند گرما و 
خواب و یا رشد محدود با موفقيت سپری كنند گزینه 

به حساب بسيار مناسبي برای توليد علوفه در این مناطق 
-باغ از گراسعلف قناری، فسكيوی بلند و علف آیند.مي

ها ای هستند كه از این ویژگيسردسيری چند ساله های
بنابراین علف قناری . ( et alNorton, 2016) برخوردارند

گونه مناسبي برای توليد علوفه در مناطق معتدل كشور 
-رو ارزیابي ژرمرسد. ازاینآذربایجان به نظر ميمانند 

های برتر از نظر عملكرد پالسم موجود و گزینش ژنوتيپ
نژادی صفات مرتبط با آن گام مهمي در مسير به علوفه و

كشور  این گياه و معرفي ارقام مناسب برای مناطق معتدل
ژنوتيپ  82تنوع ژنتيكي  این تحقيق در خواهد بود.

در شرایط  مرتعي علف قناری -ایعلوفه گونه انتخابي از
)شهرستان  يشرقیجاناقليمي و اكولوژیكي استان آذربا

مورد  عملكرد علوفه و صفات مهم زراعياز نظر  (،یزتبر
 ارزیابي و مقایسه قرار گرفتند.

 
 هامواد و روش
از مزرعه خزانه  (2 )جدول ژنوتيپ 82تعداد در این تحقيق 

دو  يشده در ط یگيراندازه یهابر اساس داده علف قناری
تاریخ  صفات عملكرد علوفه، سال با در نظر گرفتن

زنگ انتخاب شدند.  یابر بيمارمقاومت در بر و يافشانگرده
از طریق تقسيم  در اوایل فصل پایيزها هر یك از ژنوتيپ

بوته به چهار كلون تقسيم شدند و در یك طرح آزمایشي 
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های كامل تصادفي در چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي بلوک
پوشان دانشگاه تبریز در شرایط آبياری كشت خلعت

 21ها ردیف و بين ردیف ها در رویفاصله بوته گردیدند.
 يمياقل ندیببراساس طبقهسانتيمتر در نظر گرفته شد. 

 يانگينم خشك سرد است.يمهن يماقل یدومارتن، منطقه دارا
 یحداكثر دما يانگينم يوس،درجه سلس 21ساالنه  یدما

 8/8ساالنه  یدما يانگينو م يوسدرجه سلس 22ساالنه 
 يهناح یناالنه اس يبارندگ يانگيناست. م يوسدرجه سلس

منطقه در محدوده  یهاخاک اسيدیتهاست.  متريليم 3/832
 .باشديتا متوسط م قليایي

بالفاصله  ،پس از كاشت گياهان 2312در پایيز سال 
هفته فاصله به  و آبياری دوم با دو انجام شدآبياری 

 در سال بعد . عمليات داشتصورت دستي انجام گردید
 به صورت دستي فصل رشد در طي وجين شامل (2312)

بود  NPK (81-81-81)شامل كود  كوددهيشد. انجام 
كيلوگرم در هكتار در اوایل بهار انجام  21مقدار كه به

به  روز 22با فاصله ردادماه در تير و م آبياری گردید و
 ،قبل از آبياری) انجام شد ای نواریقطرهصورت آبياری 

 .(شده بوده نصب در مزرع ای نواریسيستم آبياری قطره
 شامل و شد آغاز 1223فروردین  از صفات یگيراندازه
افشاني، روز تا گردهتعداد روز تا ظهور خوشه،  تعداد

تعداد ، در چين اول ، طول خوشهدر چين اول ارتفاع بوته
در  علوفه خشك و عملكرد علوفه تر ،در چين اول ساقه

 .نددبو بعد از هر چين و عملكرد بذر قطر یقه، چين دو
برداشت چين اول همزمان با رسيدن بذر در تيرماه و چين 

برداری به عمليات داشت و داده .شددوم در مهرماه انجام 
 ( نيز تكرار شد.2313همين صورت در سال دوم )

بر  برای هر سال صفات یگيرحاصل از اندازه یهاداده
مورد  يكامل تصادف یهاطرح بلوک یاساس مدل آمار

ها از و برای مقایسه ميانگين گرفتندیانس قرارتجزیه وار

 استفاده گردید.درصد  2در سطح احتمال   LSDآزمون
 در دوصفات  ميانگينها از پيژنوت یبندمنظور گروهبه

به روش  (Cluster analysis) ایجزیه خوشهاز تسال 
 هر صفت سهم تعيين منظوربه .استفاده شد ( Ward) وارد

 هایمؤلفه به تجزیه ازها ش حجم دادهكل و كاه تنوع در
تجزیه نيز بر روی  شد كه این استفاده( PCA)اصلي 

و دیاگرام پراكنش  گردیدانجام  سال ميانگين صفات دو
تجزیه برای اصلي رسم شد. مؤلفه  ها بر روی دوژنوتيپ

 Minitab و SAS یآمار یهاافزارنرماز ها داده یآمار
 استفاده شد.

 

 نتايج 
 8توصيفي مربوط به صفات مورد مطالعه در جدول آمار 

همه صفات مورد نتایج نشان داد كه برای  آمده است.
. تفاوت ردوجود دا هاژنوتيپمطالعه تنوع زیادی در بين 
یك از صفات عدد هر  )دامنه( بين مقدار حداقل و حداكثر

ها زیاد نمونه تفاوتاز  حكایت هد كهدبزرگي را نشان مي
 تجزیه واریانس نتایج .داردت مختلف از نظر صفا

ی مورد مطالعه هاژنوتيپ تفاوتكه  نشان داد (3-)جدول
در سال  قطر یقه چين دوم صفات جزبه برای همه صفات

اول، تعداد روز تا ظهور خوشه و قطر یقه چين اول در 
كه  باشدميدار درصد معني 2 احتمال در سطح سال دوم

ای همه صفات مورد مطالعه وجود تنوع گسترده بر گرنابي
  .ستهاژنوتيپدر این 

صفات و  آمده از مقایسه ميانگيندستبر اساس نتایج به
د تعدا ،خشك ساليانه ت عملكرد علوفهدر نظر گرفتن صف

، 2، 82، 21، 82، 2، 82، 22، 22های به شمارهژنوتيپ  28
دارای بيشترین عملكرد در هر دو سال  22و  23،88، 83

 ها عملكرد بذر باالیي نيز داشتنديشتر این ژنوتيپبودند و ب
  (.2 )جدول
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 آوری آنهاو محل جمع ( L.Phalaris aquatica)مورد مطالعه از گونه  های انتخابیژنوتیپفهرست  -1جدول 

 و تهيه بذر توده آوریمحل جمع توده اوليهكد  شماره ژنوتيپ

 نولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشوربانك بذر پژوهشكده بيوتك -اصفهان 32/21111 2

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 23/22111 8

 كلكسيون یزدآبادكاشان،  282/22111 3

2 3-F1/22111 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 

 ه بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشوربانك بذر پژوهشكد -اصفهان 22/21111 2

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 82/22111 2

3 6-F1/22111 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 

2 5-F1/22111 مركزی كشور بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه -اصفهان 

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 82/22111 1

 كلكسيون یزدآبادكاشان،  21/22111 21

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 223/22111 22

 چهارمحال و بختياری، ایستگاه منابع طبيعي 88/21111 28

23 7-F1/22111 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 

 كلكسيون یزدآبادكاشان،  21/22111 22

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 32/21111 22

22 8-F1/22111 كزی كشوربانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مر -اصفهان 

23 1-F1/22111 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 

 كلكسيون یزدآبادكاشان،  21/22111 22

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 82/22111 21

 كلكسيون یزدآبادكاشان،  21/22111 81

82 2-F1/22111 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 

 چهارمحال و بختياری، ایستگاه منابع طبيعي 88/21111 88

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 32/21111 83

 كشور بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی -اصفهان 32/21111 82

 چهارمحال و بختياری، ایستگاه منابع طبيعي 88/21111 82

 بانك بذر پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور -اصفهان 8-22/21111 82

 



 

 ( L.Phalaris aquatica)مرتعی علف قناری  -ایعلوفه گونه ژنوتیپ انتخابی از 22در  صفات مورد مطالعهانحراف استاندارد  میانگین، دامنه و -2 جدول

  سال دوم    سال اول  صفتنام 

 انحراف استاندارد دامنه ميانگين  انحراف استاندارد دامنه ميانگين 

 32/2 28-22 28/22  32/2 82-28 32/28 روز تا ظهور خوشه تعداد -2

 32/3 22-21 88/23  21/3 22-23 22/22 افشانيروز تا گرده تعداد -8

 21/82 221-822 31/812  21/21 223-828 82/818 در چين اول )سانتيمتر( هارتفاع بوت -3

 22/2 2/2-2/28 81/2  22/8 3-23 83/22 در چين اول )سانتيمتر( طول خوشه -2

 22/22 22-232 22/213  12/32 23-822 33/282 در چين اول تعداد ساقه -2

 22/283 211-3211 13/2332  31/232 332-1223 22/2382 )گرم در بوته( عملكرد علوفه تر چين اول -2

 21/812 821-2321 32/238  31/821 222-2212 11/311 )گرم در بوته( عملكرد علوفه خشك چين اول -3

 22/3 82-23 22/32  32/2 23-28 21/82 )سانتيمتر( قطر یقه چين اول -2

 - - -  22/32 22-33 22/32 عملكرد بذر در چين اول )گرم در بوته( -1

 23/223 813-8211 12/122  12/213 382-8222 21/2328 )گرم در بوته( عملكرد علوفه تر چين دوم -21

 22/223 12-111 21/383  22/882 32-2211 12/221 )گرم در بوته( عملكرد علوفه خشك چين دوم -22

 22/2 81-22 18/22  22/2 81-23 12/82 چين دوم )سانتيمتر( قطر یقه -28

 31/321 333-2328 12/222  32/282 822-8222 13/2281 ساليانه )گرم در بوته( خشكعملكرد علوفه  -23

 



 

 در دو سال(  LPhalaris aquatica.)مرتعی علف قناری  -ایعلوفه گونه ژنوتیپ انتخابی از 22در میانگین مربعات منابع تغییر در تجزيه واريانس و ضريب تغییرات  -3 جدول

 سال دوم ميانگين مربعات  سال اول ميانگين مربعات اتصفنام صفات 

 بلوک 

3df =  

 تيمار

 82df =  

 خطا

 32df =  

 ضریب تغييرات

 (cv%) 

 بلوک 

3df =  

 تيمار

 82df =  

 خطا

 32df =  

 ضریب تغييرات

 (cv%) 

 ns 32/32 12/82 31/1 22/23  22/2 22/2 32/32** 28/1 روز تا ظهور خوشه تعداد -2

 28/3 22/2 32/32 ** 21/21  22/3 12/8 23/22 ** 38/1   افشانيروز تا گرده دادتع -8

 12/2 22/222 32/8128**  22/13  22/2 23/21 23/2838 ** 22/321 در چين اول )سانتيمتر( ارتفاع بوته -3

 22/22 22/2 18/3 ** 18/2  82/28 12/2 22/23 ** 82/3   در چين اول )سانتيمتر( طول خوشه -2

 32/83 22/8112 3/21221** 22/2121  83/81 22/2831 23/8331 * 28/121   در چين اول تعداد ساقه -2

 21/82 21/233222 2/322213** 2/823123  33/82 23/221822 2/213312 ** 22/22832   )گرم( عملكرد علوفه تر چين اول -2

 23/83 81/82382 3/212282** 2/38333  33/82 21/38222 2/212322** 32/2322   )گرم( عملكرد علوفه خشك چين اول -3

 ns 22/32 22/28 32/81 12/22  23/21 28/23 38/ 28* 23/22   )سانتيمتر( قطر یقه چين اول -2

 - - - -  12/82 28/212 21/333** 22/22   عملكرد بذر در چين اول )گرم( -1

 21/82 31/22212 1/2122221** 33/22218  23/83 1/232221 1/2121132** 28/22218   )گرم( عملكرد علوفه تر چين دوم -21

 13/31 22/21321 3/213211** 23/2232  82/32 38/22222 2/222311** 23/38   )گرم( عملكرد علوفه خشك چين دوم -22

 ns 82/82 82/22 32/22  23/82 **22/32 22/32 12/22 22/38   چين دوم )سانتيمتر( قطر یقه -28

 23/82 31/22322 23/322182** 28/32282  23/82 23/22318 22تفاوت22/2228 ** 32/23328   ساليانه )گرم( خشكعملكرد علوفه   -23
غيرمعني دار و درصد 2 درصد، 2 دار در سطح احتمالترتيب معنيبه: nsو   **،*
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  (L.aquatica  Phalaris) مرتعی علف قناری -ایعلوفه گونه ژنوتیپ انتخابی از 22در صفات مهم میانگین مقايسه  -4 جدول
 شماره

  ژنوتيپ

 روز تا تعداد

 ظهور خوشه

 روز تا تعداد

 افشانيگرده

 ارتفاع بوته

 )سانتيمتر( 

 طول خوش

  )سانتيمتر( ه

 تعداد ساقه

 

عملكرد علوفه خشك 

 )گرم( چين اول

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم اولسال  سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول 

2 32/22 11/22 82/23 32/22 32/233 82/232 32/22 82/3 82/222 57/341 2/381 3/222 

8 21/22 11/22 21/22 11/23 82/218 32/223 11/21 33/2 11/222 11/222 1/222 1/812 

3 11/22 32/28 82/23 32/22 32/232 21/233 32/21 23/3 32/12 21/221 2/332 2/388 

2 82/21 21/28 32/23 82/22 32/223 82/232 11/22 28/2 32/221 11/828 2/233 3/222 

2 82/22 11/21 11/23 32/22 27/213 00/220 11/22 28/21 82/12 21/232 1/212 2/222 

2 21/23 32/28 82/22 21/28 00/222 27/222 32/28 28/3 11/228 21/823 3/383 2/221 

3 11/32 82/22 11/22 32/22 32/812 82/882 82/2 28/3 32/18 82/232 3/211 1/323 

2 21/32 82/23 21/23 32/22 11/812 21/828 32/1 32/3 32/12 82/231 3/222 1/331 

1 21/28 21/22 11/22 32/21 82/812 11/822 21/21 23/1 21/282 82/222 2/222 2/282 

21 82/22 32/28 32/23 82/22 82/228 11/231 82/22 21/3 21/222 70/234 2/213 2/212 

22 21/28 82/21 11/22 11/21 00/205 27/224 11/22 11/21 32/221 82/232 3/322 2/232 

28 21/21 82/22 82/21 32/22 11/812 11/811 32/21 11/3 82/13 32/222 3/232 1/281 

23 82/21 11/21 32/23 82/22 11/812 32/823 32/22 11/21 82/211 32/221 2/322 2/221 

22 82/22 11/28 82/22 11/23 82/228 82/221 32/28 32/3 11/12 82/221 2/222 2/331 

22 32/23 11/22 82/22 32/22 27/212 27/222 11/22 33/22 82/281 82/813 3/2131 1/221 

22 82/81 82/21 11/22 32/21 82/812 82/812 32/21 23/2 32/228 27/312 2/2281 2/322 

23 21/28 21/28 32/22 32/23 27/212 00/220 82/21 23/1 32/18 21/232 2/231 3/211 

22 82/22 32/22 11/21 21/22 21/232 21/228 82/28 32/3 21/221 82/233 3/222 2/321 

21 82/31 11/22 32/28 11/22 00/247 00/243 32/28 11/21 32/281 82/822 2/113 2/223 

81 11/21 11/23 82/22 82/23 11/221 21/238 11/2 33/3 32/283 82/822 2/221 2/331 

82 11/28 32/28 82/22 21/28 27/202 57/202 11/22 21/3 32/212 32/812 3/322 2/228 

88 21/23 32/22 21/21 11/23 21/813 82/212 32/1 28/3 21/222 57/271 1/222 2/233 

83 21/22 11/23 32/22 32/22 27/221 00/227 32/1 33/3 82/211 11/233 1/322 2/228 

82 11/22 21/23 21/22 11/22 82/812 21/823 11/21 28/2 82/222 11/221 1/232 2/233 

82 21/22 32/22 21/22 32/23 27/222 00/230 82/21 82/3 82/221 82/811 3/322 2/323 

82 32/32 11/21 11/23 82/22 32/212 11/881 11/22 82/1 21/228 27/231 3/2222 3/221 

LSD 

(0.05) 
22/3 04/5 43/2 07/3 37/13 02/15 57/1 25/1 20/70 02/55 52/273 21/205 
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 -4 جدولادامه 

 صفات
 قطر یقه چين اول

 )سانتيمتر(

 عملكرد بذر

 )گرم( 

عملكرد علوفه خشك 

 )گرم( چين دوم

 چين دوم قطر یقه

 )سانتيمتر(

 شكخعملكرد علوفه 

 )گرم( ساليانه

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول ژنوتيپ

2 11/82 21/22 11/28 - 3/812 2/223 32/82 21/22 2/133 1/282 
8 21/82 82/32 32/38 - 2/822 3/221 11/83 82/31 2/221 3/212 

3 32/23 11/32 11/82 - 1/222 1/232 11/83 32/32 2/222 2/212 

2 32/82 32/38 21/38 - 2/832 2/828 82/38 21/21 2/122 2/282 

2 21/82 32/38 27/42 - 3/213 2/222 11/31 21/22 3/1324 3/1154 

2 21/82 21/33 32/33 - 2/223 2/231 32/32 82/23 2/1722 0/1250 

3 82/81 32/81 82/82 - 2/332 2/822 82/83 21/32 1/232 2/222 

2 32/82 21/81 32/32 - 3/323 2/212 21/82 82/38 2/131 2/222 

1 11/82 21/33 27/74 - 2/828 1/821 32/82 11/22 2/182 2/222 

21 82/83 82/21 32/22 - 2/813 2/833 11/32 21/32 1/212 3/328 

22 11/82 82/33 1/21 - 3/312 2/322 21/81 82/22 2/2228 1/123 

28 82/83 82/32 211/32 - 3/332 2/328 82/81 11/28 2/228 2/328 

23 32/82 21/32 82/22 - 2/233 1/332 32/82 82/28 1/2228 2/222 

22 82/82 32/38 21/31 - 1/222 3/221 82/83 21/38 2/222 2/281 

22 82/82 21/32 27/73 - 3/382 1/228 21/32 82/22 7/1520 0/1232 

22 21/82 82/32 70/72 - 3/228 3/218 32/82 21/22 2/1522 0/1351 

23 11/82 21/32 11/33 - 2/812 2/222 32/81 21/22 3/2282 1/333 

22 2/81 32/31 32/81 - 1/831 2/828 11/81 82/23 3/321 1/238 

21 11/83 21/28 32/32 - 2/222 2/822 11/31 82/22 3/1422 3/1104 

81 32/82 82/21 32/81 - 3/212 2/233 11/33 32/23 1/222 1/222 

82 32/82 21/32 57/43 - 1/222 1/222 32/83 82/28 3/1401 7/1022 

88 82/82 21/81 11/23 - 1/382 1/383 11/83 82/33 1/2228 2/221 

83 11/83 32/33 32/32 - 3/221 2/228 11/31 32/22 3/2822 3/2232 

82 32/82 21/32 21/22 - 3/222 2/828 21/82 32/31 3/2288 1/321 

82 32/82 21/31 32/82 - 2/323 3/223 82/32 21/22 2/1455 2/1320 

82 32/31 32/22 32/23 - 1/221 3/331 82/38 11/22 3/1504 7/1125 

LSD 

(0.05) 
22/2 21/10 20/14 - 50/120 31/143 02/2 32/2 27/401 24/305 

 

وه ژنوتيپ در چهار گر 82ای بر اساس تجزیه خوشه
، 8، 2های ژنوتيپي (. گروه2 ژنوتيپي مختلف قرار گرفتند )شكل

شماره خوشه  ژنوتيپ بودند. 1و  2، 2، 2ترتيب دارای به 2 و 3

تعداد  باتر تر، كوتاهرسدیرهای دارای ژنوتيپ یك )رنگ آبي(
 شماره دو )رنگ بنفش(، دارایخوشه ساقه بيشتری بود. 

و از نظر سایر صفات در  ساقه بودهایي با كمترین تعداد ژنوتيپ
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شماره سه )رنگ قرمز(، خوشه حد متوسط قرار داشت. در 
عملكرد بذر،  هایي قرارداشتند كه كمترین قطر یقه،ژنوتيپ

 در عملكرد علوفه و طول خوشه را به خود اختصاص دادند.
هایي كه شماره چهار )رنگ سبز(، ژنوتيپخوشه  نهایت در

د علوفه و بذر، قطر یقه، طول خوشه و دارای بيشترین عملكر
 ای،بندی حاصل از تجزیه خوشهگروه .قرار داشتند ارتفاع بودند

مطابقت داشت  اصلي هایمؤلفه با استفاده از بندینتایج گروه با
 (.8 شكل)

اول در مجموع بيش مؤلفه اصلي دو های مؤلفهتجزیه به  با
صفات  ه كردند.درصد از كل واریانس متغيرها را توجي 22از 

، ارتفاع بوته و عملكرد قطر یقه در هر دو چين،عملكرد علوفه 
این رو ازاین ،اول داشتندمؤلفه ترین نقش را در تبيين بذر عمده

دوم صفات مؤلفه در  .عملكرد ناميده شدمؤلفه عنوان بهمؤلفه 
تعداد  ،يافشانتعداد روز تا گرده تعداد روز تا ظهور خوشه،

 .بودند یاهميت بيشتر یداراقه و ارتفاع بوته ساقه، قطر ی
 زمان رسيدگي ناميده شدمؤلفه عنوان بهمؤلفه بنابراین این 

 .(2 )جدول
بررسي اصلي برای مؤلفه دو پالت بر اساس نمودار بای

های علف قناری بر ژنوتيپ روابط بين صفات و نحوه پراكنش
پالت بای (. نمودار8 ترسيم گردید )شكلمؤلفه اساس این دو 

های قرار گرفته در گروه چهارم دهد كه همه ژنوتيپنشان مي
های قرار گرفته در گروه دوم )رنگ سبز( و تعدادی از ژنوتيپ

 بودند.)رنگ بنفش( از نظر بيشتر صفات دارای بيشترین مقدار 
قرار گرفته در  هایدهد كه ژنوتيپهمچنين این نمودار نشان مي

روز تا  و تعداد روز تا ظهور خوشه دادگروه اول )رنگ آبي( تع
ولي از نظر سایر صفات دارای  بيشتری داشتند افشانيگرده

 مقدار كمتری بودند.

 

 گیری شده درصفات اندازه هر يک ازمیانگین دو ساله  ساسا اصلی برهای لفهؤمهای نسبی و تجمعی بردارهای ويژه، واريانس -7 جدول
 ( L.Phalaris aquatica)مرتعی علف قناری  -ایعلوفه گونه ژنوتیپ انتخابی از 22

 مؤلفه دوم مؤلفه اول صفات

 223/1 -222/1 روز تا ظهور خوشه تعداد -2

 212/1 -212/1 افشانيروز تا گرده تعداد -8

 -311/1 823/1 در چين اول )سانتيمتر( ارتفاع بوته -3

 138/1 232/1 در چين اول )سانتيمتر( طول خوشه -2

 221/1 113/1 در چين اول تعداد ساقه -2

 221/1 322/1 )گرم( عملكرد علوفه تر چين اول -2

 132/1 321/1 )گرم( عملكرد علوفه خشك چين اول -3

 223/1 228/1 )سانتيمتر( قطر یقه چين اول -2

 112/1 823/1 عملكرد بذر در چين اول )گرم( -1

 -122/1 333/1 )گرم( عملكرد علوفه تر چين دوم -21

 -121/1 322/1 )گرم( عملكرد علوفه خشك چين دوم -22

 388/1 832/1 چين دوم )سانتيمتر( قطر یقه -28

 -112/1 312/1 ساليانه )گرم( خشكعملكرد علوفه   -23

 312/8 822/2 مقادیر ویژه

 222/1 228/1 واریانس توجيه شده 

 222/1 228/1 واریانس توجيه شده تجمعي
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 علف قناری  گونه ژنوتیپ انتخابی از 22روی  Wardای به روش ه خوشهيدندروگرام حاصل از تجز -1کل ش
(L.Phalaris aquatica ) در دو سال صفت مورد مطالعه 13 میانگین بر مبنای 

 

 
 

 دو براساس پالتو نمودار بای ( L.Phalaris aquatica) مرتعی علف قناری -ایعلوفه گونه ژنوتیپ انتخابی از 22بندیدسته -2کل ش

  (X13-X1) 2صفت مورد مطالعه مطابق جدول  13برای میانگین دو ساله  اصلیهای لفهؤم به تجزيه با دوم و اوللفه ؤم
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 بحث
نشان داد كه تنوع  پژوهشن یج اینتا يطوركلهب     

ر بين نظر صفات مهم زراعي د از یامالحظهقابل  يكيژنت
ناشي كه  وجود دارد قناریعلف مورد بررسي یهاژنوتيپ

در این  باال افشانيسيستم خودناسازگاری و دگرگرده از
 تنوع در بررسي (8122همكاران ) و Jafari باشد.مي گياه

نيز    Agropyron pectiniformeگونه در مورفولوژیكي
به وجود تنوع ژنتيكي بسيار باال به دليل ماهيت 

  اند.شني در این گونه اشاره كردهدگرگ
 ها،دست آمده از مقایسه ميانگينبر اساس نتایج به 

 28ای، تعداد اصلي و تجزیه خوشههای مؤلفهتجزیه به 
ژنوتيپ كه دارای بيشترین عملكرد علوفه در هر دو سال 

-عنوان ژنوتيپبودند و عملكرد بذر باالیي نيز داشتند به

از آنجا كه صفات عملكرد علوفه  های برتر انتخاب شدند.
ها و عملكرد بذر از مهمترین صفات در اصالح گراس

باشند، انتخاب بر اساس این صفات بسيار حائز اهميت مي
بر اساس نتایج تجزیه  (.Sleper & West, 1996باشد )مي

های قرار گرفته در گروه دوم و همه ژنوتيپای خوشه
بر اساس و  اب شدههای برتر انتخجزو ژنوتيپچهارم 

از بودند.  پالتصفات و تجزیه بای نتایج مقایسه ميانگين
، 82، 21، 22های شماره های برتر، ژنوتيپبين ژنوتيپ

توان از آنها تر بودند كه ميزودرس 82و  22، 82، 23، 2
ها را در توليد ی توليد ارقام زودرس و سایر ژنوتيپبرا

با جمعيت مورد مطالعه  ورازاین كار برد.بهارقام دیررس 
 ينه ژنتيكي مناسبيزم ،ياصالح یهابه هدف برنامهتوجه 

بنابراین  كند.يبرتر فراهم م یهاپيانتخاب ژنوتبرای را 
های مناسب و با استفاده از توان با انتخاب ژنوتيپيم

آزمون نتاج حاصل از تالقي مانند  ینژادبه یهابرنامه
با  تركيبيبت به توليد ارقام نسها، كراس این ژنوتيپپلي

) et Mohammadi مطلوب اقدام نمود يخصوصيات زراع

)., 2009al. 

 ما تواندمي ایخوشه تجزیه از دست آمدهبه اطالعات

 از بيشتریژنتيكي  فاصله كه هایيژنوتيپ شناسایي در را

 یك داخل كه هایيژنوتيپ زیرا ،یاری دهد دارند یكدیگر

 یكدیگر اب بيشتری ژنتيكي قرابت ،گيرندمي قرار گروه

 یك گزینش( 8112)و همكاران  Kölliker  .دارند

 تشكيل برای را (گروه) خوشه هر از برتر ژنوتيپ

 مناسب ،كراسبرای تالقي پلي والدین از متنوع مجموعه

 دستبه تركيبي واریته كه دادند نشان و داده تشخيص

 با قایسهم در بيشتری هتروزیس والدین، این از آمده

 بودند، انتخاب شدهخوشه  یك درون از همه كه والدیني

 برخيبا اینكه  بندی نشان دادهمچنين نتایج گروه .داشتند

 شده گزینش اوليه پایه جمعيت یك از كه هاژنوتيپ از

 های مجزا قرار گرفتند كهولي در گروه (2-جدول)بودند 
نها آ بين مالحظه قابل ژنتيكي فاصله وجود ازحكایت 

 برای ایتوده تنوع درون به توجه لزوم بيانگر كهداشت 

و  Ebrahimian  .است قناریعلف جوامع در گزینش
 های( در بررسي قرابت ژنتيكي ژنوتيپ8128)همكاران 

 مجموع در بلند به نتایج مشابهي دست یافتند. فسكيوی

 ارزیابي با استفاده از كه داد نشان پژوهش این نتایج

تر دقيقتر و سریع برتر را هایژنوتيپ وانتميكلوني 
 داد. قرار استفاده مورد های اصالحيشناسایي و در برنامه

 مورد پالسمارزیابي تكميلي تنوع ژنتيكي ژرمبنابراین 

 با آن تلفيق و از نشانگرهای مولكولي مطالعه با استفاده

 زمينه دررا  بيشتری اطالعات پژوهش، این نتایج

 های برتر با فاصله ژنتيكي دورتر برایيپشناسایي ژنوت

 .گذاشت خواهد اختيار در مناسب ارقام توسعه
Taghizadeh كه بيان كردند( نيز 8122همكاران ) و 

 تردقيقهای ارزیابيبرای  از نشانگرهای مولكولي استفاده

 در آنها از گيریبهره منظورپالسم مورد مطالعه بهژرم

 د.مؤثر خواهد بو آینده اصالحي هایبرنامه
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Abstract 

     The objective of this study was to evaluate the genetic variation of 26 selected genotypes of 

Phalaris aquatica L. based on important agronomic traits. Each selected genotype was divided 

into four clones and they were space planted according to a randomized complete block design 

with four replications under irrigation conditions in the Khalatposhan research station of Tabriz 

University, Iran. Data collection was started in March 2017 for two years. The results of 

analysis of variance showed significant differences among the studied genotypes for most traits 

(P<0.01). Accordingly, the mean comparisons of the traits among genotypes were conducted. 

Using principal component analysis (PCA), the first two components were accounted 66% of 

the total variation. The traits like forage yield in both cuts, crown diameter, plant height, and 

seed yield had the most important role in determining the first component. Based on cluster 

analysis, the 26 genotypes were grouped into four distinct groups. Based on the mean 

comparison results, principal component, and cluster analyses, 12 genotypes with the highest 

forage and seed yields in both years were selected as superior genotypes. Therefore, this 

population provided a suitable genetic source for breeding improved varieties using polycross 

progeny tests and breeding improved synthetic variety. 
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