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 چکیده
 شرایط به سازگاری دليلبه که باشدمي مرتعي و ایعلوفه گياهان مهمترین از یکي (.Bromus inermis Leyss) پشمکي علف      

 با تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب در پشمکي علف جمعيت 22. دارد پراکنش کشور طبيعي منابع یهاعرصه در محيطي مختلف
 لحاظ از 1391-91 زراعي سال در کشور غرب و غربشمال کشاورزی بيوتکنولوژی پژوهشکده تحقيقاتي مزرعه در تکرار سه

 مورد صفات لحاظ از(  ≥ 00/0p) داریمعني ختالفا. شدند ارزیابي پرمحصول هایجمعيت شناسایي برای مورفولوژیکي، صفات
 و  B.in-15، B.in-9،B.in-8 هایجمعيت. بود آنها بين در باال ژنتيکي تنوع وجود از حکایت که داشت وجود هاجمعيت بين بررسي

B.in-1  جمعيت دو .داشتند بيشتری ساليانه خشك علوفه عملکرد بوته در گرم 010 از بيش با B.in-1 و B.in-19 و 100 با ترتيببه 
که  داد نشان مطالعه مورد صفات بين ساده همبستگي بررسي. داشتند هاجمعيت سایر به نسبت بيشتری بذر توليد بوته، در بذر گرم 10

 ،دوم و اول چين خشك علوفه عملکرد طوقه، قطر ساقه، تعداد صفات با ساليانه خشك علوفه عملکرد بين داریمعني و مثبت ارتباط
 از بزرگتر ویژه مقادیر نظرگرفتن در با بررسي مورد صفات اصلي هایمؤلفه به تجزیه در .داشت وجود پوشش تاج قطر و بذر عملکرد

 ایخوشه تجزیه به مربوط نتایج. کردند توجيه هاجمعيت بينرا  تغييرات از %12 مجموع در که شد مؤلفه چهار معرفي به منجر یك
 برای را مناسبي ژنتيکي زمينه مطالعه، مورد هایجمعيت رواین از. شد گروه سه در مطالعه مورد هایيتجمع بندیگروه به منجر

 و کراسپلي طریق از نژادیبه هایبرنامه در آنها از توانمي کهطوریبه ،نمود فراهم مختلف هایخوشه از برتر هایجمعيت انتخاب
 .کرد استفاده ترکيبي ارقام توليد

 
 کراسپلي مورفولوژیك، صفات ژنتيکي، تنوع ای،خوشه تجزیه :کلیدی یهاواژه

 

 قدمهم
، وسيع اقليمي تنوع بودن دارا با وجودکشور ایران      
 وارد کشورهایازجمله  غني گياهي ذخایر و محيطي منابع

 توسعه هرچند .شودمحسوب مي پروتئيني مواد کننده

 اما است، کلمش این از راهکارهای رفع دامپروری صنعت

مهمترین  از و عدم دسترسي به آب زراعي علوفه کمبود
 et Shahabzadeh) آیدمي شماربه آن محدودکننده عوامل

2020a ,al.) توانندمي ای چمنيدر این بين گياهان علوفه 
های وردهانقش کليدی در تأمين علوفه دامي و تأمين فر

 وگندميان بوده  متعلق به تيره هاگراسپروتئيني ایفا کنند. 
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 ,Kelloggباشد )گونه مي 10000جنس و  100شامل 

 داشتن دليلبه ایعلوفه گونه گراس 10 (. حدود1998

 که باشندمي توجه مورد دنيا علوفه در توليد قابليت

 ،Festuca ،Lolium، Agrostis، Poa هایجنس
Bromus، Dactylis  وCynodon آنها پرکاربردترین 

( Bromusجنس بروموس ) .( 2001al etWang ,) هستند
که از لحاظ شود شامل مي را هاگروهي از گراس

های جغرافيایي گسترش وسيعي دارند و شامل گونه
یکساله، دو ساله و چند ساله با سطوح پلوئيدی مختلف و 

 et alSanderson, ) هستندهای رشدی متفاوت تيپ

و غير  های زیستيدارای مقاومت باال به تنش و (2002
د و شرایط بعد از برداشت را به راحتي نباشزیستي مي
 100طورکلي به (. 2012et alJangali ,کند )تحمل مي

بروموس با رشد در دامنه جنس گونه یکساله یا چندساله 
وسيعي از شرایط مختلف جغرافيایي در جهان گزارش 

 31شده است و در ایران مطابق با آخرین گزارش شامل 
 (.Naderi and Rahiminejad, 2015باشد )گونه مي

 B. inermisاز گونه  Bromusاغلب ارقام زراعي جنس 
برای اولين بار در  1111هستند. این گياه در سال 

در آمریکا، به  1930و در پي خشکسالي کاليفرنيا معرفي 
 علت مقاومت زیاد به خشکي مورد توجه قرار گرفت

(Boroumandan And Motamedi, 2007.) 
 هاینقرهای کالسيك اصالح نباتات طي روش

ها گذشته بيشترین نقش را در بهبود ژنتيکي گراس
 Wangداشته است ) آنهاتوليد و افزایش کاربرد  منظوربه

, 2001et alچندساله بودن،  لي مانندئ(. اما وجود مسا
ها و غيره موجب کم شدن سرعت کوچك بودن گل

 است. شدهر گياهان سه با سایها در مقاینژادی در گراسبه
در حالي که افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنين 

ای این گياهان، لزوم وجود تالش بهبود کيفيت علوفه
ای آشکار بيشتر محققان را نسبت به توسعه ارقام علوفه

طبق  (. 2004et alHopkins ,؛ Majidi, 2007)د نمایمي
تيکي علفزارها و پژوهشگران، تغييرپذیری پایين ژن نظر

زای زیستي و غيرزیستي موجب وقوع عوامل تنش

های جدید گياهان جمعيتافزایش نياز به گزینش 
(.  2014et alFernandes ,) ای علفزارها شده استعلوفه

بهبود ژنتيکي بوده و  برای ،تنوع مبنای گزینش طورکليبه
با افزایش تنوع ژنتيکي در یك جامعه توانایي و بازدهي 

 (. 2013et alMaxted ,) شوداشي از انتخاب بيشتر مين
و  اولين ازجمله مورفولوژیکي در این بين صفات

 ارزیابي در استفاده مورد ژنتيکي نشانگرهای ترینقدیمي

 نيز امروزه که آیندمي مارشبه هاجمعيت درون و بين تنوع

 توارث از اگر صفات این .اندکرده حفظ را خود اهميت

 هایتکنيك به نياز عدم دليلبه باشند رخوردارب باالیي
 مطالعات در مناسب هایگزینه از یکي توانندمي پيشرفته،

 دررا  ارزیابي قابليت که یندبيا شماربه  ژنتيکي تنوع

 عمده عيب ولي دارند زراعي گياهان نموی مختلف مراحل

 است مطالعه مورد گياهي ژنوم کل پوشش عدم آنها
(, 2020bal etShahabzadeh .) در پژوهشي 

Mohammadi ( 2006و همکاران)  با بررسي تنوع
 (inermis .Bعلف پشمکي ) جمعيت از گونه 20ژنتيکي 

ضریب تنوع ژنتيکي و که  کردندگزارش اصفهان  در
مورفولوژیکي در این گونه صفات فنوتيپي باالیي برای 

تنوع ژنتيکي  (2012همکاران ) و Jangali. وجود دارد
 .Bو  B. tomentellusه جمعيت از دو گونه هيجد

inermis و بررسي استفاده از صفات مورفولوژیکي  با را
از لحاظ  B. tomentellusميانگين کل  دند کهکرگزارش 

زني، سرعت وزن هزار دانه و صفات درصد جوانه
 .Bشاخص بنيه بذر از ميانگين  و زني، طول گياهچهجوانه

inermis  ميانگين  ابل،در مق .استبيشترB. inermis  از
 .Bاز ميانگين  علوفه بيشتر و عملکرد بذر ظلحا

tomentellus .بود 
 خطر و های اخير در ایرانبا توجه به خشکسالي

اهميت  ،هارویه دامچرای بي دليلبهنابودی مراتع طبيعي 
عالي در برابر  مقاومت دليلبه inermis.Bویژه هها بگراس

 جلوگيری از فرسایش از سوی دیگر چرای دام و، خشکي
 پژوهشاین شود. بنابراین ميخاک بيش از پيش مطرح 

با  inermis .Bهای تنوع ژنتيکي جمعيتبررسي  منظوربه
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 هایجمعيتمورفولوژیکي برای انتخاب  صفاتاستفاده از 
بذر باال طراحي و اجرا توليد و مطلوب علوفه  با عملکرد

 شد.
 

 هامواد و روش

در مزرعه  1391و  1139 هایدر سال پژوهشن ای    
غرب و غرب پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی شمال

دقيقه  20 و درجه 11 کشور در تبریز با طول جغرافيایي
دقيقه و  01درجه و  31ثانيه و عرض جغرافيایي  13و 
متر از سطح دریای آزاد انجام  1111با ارتفاع  ثانيه 10
 10)جمعيت علف پشمکي  22. در این پژوهش از شد

کشور  از معيتج 1و  ایران نقاط مختلفاز  جمعيت
 هایتودهبذر اوليه  .(1)جدول  استفاده شد (مجارستان
، مرکز تحقيقات بانك بذر ایستگاه شهيد فزوهایراني از 

 هایتودهو بذر کشاورزی و منابع طبيعي استان اصفهان 
 Gene bank of the Hungarianمجارستان از )

Institute of Agrobotany (HIFA), Tapioszele, 

Hungary) هر از  بذر 100تعداد ابتدا  .تهيه شده بود
های پالستيکي سه کيلویي در خاک در گلدان جمعيت

مخلوط )دو قسمت خاک زراعي، یك قسمت ماسه و یك 
 .شدند کاشتهگلخانه اواخر پایيز در قسمت کود دامي( در 

در اوایل بهار ها اوليه، گلدان زني و رشدپس از جوانه
برای سازگاری به محيط خارج از گلخانه انتقال داده 

گياهان بر اساس طرح  1391سال بهار شدند. در 
های کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه آزمایشي بلوک

که در هر تکرار ده بوته طوریتحقيقاتي کشت گردیدند، به
ها فاصله ت بوتههمچنين در کاش ردیف کشت شد. یكدر 

 00متر و فاصله روی ردیف سانتي 10بين ردیف 
متر در نظر گرفته شد. با توجه به چندساله بودن سانتي

ها در تثبيت بوته منظوربهعلف پشمکي، در سال اول 
برداری صفات از و یادداشت نشدبرداری انجام دادهمزرعه 

و های اول برای چين (1391) اوایل فروردین سال دوم
های بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت منظوربه. شددوم انجام 

مورد مطالعه صفات مورفولوژیکي، تعداد روز تا ظهور 
متر(، افشاني، ارتفاع بوته )سانتيخوشه، تعداد روز تا گرده

متر(، تعداد ساقه، قطر طوقه، عملکرد طول خوشه )سانتي
عملکرد بذر در  علوفه خشك چين اول )گرم در بوته(،

چين اول )گرم در بوته(، عملکرد علوفه تر در چين دوم 
)گرم در بوته(، عملکرد علوفه خشك در چين دوم )گرم 
 در بوته(، عملکرد علوفه خشك ساليانه )گرم در بوته(،

 و متر(متر(، طول برگ )سانتي)سانتي تاج پوششقطر 
 انجام تجزیه برایگيری شد. متر( اندازهعرض برگ )ميلي

و  SAS آماری افزاراز نرم و مقایسه ميانگين واریانس
ای و و تجزیه خوشه SPSS22از همبستگي بين صفات 

 شد. استفاده Minitabهای اصلي از تجزیه مؤلفه
 

 نتایج
 تجزیه واریانس

تمامي صفات مورد مطالعه بجز طول خوشه و قطر تاج     
 در سطح احتمال پنج درصد داریپوشش، تفاوت معني

(. ميانگين 2)جدول  شتندهای علف پشمکي داتبين جمعي
مربعات تعداد روز تا ظهور خوشه، تعداد روز تا 

افشاني، عرض برگ در سطح احتمال پنج درصد گرده
ند و برای صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه، بوددار معني

قطر طوقه، عملکرد علوفه خشك چين اول و دوم، 
عملکرد  و تر عملکرد بذر، طول برگ، عملکرد علوفه

علوفه خشك ساليانه در سطح احتمال یك درصد 
ند. همچنين براساس آماره توصيفي بيشترین بوددار معني

مربوط به صفت عملکرد بذر ( CV) ضریب تغييرات
( و کمترین ضریب تغييرات مربوط به صفت تعداد 10/10)

 (.2د )جدول بو( 21/2افشاني )روز تا گرده
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 آوری آنهاهای انتخابی مورد مطالعه از گونه علف پشمکی و محل جمعلیست جمعیت -1جدول 

 اوليه آوری و تهيه بذر تودهمحل جمع کد توده اوليه کد جمعيت ردیف

1 B.in-1 10/2000 وردشت حيدرآباد -سميرم -اصفهان 

2 B.in-u1 10/2000 وردشت حيدرآباد -سميرم -اصفهان 

3 B.in-3 13/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ه شهید فزوهایستگابانك بذر 

1 B.in-4 11/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

0 B.in-5 RCAT064835 مجارستان -خارجي-Uzsa 

1 B.in-6 RCAT041016 مجارستان -خارجي-Babolna 

1 B.in-7 11/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

1 B.in-8 11/2000 چشمه لنگان -شهرفریدون -اصفهان 

9 B.in-9 9T/2000 همدان 

10 B.in-10 11/2000 چشمه لنگان -شهرفریدون -اصفهان 

11 B.in-11 RCAT040601 مجارستان -خارجي- Kotelek 

12 B.in-12 10/2000 وردشت حيدرآباد -سميرم -اصفهان 

13 B.in-13 11/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

11 B.in-15 11/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

10 B.in-16 20/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

11 Bin-17 RCAT064835 مجارستان -خارجي- Uzsa 

11 Bin-18 RCAT041016 مجارستان -خارجي- Babolna 

11 B.in-19 RCAT064835 مجارستان -خارجي- Uzsa 

19 B.in-22 20/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -فزوه ایستگاه شهیدبانك بذر 

20 B.in-23 RCAT041861 مجارستان -خارجي-Kerekegyhaza 

21 B.in-24 21/2000  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 

22 B.in-25 20/2000  تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانمرکز  -ایستگاه شهید فزوهبانك بذر 
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 صفات میانگین هقایسم
ها، بيشتترین مقتدار تعتداد    بر اساس مقایسه ميانگين    

، B.in-25 هتای جمعيتت روز تا ظهور خوشه مربوط بته  
5-B.in  10و-B.in ( و کمترین مقتدار   19بيش از )روز

(، بيشتتترین روز 33/30) B.in-16 جمعيتتتمربتتوط بتته 
هتای  جمعيتت افشاني مربوط به مقدار تعداد روز تا گرده

5-B.in  25و-B.in ( و کم 11بيش از )ترین مقتدار  روز
B.in- جمعيت ( بود.11/13) B.in-3 جمعيتمربوط به 

 جمعيتت متتر( و  ستانتي  100بيشترین ارتفاع بوتته )  22
23-B.in متر( را به خود سانتي123ن ارتفاع بوته )کمتری

بتيش   با B.in-1و  B.in-22 هایمعيتج اختصاص داد.
B.in- جمعيتت متر بيشترین طول خوشه و سانتي 11 از

 را داشتتند.  متر کمترین طول خوشهسانتي 11/10با  15
 با B.in-1و  B.in-9 هایجمعيتبيشترین تعداد ساقه به 

 جمعيتت و کمترین تعتداد ستاقه بته     ساقه 210 بيش از
7-B.in  رین قطتر طوقته   بيشتت  .داشتتعلق  11/101با

و  B.in، 9-B.in ،25-B.in-15 هتای جمعيتت مربوط به 
8-B.in و کمتترین قطتر طوقته     مترسانتي 33 بيش از با

 متتر بتود.  ستانتي  20 /11با  B.in-3 جمعيتمربوط به 
بتتيش از  بتتا B.in-15و  B.in ،8-B.in-1 هتتایجمعيتتت

دارای بيشترین عملکرد علوفه خشك گرم در بوته  101
دارای  19/201بتتا  B.in-24 جمعيتتتو  در چتتين اول

بودنتتد.  کمتترین عملکترد علوفتته خشتك در چتين اول    
بيشتتترین  B.in-19و  B.in-1هتتای جمعيتتتهمچنتتين 

 جمعيتت گترم و   10و  100ترتيب بتا  را به عملکرد بذر
3-B.in  ( را بته ختود   19/11کمترین عملکرد بذر )گرم

ط مربو شبيشترین مقدار قطر تاج پوش اختصاص دادند.
 با بيش از B.in-16و  B.in، 15-B.in- 8هایتجمعيبه 
مربتوط   شمتر و کمترین مقدار قطر تاج پوشت سانتي 01
 جمعيتت  بتود.  متتر سانتي 19/11با  B.i-21 جمعيتبه 
16-B.in   ( و  ستانتي  33/10بيشترین طتول بترگ )متتر

متر(، سانتي 33/20کمترین طول برگ ) B.in-25 جمعيت
بتتا  B.in-17و  B.in،1-inB. ،8-B.in-25 هتتایجمعيتت 
 جمعيتمتر بيشترین مقدار عرض برگ و ميلي 9 بيش از

24-B.in  را  متر کمترین مقدار عرض برگميلي 11/0با
 001 بتيش از  با B.in-8و  B.in-9 هایجمعيت داشتند.

بيشترین عملکرد علوفه خشك در چين دوم  گرم در بوته
کمترین عملکترد علوفته    22/13با  B.in-24 جمعيتو 

، B.in-15هتای  جمعيتت  را داشتند. خشك در چين دوم
9-B.in ،8-B.in 1 و-B.in  گرم عملکرد  010با بيش از

دارای بيشتترین عملکترد   علوفه خشك ساليانه در بوته 
بتا داشتتن    B.in-24 جمعيتت علوفه خشتك ستاليانه و   

گرم دارای کمتترین عملکترد علوفته خشتك      11/211
 (.3)جدول  ودب ساليانه
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 ای علف پشمکیجمعیت از گونه علوفه22میانگین مربعات منابع تغییر در تجزیه واریانس و ضریب تغییرات در  -2جدول 

 صفت
 بلوک

2 df = 

 )جمعيت( تيمار

21 df = 

 خطا

12df = 

 ضریب تغييرات 

(CV%) 

 32/11 11/20 11/02* 11/101* تعداد روز تا ظهور خوشه

 21/2 91/2 03/0* 11/113** افشانيردهتعداد روز تا گ

 ns91/3 **21/91 00/32 21/1 ارتفاع بوته

 ns 31/0 ns 03/2 01/1 02/1 طول خوشه

 ns 19/211 **10/0133 12/1331 11/22 تعداد ساقه

 ns 30/11 **93/22 11/9 31/10 قطر طوقه

 ns 11/0310 **11/10111 13/1320 19/23 عملکرد علوفه خشك چين اول

 ns 10/311 **11/111 29/310 10/10 عملکرد بذر در چين اول

 ns 19/101 sn11/01 10/10 10/12 تاج پوششقطر 

 01/11 29/23 12/00** 00/90* طول برگ

 ns 01/3 *10/3 12/1 01/11 رض برگع

 11/31 10/2191 11/0111** 11/29991** عملکرد علوفه تر چين دوم

 01/21 21/391 00/1111** 10/1031** عملکرد علوفه خشك چين دوم

 ns 03/11930 **21/2211 91/1920 91/21 ساليانه عملکرد علوفه خشك

 دارو غيرمعني یك درصد، پنج درصددار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns* و  ،**
 

 

 

 همبستگی بین صفات
عملکرد علوفه خشك ساليانه با صفات تعداد ساقه، قطر 

لوفه خشك در هر دو چين، عملکرد طوقه، عملکرد ع
تر  عملکرد علوفه و ، عرض برگتاج پوششبذر، قطر 

 شتیك درصد دا احتمال داری در سطحرابطه معني
داری بين همچنين همبستگي مثبت و معني(. 1)جدول 

عملکرد بذر با صفات طول خوشه، تعداد ساقه، قطر 

 مشاهده شد )جدول قطر تاج پوششبرگ و  طوقه، عرض
بنابراین تجزیه همبستگي صفات نشان داد که صفات  (.1

 عرض برگو  تعداد ساقه، قطر طوقه، قطر تاج پوشش
و گزینش برای  نقش مهمي در عملکرد علوفه و بذر دارند

علوفه و  عملکردصفات موجب افزایش این هر یك از 
  .دشبذر خواهد 



 

 ای علف پشمکییت از گونه علوفهجمع 22مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده در  -3 جدول
 عملکردعلوفه خشك چين اول طوقه قطر تعداد ساقه طول خوشه ارتفاع بوته افشانيتعداد روز تا گرده دهيتا خوشه تعداد روز جمعيت
B.in-1 a-f11/13 c-f19/13 cde00/132 ab33/11 ab19/211 a-d11/32 a22/111 
B.in-u1 a-f11/11 a11/11 b-e22/131 b-e11/11 ef11/121 e-h11/21 b-e33/300 
B.in-3 efg22/39 f11/13 abc11/111 ed11/10 def11/110 gf11/20 de01/223 
B.in-4 a-e11/10 c-f11/11 def00/132 b-e00/11 def01/111 b-h00/29 b-e19/301 
B.in-5 ab19/19 a11/11 b-e11/130 abc19/11 ef11/121 a-h11/30 b-e11/311 
B.in-6 a-d11/11 a-d33/11 cde33/133 b-e00/11 b-f22/100 d-h19/21 abc11/310 
B.in-7 a-d11/11 a-f00/10 b-e11/130 b-e11/11 f11/101 cd-h00/21 b-e19/211 
B.in-8 a-e19/10 a-f00/10 b-e99/131 b-e00/11 a-d33/190 abc11/33 a22/111 
B.in-9 a-d11/11 a-e00/11 cde11/133 de11/10 a11/211 ab11/31 ab00/103 
B.in-10 abc11/19 b-f11/11 b-e11/131 a-d22/11 ef11/129 d-h33/21 b-e11/302 
B.in-11 a-e11/11 c-f11/11 ef19/121 b-e11/11 edf22/112 a-e19/31 b-e11/311 
B.in-12 b-g19/11 a-d11/11 ef11/129 b-e11/11 b-f11/111 a-e22/32 b-e31/309 
B.in-13 a-d00/11 abc11/11 cde00/131 b-e00/11 abc11/200 a-f22/31 b-e19/320 
B.in-15 a-f22/11 a-f22/10 bcd11/110 e11/10 a-d00/193 a11/30 a11/111 
B.in-16 g33/30 def11/13 ab11/111 cde11/11 b-e11/111 a-g00/30 b-e11/321 
B.in-17 c-g19/10 a-f33/10 cde22/131 a-d22/11 b-f19/111 a-h00/30 abc11/311 
B.in-18 a-e33/11 a-d11/11 cde00/133 de00/10 def33/110 b-h 11/29 b-e22/301 
B.in-19 c-g11/11 a-f00/10 cde11/131 b-e11/11 b-e11/119 a-f33/31 ab11/319 
B.in-22 a-f11/11 c-f19/13 a00/100 a11/19 c-f01/101 h33/20 cde00/219 
B.in-23 d-g11/10 c-f11/13 f00/123 b-e11/11 b-e11/113 b-h11/29 b-e11/219 
B.in-24 gf33/31 ef11/13 bcd11/139 de11/10 def00/110 fgh00/21 e19/201 
B.in-25 a11/01 ab33/11 b-e11/130 b-e00/11 b-f33/101 abc00/33 a-d00/303 

LSD (0.05) 31/1 11/2 10/9 01/2 20/10 12/0 00/131 
 .درصد نيستند 0در سطح احتمال  یداردارای اختالف معني LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون در هر ستون ميانگين



 

  -3جدول ادامه 

 علوفه خشك ساليانه عملکرد علوفه خشك چين دوم عملکرد چين دوم در علوفه تر عملکرد عرض برگ طول برگ ششپو تاج قطر عملکرد بذر جمعيت
B.in-1 a01/100 a-d11/01 bc19/32 a11/9 a-e11/132 d-h11/11 abc11/012 
B.in-u1 b-e22/10 bcd00/00 bc11/21 ab11/1 a-d22/102 a-d00/93 def33/393 
B.in-3 e19/11 bcd33/19 b11/30 b-e11/1 a-e11/120 b-f00/10 fg01/303 
B.in-4 bc22/01 bcd11/11 c11/21 a-e11/1 b-e33/110 d-h11/11 efg00/311 
B.in-5 bcd22/01 cd22/11 bc00/29 ab11/1 a-e10/122 b-f11/11 def00/392 
B.in-6 bc33/00 bcd22/19 bc11/30 ab11/1 a-d22/101 ab19/101 a-e11/110 
B.in-7 b-e33/13 cd00/11 bc00/21 ab11/1 de00/10 e-h01/01 fg10/331 
B.in-8 b-e11/11 a11/10 bc33/32 a11/9 ab11/119 ab19/101 a11/0111 
B.in-9 bc22/00 bcd33/00 c11/21 ab11/1 a00/191 a10/122 a-d10/020 
B.in-10 b-e11/11 cd11/11 c11/20 a-e11/1 abc11/111 b-e11/11 def11/391 
B.in-11 bc11/00 cd11/11 bc11/21 ab00/1 abc00/111 abc19/99 b-f01/111 
B.in-12 b22/09 cd11/11 c11/21 a-d19/1 e11/11 gh11/12 efg10/301 
B.in-13 b-e11/19 cd00/11 bc11/21 a-d00/1 e10/12 gh11/13 efg01/311 
B.in-15 bc33/01 ab00/09 bc33/29 a-de11/1 abc22/111 b-e11/11 ab22/003 
B.in-16 cde11/21 abc22/01 a33/10 b-e11/1 a-e11/123 b-f22/11 cdef00/101 
B.in-17 b19/01 cd22/11 bc33/30 a11/9 cde22/100 e-h00/09 a-f33/121 
B.in-18 b-e01/12 bcd00/19 bc33/29 a-e11/1 cde22/101 d-h00/11 efg22/310 
B.in-19 b00/12 a-d11/01 bc22/31 abc11/1 cde11/110 c-g19/19 a-e00/109 
B.in-22 b-e19/32 cd11/11 bc11/33 de19/0 e19/11 gh11/10 fg11/291 
B.in-23 b-e11/39 cd00/11 c00/21 cde33/1 de11/19 fgh11/01 fg01/330 
B.in-24 de19/19 d19/11 bc22/29 e11/0 e22/01 h22/31 g11/211 
B.in-25 b-e11/11 a-d19/00 c33/20 a11/9 de19/11 fgh22/01 c-f22/101 

LSD (0.05) 13/32 13/10 90/1 11/2 21/11 10/32 10/111 
 .درصد نيستند 0در سطح احتمال  یداردارای اختالف معني LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون در هر ستون ميانگين



 

 ای علف پشمکیجمعیت از گونه علوفه 22ارزیابی شده بر روی همبستگی بین صفات  -4 جدول

 1 2 3 1 0 1 1 1 9 10 11 12 13 

 1 دهيتعداد روز تا خوشه -1
            

             213/0* افشانيروز تا گردهتعداد  -2

            -ns011/0- ns 130/0 ارتفاع بوته -3

           ns 229/0 ns 211/0- ns 100/0 طول خوشه -1

          ns 001/0 ns 001/0- ns 011/0 ns 102/0 تعداد ساقه -0

         ns 111/0 ns 012/0 ns 091/0- ns 010/0 **101/0 طوقه قطر -1

        ns 111/0 ns 011/0 ns 110/0 ns 191/0 **113/0 **111/0 عملکرد علوفه خشك چين اول -1

       ns 111/0 ns 009/0 ns 110/0- **311/0 **012/0 **001/0 **131/0 عملکرد بذر -1

      ns 111/0- ns 0109/0- **329/0 ns 112/0 **113/0 **011/0 **113/0 *291/0 تاج پوشش قطر -9

     ns 119/0 *201/0 ns 111/0 ns 220/0 ns 021/0- **119/0 011/0** -301/0** -331/0** طول برگ -10

    -ns 119/0- ns 013/0 ns 021/0 ns 210/0 **102/0 **310/0 *209/0 ns 011/0 319/0** 211/0* عرض برگ -11

   ns 019/0 ns 110/0 *213/0 **313/0 **101/0 *211/0 **301/0 ns 090/0 **311/0 200/0* 192/0* چين دوم در علوفه تر عملکرد -12

  ns 020/0 ns 091/0 *212/0 *211/0 **103/0 ns 210/0 *211/0 ns 013/0 *201/0 **900/0 211/0* 211/0* عملکرد علوفه خشك چين دوم -13

 ns 191/0 ns 201/0 ns 101/0 ns 191/0 **113/0 **101/0 **911/0 **100/0 **121/0 ns 210/0 **113/0 **111/0 **123/0 عملکرد علوفه خشك ساليانه -11

 دارو غيرمعني پنج درصد، یك درصددار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns* و  ،**
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 های اصلیتجزیه به مؤلفه
های اصلي صفات کمي مورد بررسي در تجزیه به مؤلفه

گرفتن  نظر خانواده علف پشمکي با در 22 هایجمعيت
مقادیر ویژه بزرگتر از یك موجب معرفي چهار مؤلفه شد که 

دند کررا توجيه  هاجمعيتاز تغييرات بين  %12در مجموع 

با توجه به اینکه دو مؤلفه اول و دوم بيشتر از . (0)جدول 
نمودند برای را توجيه  هاجمعيتدرصد تغييرات بين  10

بعدی  و با توجه به پالت دو شدو بعدی استفاده رسم پالت د
های مورد بررسي در اول و دوم، جمعيتلفه ؤمحاصل از دو 

 (.1گروه مجزا قرار گرفتند )شکل  سه

 

 اصلی هایمؤلفه به تجزیه از حاصل تجمعی واریانس و واریانس درصد ویژه، مقادیر -5 جدول

 هارممؤلفه چ مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول صفات

 091/0 -11/0 101/0 325/0 عملکرد علوفه خشك چين اول

 012/0 011/0 120/0 404/0 عملکرد علوفه خشك ساليانه

 -133/0 -303/0 200/0 252/0 تعداد ساقه

 -213/0 -21/0 002/0 341/0 قطر طوقه

 113/0 091/0 -211/0 313/0 عرض برگ

 113/0 211/0 -405/0 111/0 دهيتعداد روز تا خوشه

 -00/0 119/0 -354/0 113/0 افشانيتعداد روز تا گرده

 012/0 -001/0 343/0 211/0 تاج پوشش قطر

 211/0 01/0 421/0 -011/0 طول برگ

 -020/0 453/0 130/0 291/0 عملکرد علوفه تر چين دوم

 -033/0 532/0 129/0 211/0 عملکرد علوفه خشك چين دوم

 231/0 -342/0 -110/0 291/0 عملکرد بذر در چين اول

 385/0 213/0 330/0 -12/0 ارتفاع بوته

 141/0 -101/0 -111/0 -020/0 طول خوشه

 31/1 09/1 19/2 11/0 ویژه مقادیر

 091/0 111/0 201/0 103/0 توجيه شده واریانس

 12/0 121/0 109/0 103/0 تجمعي واریانس
 .مورد نظر هستندلفه ؤمدارهای ویژه بزرگتری در اعدادی که زیر آنها خط کشيده شده دارای ضرایب بر

 

مؤلفه اول بيشتر متأثر از صفات عملکرد علوفه خشك در 
چين اول و عملکرد علوفه خشك ساليانه با ضرایب بردارهای 

در پالت دوبعدی  دهنده این است کهویژه مثبت بود که نشان
 مؤلفه اولسمت مثبت  درکه هایي جمعيتها، جمعيتپراکنش 

(PC1قرار گرفته )منفيسمت که هایي جمعيتپرمحصول و  اند 
(. در 1کم محصول هستند )شکل قرار دارند  (PC1) مؤلفه اول

ها بندی خوبي بين جمعيتحالي که مؤلفه دوم قادر است گروه
افشاني با از نظر تعداد روز تا ظهور خوشه و تاریخ گرده



 بررسي تنوع عملکرد علوفه و 111

ضریب مثبت  ش و طول برگ باشپو ضرایب منفي و قطر تاج
 زودرس جدا کند.ایجاد نموده و ارقام دیررس را از ارقام 

( PC2) دوبعدی براساس محور مؤلفه دوم پالتدر که طوریبه
های سمت منفي رس و جمعيتهای سمت مثبت زودجمعيت

در مؤلفه سوم عملکرد علوفه تر و  .(1)شکل  نددیررس بود
مؤلفه و  خشك چين دوم ضرایب بردارهای باالیي داشتند

رین نقش بيشت که از صفت طول خوشه بودثر أمتچهارم بيشتر 
 (.0)جدول  داشت را در تبيين این مؤلفه

 
 دو مؤلفه اول و دومبراساس  .inermis Bجمعیت  22دیاگرام پراکنش  -1 شکل
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 Wardرد مطالعه به روش ت موصف 14اساس  بر .inermis Bجمعیت  22روی  ایخوشهدندروگرام حاصل از تجزبه  -2 شکل
 

 گروه دوم گروه اول
 گروه سوم
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 ای تجزیه خوشه
ها و بندی جمعيتمنظور تعيين الگوی تنوع ژنتيکي، گروهبه     

 Wardای به روش تعيين فاصله ژنتيکي بين آنها، تجزبه خوشه
ای نتایج تجزیه خوشه .شدصفت مورد مطالعه انجام  11برای 

 جمعيت در سه 22برای تمامي صفات نشان داد که مجموع 
(. گروه اول شامل چهار جمعيت 2بندی شدند )شکل گروه دسته

1-B.in ،8-B.in ،9-B.in  15و-B.in  و گروه دوم شامل
، B.in-3چهارده جمعيت و گروه سوم نيز شامل چهار جمعيت 

16-B.in ،22-B.in  24و-B.in یه. نتایج مربوط به تجزبود 
 از حاصل هایواریانس و مقایسه ميانگين صفات در گروه

گروه اول از نظر عملکرد علوفه  که نشان داد یاخوشه تجزیه
بوده و نسبت به بقيه  برتر و سایر صفات مهم خشك ساليانه

بنابراین  (.1)جدول  شته استها عملکرد بيشتری داگروه
توليد  منظورکشت به های موجود در گروه اول برایجمعيت

مناسب  ادینژهای بهعلوفه و همچنين استفاده در برنامه
 با بيشترین هتروزیس، ایجاد ارقام ترکيبيباشند. برای مي

شوند که هایي انتخاب ها و جمعيتاز گروه باید هاوالدین تالقي
باشند. ميدارای بيشترین فاصله ژنتيکي و کمترین ميزان تشابه 

در این مطالعه بيشترین معيار فاصله ماهاالنوبيس بين گروه یك 
 (.1)جدول  استو سه 

 

 

 هاصفت مورد مطالعه، در هر یك از گروه 41تعداد گروه، تعداد جمعیت و میانگین  -4جدول 

 هاميانگين مربعات بين گروه صفات
 هاگروه در صفات میانگین

 کل يانگينم جمعيت(1) :3 گروه (جمعيت11) :2 گروه (جمعيت 1) :1 گروه

 a01/10  a11/10  b11/39 09/11  92/11* يدهتعداد روز تا خوشه

 ns 19/1 a 03/10 a 11/10 a 03/13 20/10 افشانيروز تا گرده تعداد

 b03/131  b91/132  a92/113 02/130  10/111** بوته ارتفاع

 ns 01/0  a01/11  a10/11  a11/11 10/11 خوشه طول

 a12/212  b13/101  b11/102 19/112  21/1091** ساقه تعداد

 a11/33  b00/30  c03/21 11/30  11/10* طوقه قطر

 a22/101  b13/322  c19/202 11/332  11/11139** علوفه خشك چين اول عملکرد

 a19/11  b00/00  c03/21 21/11  11/1111* بذر در چين اول عملکرد

 a22/01  b01/11  b11/19 00/00  12/93* تاج پوشش قطر

 b00/30  b20/21  a11/30 99/29  91/19* برگ طول

 a01/1  a21/1  b20/1 92/1  01/1* برگ عرض

 a03/111  b31/111  c01/93 91/120  11/1911* علوفه تر چين دوم عملکرد

 a11/90  b13/19  c19/09 21/12  01/1111** علوفه خشك چين دوم عملکرد

 a11/011  b20/391  c01/312 10/100  02/01139** علوفه خشك ساليانه عملکرد

 داردار در سطح احتمال یك درصد، پنج درصد و غيرمعنيترتيب معنيبه: nsو  * ،**
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 گیری شدهای برای صفات کمی اندازههای حاصل از تجزیه خوشهفواصل ژنتیکی مراکز خوشه -1جدول 

 2خوشه  1خوشه  

  12/1 2خوشه 

 11/1 00/1 3خوشه 

 

 بحث
ك بيشترین عملکرد علوفه خشبر اساس نتایج،     

 و B.in ،9-B.in ،8-B.in-15های ساليانه مربوط به جمعيت
1-B.in  گرم عملکرد علوفه خشك ساليانه  010با بيش از

بندی در بود که هر چهار جمعيت بر اساس گروهدر بوته 
بذر متعلق به بيشترین عملکرد گروه یك قرار گرفتند. 

 01و  100 ترتيب با توليدبه B.in-19و  B.in-1های جمعيت
و  B.in ،9-B.in-15های البته جمعيت بود. گرم بذر در بوته

8-B.in قرار  در رتبه دوم مناسب و از نظر عملکرد بذر نيز
 توان گفت که چهار جمعيت. بنابراین مي(3)جدول گرفتند 

گروه یك از نظر بيشتر صفات در رتبه اول قرار داشتند و 
  (.1شوند )جدول ها محسوب ميبرترین جمعيت

Mohammadi ( نيز تنوع ژنتيکي تعدادی 2006و همکاران )
ی ایران را در منطقه مرکزعلف پشمکي های از جمعيت

در شرایط آب وهوایي  های خارجيمقایسه با اکوتيپ
مشاهده  آنهاای را درون بررسي و تنوع قابل مالحظه اصفهان

 .دندکر

ارزیابي همبستگي بين صفات و  موردهمچنين در 
بطه بين صفات مورفولوژیکي که یکي از شناخت را

های گزینشي در برنامهیيد أتهای مورد پرکاربردترین روش
باشد، بين عملکرد علوفه خشك ساليانه فقط با صفات مي

تعداد ساقه، قطر طوقه، عملکرد علوفه خشك چين اول و 
، عرض برگ و عملکرد تاج پوششدوم، عملکرد بذر، قطر 

دار وجود رابطه مثبت معني صدیك درعلوفه تر در سطح 
های انجام شده . مروری بر سایر پژوهش(1جدول شت )دا

. استبر روابط بدست آمده در این پژوهش یيدی أتنيز 
Mohammadi ( بيان کردند که عملکرد 2006و همکاران )

 .inermis Bعلوفه با ارتفاع بوته و عرض برگ در گياه 

و  Jafari. همچنين دبوداری دارای همبستگي مثبت و معني
که بين تعداد ساقه و عملکرد  کردند( بيان 2007همکاران )

 A. desertorumداری در گونه علوفه رابطه مثبت معني
( 2009و همکاران ) Bafandeh Rozbahani. شتداوجود 

در پژوهشي با بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد بذر و صفات 
( omentellust .Bهای علف پشمکي )رفولوژیکي در تودهوم

تعداد  باضرایب همبستگي بين عملکرد بذر  کهدند کرگزارش 
 دار بود.عملکرد علوفه مثبت و معنيساقه و 

های بررسي تنوع ژنتيکي موجود در یك یکي از روش
 مانندهای آماری چندمتغيره پالسم، استفاده از روشژرم

ای است. از وتحليل خوشههای اصلي و تجزیهلفهؤتحليل م
پالسم گياهان ها در بررسي تنوع ژنتيکي ژرمین روشا

 ,Mohammadi et alباغ )علف ای مختلفي از قبيلعلوفه

و  (Shahabzadeh et al, 2020b) فسکيوی پابلند (،2008
 ( استفاده شده است.Rahnemoun et al, 2018) آگروپيرون

 یهتجز( 2008و همکاران ) Mohammadiدر مطالعه 
 ،دادگروه قرار  3در  را باغعلف يتجمع 20 ایخوشه

 یهتجز (2020bو همکاران ) Shahabzadeh یجبراساس نتا
فستوکا  یهااصلي، جمعيت یهابه مؤلفه یهو تجز یاخوشه
و چهار خوشه  یاو علوفه ینتيدو گروه اصلي ز را درپابلند 
و همکاران  Rahnemounدر مطالعه  .نمود یبندتقسيم

براساس دو  يرونتلف جنس آگروپمخ یهايتجمع( 2018)
صفات  یرو ياصل یهالفهؤبه م یهلفه اول و دوم با تجزؤم

 .گروه مجزا قرار گرفتند 3در  یكمورفولوژ
های اصلي تجزیه به مؤلفه براساس نتایج ارائه شده

با  اصلي چهار مؤلفه ها بهکاهش تعداد مؤلفهموجب 
اوليه  وقتي که دو مؤلفه اصلي شد. %12واریانس تجمعي 

ها هستند، تهيه نمودار علت بيشتر واریانس موجود در داده
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ها در مقابل این دو مؤلفه اصلي روش خوبي برای داده
. در این تجزیه دو ای استالعه پيرامون تجزیه خوشهمط

 .دندکراز کل تنوع را توجيه  %10 در مجموعمؤلفه اول 
دو مؤلفه  راساسبها بعدی پراکنش نمونه بنابراین نمودار دو

های اصلي توانست با اول ترسيم شد. نتایج تجزیه به مؤلفه
گروه  سهرا در پالت دوبعدی به  هاجمعيتدو مؤلفه اول 

زودرس و ارقام  اولگروه های جمعيت متمایز تقسيم کند.
 اکثراً دو گروهقرار گرفته در های پرمحصول و جمعيت

های گروه جمعيت و عملکرد متوسطي داشتند دیررس بوده و
پالت تجزیه به براساس بای محصول بودند.زودرس و کمسه 

ترین و پرمحصول B.in-9 و B.in-8های اصلي ارقام مؤلفه
ترین و زودرس B.in-16ترین و محصولکم B.in-24رقم 

25-B.in ندم بودارقاترین دیررس. 
براساس فاصله ژنتيکي، وقتي در  هاجمعيتبندی گروه

طور همزمان چندین بهاست که  ثرمؤحي یك برنامه اصال
 منظوربهصفت مورد بررسي قرار گيرند. به همين جهت، 

ها و تعيين بندی ژنوتيپتعيين الگوی تنوع ژنتيکي، گروه
 Wardای به روش فاصله ژنتيکي بين آنها، تجزیه خوشه

 هایجمعيتروی  ایخوشهانجام شد. در تجزیه 
B. inermis فاده شد و با برش صفت است 11، از هر
 .گروه متفاوت قرار گرفتند سهدر  هاجمعيتدندروگرام، 

 که ندصفات برتر بودبيشتر های گروه یك از نظر جمعيت
استفاده نمود و توليد علوفه  از آنها برای کشت وتوان مي

های گروه جمعيتکار برد. های اصالحي بههمچنين در برنامه
 ولي ندشتدا وسط قراراز نظر بيشتر صفات در حد دوم 

-پایين و سایر صفاتعملکرد از نظر های گروه سوم جمعيت

به نوعي تأیيدی  ایخوشهنتایج تجزیه  .(1 )جدول تر بودند
ها مشابه با این یافته های اصلي بود.بر نتایج تجزیه به مؤلفه

( در 2006و همکاران ) Mohammadiدر مطالعه 
 هایجمعيت

inermis B. ای به ها، تجزیه خوشهبندی جمعيتبرای گروه
با  صفت مورد مطالعه انجام شد و دهی بر رو Ward روش

 ها در سه دسته مختلف قرار گرفتند.برش دندروگرام جمعيت

های اصالحي دانستن ميزان قرابت برای موفقيت برنامه
 منظوربهژنتيکي والدین اهميت بسيار زیادی دارد. محققان 

ن در هر تالقي در پي ارقام یا انتخاب بهترین والدی
هستند که از نظر ژنتيکي از هم دور باشند.  هایيجمعيت
ما را یاری خواهد کرد تا به جای صرف  ایخوشهتجزیه 

مطلوب به  هایجمعيتوقت و هزینه زیاد، برای رسيدن به 
دور  هایخوشههای های تصادفي از تالقيجای انجام تالقي

 يافشانزمان گرده (.et al, 2018 Rahnemounاستفاده کنيم )
 یراز ،باشدین ميفاکتور محدودکننده در انتخاب والد ینمهمتر

 يبستگ يافشانگرده يبه همزمان يتصادف يتالق یجادامکان ا
در این مطالعه بيشترین فاصله ژنتيکي و کمترین ميزان  دارد.

باشد که در مي سهو  یك خوشههای تشابه مربوط به جمعيت
توان برای رسيدن به تهای دندروگرام قرار دارند و ميدو ان

 هاجمعيتها را از این مطلوب، والدین تالقي هایجمعيت
با انجام ( 2010و همکاران ) Mohammadi انتخاب کرد.
 هایای براساس خصوصيات فنوتيپي، جمعيتتجزیه خوشه

 سه( را در Dactylis glomerataباغ )ای علفگونه علوفه
 هایجمعيت آنهاکه بر مبنای  نمودندبندی جزا طبقهگروه م

استفاده در مطالعات  منظوربهدارای فواصل ژنتيکي بيشتر 
عملکرد علوفه همچنين بيان کردند که  بعدی شناسایي شدند.

 يندر هر دو سال در چ( Dactylis glomerataباغ )علف
در صورتي که در این  باشد.ياول م ينشتر از چيدوم ب

طور چشمگيری عه عملکرد علوفه در چين دوم بهمطال
و همکاران  Mohammadi به نقل از کاهش پيدا کرد.

(2010)، Howards پس از دوباره( رشد 1999همکاران ) و 
 يدراتو کربوه يتروژنن یربرداشت را وابسته به ذخا

 برداشت در یعتسرالبته دانند. يو طوقه م یشهر يرساختمانيغ
 یشبعد و افزا ينبرای چ یرذخا ینا يتثبمنجر به ت ينچ یك

 گردد.مي های بعدیينعملکرد در چ

 
 گیرینتیجه

اساس  نژادی، انتخاب برهای بهکه در برنامهبا توجه به این    
که این امر ممکن است  شودانجام ميتعداد صفات زیادی 
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یکي از  روازاینیند انتخاب را برای محقق سخت نماید، افر
گران کاهش دادن حجم اطالعات اف اصالحمهمترین اهد

باشد. در این پژوهش نيز های اصالحي مياضافي در برنامه
به بررسي تنوع ژنتيکي با استفاده از صفات مورفولوژیکي 

از آن  حکایتو نتایج پرداخته شد  .inermis B در گياه
صفات مورد استفاده در این آزمایش توانایي که  داشت

دارند و را  inermis .Bمختلف گياه  هایجمعيتجداسازی 
های مورد بررسي از سوی دیگر تنوع زیادی بين جمعيت

پالسمي خوب عنوان یك منبع ژرمتواند بهوجود دارد که مي
از  .شوداستفاده  B. inermisای برای اصالح گونه علوفه

 برایرو جمعيت مورد مطالعه زمينه ژنتيکي مناسبي را این
توان از مي کهطوریبه ،ای برتر فراهم نمودهانتخاب ژنوتيپ

در های مختلف های برتر خوشهطریق تالقي بين ژنوتيپ
توليد ارقام ترکيبي استفاده  کراس وپلينژادی های بهبرنامه

و  B.in ،9-B.in ،8-B.in، 1-B.in-15های جمعيت د.کر
19-B.in بنابراین، از نظر عملکرد علوفه و بذر برتر بودند 
استفاده ها در توليد ارقام پرمحصول توان از این جمعيتمي
 .کرد
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Abstract 

    The smooth brome grass (Bromus inermis Leyss.) is one of the most important forage and 

rangeland plants distributed in the rangelands of Iran. In order to investigate the genetic 

diversity of yield and morphological traits and identify the high yielding populations, 22 

populations of B. inermis were evaluated using in a randomized complete block design with 

three replications in the research farm of the Agricultural Biotechnology Research Institute of 

the northwest and west of Iran in the 2018-2019 cropping year. Result showed significant 

differences (P≤0.05) among the populations in terms of the studied traits, which indicated 

presence of high genetic variability. The populations of B.in-15, B.in-9, B.in-8, and B.in-1 with 

higher value of than 540 g/plant had annual higher forage production and B.in-1 and B.in-19 

with 100 and 60 g/plant seed yield, respectively had higher seed production than other 

populations. The simple correlation among the studied traits showed that there was a positive 

and significant relationship between the annual forage yield and the number of stems, crown 

diameter, forage yield in the first and second cuts, seed yield, and canopy diameter. Based on 

the principal component analysis (PCA), four components were introduced with respect to 

eigenvalues greater than one, which explained total of 82% of variation among the populations. 

According to the cluster analysis, the populations were arranged into three groups. Therefore, 

the studied population provided a suitable genetic background for selecting superior populations 

from different clusters, which can be used for breeding improved varieties through polycross 

and hybridizations. 
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