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   گونه يها پیتژنودر تنوع ژنتیکی د و یت تولیظرف یبررس
  ) (Dactylis glomerata باغ علف يا علوفه

  

  4یرلوحیمو آقافخر  3محمدمهدي مجیدي* ،2 مجتبی خیام نکویی، 1يرضا محمد

استادیار بیوتکنولوژي، 2،  اصفهان، کشوريز منطقه مرکيز کشاوريژوتکنولویپژوهشکده بکارشناس ارشد اصالح نباتات، 1
ده کشاورزي، دانشگاه استادیار اصالح نباتات، دانشک3، رزي منطقه مرکزي کشور، اصفهانپژوهشکده بیوتکنولوژي کشاو

 اورزي، دانشگاه صنعتی اصفهاناستاد اصالح نباتات، دانشکده کش4ن، صنعتی اصفها

  1چکیده
است که در ایران از پراکنش مطلوبی برخوردار اي و مرتعی  هاي علوفه گراسعلف باغ از جمله 

هاي برتر و  ، گزینش ژنوتیپارزیابی ژرم پالسمنیازمند و سازگار تولید  پرمصنوعی  ارقام ایجاد. است
 با هدف بررسی توان تولید، تخمین میزان تنوع، ژوهشپاین . تعیین والدین مناسب از بین آنها است

از طریق علف باغ هاي گزینش شده  برآورد پارامترهاي ژنتیکی و تعیین شباهت بین ژنوتیپ
 هاي تکرار شده طی دو سال صورت کلون ها به منظور ژنوتیپ بدین. هاي کلونی صورت گرفت ارزیابی

 تصادفی بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، هاي کامل در قالب طرح آماري بلوك) 85 و 84(
 یاختالف زیاد و تنوع ژنتیکی وسیعنشان داد که نتایج . فنولوژیک و زراعی مورد بررسی قرار گرفتند

 انتخاب براي اهداف مختلف در این ژرم پالسم تواند وجود دارد که میهاي مورد مطالعه  بین ژنوتیپ
ی طی دو سال آزمایش نشان داد که حداقل میزان تنوع برآورد ضرایب تنوع ژنتیک. را سودمند سازد

 و پس از آن  در سال اولعملکرد بذر. باشد  و قطر یقه میارتفاعمربوط به روز تا گرده افشانی، 
بیشترین میزان وراثت . برخوردار بودند  از حداکثر میزان تنوع ژنتیکیسال دومعلوفه خشک  عملکرد

دهی، گرده افشانی و ارتفاع و کمترین آن براي قطر یقه بدست  پذیري مربوط به صفات روز تا خوشه
بندي کرد که بر   گروه مجزا طبقه3ها را در  تجزیه کالستر بر اساس خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپ. آمد

. منظور استفاده در مطالعات بعدي شناسایی شدند هاي داراي فواصل ژنتیکی بیشتر به مبناي آنها ژنوتیپ
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هاي کلونی در برآورد تنوع ژنتیکی،   این پژوهش حاکی از سودمندي ارزیابیدر مجموع نتایج
  .باشد هاي تکمیلی می منظور تدوین پروژه هپذیري و گزینش والدین مناسب ب وراثت

  
  وراثت پذیري ، فاصله ژنتیکی،، علف باغارزیابی کلونی، گزینش :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 چند يها یک گونه از گراس Dactylis glomerata یمبا نام عل) Orchard grass(باغ  علف
کـالزادا و کونـل،   (  داردیعی پراکنش وسـ   يا ترانهی مد یا، اروپا و نواح   یدر آس ساله و دگرگشن است که      

  شدهیز معرفیا نی دنيرین گونه به اکثر مناطق گرمسیاو تولید مناسب  باال یل ارزش زراع یدل هب. )2005
ـ که امروزه در اکثر منـاطق دن  يبطوراند   دا کرده یآن توسعه پ   از   ی مختلف يها رگونهیو ز  ـ  ی  يهـا  میا بـا اقل

ـ  ا يها نمونه از   یبرخاگرچه  . )2001برتاگنول و تامسون،    (دارد  دا  ی پ یعیمختلف پراکنش وس   ن گونـه  ی
ـ ه چهارپای تولید علوفه و تغذ  يز برا ی ن ی وحش يها  درآمده است، نمونه   یصورت زراع  به  یان در نـواح ی
پر، ی؛ سـانتن و اسـل  2005کالزادا و کونل، (رند یگ یمه خشک مورد استفاده قرار م ی و مناطق ن   يا هترانیمد

 هم جوار با رشته  يها  و استان  ي، مرکز ی را در مناطق شمال    یعیران علف باغ پراکنش وس    یدر ا ). 1996
د علوفـه اسـتفاده    تولیـ ي برایعی طبيها  البرز و زاگرس دارا بوده و از آن در مراتع و رویشگاه         يها کوه

  . ستیج نیران رای در این حال کشت آن بصورت زراعی با ا،شود یم
باشـد و وقـوع    ی مـ ی دامـ يها  وارد کننده علوفه و فراوردهيها ران هنوز در زمره کشوره   یمتاسفانه ا 

ز بر  ین) ب آنها یش شدت تخر  یر فشار بر مراتع و افزا     ینظ(  از آن  ی متناوب و تبعات ناش    يها یخشکسال
هـاي الزم را بـراي        انگیـزه  ءبراي رفع این مشکل بایـستی از یـک سـو          . دیافزا  یکل کمبود علوفه م   مش

تقویت نمود و از سوي دیگر با انجام ا مراتع ی و حفظ و اح   یزراعگذاري در بخش تولید علوفه       سرمایه
 رین مسیادر  . هاي منسجم، مشکالت تکنیکی و علمی در این زمینه را مرتفع نمود            تحقیقات و پژوهش  

ـ گ و بهـره ي منابع ژنی سازگار و متحمل به شرایط مختلف محیطی     استفاده از گیاهان دارا     از تنـوع  يری
 از یکی ی کمیت و کیفیت علوفه زراعی و مرتعمنظور اصالح ارقام مناسب از  نظر   ع آنها به  یژنتیکی وس 

 برخـوردار بـوده و      یی بـاال  یی و ارزش غـذا    یعلف باغ از خوش خـوراک      .باشد ین راهکارها م  یمهمتر
 يهـا  ر گـراس  یسه با سـا   ین در مقا  یهمچن). 2002ساندرسون و همکاران،    (  دارد یت علوفه مطلوب  یفیک

از ). 1995ر و تومـاس،  یول(تر است  ط خشک و کمبود آب متحمل ی، به شرا  يری گرمس ی نواح يا علوفه
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 در یجاد مراتع مصنوعیمراتع و اا ی توسعه و اح ي مناسب برا  يها  از گونه  یکیعنوان   تواند به  ین رو م  یا
  .کشور بکار گرفته شود

ـ  در دن  ی و چمن  يا چه هزاران گونه گراس علوفه     اگر هـاي   در ایـن میـان جـنس   ا وجـود دارد امـا   ی
Festuca ،Lolium ،Agrostis ،Poa ،Bromus ،Dactylis،Agropyronو  Cynodonــر   پــ

 متـداول هـاي     قـرن گذشـته روش     در). 2001وانگ و همکـاران،     ( ها در دنیا هستند    کاربردترین گراس 
منظور افزایش تولید و  اي و چمنی به هاي علوفه اصالح نباتات بیشترین نقش را در بهبود ژنتیکی گراس     

ر پیچیدگی ژنتیکـی،   یی نظ لیین حال وجود مسا   با ا ). 2001وانگ و همکاران،    (ست  کاربرد آنها داشته ا   
موجـب شـده کـه سـرعت     ) خود ناسازگاري و نرعقیمـی عموماً ناشی از (چند ساله بودن و دگرگشنی      

اي در مقایسه با  دیگر گیاهان زراعی کمتـر   ها و حتی سایر گیاهان علوفه  در گراسبه نژاديهاي   روش
یـر  نظ(گـر  یهـاي د   یر متخصصان رشـته   این امر لزوم انجام تالش بیشتر اصالح گران در کنار سا          . باشد

هـاپکینز و  (اي و چمنی مناسب را آشکارتر مـی سـازد           قام علوفه منظور توسعه ار   به) بیولوژي مولکولی 
  ). 2003همکاران، 

ـ یجـاد رقـم ترک  یا ،هاي دگرگشن  گراس به نژادي مرسوم ترین روش     اسـاس  بـر    کـه باشـد  ی مـ یب
در ). 2006، اسـلیپر و پـولمن  (  استوار استهاي برتر برداري از بنیه هیبرید حاصل از ترکیب کلون      بهره

ن گام محـسوب شـده   ین مناسب اولی والدیف و معرف ی، توص  ژرم پالسم  یابی، ارز يآور  جمع ن راستا یا
 يقـات بعـد  ی تحقي، بستر الزم را بـرا    یح و اصول  ی و استفاده صح   يبردار ت بتوان ضمن بهره   یتا در نها  

 بـاغ  علـف  هـاي  جمعیت در صفات بیشتر براي ژنتیکی تنوع وجود  مطالعاتیبرخ در .هموار ساخت
 عملکرد پربرگی، برگ، اندازه گیاه، ارتفاع گذرانی، زمستان ها، بیماري برابر در  مقاومترسیدگی، شامل

 و جعفري ).1996پر، ی؛ سانتن و اسل2002ساندرسون و همکاران، (است  شده مشاهده علوفه کیفیت و
 قامار باغ، علف مختلف هاي اکوتیپ و عملکرد ارقام ءااجز و بذر عملکرد بررسیبا  )1381( همکاران

 نیز مورد متراکم کشت شرایط در ارقام این که کردند پیشنهاد و شناسایی را بذر عملکرد نظر از مناسب
 ي منطقـه مرکـز  يها تی از جمعيتنوع ژنتیکی تعداد) 1387( و همکاران يمحمد. دگیرن قرار ارزیابی

  .ون آنها مشاهده نمودند را دريا  و تنوع قابل مالحظهی بررسی خارجيها پیسه با اکوتیران را در مقایا
ق ی از طریستی، باینش مقدماتی شده و گزيآور  درون ژرم پالسم جمعیابیاز ارز پس يدر گام بعد

اگرچـه در  .  بـرآورد نمـود  يتر قی را بطور دقیکی و ژنتیطیها، اثرات مح  پی ژنوت ي رو ی کلون يآزمونها
 يریپـذ  بیـ ت ترکیـ رد کلون و قابل به عملکي تا حدود ی کلون يها یابی چند ساله ارزش ارز    يها گراس
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و مطالعـه    نیـست  مـشخص علف باغ ن ارتباط دری دارد، ایها بستگ ر کلون ی با سا  ی آن در تالق   یعموم
ات ی از خـصوص ياری بـس ين حال آنچه مسلم اسـت بـرا  ی با ا.نه صورت گرفته استین زمی در ا  یاندک

ـ نان و دقـت ب   ی با اطم  یز مواد کلون   با استفاده ا   يریپذ  از جمله وراثت   یکی ژنت يبرآورد پارامترها   يشتری
 صفات يریپذ  برآورد وراثتيدر شبدر برا یاز مواد کلون) 1990(لد یکارداس و ودف  . ردیپذ یصورت م 

ورد آ برين روش برایاز ا) Lolium perenne( چچم چندساله در) 1976(مونسن یس. استفاده کردند
. د علوفه اسـتفاده نمودنـد  ی تول يدن رو یرات زمان رس   اث ی و بررس  ی مقدمات یابی، ارز یکی ژنت يپارامترها
ـ  و قابل  یکـ یزان تنـوع ژنت   یـ ن م یمنظـور تخمـ     تکرار شده بـه    يها  بلند از کلون   يویدر فسک  ت تـوارث  ی
 درصـد  20زان عملکرد بـذر را تـا    ین مبنا م  ینش بر ا  ی استفاده و گزارش شده است که گز       يبذر صفات

   ).1972، بین(دهد  یش میافزا
ار یمطالعات بـس .  باشدیو از جمله علف باغ م ای دنيا اهان علوفهین گی مهمتر یگاه اصل خاستران  یا

 تنـوع ژنتیکـی آنهـا    یهـا و بررسـ   پی ژنوتی کلونیابی از جمله ارزیبیته ترکیر اصالح وار ی در مس  یکم
ـ یتـه ترک یژه توسعه وار ی بو ی اصالح يها ن پروژه ی تدو ينکه مبنا ینظر به ا   .رفته است یصورت پذ    بـر یب

 ین مطالعه به منظور بررسی مناسب استوار است، ایاهین گی والدیف و معرفی، توصیابی، ارزيآور جمع
علف  نش شدهی گزيها پین ژنوتی بيها  شباهتنیی تع ویکی ژنتيورد پارامترها آ، بر یکیزان تنوع ژنت  یم

  . دو سال صورت گرفتی طی کلونيها یابیق ارزی از طرباغ
   

  ها مواد و روش
 بر اسـاس مطالعـه    هیک خزانه اول  ی از   بود که  علف باغ پ  ی ژنوت 25 تعداد   ن پژوهش ی ا یتیکمواد ژن 

 دو سـال و بـا در نظـر گـرفتن         ی شـده طـ    يریگ  اندازه يها داده يمبنا بر   )1387( و همکاران    يمحمد
 ند شـد انتخـاب ...) هـا و   يماریمقاومت در برابر ب،  یزمان گلده عملکرد علوفه،   (ات مطلوب   یخصوص

ـ  و در هاي مـساوي تفکیـک    کلونبه  م بوته   یق تقس یها از طر  پیک از ژنوت  یهر  . )1 جدول( ک طـرح  ی
 60هـا   فین ردیف و بی رديها در رو فاصله بوته . دندی تکرار کشت گرد   6  در ی کامل تصادف  يهابلوك
ـ عمل.  صـورت گرفـت  ياریاهان بالفاصله آبیپس از کاشت گ . متر در نظر گرفته شد     یسانت ات داشـت  ی

ـ گ اندازه. طور مرتب انجام گرفت  فصل رشد بهیدر طکوددهی و وجین ،  ياریبشامل آ   بـه   صـفات يری
  .  انجام گردید1385  و1384هاي   سال طی سالدومدت 
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، ارتفـاع   یشامل تعداد روز تا ظهور خوشه، تعداد روز تـا گـرده افـشان             اي از خصوصیات     مجموعه
رشـد  (دوم چـین   و    اول  چـین  علوفـه خـشک در    تـر و      طول خوشه، تعداد ساقه، عملکرد علوفه      ،بوته

 صـفات  يریگ  حاصل از اندازهيها  داده. گردیدثبت و عملکرد بذر برداشتقه بعد از هر   ی، قطر   )مجدد
ـ  تجزی کامـل تـصادف  يهـا  بلـوك در قالب  )سال( خرد شده در زمان     يها  کرت بر اساس مدل طرح    ه ی

ـ  ام  براسـاس  یکی و ژنت  یطیانس مح ی وار ياجزا. شدندانس  یوار ـ  م یاضـ ید ر ی ن مربعـات بـرآورد     یانگی
ـ  هر صفت از روابط ز  ی عموم يریپذ  و وراثت  یکیب تنوع ژنت  ی، ضرا یپِیب تنوع فنوت  یضرا. دندیگرد  ری

           ).1998راندا، یهالور و م(د یمحاسبه گرد
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ـ  وار VP،  یکیانس ژنت ی وار VGابط باال   رودر    و  یپیترات فنـو  ییـ ب تغ ی ضـر  PCV،  یپیانس فنـوت  ی

GCV نیهمچن. باشندی م یپیترات ژنو ییب تغ ی ضر
2
g ـ  از واري برآورد  ویکـ یانس ژنتی

2
e  بـرآورد 

بنـدي   گـروه . باشـد  یمـ  صـفت  یم عمـو يری وراثت پـذ   h2انس و یه وار یانس خطا در جدول تجز    یوار
 انجام گردید و آنگاه گروه هـا  UPGMAها پس از تشکیل ماتریس فاصله اقلیدسی، به روش    ژنوتیپ

 و دنـدروگرام   با استفاده از ماتریس فاصله ژنتیکی     . براي صفات مهم مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند       
والدین بهتري براي ایجاد واریتـه   که می توانند پس از بررسی هاي بیشتر         ، دورترین ژنوتیپ ها   حاصله

  .ترکیبی باشند، مشخص گردیدند
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 مورد مطالعه) Dactylis glomerata(علف باغ هاي  مشخصات و منشاء ژنوتیپ-1جدول 

  هی اوله بذر تودهی و تهيمحل جمع آور  هی اولکد توده  پیژنوت
1  RCAT041111  مجارستان- خارجی   
  تولید بذرسمنان، شاهرود، ایستگاه   44/4000  2
  لورك مزرعه  - آباد  نجف- اصفهان  31/4000  3
4  RCAT041050  مجارستان- خارجی   
5  RCAT041051  مجارستان- خارجی   
6  RCAT041050  مجارستان- خارجی   
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  25/4000  7
8  U-2/4000  جاده تونل دوم- کوهرنگ-شهرکرد   
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  25/4000  9
   هلند- خارجی  29/4000  10
11  RCAT041052  مجارستان- خارجی   
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  26/4000  12
  لورك مزرعه  - آباد  نجف- اصفهان  31/4000  13
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  24/4000  14
  سمنان، شاهرود، ایستگاه تولید بذر  44/4000  15
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  25/4000  16
  کشور بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي - اصفهان  24/4000  17
18  RCAT041052  مجارستان- خارجی   
   بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور- اصفهان  2/4000  19
  سمنان، شاهرود، ایستگاه تولید بذر  44/4000  20
21  RCAT041122  مجارستان- خارجی   
22  RCAT041111  مجارستان- خارجی   
  وتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور بانک بذر پژوهشکده بی- اصفهان  2/4000  23
  لورك مزرعه  - آباد  نجف- اصفهان  31/4000  24
25  RCAT041111  مجارستان- خارجی   
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  نتایج و بحث
ها  میانگین مربعات ژنوتیپات مختلف مشتمل بر یخصوص تجزیه واریانس  حاصل ازنتایج

 براي تمام صفات علف باغ يها نوتیپژ. نشان داده شده است 2، سال و اثر متقابل در جدول )ها کلون(
دار نشان دادند که حاکی از اختالف فاحش بین آنها و نیز تنوع باال از  تفاوت آماري معنی یمورد بررس

 ها نیز براي کلیه صفات به غیر از تفاوت سال. باشد نظر صفات فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی می
اثر متقابل ژنوتیپ و سال براي صفات . دار بود نی مع درصد5سطح احتمال در یافشان روز تا گرده

تر و خشک  عملکرد علوفه  وتعداد ساقهارتفاع، ، )دهی و روز تا گرده افشانی روز تا خوشه(فنولوژیک 
ها در بروز این  دهد که واکنش ژنوتیپ وجود این اثر متقابل نشان می. دار بود  معنی)هر دو برداشت(

  .  دوم متفاوت بوده استهاي اول و گونه صفات طی سال
 صـفت طـی دو سـال    شامل میانگین و مقادیر حداقل و حداکثر   یصفات مورد بررس  آمار توصیفی   
 آورده 3علف بـاغ در جـدول   هاي   پذیري صفات مختلف در ژنوتیپ     یز مقادیر وراثت  مورد ارزیابی و ن   

اکی از وجود تنوع بـاال   دامنه کل تغییرات براي اکثر صفات طیف وسیعی را نشان داد که ح        .شده است 
عملکـرد  حداکثر دامنه تغییـرات بـراي صـفت    عنوان مثال  به. باشد بین و درون جوامع مورد بررسی می   

ـ ا دهد تفـاوت بـین حـداقل و حـداکثر      که نشان می) گرم870 تا 190( بود علوفه خشک چین اول    نی
 صـفات مـورد مطالعـه نـشان        وجود دامنه تغییرات وسیع براي اکثـر      . باشد  برابر می  5/3ش از   یبصفت  

عنوان مثال دامنـه     به. تواند سودمند باشد   دهد که انتخاب براي اهداف مختلف در این ژرم پالسم می           می
تواند در این ژرم پالسم نسبت به     حاکی از آن است که اصالحگر می       تعداد ساقه تغییرات مناسب براي    

  . متفاوت اقدام کنددهی توان پنجههایی با  هاي مطلوب براي توسعه واریته انتخاب ژنوتیپ
روز تـا  دهد که به غیر از صـفات    نشان می)3جدول (ها براي صفات مختلف   مقایسه میانگین سال  

داري  طـور معنـی   پدانکل میزان سایر صـفات در سـال دوم بـه     و طول    ی، روز تا گرده افشان    یده خوشه
 زودتـر  روز 4طور متوسـط حـدود    وم به در سال دعلف باغ هاي   ژنوتیپ. بیشتر از سال اول بوده است     

ـ ی از نظر زمان گـرده افـشان  یند ول دهی شد  وارد مرحله خوشه   ـ   ی ب دار وجـود   ین دو سـال تفـاوت معن
دهـی   هفته پس از شـروع خوشـه  دو تا کی بین  در علف باغیخ گرده افشان  یطور معمول تار   به .نداشت

گیري مفید  هاي دورگ  رده افشانی در برنامه   این گونه اطالعات براي آگاهی از همزمانی گ       . شود آغاز می 
  .است
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 هاي علف باغ مورد بررسی  میانگین مربعات منابع مختلف تغییر در تجزیه واریانس صفات در ژنوتیپ-2جدول 

  محیطی ضریب تغییرات   سال×ژنوتیپ   ژنوتیپ  سال  صفت
  25/19  41/103*  1/594**  36/856**  یده روز تا خوشه

  ns08/6  **71/274  *4/33  93/7  یروز تا گرده افشان
  69/6  88/125*  2/1267**  73/17133**  ارتفاع بوته

  ns24/22  93/3  41/93**  72/198*  طول پدانکل
  73/22  96/74139**  3/22580**  43/2471643**  تعداد ساقه

  59/24  12960*  71/38817*  03/553974** 1تر چین  عملکرد علوفه
  9/30  83/5732*  46/7241**  82/1940850**  1عملکرد علوفه خشک چین 

  ns08/33  96/17  78/94*  9/10991**  1قطر یقه چین 
  ns84/2868  56/24  86/3399*  72/16545* عملکرد بذر

  91/25  67/76263*  56/306714**  7928513** 2تر چین  عملکرد علوفه
  75/28  96/14163*  78/38424*  4/324586**  2عملکرد علوفه خشک چین 

  ns69/8  76/12  17/43*  43/236**  2ن قطر یقه چی
ns ,*  درصد  1و   5داري در سطوح احتمال  معنیداري،   عدم معنیترتیب  به ** و   

  

  .*صفات عمومی پذیري هاي علف باغ شامل دامنه، میانگین و وراثت  آمار توصیفی صفات مورد بررسی در ژنوتیپ- 3جدول 
  )ددرص( پذیري عمومی وراثت  میانگین

  دامنه  صفت
  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول

  a51/36  b16/32  2/90  73/86  14- 54  روز تا خوشه دهی
  a93/49  a33/50  62/78  12/85  36- 67  روز تا گرده افشانی

  b7/120  a64/139  45/88  85  107- 153  )متر سانتی(ارتفاع بوته 
  a93/21  b8/19  38/76  05/85  12- 27  )متر سانتی(طول پدانکل 

  b48  a248  54/68  19/68  76- 218   ساقهتعداد
  b15/228  a41/334  98/71  57/73 190- 870 )گرم (1عملکرد علوفه تر چین 

  b51/48 a36/248  94/64  3/71  120- 394  )گرم (1عملکرد علوفه خشک چین 
  b46/19  a25/34  63/56  79/54 20- 34  )متر سانتی (1قطر یقه چین 
  b95/28  a42/49  46/74  52/50 17- 50 )گرم(عملکرد بذر 

  b18/430  a39/830  6/72  97/72 280- 1034 )گرم  (2عملکرد علوفه تر چین 
  b01/130  a6/385  59/70  82/72 128- 390  )گرم (2عملکرد علوفه خشک چین 

  b05/21  a21/23  43/57  51/49 16- 26  )متر سانتی (2قطر یقه چین 
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ـ  بدومن ی چـ  در سال دو هردر دهد که عملکرد علوفه  یج نشان م  ینتا  .باشـد  ی مـ اولن یشتر از چـ ی
در سال دوم عملکرد علوفه خشک بیشتري در مقایسه با سال اول تولید علف باغ هاي  ژنوتیپهمچنین 

 درصد نسبت به سال    190حدود   عملکرد علوفه خشک رشد مجدد در سال دوم          عنوان مثال   به .نمودند
تـوان    را می به دوم اول  سال  عملکرد از   متوسط  یش   افزا این روند تغییرات و نیز    . اول افزایش نشان داد   

 پـس از  رشد مجـدد  )1999 (وارد و همکاران. نسبت دادطی زمان اي این گونه  به توسعه سیستم ریشه   
تـسریع در  . داننـد  برداشت را وابسته به ذخایر نیتروژن و کربوهیدرات غیرساختمانی ریشه و طوقه مـی      

هـاي بعـدي    ایر براي چین بعد و افـزایش عملکـرد در چـین   برداشت یک چین منجر به تثبیت این ذخ 
  . گردد می

 نشان داده شده 3هاي اول و دوم نیز در جدول  پذیري عمومی صفات براي سال  وراثتهاي تخمین
)  درصد75 تا 50بین (،  متوسط ) درصد50 تا25بین (کم   دستهسهپذیري را به  اگر دامنه وراثت. است

)  درصد75بیش از (پذیري صفات  بیشترین میزان وراثتبندي کنیم،  گروه) صد در75بیشتر از (و زیاد 
ارتفاع (و دو صفت مرتبط با طول ) افشانی دهی و گرده روز تا خوشه(مربوط به دو صفت فنولوژیک 

کمترین  .باشد بود که حاکی از تاثیرپذیري کمتر این صفات از عوامل محیطی می) بوته و طول پدانکل
پذیري در هر دو سال به قطر یقه در چین اول و قطر یقه در چین دوم  اختصاص داشت  میزان وراثت
گزارشات متفاوتی در . گیرد دهد این صفت به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می که نشان می

) 2002(آرجو و کلمن  دي. اي وجود دارد هاي علوفه ذیري صفات در گراس زمینه میزان وراثت 
را ) Bromus inermis(عمومی و خصوصی عملکرد علوفه خشک در برموگراس پذیري  وراثت

هاي کلونی و آزمون  از طریق ارزیابی) 1997(بردال و بیکر .  درصد گزارش کردند33 و 48ترتیب  به
 درصد برآورد کرده و 50 و 45ترتیب  پذیري ارتفاع و تاریخ گلدهی را به نتاج درآگروپایرون وراثت

پذیري باال و آزمون نتاج براي  هاي کلونی براي انتخاب صفات داراي وراثت  ارزیابیبیان نمودند که
پذیري براي تعداد  در مطالعه حاضر میزان وراثت. تر نظیر عملکرد مناسب خواهد بود صفات پیچیده

پذیري عملکرد علوفه خشک بود در  متوسط و تقریباً در حد وراثت) از اجزاء اصلی عملکرد(ساقه 
با این حال . باال بود) عنوان دیگر اجزء عملکرد به(پذیري ارتفاع و تاریخ گرده افشانی  که وراثتحالی 

باشد، بهتر است  کننده بازده ناشی از انتخاب می پذیري خصوصی تعیین با توجه به اینکه وراثت
  .گیري نهایی در مورد نحوه گزینش روي صفات بر مبناي مطالعات تکمیلی صورت پذیرد تصمیم
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حداقل  .دهد  برآورد ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی طی دو سال آزمایش را نشان می4جدول 
عملکرد بذر و در سال اول . باشد  و قطر یقه میافشانی گرده، روز تا ارتفاع بوتهمیزان تنوع مربوط به 

در . ردار بودند از حداکثر میزان تنوع ژنتیکی برخودومتر چین  علوفه  عملکرد تعداد ساقه وپس از آن
 30تر چین دوم با بیش از  دهی و عملکرد علوفه تر چین اول، روز تا خوشه سال دوم عملکرد علوفه

در این پژوهش کمترین میزان تنوع ژنتیکی ). 4جدول (درصد از حداکثر تنوع ژنتیکی برخوردار بودند 
که نشان )  سال اول و دومترتیب براي  درصد به69/9 و 74/6(مربوط به روز تا گرده افشانی بود 

تواند انجام  ها از نظر زمان گلدهی وجود دارد که می دهد نوعی یکنواختی نسبی بین ژنوتیپ می
وجود تنوع ژنتیکی باال بین . ها را در مطالعات بعدي تسهیل کند کراس و آزمون نتاج ژنوتیپ پلی

ها  صله ژنتیکی زیادي بین ژنوتیپدهد که فا ویژه براي صفات مهم نشان می هاي برگزیده به ژنوتیپ
هاي بعد را افزایش داده و نوید  این فاصله ژنتیکی احتمال ایجاد هتروزیس باال در نسل. وجود دارد

  .باشد هاي پرتولید می بخش توسعه واریته
  

 *. مقادیر ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی صفات مختلف در ژنوتیپ هاي علف باغ مورد بررسی-4جدول 

  ) درصد(ضریب تنوع ژنتیکی   )درصد(یب تنوع فنوتیپی ضر
  صفت

  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول
  b19/38  a58/70  b13/18  a86/32  دهی روز تا خوشه

 a87/27  a01/21  b74/6  a69/9  روز تا گرده افشانی

 a38/22  a45/16  a52/10  a58/7  ارتفاع بوته

 a76/33  a98/39 a46/14  a44/18  طول پدانکل

 a5/80  b88/42 a48/37  b7/17  تعداد ساقه

b83/52  a93/75  b41/22  7/34 1عملکرد علوفه تر چین  a 

 b79/48  a67/57  b66/19  a35/24  1عملکرد علوفه خشک چین 

 a62/27  b36/23  a39/10 b54/9  1قطر یقه چین

  a9/89  a88/41  a28/42 a88/14 عملکرد بذر
  b05/69  a21/70  b38/31 a39/31 2تر چین  عملکرد علوفه

 a78/63  b98/57  a63/28 b74/24  2عملکرد علوفه خشک چین 

 a07/23  a41/21  a72/8 a53/7  2قطر یقه چین 

. باشد دار نمی  براي هر صفت تفاوت بین دو ضریب تنوع داراي حرف مشترك براي سال اول و دوم معنی*
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  *هاي علف باغ ک و زراعی ژنوتیپ نتایج مقایسه میانگین خصوصیات مورفولوژیک، فنولوژی-5جدول 
قطر یقه رشد 

  )متر سانتی(مجدد
  1قطر یقه چین

  )متر سانتی(
  تعداد ساقه

 طول پدانکل
 )متر سانتی(

  بوته ارتفاع
 )متر سانتی( 

 یگرده افشان
 )روز(

  یده خوشه
  )روز(

 رقم

b-f28/20  a-b28/31  b-d71/152  d-f86/20  b-c43/135  d-f57/50  e-j57/33  1 
a-b25  a-e5/27  b-e -75/144  b-d75/23  a151  d-h75/48  b-f37/38  2  

b-f62/20  b-e62/24  b-e38/127  c-f22  c-f125  b5/57  b-d12/43  3  
a-c62/24  a-c75/29  a-c13/179  g-i62/16  c-e5/126  g-h25/45  h-l27/37  4  
a75/25  a-c62/28  a-c88/169  f-h25/19  c-e5/126  d-f5/51  b-e5/40  5  

a-e37/21  b-e25/25  a-b183  h-i62/15  c-f12/123  i25/44  g-k75/28  6  
b-f25/20  b-e87/23  c-f88/121  c-f12/21 c-f5/124  d-f62/50  d-g37/35  7  
c-f75/19  c-e62/23  c-f5/122  e-g87/19  e-g25/118  f-h37/43  k-m62/21  8  
b-f25/20  b-e62/24  b-e63/130  c-f37/21  a-b12/144  d-f12/51  f-j12/32  9  
f5/16  d-e25/21  e-f38/96  e-g20  c-f25/124  d-f51  e-g5/33  10  

a-e23  a34  d-f71/100  c-e23  h86/105  e-h57/48  b43/45  11  
d-f5/19  b-e62/24  b-e5/142  j62/12  d-f121  d-f51  d-e25/35  12  
a-d12/24  a34  a-c63/178  a-b62/26  f-h113  b-c57  b-c75/43  13  

a-e5/22  a-e87/26  b-e13/146  f-h12/19  c-e62/125  d-f87/50  j-l25/26  14  
a-e87/22  a-e87/26  b-e38/142  c-e12/23  b-c62/135  c-e62/52  b-f62/38  15  
e-f25/18  e37/20  f63/76  f-h19  c-e126  e-h12/48  i-l12/27  16  
a-b87/24  a-e87/26  a-c38/178  d-f21  c-e75/127  e-h75/47  g-k12/29  17 
a-e87/22  b-e62/27  b-e13/134  c-f62/22  a-b143  j36  m62/14  18  
a-e87/21  a-e25/30  b-c13/159  d-g12/20  b37/132  d-e25/52 c-f25/37  19  
a-d62/23  a-c5/26  a-c5/172  c-f5/22  g-h37/107  a62/67  a54  20  
a-e62/22  a-e12/30  a-c5/164  h-i12/16  a12/153  i37/40  l-m62/20  21  
a-b75/24  a-c12/24  a75/218  a-c75/24  a62/149  d-g50  b-f12/38  22  
a-f12/21  b-e87/27  b-d13/154  f-h25/19  b-d12/133  d-h12/49  e-i37/34  23  
a-e87/22  a-e87/27  b-e25/143  a75/27  a25/149  b-d87/53  b-d62/42  24  
a-d87/23  a-d62/28  a-c63/165  b-d75/23  c-e5/130  d-f51  b-f25/38  25 

.باشند دار نمی  درصد معنی5باشند در سطح احتمال  که حداقل در یک حرف مشترك میبراي هر صفت تفاوت دو میانگین *
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  *هاي علف باغ بر اساس میانگین دو سال  نتایج مقایسه میانگین عملکرد علوفه و عملکرد بذر در ژنوتیپ-6جدول 
  عملکرد 

 )گرم(بذر

  عملکرد علوفه خشک
  )گرم( رشد مجدد 

  تر عملکرد علوفه
 )گرم(رشد مجدد 

  عملکرد علوفه خشک
  )گرم (1 چین

  تر  عملکرد علوفه
 )گرم( 1چین

 رقم

14/132  a 333a-d 9/833  a-d a-c57/338  a-d709  1 

13/39  b 261a-h 3/616 b-g a-c339  a-e9/644  2  
25/17 b 13/201 d-h 4/476  d-g d-e38/141  f-g6/310  3  
38/37 b 5/269 a-g 6/691 a-f a-c5/318  a-e5/633  4  
75/33 b 75/317 a-e 3/808 a-d a-b75/372  a-b5/802  5  
86/39 b 88/278 a-g 9/686 a-f a-e75/263  d-g3/465  6  
86/22 b 38/190 e-h 5/418 e-g a-e25/248  e-g3/403  7  
13/25 b 75/163 f-h 5/347 f-g c-e88/203  f-g4/295  8  

33b 13/215 c-h 9/545 c-g a-e25/261  c-f1/503  9  
75/33 b 63/144 g-h 1/342 f-g b-e63/221  e-g1/395  10  
33/29 b 207d-h 7/526  d-g c-e188  e-g363  11  
5/49 b 5/169 f-h 5/420  e-g a-e38/266  c-f500  12  
71/43 b 38/354 a-c 8/1034 a a-b5/369  a-c3/788  13  
88/42 b 75/332 a-d 5/743 a-e a-d275  b-f4/550  14  
25/25 b 13/281 a-g 6/676 a-f b-e63/236  b-f8/511  15  

25b 63/128 h 8/279 g e13/120  g8/109  16  
25/45 b 38/225 b-h 6/522 d-g a-b25/360  a-e8/651  17 

25/34 b 63/232 b-h 8/509 d-g a-d13/277  c-f5/507  18  
17/49 b 13/295 a-f 1/740 a-e a-d63/289  b-f1/561  19  
75/29 b 38/268 a-g 5/684  a-f a-d5/281  a-e1/608  20  
25/35 b 13/328 a-e 8/820 a-d a-b368  a-c4/764  21  
38/47 b 5/390 a 1/976 a-b a5/393  a1/869  22  
5/44 b 25/221 d-h 4/500 d-g a-c75/302  b-f9/528  23  
43/35 b 63/362 a-b 895a-c a-c75/334  a-d4/733  24  
63/28 b 63/275 a-g 4/671 b-f a-e5/225  b-f8/526  25 

    باشند  درصد معنی دار نمی5باشند در سطح احتمال  ك میبراي هر صفت تفاوت دو میانگین که حداقل در یک حرف مشتر*
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 و براي 5مورفولوژیک در جدول  هاي علف باغ براي صفات فنولوژیک و ها بین ژنوتیپ مقایسه میانگین
دهی و نیز  با توجه به تاریخ خوشه.  نشان داده شده است6صفات عملکرد علوفه و عملکرد بذر در جدول 

. عنوان زودرس ترین شناسایی گردید  به18هاي مورد مطالعه، ژنوتیپ  ین ژنوتیپتاریخ گرده افشانی در ب
 140بیش از (هاي پابلند  این ژنوتیپ از یک اکوتیپ مجاري منشاء گرفته بود و از نظر ارتفاع جزء ژنوتیپ

 مورد ترین ژنوتیپ عنوان دیررس  روز تا گرده افشانی به62/67 با 20ژنوتیپ . محسوب گردید) متر سانتی
منشاء گرفته بود و از نظر ارتفاع ) استان سمنان(این ژنوتیپ از منطقه شاهرود . مطالعه تشخیص داده شد

زمان گرده افشانی مهمترین فاکتور محدودکننده در انتخاب والدین . کوتاهترین ژنوتیپ مورد مطالعه بود
  . انی بستگی داردباشد زیرا که  امکان ایجاد تالقی تصادفی به همزمانی گرده افش می

و در نتیجه (علف باغ  از جمله گیاهانی است که به لحاظ ژنتیکی ظرفیت تولید تعداد زیادي ساقه 
دهد که تفاوت و تنوع زیادي از نظر  نتایج این پژوهش نشان می. را داراست) قطر یقه پس از برداشت

 عدد ساقه در 75/218با  22این صفت در ژرم پالسم مورد بررسی وجود دارد بطوري که ژنوتیپ 
کمترین تعداد ساقه در بوته را به خود اختصاص دادند   عدد63/76 با 16بوته بیشترین و ژنوتیپ 

ها از نظر اجزاي عملکرد منجر به حصول تنوع قابل مالحظه بین  تنوع زیاد بین ژنوتیپ). 5جدول (
کمترین 16که همان ژنوتیپ  طوريب) 6جدول (ها از نظر عملکرد علوفه و عملکرد بذر گردید  ژنوتیپ

این ژنوتیپ کمترین قطر یقه را نیز . تولید علوفه خشک را در چین اول و دوم به خود اختصاص داد
از طرف . هاي کم تولید محسوب گردید به خود اختصاص داد و از نظر تولید بذر نیز جزء ژنوتیپ

بیشترین تولید علوفه را به خود اختصاص  گرم عملکرد علوفه در بوته 390 با بیش از 22دیگر ژنوتیپ 
اي را از خود نشان  هاي مورد مطالعه از نظر عملکرد بذر تنوع قابل مالحظه بطور کلی ژنوتیپ. داد

هاي اقتصادي و  ویژه پتانسیل تولید بذر در کنار سایر ویژگی اصالح خصوصیات تولید مثلی و به. دادند
اي برخوردار بوده است زیرا ارقام پرمحصول   اهمیت ویژهها همواره از توجه و اکولوژیک در گراس

جدید باید از توان بذردهی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند در سطح وسیع کشت شوند و از طرفی 
هر چند ). 1983نویین و اسلیپر، (هاي تولید بذر مقرون به صرفه باشد  تکثیر و توسعه آنها براي شرکت

دلیل ارتباط معکوس بین عملکرد علوفه و عملکرد بذر، اصالح توام این   بهشد که در گذشته تصور می
هاي زیادي روبروست، مطالعات اولیه توسط گریفیت  اي با پیچیدگی هاي علوفه دو ویژگی در گراس

کارهاي فایق  یکی از راه) خوشه(نشان داد که افزایش حداکثر عملکرد بذر در هر ساقه زایشی ) 1965(
در فسکیوي بلند . باشد اي می  ارتباط منفی بین عملکرد دانه و عملکرد بذر در ارقام علوفهآمدن بر این



  و همکارانرضا محمدي

 152

کسپر ( آمیز باشد عملکرد بذر موفقیت انتخاب براي اجزاي عملکرد توانسته است در بهبود
هایی که از نظر هر دو ویژگی  نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که امکان یافتن ژنوتیپ). 1990بورف،

  .طلوب باشند وجود داردم
 بر اساس خصوصیات فنوتیپی را نشان علف باغ ژنوتیپ 25 نمودار گروه بندي براي 1شکل 

 گروه مجزا که از سه  ژنوتیپ را در 25 توانست 13تجزیه واریانس در محل فاصله اقلیدسی . دهد می
انتظار می رود، با توجه به همانگونه که . بندي نماید داري داشتند، طبقه نظر اکثر صفات تفاوت معنی

گزینش شده ) جامعه متنوع(هاي مورد بررسی از یک توده محلی دگرگشن  اینکه هر یک از ژنوتیپ
هاي اولیه وجود  بندي براساس فواصل ژنتیکی و منشاء جغرافیایی توده اند، تطابقی کلی بین نحوه گروه

هاي نزدیک قرار  اء مشترك در زیر گروههاي داراي منش نداشت با این حال بطور موردي برخی ژنوتیپ
 و تنوع )Heterogeneity (معتقدند هرقدر نامتجانسی) 2000( ریوز و همکاران - رولدان. گرفتند

هاي مورد مطالعه زیاد باشد، احتمال عدم تطابق بین تنوع جغرافیایی و تنوع  ژنتیکی در بین نمونه
  . ژنتیکی بیشتر است

دهد که گروه سوم از نظر عملکرد علوفه  نشان می) 7جدول (ها  روهمقایسه میانگین صفات براي گ
 13(این گروه حداکثر تعداد . داري را نشان داد و عملکرد بذر نسبت به دو گروه دیگر برتري معنی

هاي این گروه از نظر اجزاي عملکرد شامل قطر یقه، تعداد ساقه  ژنوتیپ.  را در خود جاي داد)ژنوتیپ
 قطر یقهداري از نظر ارتفاع و  ین مقادیر را به خود اختصاص داد با این حال تفاوت معنیو ارتفاع باالتر

ها به   و از نظر تاریخ گرده افشانی نیز گروهها وجود نداشت هاي این گروه با سایر گروه بین ژنوتیپ
منظور   آتی بههاي عنوان یک نکته مثبت براي طراحی پروژه تواند به این نتیجه می. یکدیگر نزدیک بودند

هاي  از گروه(هاي دور  ایجاد واریته ترکیبی محسوب گردد زیرا پس از انتخاب والدین از بین ژنوتیپ
تصادفی میان  ، ترکیب آنها براي ایجاد واریته با هتروزیس مطلوب، مستلزم انجام تالقی)مختلف
ودناسازگار، انجام تالقی هاي دگرشن خ عبارت دیگر از آنجایی که در گراس به. باشد ها می ژنوتیپ

هاي  ، توان ایجاد پنجهگیرد، ارتفاع افشانی بین چند والد صورت می گرده کراس یا آزاد بصورت پلی
تواند  افشانی از جمله خصوصیاتی هستند که تنوع در آنها بین والدین می  و تاریخ گردهجدیدبارور 

فانگ، (رانده شدن ژنتیکی گردد  کاهش کیفیت بذر و حدوث ،هاي جور شده موجب انجام تالقی
2004 .(  
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   شدهيریگ ات اندازهی بر اساس خصوصیمورد بررسعلف باغ  يها پی ژنوتيا  نمودار خوشه-1شکل  
 
 
 
 

  1گروه 

  2گروه 

  3گروه 
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 میانگین صفات در هر یک از گروه هاي حاصل از تجزیه کالستر بر اساس خصوصیات فنوتیپی -7جدول 
  *هاي علف باغ در ژنوتیپ) مورفولوژیک(

  رتفاعا
  )متر سانتی(

  قطر یقه
 )متر سانتی(

تعداد 
  ساقه

  افشانی گرده
  )روز(

  عملکردبذر
  )گرم(

عملکرد علوفه 
 2خشک چین

  )گرم(

عملکرد علوفه 
 1چین شکخ

 )گرم(

  گروه

12/122 a 37/27 a 150a 55a 78/24 b 98/251 b 33/220 b اول گروه  

32/127 a 21/23 b 121b 62/49 ab 46/35 a 18/176 c 04/232 b ه دومگرو 

81/134 a 79/27 a 165a 34/48 b 63/39 a 306a 330a سوم گروه  

  .دار است  درصد معنی5باشند در سطح   براي هر صفت تفاوت بین میانگین دو گروه که حداقل در یک حرف مشترك می*
  

 عملکرد بذر چین اول، لحاظ عملکرد علوفهکه از  ژنوتیپ را در خود جاي داد 7تعداد گروه دوم 
 با این . چین دوم در مرتبه سوم قرار گرفتندعملکرد علوفه از نظر ودر مرتبه دوم  خ گرده افشانیو تاری

 تفاوت آماري  و عملکرد چین اول ارتفاع،افشانی هاي اول و دوم از نظر تاریخ گرده وجود گروه
 را به خود کمترین عملکرد بذر ژنوتیپ را در خود جاي داد که 5 تعداد اولگروه ). 7جدول ( نداشتند

  .اختصاص دادند و از نظر عملکرد علوفه نیز در حد متوسط بودند
نتایج نشان داده (ها   و ماتریس فواصل نمونه)1 شکل(نتایج تجزیه کالستر شامل نمودار گروهبندي 

عنوان یک روش تحلیل چند متغیره حاکی از آن است که بر مبناي کلیه خصوصیات   به)است نشده
تواند ما  ها وجود دارد بطوري که این اطالعات می  فاصله ژنتیکی زیادي بین ژنوتیپاندازه گیري شده

اصوال در تجزیه . ها یاري دهد عنوان والدین اولیه براي تالقی ها به را در شناسایی دورترین ژنوتیپ
یگر هایی که داخل یک گروه یا زیرگروه قرار می گیرند قرابت ژنتیکی بیشتري به یکد کالستر ژنوتیپ

را براي ) یا زیر کالستر( گزینش یک ژنوتیپ برتر از هر کالستر )2005(کولیکر و همکاران . دارند
 Syn1تشکیل یک زیر مجموعه متنوع از والدین، مناسب تشخیص داده و نشان دادند که واریته ترکیبی 

ون یک کالستر  حاصل از این والدین هتروزیس بیشتري در مقایسه با والدینی که همه از درSyn2و 
ژنتیکی زیادي بین  تنوع دهد که نه تنها  نتایج  تحقیق حاضر نشان می. انتخاب شده بودند، داشتند

یک  ها که از بلکه وجود فاصله ژنتیکی قابل مالحظه بین برخی ژنوتیپژنوتیپ ها وجود دارد، 
لزوم توجه به تنوع ، حاکی از )20 و 2 هاي عنوان مثال ژنوتیپ به(جمعیت خاص گزینش شده بودند 
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این رویکرد با توجه به میزان باالي دگرگشنی در . درون براي گزینش در جوامع این گونه گیاهی است
  . این گیاه علوفه اي و مرتعی قابل تفسیر است

  

  گیري کلی نتیجه
 پژوهش حاضر در تطابق با مطالعات مشابه در دیگر گیاهان حاکی از آن است که آزمون نتایج
تري از پتانسیل ژنتیکی آنها در اختیار اصالحگر قرار  تواند برآورد دقیق  میعلف باغهاي  نوتیپکلونی ژ

پذیري  هاي پرهزینه براي قابلیت ترکیب  داده و امکان حذف افراد نامطلوب را قبل از ورود به آزمون
و محیطی فراهم ها در خزانه کلونی تخمین بهتري از واریانس ژنتیکی  فراهم آورد زیرا تکرار کلون

 قادر به منتفی ساختن لزوم آزمون نتاج این گونههاي کلونی در  با این حال اینکه آیا آزمون. سازد می
گیري از ابزارهاي  ها با بهره باشد، نیازمند مطالعات تکمیلی بویژه تایید میزان قرابت ژنتیکی کلون می

گیري قابلیت  هاي ناتنی و اندازه ج فامیل و نیز تایید توسط آزمون نتاDNAمولکولی نظیر مارکرهاي 
هاي بعدي  اي ارزشمند جزء پروژه باشد که در مسیر اصالح این گونه علوفه پذیري عمومی می ترکیب

  .تعریف گردیده و در حال بررسی است
  

  تشکر و قدردانی
کارشناس زراعت و اصالح (وسیله از همکاري صمیمانه خانم مهندس بهاره طهماسبی  بدین

  .گردد در این طرح تشکر و قدردانی می) تاتنبا
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Abstract 

Orchard grass (Dactylis glomerata), a pasture and forage grass, has wide 
genetic distribution in Iran. Evolution of germplasm and selection of suitable 
genotypes is the first step for developing adaptable synthetic varieties. In order to 
investigate production potential, variation and genetic similarity of Iranian Orchard 
grass genotypes, an experiment was conducted using clonally propagated materials. 
Genotypes were evaluated for agronomic, phenological and morphological 
characters under a randomized complete block design during 2005 and 2006. 
Results showed that there are significant differences between genotypes for all of 
the traits indicating a broad genetic diversity in this germplasem. Genotypic 
coefficients of variability for seed and forage yield were highest while the lowest 
belonged to phenological traits, plant height and crown diameter. The highest 
estimates of heritability were observed for days to headings, days to pollination and 
plant height, while the lowest was for crown diameter. Applying cluster analysis on 
the studied attributes, three groups were obtained. Regarding all measured 
characters the least and the most similar accessions were identified to be used in 
the further breeding projects. Finally, on the basis of the results it can be concluded 
that clonally evaluations trails can be useful to estimate genetic variation and 
selection of appropriate parents for conducting advanced breeding programs. 
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