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  1چكيده
اي  ها از اهميت ويژه هاي اقتصادي و اكولوژيكي در گراس توليد بذر در كنار ساير ويژگيتكثير و 

در زمينه ميزان تنوع ژنتيكي خصوصيات بذري و ارتباط آنها با يكديگر اطالعات . برخوردار است
ن اي.  استتوليد كشور، در دسترس و پراس سازگارعنوان يك گر در گونه فسكيوي بلند به اندكي

منظور بررسي تنوع  متغيره بهتحليل چند هاي تجزيه و گيري از برخي روش  بهرهپژوهش با هدف
بندي و تشخيص روابط بين  ژنتيكي عملكرد و اجزاي عملكرد بذر، تعيين همبستگي صفات، گروه

نتايج .  نمونه فسكيوي بلند انجام گرفت46د هاي سهيم در توجيه تنوع عملكر صفات و تعيين ويژگي
 دامنه تغييرات وسيع و ضرايب تنوع ژنتيكي قابل مالحظه براي اكثر خصوصيات مورد مطالعه بيانگر

نويد  ژنتيكي عملكرد و اجزاي عملكرد بذر هاي اصالحي را در بهبود باالي روشبود كه كارايي 
گيري  زهكرد دانه در بوته با كليه خصوصيات مورد اندا نتايج همبستگي صفات نشان داد كه عمل.دهد مي

. حاصل گرديد) 91/0(باالترين همبستگي آن با تعداد دانه در بوته دارد و داري  همبستگي مثبت و معني
مورد بررسي قرار گرفت كه همبستگي هر ) طول و عرض(در اين پژوهش دو ويژگي از برگ پرچم 

 بودآن  بيانگرها  نتايج تجزيه به عامل. دار بود خوشه مثبت و معنيدو ويژگي با عملكرد دانه و باوري 
بر توجه به عوامل اندازه و كارايي سيستم توليد  كه براي اصالح عملكرد بذر در فسكيوي بلند عالوه

 يك شاخص رگرسيوني همچنين در. عامل ويژگي برگ پرچم نيز در نظر گرفته شودبهتر است مثلي، 
عداد خوشه، تاكيد اصلي بايستي برروي باروري خوشه باشد كه بر ت  عالوهدانهبراي بهبود عملكرد 

مستقيم مورد استفاده تواند در انتخاب غير صورت معياري از وزن دانه در خوشه و طول خوشه مي به
  . قرار گيرد

  
  همبستگي ؛ فسكيوي بلند؛ملكرد دانه؛ عتنوع ژنتيكي؛برگ پرچم :هاي كليدي واژه

                                                 
  majidi@cc.iut.ac.ir:  مسئول مكاتبه-*
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  مقدمه
در  .اسـت مطرح  عنوان يكي از اركان كشاورزي در هر كشوري          بهپروري   و صنعت دام  لوفه  توليد ع 

علوفـه   اي از   بخـش قابـل مالحظـه      رغم وجود تنوع اقليمي وسيع و ذخاير ژني ارزشمند، هنوز          بهايران  
نظيـر  گياهاني  گيري از     اين امر ضرورت بهره    .گردد مين مي أاز طريق واردات ت   يني  ئ مواد پروت  دامي و نيز  

بـر كـاربرد در      فسكيوي بلند كه به دامنه وسيعي از شرايط  نامساعد محيطـي سـازگاري دارد و عـالوه                 
 افـزايش توليـد علوفـه در      .  از پتانسيل توليد زراعـي نيـز برخوردارنـد را نمايـان سـاخته اسـت                ،مراتع
 پـروري  نعت دام بر گـسترش صـ     تواند عالوه  ميسازگار  با استفاده از گياهان     هاي زراعي و مرتعي      بخش

هـاي كالسـيك     طي قرن گذشـته روش     .هاي طبيعي نيز گردد    منجر به حفظ پايداري مراتع و اكوسيستم      
منظور افزايش توليد و     اي و چمني به    هاي علوفه  اصالح نباتات بيشترين نقش را در بهبود ژنتيكي گراس        

 ).2001 همكاران، وانگ و( توسعه كاربرد آنها داشته است
اسـت كـه   ا جـنس فـستوك  در سـاله و سردسـيري      هاي هگزاپلوئيد، چند    يكي از گونه  فسكيوي بلند   

دليل خصوصياتي همچون توان سازگاري به شرايط مختلف محيطي و توليد بـاال از اهميـت خاصـي                   به
ل نامـساعد و  عوامـ  دليل توليـد مناسـب، بنيـه قـوي، مقاومـت در برابـر       هبكه   طوري  به ،برخوردار است 

 در كشت زراعي نيز به تنهـايي  .شود  ميعنوان يكي از اجزاي اصلي مراتع محسوب      هاي محيطي به   تنش
از علوفـه آن  . كنـد  ها، به لحاظ كمي و كيفي علوفـه مطلـوبي توليـد مـي     صورت مخلوط با لگوم    و يا به  

وسـت،  (توان به شكل چراي مستقيم، توليد علوفه خشك و نيـز علوفـه سـيلو شـده اسـتفاده كـرد                       مي
ها و نواحي كوهـستاني       و در اكثر مراتع، چراگاه     در ايران نيز پراكنش خوبي دارد      بلند   فسكيوي ).1994

 با اين حال كشت زراعي آن در ايران هنوز رايج           .رويد  مي به ويژه مناطق مركزي، غربي و شمالي كشور       
يـده   و تحقيقات بسيار اندكي در زمينه اصالح و زراعت آن انجام گرد            )2001نكويي،   خيام(نشده است   

هاي  كشور سبب شده كه اين گياه در سالضرورت خودكفايي در توليد علوفه و نيز احياي مراتع . است
  ). 2009مجيدي و همكاران، (خير بيشتر مورد توجه قرار گيرد ا

هـاي   مثلي و به ويژه پتانسيل توليـد بـذر در كنـار سـاير ويژگـي               اصالح و بهبود خصوصيات توليد    
م  زيرا ارقـا   .اي برخوردار بوده است    ها همواره از توجه و اهميت ويژه       گراساقتصادي و اكولوژيكي در     

دهي مطلوبي برخوردار باشند تا بتوانند در سطح وسيح كشت شـوند            پرمحصول جديد بايد از توان بذر     
نـويين و اسـليپر،     (هاي توليد بذر مقرون بـه صـرفه باشـد            و از طرفي تكثير و توسعه آنها براي شركت        

ين حال وجود همبستگي منفي بين عملكرد دانه و عملكرد علوفه از مشكالت اصالح براي               با ا ). 1983
نشان داد كـه افـزايش حـداكثر        ) 1965(مطالعات اوليه توسط گريفيت     . افزايش عملكرد بذر بوده است    
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يكي از راهكارهـاي فـايق آمـدن بـر همبـستگي منفـي بـين                ) خوشه( عملكرد بذر در هر ساقه زايشي     
در فسكيوي بلند انتخاب براي اجزاي عملكـرد        . باشد اي مي  ه و عملكرد بذر در ارقام علوفه      عملكرد دان 

  ). 1990بور، كسپر( آميز باشد عملكرد بذر موفقيت توانسته است در بهبود
نژادي است  هاي به ترين مراحل پروژه بررسي و تحليل تنوع ژنتيكي در ذخاير توارثي موجود از مهم   

هـا   مجموعهنژادگر را در تشخيص زير ها را فراهم آورده و به  توصيف دقيق نمونه وبندي كه امكان گروه  
محمدي (كند   هاي اصالحي آتي وجود دارد، ياري مي       ثر آنها در برنامه   ؤهايي كه امكان استفاده م     و نمونه 

 و به   اي را از نظر خصوصيات بذري      تنوع ژنتيكي قابل مالحظه   ) 1983(نيون و اسليپر    ). 2003و پرسنا،   
مطالعـه  ) 2004(فانـگ و همكـاران      .  الين فسكيوي بلند گزارش نمودند     15ويژه براي عملكرد بذر در      

باشد به اجرا گذاشـتند   كه از اجداد فسكيوي بلند مي) F. pratensis(مشابهي را در فسكيوي مرتعي 
عنـوان يكـي از    بـه تواند  بر اجزاي متداول براي عملكرد، عرض برگ نيز مي    و گزارش نمودند كه عالوه    

تنوع ژنتيكي بـااليي    ) 1994(پاوتي و همكاران    . ثيرگذار بر عملكرد بذر مطرح باشد     أخصوصيات مهم ت  
 گـزارش كردنـد كـه همبـستگي          نمودند و   ژنوتيپ فسكيوي بلند مشاهده    23را براي صفات بذري در      

از صـفات بـذري بـراي       وان  ت كه نمي  طوري هداري بين صفات بذري و كيفيت علوفه وجود ندارد ب          معني
هـاي   گزارش كردند كه قـارچ    ) 2007(مجيدي و همكاران    . مستقيم كيفيت علوفه استفاده كرد    بهبود غير 

زيست با فسكيوي بلند قادرند ميزان تنوع ژنتيكي برخي خصوصيات بذري فسكيوي بلند              اندوفايت هم 
 .نـوتيپي و ژنتيكـي ايجـاد كننـد         و نوعي اريبـي در بـرآورد واريـانس ف          دهندداري تغيير    طور معني  هرا ب 

هاي بـذري داراي تنـوع ژنتيكـي         اي نيز نشان داده است كه ويژگي       هاي علوفه  مطالعات در ديگر گراس   
كـسلر و   ؛  2009داس و تاليـافرو،     (ثر واقـع شـده اسـت        ؤ و انتخاب براي بهبود آنهـا مـ        هستندمناسبي  

  )1987؛ بوگ، 2003همكاران، 
سـاله بـودن و     مسايلي نظيـر پيچيـدگي ژنتيكـي، چند       دليل   لند به چند اصالح ژنتيكي فسكيوي ب     هر

هـايي   ، بـا محـدوديت    )2006اسليپر و پولمن،    (باشد    اي نيز مي   دگرگشني، كه خاص اكثر گياهان علوفه     
كمبـود تنـوع ژنتيكـي      در اين گونه گياهي     نژادي   كننده به ، با اين حال يكي از عوامل محدود       روبروست

 از صفات كمي و كيفي در اين گياه تنوع ژنتيكي كـافي  بعضيكشورها براي كه در برخي     طوري است به 
 وپالسم گيـاهي در دنياسـت         ايران يكي از منابع سرشار به لحاظ ژرم        ).2000،  ها(يافت نگرديده است    

همچنين كشور ما از مراكز تنوع و       . اي در سطح كشور پراكنده است       نباتات علوفه   انواع  وسيعي از  دامنه
رسد از تنـوع ژنـي ارزشـمندي بـراي ايـن گيـاه               گردد و به نظر مي     سكيوي بلند محسوب مي   پراكنش ف 
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تواند زمينه را براي اصالح      برداري از اين تنوع مي     آوري، ارزيابي و بهره    شناسايي، جمع . برخوردار باشد 
سكيوي در زمينه ميزان و الگوي تنوع ژنتيكي خصوصيات بذري در فـ           . و توسعه ارقام مفيد فراهم آورد     

گيـري از برخـي       بر اين اساس اين پـژوهش بـا هـدف بهـره           . بلند اطالعات چنداني در دسترس نيست     
بنـدي و تـشخيص      ن همبستگي بين صـفات، گـروه      يمنظور تعي  متغيره به  تحليل چند  هاي تجزيه و   روش

هـاي طبيعـي و ارقـام        هاي سهيم در توجيه تنـوع عملكـرد در تـوده           روابط بين صفات و تعيين ويژگي     
  . فسكيوي بلند انجام گرفت

  
  ها مواد و روش

 نمونه فسكيوي بلند ايراني و خـارجي  46 در اين پژوهش تعداد   :مواد ژنتيكي و نحوه اجراي آزمايش     
آوري  از مناطق مختلف كشور جمـع     مستقيم  طور    بههاي بومي    توده. استفاده گرديد  عنوان مواد ژنتيكي   به

طي پـاييز و  .  تهيه شدند1سسه آگروبوتاني مجارستانؤ بذر مهاي خارجي همگي از بانك  شدند و نمونه  
حاوي خاك سبك لـومي در گلخانـه دانـشگاه صـنعتي             هاي پالستيكي بزرگ   گلدان زمستان نشاءها در  

 1383 و   1382هـاي     طـي سـال     و ندشـد  منتقـل     مزرعه  به 1381ماه  در اسفند    و   ندگرديداصفهان تهيه   
هاي كامل تصادفي با سـه تكـرار و          مورد استفاده، بلوك  آماري   طرح .برداري قرار گرفتند   تحت ياداشت 

آبيـاري اول    .متـر بـود     سـانتي  40  رديـف  و درون  ا فواصل بين  ببوته   10هايي با     رديف هر كرت شامل  
هـاي هـرز     وجين علف . بار انجام شد    روز يك  7هاي بعدي هر     آبياري  و نشاءها كشت    از بالفاصله پس 

هـاي   ا توجه به اينكه سال اول در گـراس        ب. روش دستي صورت گرفت   طي سه نوبت در طول دوره به        
هـا وارد نـشد و از    باشند، اطالعات اين سـال در تجزيـه و تحليـل      اي گياهان در حال استقرار مي      علوفه
ــايج اســتفاده گرديــد ) 1383(هــاي ســال دوم  داده ــراي تحليــل نت ــا شــروع. ب ــين   گــردهب افــشاني اول

اي از صـفات شـامل تعـداد خوشـه در             و در نهايت مجموعه    انجام شد ماه    خرداد ها در  برداري ياداشت
از تقسيم وزن [، تعداد دانه در خوشه، وزن دانه در خوشه، باروري خوشه    )متر سانتي(بوته، طول خوشه    

دانـه،   هزار ، وزن )2004فانـگ و همكـاران،       ()]متـر  سـانتي (به طول خوشـه     ) گرم ميلي(دانه در خوشه    
دانـه و سـپس     يم وزن دانه در بوته به وزن هزار       از تقس (، تعداد دانه در بوته      )گرم(وته  عملكرد دانه در ب   

گيري  اندازه) متر سانتي(و عرض برگ پرچم     ) متر سانتي(، طول برگ پرچم     )1000ضرب كردن در عدد     
  . گرديد

                                                 
1- Hungarian Institute for Agrobotany (HIFA), Tapioszele, Hungry 
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 اجـزاء  آمار توصيفي و ضرايب تنـوع ژنتيكـي صـفات مختلـف از طريـق         : هاي آماري  تجزيه و تحليل  
منظور تعيـين    به. ريانس با استفاده از اميد رياضي ميانگين مربعات طرح آماري برآورد گرديد           امتشكله و 

 1از رگرسـيون گـام بـه گـام        سپس  . شدارتباط بين صفات مختلف، ابتدا همبستگي بين صفات محاسبه          
 اين روش   .رديدگمنظور تعيين صفاتي كه سهم بيشتري در توجيه تنوع عملكرد علوفه دارند، استفاده               به

ر أثيرگـذار بـر يـك متغيـ       تاي از متغيرهاي مستقل       مجموعهسوم براي انتخاب زير   رهاي م  از جمله روش  
اسـتفاده  صفات و كـشف روابـط پنهـاني بـين آنهـا      بندي  منظور گروه  به ها از تجزيه عامل  . باشد تابع مي 
. بندي نمود وسيله همبستگي بين آنها گروه ه برود متغيرها را بتوان   ها انتظار مي     در تجزيه به عامل    .گرديد

در اين صورت منطقي است كه بيان شود متغيرهاي هر گروه ساختار خاصي دارنـد كـه عـاملي باعـث                     
جانـسون و    (عبارت ديگر باعث ايجاد همبستگي باال بين آنهـا شـده اسـت             ايجاد آن ساختار گشته و به     

هـا    ي اصـلي انجـام گرديـد و عامـل         ها  روش مؤلفه ه  ا ب ه  در اين تحقيق تجزيه به عامل     ). 1996ويچرن،  
 افزار هاي آماري به كمك نرم     جزيه و تحليل  ت .منظور توجيه بهتر به روش وريماكس دوران داده شدند         به

SAS و SPSS افزار   به كمك نرمها ول ترسيم نمودارها و جد،پردازي هاد دوExcel انجام گرديد. 
 

  نتايج و بحث
آمار توصيفي مربوط به صفات بذري در ارقام و جوامع طبيعي فـسكيوي             : ي و ميزان تنوع   آمار توصيف 

به همراه ضرايب تنوع ژنتيكي در جـدول        ) دامنه تغييرات  (حداكثر مقادير حداقل و  ،  شامل ميانگين بلند  
 بيـانگر دامنه كل تغييرات براي اكثر صفات طيـف وسـيعي را نـشان داد كـه                 .  نشان داده شده است    )1(

 30/118 تا   23/10عنوان مثال دامنه عملكرد بذر از        به. باشد وجود تنوع باال بين جوامع مورد بررسي مي       
مقـدار حـداقل    برابـر  10دهد تفاوت بين حداقل و حداكثر صـفت بـيش از    گرم متغير بود كه نشان مي     

انتخـاب بـراي   دهـد كـه    وجود دامنه تغييرات وسيع براي اكثر صفات مورد مطالعه نـشان مـي         . باشد مي
  .تواند سودمند باشد پالسم مي اهداف مختلف در اين ژرم

از جملـه   ) نسبت واريانس ژنتيكي به واريـانس فنـوتيپي بـر حـسب درصـد              (ضريب تنوع ژنتيكي  
. باشـد  هايي است كه براي مقايسه نسبي ميزان تنوع ژنتيكي بين صـفات مختلـف مناسـب مـي                  شاخص

 درصد براي   74/14يكي از   رسي نشان داد كه ضرايب تنوع ژنت      مقادير اين شاخص براي صفات مورد بر      
 باال بـودن ضـريب تنـوع        ).1جدول  (  درصد براي تعداد دانه در بوته متغير بود        95/42دانه تا   وزن هزار 

                                                 
1- Stepwise Regression 
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 آن است كه اين صـفت از پتانـسيل بهبـود كـافي برخـوردار        بيانگر) 04/41(ژنتيكي براي عملكرد دانه     
 قابل مالحظه در اين     تنوعوجود  .  قرار داشتند  28/33 تا   74/14 در محدوده    ساير ضرايب تنوع   .باشد مي
هاي اصالحي را در بهبود اين صفات و صفات          كارايي باالي روش  پالسم از نظر خصوصيات بذري       ژرم

  .دهد مرتبط با آنها نويد مي
  

  . آمار توصيفي مربوط به صفات بذري در ارقام و جوامع طبيعي فسكيوي بلند-1 جدول
  ضريب تنوع ژنتيكي  حداكثر  حداقل  ميانگين ±انحراف معيار  صفت

  04/41  30/118  23/10 52/52±22/27  عملكرد دانه در بوته
  19/26  291  17/74  37/160±90/48  تعداد خوشه در بوته
  5/28  24/241  88/41  23/130±53/46  تعداد دانه در خوشه
  95/42  47817  5697  20793±10504  تعداد دانه در بوته

  74/14  16/3  50/1  52/2±43/0  دانهوزن هزار
  28/33  07/547  87/83  89/309±47/115 وزن دانه در خوشه

  78/14  53/27  36/12  25/19±24/3  طول خوشه
  68/26  55/28  13/6 24/16±24/5 باروري خوشه

  22/31  53/165  93/55  89/92±49/23  طول برگ پرچم
  36/35  80/7  33/4  17/5±68/0  عرض برگ پرچم

  
 نـشان   2در جـدول    ضرايب همبستگي بين عملكرد بذر و خصوصيات مرتبط با آن            :همبستگي صفات 

گيـري همبـستگي مثبـت و     دانه در بوته با كليه خـصوصيات مـورد انـدازه        عملكرد   صفت. اند  داده شده 
نـه  داري نشان داد كه با توجه به اينكه اكثر خصوصيات مورد بررسي از اجزاي اصـلي عملكـرد دا           معني

ا صفت تعداد دانـه  حداكثر همبستگي عملكرد دانه ب. باشد روند اين نتيجه دور از انتظار نمي  به شمار مي  
مـشاهده   )68/0(و تعـداد خوشـه در بوتـه         ) 75/0( و پس از آن با وزن دانه در خوشه           )91/0(در بوته   
ود، ايـن همبـستگي     اگرچه عملكرد دانه حداقل همبستگي را با طول و عرض برگ پرچم دارا ب             . گرديد

  .دار بود  درصد معني1نيز در سطح 
داري با تعداد دانـه در بوتـه داشـت و            در بين اجزاي عملكرد تعداد خوشه در بوته همبستگي معني         

هاي مرتبط با توليد بذر كه در اين مطالعه          يكي از شاخص  . دار نبود  ارتباط آن با ساير خصوصيات معني     
خوشه بود كه با اكثر اجزاي عملكرد به غير از تعداد خوشه در بوتـه               باروري  گرفت،  مورد بررسي قرار    
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ازاي هر خوشه محاسـبه      با توجه به اينكه اين شاخص به      . داري نشان داد   و طول خوشه همبستگي معني    
از آنجـايي كـه     . رسـد  آن با تعداد خوشه در بوته بـديهي بـه نظـر مـي             ) استقالل(گردد، عدم ارتباط     مي

و هر دوي آنهـا بـا       ) 2، جدول   87/0(ت با وزن خوشه در بوته همبستگي داشت         باروري خوشه به شد   
دليـل سـهولت     هوزن دانه در خوشه ب    ) 2، جدول   75/0 و   63/0(باشند    بسته مي  عملكرد دانه در بوته هم    

 . منظور توليد بذر به جاي باروري خوشه استفاده گردد تواند براي انتخاب به گيري مي بيشتر در اندازه

  
  .*در بررسي ارقام و جوامع فسكيوي بلند ضرايب همبستگي بين صفات بذري -2ل جدو

 صفت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         1 
 عملكرد دانه در -1

  )گرم( بوته

        1 68/0 
 تعداد خوشه در -2

  بوته

       1 20/0  65/0 
 تعداد دانه در -3

  خوشه

   بوته تعداد دانه در-4 91/0 70/0 68/0 1      

     1 03/0  32/0- 36/0-  42/0 
 دانه وزن هزار-5
  )گرم(

    1 48/0 65/0 75/0 13/0 75/0 
  وزن دانه در خوشه-6
 )گرم(

   1 52/0 15/0  46/0 41/0 12/0 51/0 
  طول خوشه-7
  )متر سانتي(

  1 14/0 87/0 44/0 55/0 73/0 14/0 63/0 
  باروري خوشه-8
 )متر گرم بر سانتي(

 1 41/0 31/0 48/0 13/0 52/0 34/0 31/0 41/0 
  طول برگ پرچم-9
  )متر سانتي(

1 72/0 42/0 18/0  41/0 04/0 48/0 35/0 25/0 40/0 
 عرض برگ پرچم -10

 )متر ميلي(
دار   درصـد معنـي    1 در سـطح احتمـال       34/0تر از     درصد و بزرگ   5 در سطح احتمال     24/0تر از    ضرايب همبستگي بزرگ  *

  .باشند مي
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مورد بررسي قرار گرفت كه همبستگي هر       ) طول و عرض  (اين مطالعه دو ويژگي از برگ پرچم        در  
همبستگي طول و عرض برگ پرچم با ساير        . دار بود   درصد معني  1دو ويژگي با عملكرد دانه در سطح        

ايـن نتـايج    . دار بـود   نيز معني ) به غير از تعداد خوشه در بوته و طول خوشه         (خصوصيات مورد مطالعه    
هاي پرچم آنها از مساحت بيشتري برخوردار بودند داراي وزن دانـه             هايي كه برگ   دهد خوشه  نشان مي 

اي  هاي علوفـه  در رابطه با اهميت برگ پرچم در گراس . اند در خوشه و نيز باروري خوشه باالتري بوده       
ارتبـاط بـين    براي اولين بار بـه وجـود        ) 2004(فانگ و همكاران    . مطالعات اندكي صورت گرفته است    

كه همبستگي عملكرد بذر با طـول و عـرض بـرگ             طوري هاندازه برگ پرچم و عملكرد دانه پي بردند ب        
 1/0سـطح  (دار   گزارش نمودند كه به لحـاظ آمـاري نيـز بـسيار معنـي            51/0 و   44/0ترتيب   پرچم را به  

خوبي مشخص شده است زيرا بخش ه اهميت برگ پرچم در افزايش عملكرد بذر غالت ب    . بود) درصد
ـ        نتقال يافته به دانه در دوران پر      ي ا يتوجهي از مواد غذا    قابل گـردد   مين مـي  أشدن دانه، از بـرگ پـرچم ت

ساله رقابـت بـراي جـذب مـواد غـذايي، شـديدتر از              هاي چند   در گراس ). 1974ميلسورپ و موربي،    (
هاي در حال رشد سريع نظير       ده يعني اندام  كنن اي است زيرا بذرها بايد با ساير مخازن جذب         غالت دانه 

معتقـد  ) 1990(الجرسما  ). 2004فانگ و همكاران،    (هاي رويشي جديد نيز رقابت كنند        ها و پنجه   ريشه
شود امـا درصـد بـااليي از         چه ظاهر مي   ها در ابتدا تعداد زيادي گل      است كه شايد دليل اينكه در گراس      

مطالعات با استفاده از كربن     . مين مواد غذايي باشد   أدر رقابت براي ت   مانند، ناشي از ناكامي      آنها عقيم مي  
ر نقـل و  تـرين انـدام از نظـ    نشان داده كه برگ پرچم فعـال ) Lolium perrene( در چچم دايمي 14

از آنجايي كه چچم دايمي از      ). 1984كليميس و هبلسويت،    (باشد   شدن دانه مي  انتقال مواد در دوران پر    
بنابراين . توان مكانيزم مشابه را براي فسكيو انتظار داشت        باشد، مي  وندان فسكيو مي  ترين خويشا  نزديك

تواند بخشي از    اند كه مي   برخي محققان عرض برگ پرچم را نيز از اجزاء عملكرد دانسته و عنوان كرده             
  ).2004فانگ و همكاران، (كند  تنوع عملكرد دانه را توجيه مي

هاي اصـلي، توجيـه تغييـرات         ها همانند تجزيه به مؤلفه      زيه به عامل  هدف روش تج  : ها  جزيه به عامل  ت
اين تفاوت كه تجزيه     باشد، با   موجود در تعدادي از متغيرهاي اوليه با استفاده از تعداد كمتري متغير مي            

از تجزيـه بـه   . هاي اصلي بر پايه يك مدل نسبتاً ويژه استوار اسـت     لفهؤها بر خالف تجزيه به م       به عامل 
بنـدي آنهـا بـر مبنـاي ايـن روابـط اسـتفاده                  منظور تفسير روابط موجود ميان صفات و گروه        ها به   عامل
گردد تا بدين طريق عوامل پنهاني كه موجب پديـد آمـدن سـاختار خـاص مـاتريس همبـستگي يـا           مي
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 در ايـن    هـاي انجـام شـده       در تجزيه . )1996جانسون و ويچرن،     (اند مشخص شوند    كواريانس گرديده 
  عامـل  سـه تعـداد     ،1تر از    هاي مشخصه بزرگ   ها و تعداد ريشه    با توجه به توجيه منطقي عامل      پژوهش
يافتـه، نـسبت    هـاي دوران  هـا شـامل بـار عامـل     نتايج حاصل از تجزيه به عامل  .  استخراج گرديد  پنهاني

  آورده 3 هاي مشخصه در جدول     واريانس توجيه شده توسط هر عامل، نسبت واريانس تجمعي و ريشه          
  .شده است

 
نسبت   افته، نسبت واريانس توجيه شده توسط هر عامل،       ي هاي دوران   بار عامل  ها شامل    نتايج تجزيه به عامل    -3 جدول

  . فسكيوي بلنددر ارقام و جوامع  صفات بذريهاي مشخصه تجمعي واريانس توجيه شده و ريشه
  صفت  بار عامل اول  بار عامل دوم  بار عامل سوم

  )گرم(عملكرد دانه در بوته   85/0   40/0   25/0
  تعداد خوشه در بوته  82/0   -27/0   15/0
  تعداد دانه در خوشه  55/0   48/0   29/0
  )گرم(دانه وزن هزار  -08/0   75/0   -09/0
  تعداد دانه در بوته  88/0  19/0   39/0
 )گرم(وزن دانه در خوشه   42/0   82/0  32/0

  )متر سانتي(طول خوشه   51/0   34/0   006/0
 )متر گرم بر سانتي(باروري خوشه   28/0   77/0   39/0

  )متر سانتي(طول برگ پرچم   25/0   15/0   84/0
 )متر ميلي(عرض برگ پرچم  15/0   07/0   92/0

  واريانس توجيه شده تجمعي  80/51   02/15   92/10
  ريشه مشخصه  80/51   82/66   74/77

  
د را توجيه نمودند كه از اين ميان سهم جو تنوع مو درصد از كل74/77 اول در مجموع عامل سه

 دانه در بوتهد ركلدر عامل اول، عم . درصد بود92/10 و 02/15، 80/51 ترتيب  بهسومتا عوامل اول 
و طول ) 55/0(تعداد دانه در خوشه  ،)88/0 (تعداد دانه در بوته، )82/0( تعداد خوشه در بوته، )85/0(

با توجه به اينكه در اين عامل عملكرد دانه به . بودندلي بزرگ و مثبت داراي بار عام) 51/0(خوشه 
تعداد خوشه، تعداد دانه و طول (و كار دارند نحوي با تعداد سر  همراه اجزايي از عملكرد كه به

در . گذاري گرديد مثلي نام اين عامل اندازه سيستم توليدتري بودند ، داراي بار عاملي بزرگ)خوشه
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داراي ) 77/0(و باروري خوشه ) 82/0(، وزن دانه در خوشه )75/0(دانه وزن هزارت عامل دوم صفا
رها همگي با وزن دانه و در واقع كارايي توليد بذر با توجه به اينكه اين متغي. ودندبيشترين بار عاملي ب

مل سوم، عا. گذاري گرديد مثلي ناموم تحت عنوان كارايي سيستم توليدسر و كار دارند، عامل پنهاني د
) 92/0(رگ پرچم و عرض ب) 84/0( براي دو صفت طول برگ پرچم داراي بار عاملي بزرگ و مثبت

تر برخوردار بودند بنابراين اين عامل، عامل برگ  ها در اين عامل از بار عاملي كوچكبود و سايرمتغير
  .گذاري گرديد پرچم نام
 مرتعـي  -اي هاي دو گراس علوفـه   رسي كلون منظور اصالح توليد بذر به مطالعه و بر        به) 1972(بين  
پرداخت و گزارش كـرد كـه افـزايش     Pheleum pratensis و Festuca arundinaceaمتداول 

ـ     توليد بذر از طريق دو سازوكار كلي امكان        جـم سيـستم    كـه توسـعه انـدازه و ح        طـوري  هپذير اسـت، ب
در درجـه اول و     ) اد دانـه در خوشـه     نظير افزايش در تعداد پنجه بارور، طول خوشه و تعـد          (مثلي  توليد

در درجـه دوم در بهبـود       )  بـاروري خوشـه    شامل افزايش وزن هزاردانـه و      (افزايش راندمان توليد بذر   
بر  عالوه) 3جدول  (ها در اين پژوهش      نتايج تجزيه به عامل   . ها نقش دارند   پتانسيل توليد بذر اين گراس    

طور قابل   هتواند ب  حت عنوان مساحت برگ پرچم نيز مي      دهد كه عامل سومي ت     ييد نتايج آنها نشان مي    أت
 درصد از كل تغييراتي كه توسط سـه         11كه حدود    طوري همالحظه بخشي از تنوع كل را توجيه نماييد ب        

  .گردد، مربوط به اين عامل است عامل اول توجيه مي
داراي بيـشترين    (دهد كه با توجه به عامـل اول        مي نشان   )3جدول   (ها  نتايج حاصل از تجزيه عامل    

تعـداد خوشـه، تعـداد      (كنند   مثلي گياه را تعيين مي    صفاتي كه اندازه سيستم توليد    ) دهكنن واريانس توجيه 
از آنجايي كه هـدف اصـلي روش         .ترين اجزاي عملكرد مطرح هستند     عنوان مهم  به) دانه و طول خوشه   

هـاي   همبـستگي (هـاي خـاص      ها كشف عوامل پنهاني است كه باعث ايجاد همبـستگي          تجزيه به عامل  
انـد، ايـن روش بـه تنهـايي          در ماتريس كوواريانس يا همبستگي شده     ) مأصورت تو  كوچك و بزرگ به   

بـراي آنكـه مـشخص شـود بيـشتر          از ايـن رو     . يداي اصلي عملكرد دانه را مشخص نما      تواند اجز  نمي
گـام   (اي  ون مرحلـه   از روش تجزيه رگرسي    ،گردد  تغييرات عملكرد توسط كداميك از صفات توجيه مي       

  .گرديد استفاده )به گام
منظور تعيين اجزاي عملكرد و افـزايش كـارايي انتخـاب از             در اصالح نباتات به   : گام به گام  رگرسيون  

در ايـن   . گردد  هاي مؤثر در دستيابي به اهداف اصالحي استفاده مي          عنوان شاخص  كمي به صفات  تعداد  
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هاي مختلفـي بـراي انتخـاب     روش. كاربرد گسترده دارد اي براي گزينش صفات    مسير رگرسيون مرحله  
 رگرسيون گام بـه گـام  به هاي موسوم  دارد كه از جمله روش اي از متغيرهاي مستقل وجود     مجموعهزير
جانـسون   (باشد  بر مبناي همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته مي    اين روش  ساسا. باشد  مي

 ×تعـداد خوشـه   (ير ديگر    از روي دو متغ    دانه در بوته عمالً   ر تعداد   تغي نظر به اينكه م    .)1996و ويچرن،   
دليل همبستگي بسيار شديد با عملكرد دانه، به تنهـايي وارد            حاصل شده بود و به    ) تعداد دانه در خوشه   
و سپس تجزيه رگرسيون گام به حذف گرديد رها ر از بين ساير متغياين متغيگرديد،   مدل رگرسيوني مي  

 دانـه اي به روش گام به گـام بـراي عملكـرد     نتايج حاصل از رگرسيون مرحله.  انجام گرديد گام مجدداً 
عنـوان متغيرهـاي     بـه ) به غير از تعداد دانه در بوته      ( شده   يگير  عنوان متغير تابع و ساير صفات اندازه       به

 به تنهايي   هوزن دانه در خوش   گردد    گونه كه مشاهده مي    همان. نشان داده شده است    4 مستقل در جدول  
 وزن دانه در خوشـه و طـول خوشـه          را تبيين نمود و پس از آن         دانه درصد از تغييرات عملكرد      70/55
 درصد از تغييرات    36/91ع  وجمدر م اين سه متغير    .  درصد وارد مدل گرديدند    2/1 و 40/34ترتيب با    به

  .را توجيه نمودنددانه عملكرد 
طول خوشـه و پـس از آن تعـداد خوشـه در      دهند كه    ينشان م ) پارامترها(ضرايب مدل رگرسيوني    

كـه افـزايش يـك       طـوري   بـه  .دارندثير را بر عملكرد دانه در بوته        أبوته و وزن دانه در خوشه بيشترين ت       
 گـرم افـزايش     1/1واحد در طول خوشه، ميزان عملكرد دانه را به شرط ثابـت بـودن دو جـزء ديگـر،                    

گـذارد كـه بـاروري       ثير را بر توليـد بـذر مـي        أماني حداكثر ت  با اين حال افزايش طول خوشه ز      . دهد مي
 با توجه به اينكه وزن دانه     . نيز افزايش پيدا كند   ) نسبت وزن دانه درخوشه به واحد طول خوشه       (خوشه  

رسد كه ايـن مـدل بتوانـد     يري است كه وارد مدل شده است به نظر ميعنوان اولين متغ در خوشه نيز به 
در فـسكيوي   ) 2004(فانگ و همكاران    . ه براي بهبود عملكرد دانه مفيد باشد      عنوان يك شاخص اولي    به

تـرين   كننـده  عنـوان تعيـين   باروري خوشه و پس از آن تعداد پنجه را به       ) از اجداد فسكيوي بلند   (مرتعي  
در مطالعه تنوع ژنتيكي خصوصيات بـذري       ) 2009(داس و تاليافرو    . داجزاء عملكرد دانه گزارش كردن    

عنـوان   بـه تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در بوتـه را  ) Panicum virgatum(گراس در سويچ 
توانـد   با اين وجود آنها گزارش نمودند كه تعداد خوشـه در بوتـه نمـي              . اجزاء عملكرد تشخيص دادند   

هـاي   هـا بـه آن در محـيط        العمـل ژنوتيـپ    براي انتخاب مستقيم عملكرد دانه استفاده گردد زيرا عكـس         
  ).دار اثر متقابل معني( متفاوت بوده است مختلف
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هاي مستقل در   عنوان متغير   عنوان متغير تابع و صفات ديگر به       اي براي عملكرد دانه به     نتايج رگرسيون مرحله   -4جدول  
  .جوامع فسكيوي بلند

 F   مدل2R   جزء2R  پارامترهاي مدل  ير اضافه شده به مدلمتغ
 79/118**  7/55  557/0  142/0  وزن دانه در خوشه

  59/151**  13/90  344/0  325/0  تعداد خوشه در بوته
 59/5**  36/91  012/0  10/1  طول خوشه

 03/59**  -  -  -94/64  عرض از مبداء
 . درصد1و  5داري در سطوح احتمال  ترتيب معني به** و* 

  
كيوي پالسـم فـس    كلي نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه تنوع ژنتيكي وسيعي در ژرم             طور  به

تواند براي بهبود ژنتيكي عملكرد و اجزاي عملكرد بذر در اين گياه             بلند مورد مطالعه وجود دارد كه مي      
متغيره در ايـن مطالعـه و انطبـاق آن بـا            حاصل از كاربرد سه روش تحليل چند      نتايج  . كار گرفته شود   هب

تفـسير  رهاي آماري كارآمـد بـراي       وان ابزا عن توان به  ها مي  نتايج ساير محققان نشان داد كه از اين روش        
 آن است كه بـراي اصـالح عملكـرد          بيانگرنتايج  . پالسم فسكيوي بلند استفاده كرد     تنوع موجود در ژرم   

هاي برگ  مثلي، عامل ويژگيدبر توجه به عوامل اندازه و كارايي سيستم تولي بذر در فسكيوي بلند عالوه  
أكيد اصلي  بر تعداد خوشه، ت    مورد دو عامل اول عالوه    پرچم نيز بايستي در نظر گرفته شود همچنين در          

تواند   صورت معياري از وزن دانه در خوشه و طول خوشه مي           روي باروري خوشه باشد كه به     بايستي بر 
هـاي حيطـه     نتايج اين پژوهش همچون سـاير پـژوهش       . مستقيم مورد استفاده قرار گيرد    در انتخاب غير  

د نتـايج تحـت شـرايط مـشابه و يـا       رد مطالعه بـوده و كـاربر      پالسم مو  كشاورزي، خاص شرايط و ژرم    
  .باشد منظور تدوين مطالعات تكميلي قابل توصيه مي به
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Abstract1 

Seed production, as well as other economical and ecological attributes, is an 
important character in grasses. Knowledge on the genetic diversity of seed yield 
and yield components on Iranian tall fescue accessions, as a high productive and 
adaptive grass is limited. This experiment was conducted to investigate the genetic 
diversity of seed yield and seed components, determine relationships between traits 
and identify components of seed yield in 46 tall fescue accessions using some 
multivariate statistical methods under field conditions. Results indicated that there 
is a broad genetic diversity in this germplasm for seed yield and its components, 
which can be employed in breeding programs. Correlation coefficients of seed 
yield with all measured traits were positive and significant and the highest one was 
found for seed per plant (0.91). Seed yield was positively correlated with flag leaf 
width and length. Results of factor analysis showed that to seed yield in tall fescue, 
not only size and efficiency of reproductive system, but also flag leaf characters are 
important. Based on regression methods, in an indirect selection index, the efforts 
should be focused on panicle per plant and panicle fertility. 
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