
Modares Journal of Biotechnology
Volume 11, Issue 1, Winter 2020
Pages: 53-60
Type: Original Research

*Corresponding Author
Tel: +98 (41) 37276068
Fax: +98 (41) 37276060
Post Address: University of Maragheh, Daneshgah Boulevard, Madar Square, Maragheh, East Azerbaijan, Iran.
Postal Code: 5518183111.
pourmohammad@ymail.com
Received: May 29, 2019 Accepted: October 13, 2019 ePublished: March 14, 2020

Using Multi-Variate Statistical Methods for Evaluation of Genetic
Diversity in Tall Fescue (Festuca arundinacea Schreb.)

Rahimi E.1 MSc Pourmohammad A.*1 PhD, Mohammadi R.2 PhD, Aliloo A.1 PhD,

1 Agronomy & Plant Breeding Department, Agriculture Faculty, University of Maragheh, Maragheh, East
Azarbaijan, Iran
2 Agricultural Biotechnology in Northwest & West Institute, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,
Agricultural Research, Education & Extension Organization, Tabriz, Iran

Abstract
The present study was conducted to assess genetic diversity among the 32 tall
fescue half-sib families using a randomized complete block design (RCBD)
experiment in the four replicates. Based on analysis of variance, significant
differences were observed among studied genotypes at the probability of 1%
for plant height, canopy diameter, days to heading, days to pollination, crown
diameter, fresh forage yield, dry forage yield, number of stem and seed yield in
first harvest and in canopy diameter, crown diameter, fresh forage yield and
dry forage yield in second harvest. Based on the results of mean comparisons,
the highest dry forage yield in the ϐirst harvest was obtained in genotype 32 by
758.5 grams. Principal component analysis by considering eigenvalues greater
than one, caused to introduction of three components which determined 80.5%
of the variation among the samples. In cluster analysis, the greatest distinction
between the groups was achieved with three clusters, and by cutting the
dendrogram genotypes in three groups. According to the results, the third
cluster was superior to the other two clusters in terms of most traits. The
genotypes of the third cluster, according to the value of this cluster in terms of
forage yield and seed yield will be of particular importance in breeding
programs. In the breeding of cross-pollinated forage crops, success in selection
depends on creating diversity by genetic recombination and achievement of
heterosis. Due to the distance between groups 1 and 3, probably the most
successful crosses will be achieved among genotypes of these two groups.

Keywords
Tall Fescue [Not in Mesh];
Genetic Diversity [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Genetic+Diversity];
Principal Components Analysis
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Principal+Components+Analysis];
Cluster Analysis [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Cluster+Analysis]

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi28fjhvZvSAhWIKMAKHcOUBIMQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fpbgworks.org%2Fsites%2Fpbgworks.org%2Ffiles%2FRandomizedCompleteBlockDesignTutorial.pdf&usg=AFQjCNGpH3w-RvcF5Z015tLNxjd0MdObGw&bvm=bv.147448319,d.ZGg


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یمیاحسان رح ۵۴

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                                                                                                              فناوری دانشگاه تربیت مدرسزیست

در ارزیابی  چندمتغیره های آماریروش استفاده از
	Festuca)بلند پافسکیوی تنوع ژنتیکی 

arundinacea	Schreb.)  
  

  MSc یمیاحسان رح

 جانیدانشگاه مراغه، مراغه، آذربا ،یگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورز 
  رانیا ،یشرق

  PhD *پورمحمد رضایعل

 جانیدانشگاه مراغه، مراغه، آذربا ،یدانشکده کشاورز گروه زراعت و اصالح نباتات، 
  رانیا ،یشرق

  PhD یرضا محمد

 یژ وتکنولویغرب و غرب، پژوهشكده بشمال یكشاورز  یوتکنولوژ یپژوهشكده ب
  رانیا ز،یتبر ،یايران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورز  یكشاورز 

  PhD لویعل اصغریعل

 جانیدانشگاه مراغه، مراغه، آذربا ،ینشکده کشاورز گروه زراعت و اصالح نباتات، دا
  رانیا ،یشرق

  
  چکيده

خانواده ناتنی از گونه  ۳۲ منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی بینمطالعه حاضر به
	Festuca)فسکیوی پابلند  arundinacea) های کامل در قالب طرح بلوک

داری نوع معنیتتجزیه واریانس براساس نتایج  گرفت. انجام تکرار ۴تصادفی با 
پوش، روز تا صفات ارتفاع بوته، قطر تاج برای های مورد بررسییپژنوت بین
قطر طوقه، عملکرد تر علوفه، عملکرد خشک علوفه،  ی،افشانروز تا گرده ی،دهخوشه

پوش، قطر طوقه، اول و در صفات قطر تاج ینتعداد ساقه و عملکرد بذر در چ
 %۱دوم و در سطح احتمال  ینلوفه در چخشک ع دعملکرد تر علوفه و عملکر 

 ملکردع یشترینب ها،میانگین یسهآمده از مقادستبه یجنتا مشاهده شد. براساس
جزیه به ت به دست آمد. ۳۲یپ گرم در ژنوت۵/۷۵۸اول با  ینخشک علوفه در چ

لفه وهای اصلی با درنظرگرفتن مقادیر ویژه بزرگتر از یک موجب معرفی سه ملفهوم
ای در تجزیه خوشه .کردندها را توجیه از تغییرات بین نمونه %۵/۸۰شد که 

 هاپیو با برش دندروگرام ژنوتشد ها با سه خوشه حاصل گروه ینب یزتما یشترینب
 خوشه سوم از نظر اکثر صفات برتر از نتایج، به توجه با. در سه گروه قرار گرفتند

وشه خ ینا یشترجه به ارزش ببا تو سوم خوشه هاییپبود. ژنوت یگردو خوشه د
از  یهای اصالحعملکرد علوفه و عملکرد بذر در برنامه یراز نظر صفات مهم نظ

، دگرگشن ایگیاهان علوفه ینژاددر به. برخوردار خواهند بود اییژهو یتاهم
 ی بهیابدست به تنوع ایجادشده از نوترکیبی ژنتیکی و ،موفقیت در گزینش

احتماالً یک و سه،  هایا توجه به فاصله بین گروهب هتروزیس بستگی دارد.
  .دست خواهد آمدهای این دو گروه بهبیشترین موفقیت در تالقی بین ژنوتیپ

  ایهای اصلی، تجزیه خوشهفسکیوی پابلند، تنوع ژنتیکی، تجزیه به مولفه ها:یدواژهکل
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  مقدمه
اسپرس و  یونجه،عمدتًا شامل  ایرانمتداول در  ایعلوفه گیاهان

مصرف آنها  یول ،هستند یغن ینشبدر است که از لحاظ پروتئ
دلیل  ینبه هم کند.ینم یندام را تام یازمورد ن یانرژ  تنهاییبه

 هالگومعنوان مکمل به ایعلوفه هایکشت گراس یجتوسعه و ترو
خواهد  یدام هایفرآورده یدتول یشدر افزا ایقابل مالحظه تاثیر

 دیدر تول یبر نقش اساس عالوه یو چمن ایعلوفه هایداشت. گراس
فظ ح یو باد یآب یشدر مراتع، خاک را در مقابل فرسا یژهوعلوفه به

  .[1]شوندیساختمان خاک م یتو موجب بهبود و تثب کنندمی
 تاسها خانواده گراس ها درترین جنساز بزرگ جنس فستوکا یکی

مناطق معتدل و کوهستانی پخش شده است.  طور گسترده درکه به
ز ا های فستوکا چندساله با سطوح پلوئیدی متفاوتگونه اغلب

یکی از  ) هستند.x۱۰=n۲=۷۰) تا دکاپلوئید (x۲=n۲=۱۴دیپلوئید (
 یوی پابلندفسکرد، نیز اهمیت داها که از نظر اقتصادی این گونه

F.	arundinacea)( [2]شودکشت می عنوان علوفهکه به است .F.	

arundinacea  ۴۲( یدآلوهگزاپلوئو دگربارور یک گیاه=x۶=n۲( 
 یمبو یاهگ ین. اشودیاستفاده م ایعلوفه یاهعنوان گکه به است
در ایران فسکیوی  .[3]است یانهاز خاورم یو بخش یقاشمال آفر ،اروپا
و  در طور طبیعی در مراتع شمالی، مرکزی و غربی رویش دابلند بهپا

 یاهگ این کشت. کنددر تولید علوفه و حفاظت از خاک نقش ایفا می
 لوفهع تولید برای باالیی ظرفیت از اما نشده، متداول زراعی صورتبه
  .[4]است برخوردار مرتعی و زراعی صورتبه

 تیعمده بهبود ظرف نژادیهبچندساله، هدف  یعلف یاهاندر اغلب گ
 یشعلوفه و افزا یدتول. برای [5]است یزراع یاهعملکرد توسط گ یدتول

وجود  یاریبس یهاراه یرانو از جمله ا یامختلف دن یکشورها آن در
 ییآن شناسا یشعلوفه و افزا یدتول یهااز روش یکیدارد. 
است.  ینشمطلوب و پرمحصول و سپس اعمال گز هاییپژنوت
 و ینشدر گز هایپژنوت یندرون و ب یکیتنوع ژنت یزاناز م یآگاه
  برخوردار است. یخاص یتارقام از اهم یتالق
ترین مراحل در و تحلیل تنوع ژنتیکی یکی از اساسی تجزیه
های بندی دقیق نمونهچون امکان طبقه .است نژادیبههای برنامه

د ژنتیکی مورد نژادگر را در تشخیص مواتحت ارزیابی را فراهم و به
 ینژادبههای بعدی و پیشبرد سریعتر اهداف برنامهبرای نیاز خود 
 وجود یکیبرای برآورد تنوع ژنت یهای مختلفروش .[6]کندیاری می

است که  یرههای آماری چندمتغآنها، روش یندارد که از مهمتر
افراد استفاده و  یهصفت در کل ینطور همزمان از اطالعات چندبه

 اً ها خصوصروش ین. از اکندیبندی مرا براساس فاصله گروهافراد 
 تنوع ی، برای بررسیهای اصللفهوبه م یهای و تجزخوشه یهتجز
، [8]سالهچچم یک ،[7]مختلف مثل فستوکا یاهانگ یکیژنت

Agropyron	 tauri[9] ،[10]علف باغ ،Agropyron	[11]

trichophorum از مطالعه هدف  .ستاستفاده شده ا [12]و یونجه
و  خانواده ناتنی فسکیوی پابلند ۳۲حاضر بررسی تنوع ژنتیکی 

چندمتغیره در  های آماریبندی صحیح آنها به کمک روشگروه
	بود. آذربایجان شرقیشرایط اکولوژیکی 

  

  هامواد و روش
بلند در سال پااز گونه فسکیوی خانواده ناتنی  ۳۲مطالعه  نیدر ا

 ذرهایب .ندقرار گرفت یمورد بررس زیتبر ستاندر شهر  ۱۳۹۳-۹۴زراعی 
 یاز بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورز مورد بررسی 

در خاک  یکیپالست یهاناو در گلدایران تهیه و غرب  غرب شمال



 ۵۵... پابلند یویفسک یکیتنوع ژنت یابیدر ارز رهیچندمتغ یآمار  یهااستفاده از روشــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Modares Journal of Biotechnology                                                                                                                                        Volume 11, Issue 1, Winter 2020 

کود  چهارمکو ی ماسه چهارمکی ،یخاک زراعدوم یکمخلوط (
ساعت  ۸ساعت روشنایی،  ۱۶مل (شا گلخانهشرایط ) در یدام

شدند (جدول کشت  )%۶۵تا  ۵۰و رطوبت  C۲۸-۲۰°تاریکی، دمای 
۱( .  

  
  فسکیوی پابلند مورد مطالعه هاییپژنوت آوریو محل جمع منشا )۱جدول 

شماره 
 ژنوتیپ

  آوریمنشا و محل جمع	کد ژنوتیپشماره اکوتیپ یا رقم

۱	
۱	

F.a‐Kh1,2‐A	
	F.a‐Kh1,2‐B  ۲  ارقام خارجی

۳	F.a‐Kh1,2‐C	
۴	

۲	F.a‐83D+F2‐A	پیخراسان ژنوت مانیفر 
D	 ۵	F.a‐83D+F2‐B	

۶	
۳	F.a‐Cham20‐F1‐A رقمREBEL	

۷	F.a‐Cham20‐F1‐B

۸  
۴	

A‐F2‐Reb*83B‐F.a هیبریدREBEL  با
 مانیفر B پیژنوت

	خراسان
۹	B‐F2‐Reb*83B‐F.a

۱۰	
۵  F.a‐Ho	sh‐F1‐A	ی رقم خارجH	

۱۱	B‐F1‐sh	Ho‐.aF	
۱۲	

۶	
C‐F2‐Reb*83B‐F.a هیبریدREBEL  با

 مانیفر B پیژنوت
	خراسان

۱۳	D‐F2‐Reb*83B‐F.a

۱۴	
۷	F.a‐43‐Sh‐A	 رقمMINI	MUSTANG

۱۵	F.a‐43‐Sh‐B	

۱۶	۸	F2‐1‐Reb*83A‐F.a

با  REBELهیبرید 
 مانیفر A پیژنوت

	خراسان
۱۷	

۹  
F.a‐Po‐Sh‐A	

	Pی رقم خارج ۱۸	F.a‐Po‐Sh‐B	
۱۹	F.a‐Po‐Sh‐C	
۲۰	

۱۰	F.a‐46‐ShF1‐A	 رقمFIESTA2	
۲۱	F.a‐46‐ShF1‐B	
۲۲	

۱۱	F.a‐Abyane4+‐Aاستان اصفهان انهیاب	
۲۳	F.a‐Abyane4+‐B

۲۴	
۱۲	F.a‐30‐Sh‐F1‐A	 رقمBONSAI	

۲۵	F.a‐30‐Sh‐F1‐B	
۲۶	

۱۳	F.a‐Honjan2+‐Aهونجان اصفهان	
۲۷	F.a‐Honjan2+‐B

۲۸	
۱۴	F.a‐Ch‐22‐F1‐A	رقم REBEL2	

۲۹	F.a‐Ch‐22‐F1‐B	
۳۰	

۱۵	F.a‐83B+F2‐A	پیخراسان ژنوت مانیفر 
B	 ۳۱	F.a‐83B+F2‐B	

۳۲	۱۶	F.a‐30‐Sh	F1‐C	 رقمBONSAI	

  
 طیمح به یسازگار  یها براانو رشد اولیه، گلد یزنبعد از جوانه

 ۵در مرحله  اهانیبه خارج از گلخانه انتقال داده شدند. گ رون،یب
تکرار  چهاربا  یکامل تصادف یهابلوک یشیبراساس طرح آزما برگی و

ها در روی ردیف و فاصله بوته .شدنددر مزرعه کشت در اوایل پاییز 
 ٦و هر تکرار شامل  متر در نظر گرفته شدسانتی٦٠ها بین ردیف

پس از کاشت  گیری شدند.بوته میانی اندازه ٤بوته بود که تک
ز های هربالفاصله آبیاری انجام شد. در طول آزمایش با علف گیاهان

صورت مکانیکی مبارزه شد، ولی آفت و یا بیماری خاصی در مزرعه به
و  ۱۳۹۴اردیبهشت  ۲۰مشاهده نشد. در سال دوم آبیاری اول در 

روز انجام شد و تا برداشت چین دوم  ۲۰ی بعدی با فاصله هایار یآب
بار قبل از آبیاری اول در سال دوم انجام ادامه داشت. کوددهی یک 

  کیلوگرم در هکتار بود.۸۰شد که شامل کود اوره به مقدار 
ازی برای سو نیاز به بهاره بلندپابودن فسکیوی با توجه به چندساله

و  ها در مزرعهبوتهکامل  استقرارمنظور ، در سال اول بهدهیگل
 نیفرورد لیاز اوا یبردار هدادو نشد انجام  یبردار داده سازی،بهاره

شده سازی گیاهان کشتو با گذشت فصل زمستان و بهاره سال دوم
  انجام شد. ۲ی صفات مختلف براساس جدول و برا در مزرعه

 و تصادفی لهای کامبراساس طرح بلوکصفات تجزیه واریانس 
با استفاده از  %۵در سطح احتمال  LSDبه روش  میانگین همقایس
با استفاده ها بودن دادهو با توجه به نرمال 9.1	SASاری افزار آمنرم

 یبندو گروه یارزیاب. انجام شد یاصل یهااز میانگین داده
و تجزیه به  یامورد مطالعه از طریق تجزیه خوشه هاییتجمع
. دشانجام  یاصل یهاهای اصلی با استفاده از میانگین دادهلفهوم

ها با محاسبه فواصل کردن دادهنداردای، پس از استاتجزیه خوشه
و تجزیه به  17	SPSS افزاربا نرم (Ward) وارداقلیدسی و روش 

ا بهای اصلی از طریق ماتریس ضرایب همبستگی صفات لفهوم
  .گرفتانجام  16	Minitab افزارنرم استفاده از

  
	آنها گیریاندازه نحوه و بررسی مورد صفات )٢جدول 
  صفات گیریدازهان نحوه  بررسی مورد صفات

  )رمتسانتی( پوشقطر تاج
قبل از بوته در هر تکرار  ۴کانوپی قطر میانگین 
  دهیساقه

  دهیخوشه تا روز تعداد
 اول از روز تعداد براساس خوشه ظهور تاریخ

  بوته هر در خوشه سه ظهور تا فروردین

  افشانیگرده تا روز تعداد
 در هاچمپر ظاهرشدن تا فروردین اول از روز تعداد
  بوته هر از خوشه سه

  )رمتسانتی( بوته ارتفاع
 زمان در بوته در هر تکرار ۴ساقه  بلندترین ارتفاع
  افشانیگرده

  ساقه تعداد
 زمان در بوته در هر تکرار ۴ساقه  تعداد شمارش
  افشانیگرده

 چین دو تر، علوفه عملکرد
  )گرم( سال در

 از پس صلهبالفا بوته در هر تکرار ۴علوفه  تر وزن
  مزرعه در برداشت

 دو خشک، علوفه عملکرد
  (گرم)سال  در چین

 C۶۵°دمای  در ساعت ۴۸ حداقل مدت به هانمونه
  شدند. توزین و خشک

  برداشت از پس بوته در هر تکرار ۴طوقه  قطر  )مترسانتی( طوقه قطر
  بوته در هر تکرار پس از استحصال ۴وزن بذر   (گرم)عملکرد بذر 

  

  ها و بحثیافته
  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

رتفاع صفات ا یدر تمام هایپنتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوت
وقه، قطر ط افشانی،روز تا گرده دهی،خوشه تا روز پوش،بوته، قطر تاج

ر و عملکرد بذ ساقهعملکرد تر علوفه، عملکرد خشک علوفه، تعداد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یمیاحسان رح ۵۶
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 هعلوف تر عملکرد طوقه، قطر پوش،اول و در صفات قطر تاج یندر چ
اثر  %۱دوم و در سطح احتمال  ینخشک علوفه در چ عملکرد و

مقایسه میانگین  ،همین اساس ). بر۳ داشتند (جدول دارییمعن
 از مختلف فسکیوی پابلند با استفاده هاییپکلیه صفات بین ژنوت

 انجام شد که نتایج آن در جدول %۵در سطح احتمال  LSDآزمون 
 یساتآمده از مقادستبه یجبا توجه به نتا است. ارایه شده ۴
گرم ۵/۷۵۸اول با  یندر چ علوفه خشک عملکرد یشترین، بیانگینم

 ینبه دست آمد. پس از ا (F1‐C	F.a‐30‐Sh) ۳۲ ژنوتیپدر 
 ۵۰۲، ۷۵/۵۲۲ با به ترتیب خشک علوفه عملکرد یشترینب ژنوتیپ

 ۲۶، (F.a‐83B+F2‐B) ۳۱های ژنوتیپگرم متعلق به ۷۵/۵۰۱و 
(F.a‐Honjan2+‐A)  ۳۰و (F.a‐83B+F2‐A) ترینبود. کم 

‐F.a) ۱۵ یپگرم در ژنوت۹۸با  یزاول ن یندر چ علوفه خشک عملکرد

43‐Sh‐B) هاییپژنوت یندر ب یجنتا ینبه دست آمد. با توجه به ا 
گرم وجود داشت که اختالف قابل ۶۶۰ ی حدوداختالف یمورد بررس
های در چین دوم نیز ژنوتیپ ).۴جدول ( آیدیشمار م به ایمالحظه

۸ A)‐F2‐Reb*83B‐(F.a  ۲۷و B)‐Honjan2+‐F.a(  بیشترین
همچنین  ۳۲عملکرد علوفه تر و خشک را داشتند. ژنوتیپ 

ساقه بیشترین تعداد ساقه و  ۳/۲۴۱ترین ژنوتیپ و با زودرس
 ).۴گرم بیشترین عملکرد بذر در بوته را داشت (جدول ۲۵/۹۰
نشان داده است که  یزمحققان ن یرشده توسط ساانجام هاییبررس

د اختالف وجو یویمختلف فسک هاییپژنوت یناز نظر وزن خشک ب
مطالعه اختالف برای  یبررس یکدر  [13]فردییرضاو  یجعفر دارد. 
ه مشاهد یویمختلف فسک هاییپژنوت یکو مورفولوژ یکفنولوژ
از نظر وزن خشک وجود  هایپنوتژ  ینب یادیکه اختالف زکردند 
از نظر وزن  تاردر هک یلوگرمیک۱۶۱۷ یاختالف ینمحقق یندارد. ا

و  کاتوچ. گزارش کردند یمورد بررس هاییپژنوت ینخشک بوته ب

ردند. مشاهده ک یوی پابلندرا در فسک یمشابه یجنتا یزن [14]همکاران
را  دارییاختالف معن [15]و همکاران یمیانابراه یگرید یدر بررس

 اول به ینخشک علوفه در چ وزناز نظر  یویفسک یپژنوت ۵۰ ینب
 اکوتیپ ۳۸نیز با مطالعه  [16]و همکاران مجیدی دست آوردند.

ای را در و خارجی فسکیوی بلند تنوع ژنتیکی گسترده داخلی
  پالسم این گیاه مالحظه کردند.ژرم
ه شده یارا ۵ محاسبه و در جدول ،صفات نیب یهمبستگ بیضرا

صفات نشان داد که صفت  نیب یهمبستگ بیضرابررسی است. 
به جز روز تا  تاصفبیشتر با  در چین اول عملکرد علوفه خشک

ی دار یمثبت و معنی همبستگی افشانروز تا گرده دهی وخوشه
اول  در چین عملکرد علوفه خشکداشت. باالترین میزان همبستگی 

با صفات عملکرد بذر  اولتر در چین عملکرد علوفه به غیر از 
)، ٧١٨/٠**)، ارتفاع بوته (٧٦٠/٠**پوش چین اول ()، قطر تاج٨٦٣/٠**(

در چین دوم نیز به  عملکرد علوفه خشک) بود. ٥٨٢/٠**تعداد ساقه (
ا ی بافشانروز تا گرده دهی وغیر از صفات تعداد ساقه، روز تا خوشه

 ).۵ول جد( شتدا یدار یمثبت و معنسایر صفات همبستگی 
ا ب در چین دوم عملکرد علوفه خشکباالترین میزان همبستگی 

خشک در عملکرد علوفه  )،٧٤٠/٠**تر در چین اول (عملکرد علوفه 
و قطر یقه در  )٧١٦/٠**پوش چین دوم (قطر تاج )،٧٠٦/٠**چین اول (
و  ابراهیمیانو همکاران و  مجیدیمشاهده شد.  )٦١٤/٠**( چین اول

 و مثبت همبستگی علوفه، رش کردند که عملکردهمکاران نیز گزا
یقه دارد، ولی  قطر و ساقه بوته، تعداد ارتفاع صفات داری بامعنی

 تا و روز خوشه ظهور تا روز صفات علوفه با همبستگی عملکرد
	,15]بود دارمعنی و منفی افشانیگرده  که در این مطالعه [16

 هخوش ظهور تا روز صفات علوفه در چین اول با همبستگی عملکرد
  دار بود.منفی ولی غیرمعنی افشانیگرده تا و روز

  
  فسکیوی پابلند هاییپداربودن میانگین مربعات تیمار برای صفات مورد مطالعه در ژنوتتجزیه واریانس و سطح معنی )٣جدول 

  صفات
  میانگین مربعات

 ضریب تغییرات
  (درصد)

  ؛بلوک
 ۳=df  

  ؛تیمار
 ۳۱=df  

  ؛خطا
 ۹۳=df  

۲۸/۷	۱۰۹/۱۴ **	ns ۲/۹۷  ارتفاع بوته  ۶۵/۲ 	

۶۰/۱۵	ns ۶۶/۱۵** ۱۹/۴۹  پوش چین اولقطر تاج  ۶۶/۸ 	

۹۳/۲	ns ۱۲/۱۵** ۵/۷۸  دهیتعداد روز تا خوشه  ۱۶/۳  
ns ۱۲/۶۷** ۸۱/۲ ۳/۵۳  افشانیتعداد روز تا گرده  ۵۶/۲  

۷۴/۳	**۱۷/۷۲	۱۸/۹۰**  قطر طوقه پس از برداشت چین اول  ۴۵/۹  
۰۱/۳۱۰۵۲	۲۷۷۴۳۴/۹۶**	ns	۷۹۰۰/۸۴  علوفه تر چین اول عملکرد  ۶۳/۳۲  

۶۶/۱۰۲۵۳	**۷۶۸۰۵/۵۳	ns ۳۱۶۳/۷۳  عملکرد علوفه خشک چین اول  ۶۸/۳۱  
۴۹/۱۳۰۹	** ۵۸۴۳/۴۹ ۸۳۶۵/۴۷**  تعداد ساقه  ۰۳/۲۰  
۴۶/۱۰۰	۱۰۰۷/۷۳** ** ۴۷۶/۹۰  عملکرد بذر  ۳۹/۲۶  
۳۱/۲۳	ns ۱۸۷/۳۱ ** ۲۰/۵۹  پوش چین دومقطر تاج  ۳۱/۱۱  

۸۱/۳	ns ۲۸/۸۰ ** ۷/۶۱  قطر طوقه پس از برداشت چین دوم  ۵۶/۱۱  
۴۴/۲۷۰۷۳	ns ۲۶۷۹۱۰/۳۶ ** ۱۸۴۳۷/۳۹  عملکرد علوفه تر چین دوم  ۹۴/۳۲  

۰۸/۲۴۴۶	۱۶۳۶۱/۰۰**	ns ۱۱۲۸/۳۶  عملکرد علوفه خشک چین دوم  ۶۶/۲۴  
  دهند.ا نشان میداربودن ر یمعنیر و غ %۱ احتمال در سطح داریمعن یببه ترت nsو  **
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  فسکیوی پابلند هاییپدر ژنوت ت مورد مطالعهابرای صف یانگینم یساتمقا )٤جدول 
شماره 
  ژنوتیپ

	کد ژنوتیپ
 ارتفاع
	بوته

 پوشقطر تاج
	چین اول

 تا روز تعداد
	دهیخوشه

 تا روز تعداد
	افشانیگرده

 از پس طوقه قطر
برداشت چین اول

 علوفه عملکرد
	اول تر چین

 لوفهع عملکرد
خشک چین اول

 تعداد
	ساقه

عملکرد 
  بذر

۱	F.a‐Kh1,2‐A	۷۵/۸۵۰۰/۴۶	۲۵/۵۲	۰۰/۶۴	۰۰/۲۲	۰/۳۸۶	۲۵/۲۴۰	۵۰/۱۲۷	۲۵/۲۳
۲  F.a‐Kh1,2‐B	۰۰/۹۰	۰۰/۴۰	۲۵/۵۷	۵۰/۶۸	۰۰/۲۰	۰/۳۲۲	۵۰/۲۰۳	۰۰/۱۱۰	۰۰/۲۰	
۳	F.a‐Kh1,2‐C	۰۰/۹۷	۲۵/۴۱	۵۰/۵۴	۲۵/۶۵	۲۵/۱۹	۸/۳۴۳	۰۰/۲۱۷	۵۰/۱۰۸	۲۵/۱۹	
۴	F.a‐83D+F2‐A	۷۵/۱۰۵۰۰/۴۷	۵۰/۵۳	۲۵/۶۵	۲۵/۲۱	۰/۴۴۷	۷۵/۲۷۲	۵۰/۱۲۵	۰۰/۲۲	
۵	F.a‐83D+F2‐B	۵۰/۱۰۴۵۰/۴۵	۷۵/۵۳	۵۰/۶۶	۵۰/۲۰	۵/۵۵۵	۰۰/۳۱۱	۵۰/۱۴۲	۲۵/۲۸
۶	F.a‐Cham20‐F1‐A۷۵/۱۰۲۰۰/۴۴	۵۰/۵۷	۲۵/۶۹	۵۰/۲۳	۳/۴۸۷	۰۰/۳۰۱	۲۵/۲۰۵۷۵/۳۲
۷	F.a‐Cham20‐F1‐B۲۵/۱۰۳۲۵/۴۱	۵۰/۵۷	۵۰/۶۹	۷۵/۲۰	۰/۵۲۰	۰۰/۲۵۸	۲۵/۲۳۱۲۵/۳۳
۸  A‐F2‐Reb*83B‐F.a۷۵/۱۰۶۵۰/۴۷	۰۰/۵۳	۷۵/۶۳	۰۰/۲۴	۸/۷۳۴	۷۵/۴۲۸	۵۰/۲۲۵۵۰/۴۴
۹	B‐F2‐Reb*83B‐F.a۷۵/۱۰۳۷۵/۴۹	۲۵/۵۴	۷۵/۶۵	۵۰/۲۲	۳/۵۷۴	۲۵/۳۴۵	۷۵/۲۱۸۰۰/۴۴	
۱۰	F.a‐Ho	sh‐F1‐A	۲۵/۱۰۲۰۰/۴۴	۰۰/۵۳	۰۰/۶۴	۵۰/۱۹	۵/۳۵۱	۰۰/۲۳۸	۷۵/۲۰۳۷۵/۳۸
۱۱	F.a‐Ho	sh‐F1‐B	۷۵/۹۷	۲۵/۴۳	۷۵/۵۱	۲۵/۶۳	۵۰/۱۸	۵/۲۴۱	۲۵/۱۹۰	۷۵/۱۷۲۲۵/۳۷
۱۲	C‐F2‐Reb*83B‐F.a۲۵/۱۰۱	۲۵/۴۵	۰۰/۵۲	۷۵/۶۴	۰۰/۱۸	۳/۳۹۲	۵۰/۲۸۴	۷۵/۲۰۰	۰۰/۳۵	
۱۳  D‐F2‐Reb*83B‐F.a۰۰/۱۰۱	۰۰/۴۶	۷۵/۵۲	۷۵/۶۳	۰۰/۱۹	۵/۲۹۴	۵۰/۲۳۲	۲۵/۲۰۰	۷۵/۳۱
۱۴	F.a‐43‐Sh‐A	۲۵/۹۸	۰۰/۴۰	۵۰/۵۳	۵۰/۶۴	۲۵/۱۷	۸/۱۶۱	۲۵/۱۲۸	۰۰/۱۴۶	۰۰/۲۸	
۱۵	F.a‐43‐Sh‐B	۲۵/۹۶	۷۵/۳۳	۷۵/۵۳	۲۵/۶۵	۷۵/۱۵	۸/۱۴۰	۰۰/۹۸	۲۵/۱۳۲۰۰/۲۰	
۱۶	F2‐1‐Reb*83A‐F.a۵۰/۹۹	۵۰/۴۳	۷۵/۵۳	۲۵/۶۴	۲۵/۲۲	۵/۲۷۲	۷۵/۲۱۳	۰۰/۲۱۱	۰۰/۴۰	
۱۷	F.a‐Po‐Sh‐A	۵۰/۹۷	۵۰/۴۹	۰۰/۵۲	۷۵/۶۳	۲۵/۲۴	۰/۳۶۳	۵۰/۲۴۵	۵۰/۱۹۰	۰۰/۳۸	
۱۸	F.a‐Po‐Sh‐B	۷۵/۹۷	۵۰/۴۵	۵۰/۵۳	۰۰/۶۵	۲۵/۱۹	۰/۳۷۵	۵۰/۲۲۸	۰۰/۱۹۲	۷۵/۳۲
۱۹	F.a‐Po‐Sh‐C	۲۵/۹۷	۵۰/۴۳	۰۰/۵۳	۰۰/۶۴	۷۵/۱۹	۳/۳۵۸	۷۵/۲۲۸	۷۵/۱۷۲۰۰/۳۵	
۲۰	F.a‐46‐ShF1‐A	۲۵/۱۰۴۵۰/۴۶	۵۰/۵۶	۰۰/۶۸	۲۵/۱۹	۸/۶۱۵	۰۰/۳۴۱	۲۵/۱۹۴۷۵/۴۱	
۲۱	F.a‐46‐ShF1‐B	۰۰/۱۰۳	۰۰/۴۳	۵۰/۵۷	۷۵/۶۸	۵۰/۱۷	۳/۴۲۸	۷۵/۲۳۸	۷۵/۱۶۲۷۵/۲۸
۲۲	F.a‐Abyane4+‐A	۷۵/۱۰۶۲۵/۵۱	۵۰/۵۲	۲۵/۶۳	۷۵/۱۸	۳/۶۹۷	۵۰/۴۰۸	۵۰/۱۸۶	۵۰/۳۵
۲۳	F.a‐Abyane4+‐B	۵۰/۱۰۳۷۵/۴۷	۵۰/۵۵	۲۵/۶۶	۲۵/۱۹	۳/۴۸۰	۷۵/۲۳۹	۷۵/۱۲۵۷۵/۲۳
۲۴	F.a‐30‐Sh‐F1‐A	۷۵/۱۰۲۲۵/۴۶	۰۰/۵۴	۷۵/۶۴	۷۵/۱۹	۸/۶۷۹	۲۵/۳۲۷	۵۰/۱۶۰	۰۰/۳۲	
۲۵	F.a‐30‐Sh‐F1‐B	۲۵/۱۰۱	۲۵/۳۹	۰۰/۵۵	۲۵/۶۵	۷۵/۱۸  ۸/۵۴۶	۵۰/۳۰۲	۵۰/۱۶۰	۲۵/۲۳
۲۶	F.a‐Honjan2+‐A	۷۵/۱۰۷۵۰/۵۰	۷۵/۵۲	۷۵/۶۳	۷۵/۲۰  ۳/۹۰۸	۰۰/۵۰۲	۲۵/۲۲۳۷۵/۴۶
۲۷	F.a‐Honjan2+‐B	۰۰/۱۰۶	۷۵/۴۸	۲۵/۵۴	۰۰/۶۵	۲۵/۲۰  ۸/۷۷۹	۲۵/۴۴۰	۰۰/۱۷۶	۷۵/۴۰
۲۸	F.a‐Ch‐22‐F1‐A	۲۵/۱۰۶۷۵/۴۸	۰۰/۵۵	۲۵/۶۵	۲۵/۲۲  ۸/۸۸۰	۰۰/۴۹۲	۲۵/۲۲۲۲۵/۵۰	
۲۹	F.a‐Ch‐22‐F1‐B	۷۵/۱۰۷۵۰/۴۸	۲۵/۵۳	۷۵/۶۴	۷۵/۲۲  ۸/۸۴۳	۵۰/۴۸۸	۵۰/۲۲۵۷۵/۶۵
۳۰	F.a‐83B+F2‐A	۷۵/۱۰۶۵۰/۴۸	۰۰/۲۵	۲۵/۶۶	۵۰/۲۲	۸/۸۸۶	۷۵/۵۰۱	۷۵/۱۷۲۲۵/۶۹	
۳۱	F.a‐83B+F2‐B	۵۰/۱۰۶	۵۰/۵۰	۲۵/۵۵	۲۵/۶۶	۷۵/۲۱	۰/۸۹۴	۷۵/۵۲۲	۷۵/۲۰۸۵۰/۶۳	
۳۲	F.a‐30‐Sh	F1‐C	۵۰/۱۰۹	۲۵/۵۲	۲۵/۵۱	۰۰/۶۳	۵۰/۲۳	۰/۱۳۱۷	۵۰/۷۵۸	۷۵/۲۴۱۲۵/۹۰	

)۰۵/۰ (LSD	۷۹/۳  ۵۵/۵	۴۰/۲	۳۵/۲	۷۱/۲  ۴۴/۲۴۷	۱۹/۱۴۲	۸۱/۵۰	۰۷/۱۴	
  

  پابلنددر فسکیوی  شدهبین صفات ارزیابی پیرسون ضرایب همسبتگی ساده )۵جدول 
  ۱۲  ۱۱	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢  ١	صفات

												١	)مترسانتی( ارتفاع بوته
										  ۱	٥٨٤/٠**	)مترسانتی(پوش چین اول قطر تاج

										۱-٣٠٨/٠ ns-٠٢٢/٠ ns	دهیتعداد روز تا خوشه
									۱	٩٤٢/٠**-٣٠٢/٠ ns ۰۰۹/۰ns	افشانیتعداد روز تا گرده

 برداشت چین اول از پس یقه قطر
	)مترسانتی(

ns ٦٠٩/٠**٢٧٩/٠	ns ٠٦٨/٠-ns ٠٤٩/٠-۱								

							٥٣٥/٠۱**-٠٧٩/٠ ns-٠٤٥/٠ ns	٧٢٩/٠**	٧٣١/٠**	)گرم(عملکرد علوفه تر چین اول 
						۱	٩٨٤/٠**	٥٧١/٠**-١٦٣/٠ ns ۱۴۱/۰-ns	٧٦٠/٠**	٧١٨/٠**	)گرم(عملکرد علوفه خشک چین اول 

					۱	٥٨٠/٠**	٥٢٧/٠**	٤٨٦/٠**-١٤٣/٠ ns-١٤٨/٠ ns	٥٠٠/٠**  ٥٨٢/۰**	ساقه دادتع
				۱	٦٩٧/٠**	٨٦٣/٠**	٨٠٨/٠**	٥٥٦/٠**-٢٢٢/٠ ns-٢٢٩/٠ ns	٦٤٨/٠**	٦١٥/٠**	)گرم(عملکرد بذر 
			٣٢٢/٠۱ ٣١٠/٠ns ns	٥٣٢/٠**	٥٩٨/٠**	٥٤٨/٠**-٠٧٨/٠ ns-١٠٥/٠ ns	٤٧٥/٠**	٥٧٧/٠**	)مترسانتی( پوش چین دومقطر تاج
 برداشت چین اول از پس یقه قطر

	)مترسانتی(
**٦٠٢/٠	٥٨٧/٠**ns ٠٦٦/٠ns ٦١٦/٠**-٠٢٩/٠	٥٨٩/٠**	٧١٤/٠**	٤٥٥/٠**	٥٥٤/٠**	٦٨٩/٠**	۱		

	۱	٦٨٣/٠**	٨٤٠/٠**	٥١٨/٠**	٣٦٤/٠*	٧٢٩/٠**	٧٥٨/٠**	٦١٨/٠**-٠٠٥/٠ ٠٤٠/٠ns ns	٥١٤/٠**	٥٨٦/٠**	)گرم(عملکرد علوفه تر چین دوم 
	٩٣٢/٠**	٥٦٨/٠**	٧١٦/٠**	٤٧٥/٠**٢٢١/٠ ns	٧٠٦/٠**	٧٤٠/٠**	٦١٤/٠**-٠٢٠/٠ ٠٤٦/٠ns ns	٤٦٩/٠**	٣٦٦/٠*	)گرم(عملکرد علوفه خشک چین دوم 

	دهند.داربودن را نشان میو غیرمعنی %۱، %۵دار در سطح به ترتیب معنی nsو  **، *
	



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یمیاحسان رح ۵۸

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                                                                                                              فناوری دانشگاه تربیت مدرسزیست

  های اصلیتجزیه به مولفه
سهم هر صفت در تنوع  یینتنوع موجود در جامعه، تع یهتوج یبرا

 یاصل یهالفهوبه م یهتجزاز  یاصل یرهایو کاهش تعداد متغ
 بندیکاربردهای این روش، گروه یگرد از .[17]شودیاستفاده م

 پالت حاصلبایبراساس موقعیت تقریبی آنها در نمودار  هایتجمع
های خاص است که دارای ویژگی یهاییتها و یافتن جمعلفهواز م

شامل  یاصل یهالفهوبه م یهحاصل از تجز یپارامترها .[18]هستند
 یانسوار یدرصد تجمع و شدهیهتوج یانسدرصد وار یژه،و یرمقاد
  ه شده است.یارا ۶در جدول  ۳تا  ۱ یهالفهوم یبرا

 هایژنوتیپ در بررسی مورد کمی صفات اصلی هایتجزیه به مولفه
ر پابلند با درنظرگرفتن مقادیر ویژه بزرگت یویفسک واده ناتنیخان ۳۲

از تغییرات  %۵/۸۰از یک موجب معرفی سه مولفه شد که در مجموع 
بین  تغییرات %۷/۵۴اول  مولفه. کردند توجیه را هابین نمونه
ر د تر عملکرد علوفهصفات  ها را توجیه کرد. در مولفه اولژنوتیپ

 در تر عملکرد علوفهاول و  ینچ در خشکچین اول، عملکرد علوفه 
. )۶(جدول  ترین نقش را در تشکیل این مولفه دارنددوم عمده ینچ

 دادتع صفاترا توجیه کرد. در این مولفه  تغییرات %۷/۱۶مولفه دوم 
بیشترین اهمیت را در  افشانیروز تا گردهتعداد و  دهیروز تا خوشه

کرد و عمل ساقهت تعداد اصفدر مولفه سوم  د.تبیین این مولفه دار 
 داشتندضرایب بردارهای ویژه بیشتری علوفه خشک چین دوم 

های ژنوتیپ ای رویدر مطالعه [10]و همکاران محمدی ).۶ (جدول
لی سه های اصتجزیه به مولفه استفاده از با انتخابی فسکیوی بلند

کل واریانس متغیرها را  %۸۳ در مجموع را معرفی کردند که مولفه
کردند و در مولفه اول مشابه این مطالعه صفات عملکرد علوفه وجیه ت

وز ر نقش بیشتری داشتند، ولی در مولفه دوم عالوه بر صفات تعداد
افشانی، ارتفاع بوته نیز نقش روز تا گردهتعداد و  دهیتا خوشه

نیز  [19]نظری و همکارانموثری در تبیین آن داشت. در تحقیق شاه
کنند کل تنوع را توجیه می %۸/۷۸در مجموع سه مولفه را که 

معرفی کردند که باز در مولفه اول مشابه این مطالعه صفت عملکرد 
علوفه نقش بیشتر و ارتفاع بوته نقش موثری در تبیین مولفه سوم 

  داشت.
موجود در  یانسوار یشترعلت بیه اول یکه دو مولفه اصل یوقت
 یدو مولفه اصل این مقابل رد هاهنمودار داد تهیه هستند، هاداده

 یندر ا .[6]است ایخوشه یهتجز یرامونپ مطالعهبرای  یروش خوب
 مشخصه بزرگتر از دو بودند و جمعاً  یشهر یمولفه اول دارا دو یهتجز
نمودار دوبعدی بنابراین  .)۵کردند (جدول  یهکل تنوع را توج ۴/۷۱%

 رسم. )۱مودار شد (ن ترسیم اول مولفه دو براساس هاپراکنش نمونه
 این برای بندیهدست نوعی اول مولفه دو براساس دوبعدی نمودار
 دو اب توانست اصلی هایمولفه به تجزیه نتایج. آورد فراهم هانمونه
 تقسیم متمایز گروه ۳ به دوبعدی پالت در را هاژنوتیپ اول مولفه

 است مشخص دوبعدی پالت در که طورهمان. )۱کند (نمودار 
  له و تمایز کمتری دارند.فاص دوم و اول یهاخوشه

  ایتجزیه خوشه
 یدسیو با استفاده از فاصله اقل به روش وارد اییه خوشهتجز

 ایخوشه یهاز تجز اصلدندروگرام ح .شدانجام  فاصله یارعنوان معبه
صفت  ۱۳میانگین  ا استفاده ازبخانواده ناتنی فسکیوی پابلند  ۳۲
  است. شدهارایه  ۲نمودار در ی زراع

) ۱های اصلی (نمودار نتایج نمودار دوبعدی بر حسب مولفهبراساس 
ا ها بگروهین ب یزتما یشترین، ب)۷ها (جدول و جدول میانگین گروه

ها در سه گروه شد و با برش دندروگرام ژنوتیپسه خوشه حاصل 
، ۱۱، ۱۰، ۳، ۲، ۱های ). در خوشه اول ژنوتیپ۲قرار گرفتند (نمودار 

قرار گرفتند و خوشه دوم شامل  ۲۲و  ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲
و خوشه سوم شامل  ۲۵و  ۲۴، ۲۳، ۲۱، ۲۰، ۷، ۶، ۵، ۴های ژنوتیپ
برای بود.  ۳۲و  ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۹، ۸های ژنوتیپ
 یانگینم ی،صفات مورد بررس نظر ها ازگروه یتکردن اهممشخص
کدام از صفات  کل برای هر انگینیانحراف از م درصد ها وخوشه
  ).۷شد (جدول برآورد 

  
های اصلی صفات کمی فسکیوی پابلند و درصد تجزیه به مولفهضرایب  )۶جدول 

  واریانس توجیهی توسط سه مولفه اول
مولفه سوممولفه دوممولفه اول	صفات

	۳۵۱/۰	-۰۴۰/۰	۲۸۲/۰	ارتفاع بوته
	۰۴۷/۰	۱۸۶/۰	۲۹۷/۰	چین اول پوشتاج قطر

	۲۴۸/۰	-۶۳۳/۰	-۰۴۸/۰	دهیتعداد روز تا خوشه
	۲۷۷/۰	-۶۲۰/۰	-۰۵۴/۰	یافشانتعداد روز تا گرده

	-۱۷۳/۰	-۰۲۹/۰	۲۷۱/۰	اول نیقطر طوقه پس از برداشت چ
	۰۹۹/۰	-۰۲۱/۰	۳۴۹/۰	چین اولعملکرد علوفه تر 

	۱۲۳/۰	۰۵۳/۰	۳۵۲/۰	چین اول عملکرد علوفه خشک
	۴۶۶/۰	۱۴۱/۰	۲۴۰/۰	ساقه تعداد
	۳۱۰/۰	۱۶۹/۰	۳۰۴/۰	بذر عملکرد
	-۳۰۱/۰	-۲۳۶/۰	۲۷۸/۰	دوم نیپوش چقطر تاج

	-۰۵۵/۰	-۰۶۷/۰	۳۰۵/۰	دوم نیقطر طوقه پس از برداشت چ
	-۳۱۱/۰	-۱۸۳/۰	۳۲۱/۰	چین دوم عملکرد علوفه تر

	-۴۲۱/۰	-۱۷۶/۰	۲۹۲/۰	چین دوم عملکرد علوفه خشک
	۱۷۷/۱	۱۷۳/۲	۱۱۲/۷	مقادیر ویژه
	۱/۹	۷/۱۶	۷/۵۴	شدهریانس توجیهدرصد وا

	۵/۸۰	۴/۷۱	۷/۵۴	درصد واریانس تجمعی
  

  
	اول لفهوم دوپابلند براساس  فسکیوی مختلف هایژنوتیپپراکنش  )١نمودار 

  

 یانگینمصفات مورد بررسی  از نظر یپژنوت ۱۴خوشه اول با 
برای  یپ،ژنوت ۹خوشه دوم با  .ندکل داشت یانگینم تری ازپایین
دهی، تعداد روز تا گرده رتفاع بوته، تعداد روز تا خوشها صفات

پوش چین دوم، قطر طوقه پس از برداشت چین افشانی، قطر تاج



 ۵۹... پابلند یویفسک یکیتنوع ژنت یابیدر ارز رهیچندمتغ یآمار  یهااستفاده از روشــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل ک میانگین از یشترب یانگینعملکرد علوفه تر چین دوم مدوم و 
تر نییصفات پا یربرای سا ین خوشها یانگینم که حالیداشت، در 

 بود یپژنوت ۹شامل  نیز ه سومخوش .)۷(جدول  بود یانگین کلاز م
دهی و برای دو صفت تعداد روز تا خوشهخوشه  ینا که میانگین

ه صفات بقی بود وکل  یانگیناز م تریینپاتعداد روز تا گرده افشانی 
  ).۷(جدول  دداشتنکل  میانگین از یباالتر  میانگین

، خوشه سوم از نظر اکثر صفات برتر از دو خوشه ۷با توجه به جدول 
خوشه  ینا یشترارزش بهای این خوشه با توجه به دیگر بود. ژنوتیپ
 هایدر برنامه بذرعملکرد  علوفه وعملکرد  یرنظ مهم از نظر صفات

از  یکدر هر بود.  ای برخوردار خواهندیژهو یتاز اهم اصالحی
تشابه صفات مختلف  یزانبراساس م هایپموجود ژنوت یهاگروه
ر در مورد نظ یبا توجه به اهداف اصالح ینبرااند. بناشده یبنددسته
 هاییپها و ژنوتگروه یناز تنوع ب توانیم ینژادبه یهابرنامه

 ناآنها امک ینب یو با انجام تالق کردها استفاده گروه ینموجود در ا
در مطالعه  .کردتر را فراهم مطلوب هاییپبه ژنوت یابیدست

 هیها براساس تجزژنوتیپ بندیروهگبرای  ،[15]و همکاران ابراهیمیان
 مجزا گروه ۵ در را آنهاپابلند  یویفسک یپژنوت ۵۰در ای خوشه
 کییدارای فواصل ژنت هایژنوتیپ آنها مبنای بر بندی کردند کهطبقه
 یحمدمشدند.  ییمنظور استفاده در مطالعات بعدی شناسابه یشترب

 یپژنوت ۵۰ ایشهخو یهبراساس تجز گزارش کردند که [10]و همکاران
 یمختلف قرار گرفتند. در بررس یپیگروه ژنوت ۳در فسکیوی پابلند 

 لیاص مولفه دو از استفاده با هابندی ژنوتیپدسته ینمحقق ینا
 و سه گروه در کردید ایت را ایخوشه تجزیه براساس بندیگروه اول،
  .گرفتند قرار هم از جدا هایدسته

حداکثر  د بعد از تالقینتواندسترسی به جوامع متنوعی که ب

همین علت محققین  شوند. بههتروزیس را بروز دهند مفید واقع می
هایی هر تالقی در پی ارقام یا ژنوتیپ انتخاب بهترین والدین در برای

واند تژنتیکی از هم دور باشند که این امر مهم می هستند که از نظر
صفات  راساسها بطریق بررسی فاصله موجود بین ژنوتیپ از

ی دست آید. ارقامه ب ایمورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه خوشه
 گیرند درهم قرار می از ترهای دور بندی در دستهکه در نتیجه دسته

ها مورد استفاده والدین در انجام تالقی عنوانبه نژادیبههای پروژه
ی تعیین برا .[7]تا مولد تنوع ژنتیکی بیشتری باشند گیرندقرار می

شد روش اقلیدسی محاسبه  فاصله آنها به هااختالف بین گروه
 هایمناسب در برنامه این اطالعات برای تعیین والدین). ۸ جدول(

 ۳ و ۱ هایگروه بین فاصله به توجه گیری مفید است. بادورگ
روه های این دو گموفقیت در تالقی بین ژنوتیپ بیشتریناحتماالً 

 هایهای گروهد. کمترین هتروزیس بین ژنوتیپخواهد آم دسته ب
  .)۸حاصل خواهد شد (جدول  ۲و  ۱
  

  
پابلند  یویفسکهای ژنوتیپ ایخوشه یهدندروگرام حاصل از تجز )٢نمودار 
	واردصفات به روش  یهکل یانگینبراساس م

  

	پابلند یویسکف هاییپکل ژنوت میانگین از آنها انحراف درصد و هاگروه یانگین آماریم )٧جدول 
١خوشه 	صفات ٢خوشه 	 ٣خوشه 	 	کل	

٧٣/٩٧±٠٧/٥	ارتفاع بوته 	٤٤/١٠٣±٢٨/١ 	٧٨/١٠٦±٥٦/١ 	٨٨/١٠١±٢٢/٥ 	

٧٧/٤٣±٢٩/٤	چین اول پوشتاج قطر 	٥٠/٤٤±٨٦/٢ 	٤٤/٤٩±٤٥/١ 	٥٧/٤٥±٠٧/٤ 	

٢٥/٥٣±٤٠/١	دهیتعداد روز تا خوشه 	٦٤/٥٥±٦٧/١ 	٧٨/٥٣±٣٢/١ 	٠٧/٥٤±٧٤/١ 	

٥٤/٦٤±٣٢/١	یانافشتعداد روز تا گرده 	٠٦/٦٧±٨٥/١ 	٨٦/٦٤±١٦/١ 	٣٤/٦٥±٧٨/١ 	

٥٤/١٩±١٥/٢	اول نیقطر طوقه پس از برداشت چ 	٠٦/٢٠±٧٢/١ 	٢٥/٢٢±٢٠/١ 	٤٥/٢٠±١٠/٢ 	

٧١/٣٣٥±٨٥/١٣٠	چین اولعملکرد علوفه تر  	٩٤/٥٢٨±٨٩/٨٠ 	٨١/٨٦٨±٠١/١٩٩ 	٩٩/٥٣٩±٣٦/٢٦٣ 	

٥٢/٢٢٥±٩٦/٧٠	چین اول عملکرد علوفه خشک 	٠٠/٢٨٨±٣٢/٣٧ 	٧٥/٤٩٧±٥٨/١١١ 	٦٦/٣١٩±٥٧/١٣٨ 	

١٥/١٦٨±١٨/٣٦	ساقه تعداد 	٥٨/١٦٧±١٥/٣٦ 	٢٨/٢١٣±٧٧/٢٣ 	٧٠/١٨٠±٢٢/٣٨ 	

٠٤/٣١±٥١/٧	بذر عملکرد 	٥٣/٢٩±٢٤/٦ 	٢٢/٥٧±٢٦/١٦ 	٩٨/٣٧±٨٧/١٥ 	

٨٨/٣٦±٦٥/٣	دوم نیپوش چقطر تاج 	٨١/٤٥±٧٢/٤ 	٥٦/٤٨±٣٥/٥ 	٦٧/٤٢±٨٤/٦ 	

١٦/١٥±٥١/١	دوم نیقطر طوقه پس از برداشت چ 	١٧/١٧±١٤/٢ 	٣١/١٩±٧٨/٢ 	٨٩/١٦±٦٨/٢ 	

٣٨/٢٨٥±٨٣/٨٤	چین دوم عملکرد علوفه تر 	٠٨/٥١٣±٨٧/١٣٨ 	١١/٨١٩±١٩/١٨٢ 	٥٤/٤٩٩±٨٠/٢٥٨ 	

٣٤/١٥٦±٩١/٤٥	چین دوم عملکرد علوفه خشک 	٦١/١٩٥±٠٤/٣٢ 	١٧/٢٧٤±٩٥/٤٢ 	٥٢/٢٠٠±٩٦/٦٣ 	

  
  

 یکم تصفا ایخوشه تجزیه از حاصل هایفواصل ژنتیکی مراکز خوشه )٨جدول 
  شدهگیریاندازه

	

	۲خوشه 	۱خوشه 	
	۰۰/۰	۰۵۵/۳	۲خوشه 
	۲۱۵/۴	۶۳۴/۵	۳خوشه 

  گیرینتیجه
اصل ح مورد مطالعههای در ژنوتیپ کلی تنوع ژنتیکی وسیعی طوربه

در شرایط آب و هوایی بلند پا فسکیوی های ناتنیاز خانواده
کرد کی عملتواند برای بهبود ژنتیوجود دارد که می آذربایجان شرقی

کار گرفته شود. نتایج حاصل از کاربرد  بهدر این منطقه  این گیاه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یمیاحسان رح ۶۰

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                                                                                                              فناوری دانشگاه تربیت مدرسزیست

در  ای)های اصلی و تجزیه خوشه(تجزیه به مولفه تحلیل چندمتغیره
نتایج سایر محققان نشان داد که از این  این مطالعه و انطباق آن با

 عتنو عنوان ابزارهای آماری کارآمد برای تفسیرتوان بهها میروش
گیاهان  نژادیبه. در کردبلند استفاده پاپالسم فسکیوی موجود در ژرم

کی ایجادشده از نوترکیبی ژنتی ای، موفقیت در گزینش به تنوععلوفه
های متعددی در گزارش هتروزیس بستگی دارد.یابی به دستو 

 های یکژنتیکی میان جمعیت دست است که با افزایش فاصله
. [20]یابدهای تالقی افزایش میبرنامه درگونه، احتمال هتروزیس 

های اصالحی دانستن میزان قرابت ژنتیکی برای موفقیت برنامه
والدین اهمیت بسیار زیادی دارد. تجزیه کالستر کمک خواهد کرد 

های تا به جای صرف وقت و هزینه زیاد، برای رسیدن به ژنوتیپ
های کالسترهای های تصادفی از تالقیمطلوب به جای انجام تالقی

 هایگروه بین فاصله به توجه بادور استفاده کرد. در مطالعه حاضر 
ن دو های ایموفقیت در تالقی بین ژنوتیپ بیشتریناحتماالً  ۳ و ۱

  خواهد آمد. دسته گروه ب
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