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Aims The perennial grass is one of important grassland plants, which have special importance 
based on their feeding production, protection, and prevention of soil erosion. One of the 
important genera of the wheat family is the Agropyron. The aim of this study was to evaluate 
genetic variability in different accessions of Agropyron based on morphological traits.
Materials & Methods In this experimental research, 31 populations belonging to the 3 
species of the Agropyron were evaluated in a randomized complete block design (RCBD) with 
3 replications in research farm of Agricultural Biotechnology Research Institute of Northwest 
and West region of Iran. The cluster analysis was performed by SPSS 17, using Euclidean space 
and UPGMA and the principal components analysis was performed through trait correlation 
coefficient matrix and Minitab 14 software.
Findings The highest value of phenotypic coefficient of variation was seen in traits, including 
panicle length, fresh forage yield in the first cutting, and dry matter yield in the first cutting, 
respectively. In the second component, seed yield and crown diameter were the most important 
in explaining this component. There were significant differences between different populations 
in terms of morphological traits, so that for these traits, the various species in this genus could 
be separated. From a morphological point of view, there was a great similarity between A. 
cristatum and A. desertorum.
Conclusion Different populations of A. elongatum species could be distinguished from the 
populations of the A. cristatum and A. desertorum in terms of morphological traits, while 
utilization of molecular markers is mandatory to segregate the populations of A. cristatum and 
A. desertorum from each other.
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Abstract 
Aims: The perennial grass is one of important grassland plants, which have special importance based on their feeding production, protection, and prevention of soil erosion. One of the important genera of the wheat family is the Agropyron. The aim of this study was to evaluate genetic variability in different accessions of Agropyron based on morphological traits. 
Materials & Methods: In this experimental research, 31 populations belonging to the 3 species of the Agropyron were evaluated in a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications in research farm of Agricultural Biotechnology Research Institute of Northwest and West region of Iran. The cluster analysis was performed by SPSS 17, using Euclidean space and UPGMA and the principal components analysis was performed through trait correlation coefficient matrix and Minitab 14 software. 
Findings: The highest value of phenotypic coefficient of variation was seen in traits, including panicle length, fresh forage yield in the first cutting, and dry matter yield in the first cutting, respectively. In the second component, seed yield and crown diameter were the most important in explaining this component. There were significant differences between different populations in terms of morphological traits, so that for these traits, the various species in this genus could be separated. From a morphological point of view, there was a great similarity between A. cristatum and A. desertorum. 
Conclusion: Different populations of A. elongatum species could be distinguished from the populations of the A. cristatum and A. desertorum in terms of morphological traits, while utilization of molecular markers is mandatory to segregate the populations of A. cristatum and A. desertorum from each other.  
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  چکيده
 لحاظ تولید به که هستند مرتعی ترین گیاهان مهم از ی چندسالهها گراس اهداف:
 از دارند. یکی زیادی خاک اهمیت فرسایش از جلوگیری و حفاظت علوفه،
است. هدف  (Agropyron) آگروپیرون جنس گندم، خانواده مهم های جنس
 آگروپیرون جنس مختلف های جمعیت در ژنتیکی پژوهش، بررسی تنوعاین 

  مورفولوژیک بود. صفات براساس
گونه مختلف جنس  ۳جمعیت از  ۳۱، حاضر در پژوهش تجربی ها: مواد و روش
مزرعه تحقیقاتی  در تکرار ۳ با تصادفی کامل های بلوک طرح قالب آگروپیرون در

کشور ارزیابی شدند.  غرب و غرب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال
 فواصل محاسبه با ها داده استانداردکردن از پس ای، خوشه تحلیل و تجزیه

 صفات همبستگی ضرایب ماتریس طریق از اصلی های مولفه تحلیل و SPSS 17 افزار نرم با (UPGMA)حسابی  میانگین با وزن بدون گروه جفت روش و اقلیدسی
  .گرفت انجام Minitab 14 افزار نرم و

ترتیب در صفات طول خوشه،  بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی به ها: یافته
 مولفه عملکرد علوفه تر در چین اول و عملکرد علوفه خشک در چین اول بود. در

 مولفه این تبیین در را اهمیت بیشترین طوقه قطر و بذر عملکرد صفات دوم،
 صفات نظر از مختلف های جمعیت بین توجهی قابل های داشتند. تفاوت
 مختلف های گونه صفات این نظر از که طوری به داشت، وجود مورفولوژیک

 خصوصیات نظر از بودند. تفکیک قابل همدیگر از جنس این در موجود
 Agropyron) کریستاتوم آگروپیرون بین زیادی  شباهت مورفولوژیک،
cristatum) دسرتوروم آگروپیرون و (Agropyron desertorum) وجود 

  داشت.
 Agropyron) االنگاتوم آگروپیرون های مختلف گونه جمعیت گیری: نتیجه

elongatum) مربوط های جمعیتدلیل داشتن صفات مورفولوژیک متمایز، از  به 
قابل تشخیص هستند، اما برای  دسرتوروم آگروپیرون و کریستاتوم آگروپیرون به

 دسرتوروم آگروپیرون و کریستاتوم آگروپیرون به مربوط های تفکیک جمعیت
  نشانگرهای مولکولی استفاده نمود.از  بایستی
  یا خوشه لیو تحل هیتجز ،یاصل یها مولفه لیتحل ،یکیگراس، تنوع ژنت ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 طبیعی منابع بخش در زنده های اکوسیستم از جمله مراتع

 مختلف ابعاد در که شوند می محسوب کشوری هر تجدیدشونده
 و آب تولید نظر از ویژه محیطی به زیست و اجتماعی اقتصادی،
 زیستگاه تامین خاک، طبیعت، حفاظت در آب گردش تنظیم
 جانوری، و گیاهی ژنتیک ذخایر حفظ تصفیه هوا، وحش، حیات

ها  دام نیاز مورد علوفه تولید و اکوتوریسم و تفرجگاهیاستفاده 
  .[1]کنند می نقش ایفای
 لحاظ تولید به که هستند مرتعی ترین گیاهان مهم از ها گراس
 زیادی خاک اهمیت فرسایش از جلوگیری و حفاظت علوفه،
 مرحله از قبل تا ها گراس همچنین، با توجه به اینکه در. [2]دارند

 ادامه آن از پس یا برداشت هر ضمن در برگ تشکیل دهی، گل
  برداشت محصول  و چرا به خوبی سازگاری یابد، بنابراین می

   گیاهان عنوان ممتازی به موقعیت از ها دارند. گراس علوفه
 ها، رویشی گراس دوره خالل در هستند، زیرا برخوردار ای علوفه
   توسط و گرفته قرار خاک سطح نزدیک مریستمی نواحی
  شود  و این امر موجب می شوند می محافظت دار غالف های برگ

 آنها ،علوفه برداشت اثر بر ها رفتن مریستم که در صورت ازبین
 جایگزین جدید های پنجه ظهور پیوسته با و منظم طور بتوانند به
  .[2]شوند
 نظر از که است گیاهی های خانواده ترین بزرگ از یکی غالت خانواده
 لحاظ از طور کلی به و زینتی دارویی، صنعتی، مرتعی، غذایی،
 این. بسزایی دارد اهمیت دام و انسان غذایی مایحتاج تامین
 خود اختصاص به را مراتع غالب پوشش سوم حدود یک گیاهان
  .[3]اند داده
رون یگروپآجنس  گندم، مهم خانواده های جنس از یکی (Agropyron) جنس های موجود در  . تعدادی از گونهاست
 منظور به ١٣٥٠و  ١٣٤٠های  دهه در و نیستند ایران بومی رونیگروپآ

 کشاورزی و خواروبار سازمان و ایران بین مشترک پروژه اجرای
 جنس . منشا[4]شد وارد کشور به ها گونه این از بذر تعدادی جهانی،

. از این جنس، [5]است مرکزی روسیه و آسیای مرکزی از آگروپیرون
یافت  آسیا قاره در آن گونه ۱۰۰ه ک شده است شناخته گونه ١٥٠
عنوان یک گیاه مرتعی در بسیاری  جنس آگروپیرون، به .[6]شود می

ای داشته و  سازگاری گسترده این جنس، .دنک از مراتع ایران رشد می
 بوده دایمی و علفی گیاه این .[7]کند وهوای مختلف رشد می در آب

 و مرکزی غربی، مناطق در خصوص به آن از گونه ١٨ حدود در و
 رونیگروپگیاهان جنس آ .[8]است شده گزارش ایران غرب شمال
 خوبی ایران سازگاری مشابه مدیترانه خشک وهوایی آب شرایط به

 خاک تثبیت و برای رسد می متر ٢ به گیاه این های ریشه. [9]دارند
 دسته در آگروپیرون. [10]هستند مناسب فرسایش آن از جلوگیری و

 خنک سال فصول در گراس این زیرا خنک است، فصل های گراس
  .[11]کند می رشد

 کاربرد و ژنتیکی ذخیره با توجه به سازگاری وسیع این گیاه، حفظ
 افزایش و مراتع یاحیا باعث ژنتیکی منبع این از صحیح و علمی
 این ژنتیکی توان و تنوع با بررسی. [12]شود می کشور علوفه تولید
 تالقی های برنامه نژادی، به های برنامه در آن از توان می گیاه
 قرابت با( ای گونه بین های تالقی در حتی و هیبرید تولید منظور به
 مانند گیاهانی. کرد استفاده مطلوب های ژن انتقال منظور به )زیاد
 از توان می و دارند آگروپیرون با زیادی قرابت چاودار و جو گندم،
 های ژن انتقال برای ارزشمند ژنی مخزن یک عنوان به گیاه این

 بهره مذکور های گونه به و غیرزیستی زیستی های تنش به مقاومت
  .[13]جست

های  گونه بین ژنتیکی تنوع میزان و همکاران رجبیای،  در مطالعه
 و شیمیایی کاریوتیپی، صفات براساس را آگروپیرون جنس مختلف
و  محمدی پژوهش . نتایج[14]نمودند گزارش و محاسبه فنوتیپی
 ژنتیکی، تنوع برآورد در کلونی های نشان داد ارزیابی همکاران
 های پروژه تدوین منظور به مناسب والدین گزینش و پذیری وراثت

  .[15]سودمند است تکمیلی،
جمعیت  ٨ ژنتیکی تنوعو همکاران  عبدی قاضی جهانی همچنین

 غرب از منطقه شمال (Agropyron tauri) رون تاورییگروپآ
 ای، تجزیه و تحلیل خوشه از استفاده با و را مطالعه نموده کشور

 نمودند . آنها گزارش[16]دنکرد بندی طبقه گروه دو در را ها جمعیت
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 مطابقت ها جمعیت های رویشگاه اولیه مبدا ارتفاع با تمایز این که
 های ویژگی نظر از باالتر اتارتفاع در موجود های جمعیت و داشته

 تر پایین ارتفاعات در موجود های جمعیت از متفاوت مورفولوژیک
های  توده همکاران ومرادی الوار . در تحقیق دیگری، [16]هستند

 (Agropyron elongatum) رون االنگاتومیگروپآ مختلف از گونه
 های اصلی تحلیل مولفه و ای تجزیه و تحلیل خوشه از استفاده بارا 

و  رحمانی. [17]نمودند بندی طبقه گروه ٣ و آنها را در ارزیابی
 ۱۸ علوفه در کیفیت و برای عملکرد را چشمگیری تنوعهمکاران 
در  (Agropyron cristatum) رون کریستاتومیگروپآ اکوتیپ
. همچنین [18]کردند گزارش لرستان وهوایی استان آب شرایط
 ارقام زودرس که نمودند در تحقیق دیگری اعالم و همکاران رحمانی

 بیشتری سازگاری قابلیت رون کریستاتومیگروپآگونه  پرمحصول و
رون یگروپآوجود تنوع ژنتیکی در ژرم پالسم گونه  .[19]دارند

 .[20]نیز به اثبات رسید و همکاران محمدی، توسط االنگاتوم
جمعیت مختلف  ۳۱این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی در 

آگروپیرون براساس صفات مورفولوژیک در اقلیم از جنس 
  آذربایجان انجام گرفت.

  
  ها روش و مواد
 گونه مختلف جنس آگروپیرون موجود در ۳جمعیت از  ۳۱بذور 

بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب 
 ). ۱های پالستیکی در گلخانه کشت شد (جدول  کشور در گلدان

  
  مطالعه مورد های نمونه آوری جمع محل و کد )١ جدول

کد بانک   نامردیف
کد بانک   نامردیف  منشا  بذر

  منشا  بذر

۱  A. desertorum- G D1  ۱۷  ایستگاه تحقیقات مراتع دماوند  ١٨٨/١٠٠٠  A.cristatum- G7 شهید ایستگاه بانک بذر  - اصفهان  ١٠٢/١٠٠٠
  فزوه

۲  A. desertorum- G D3 ایستگاه خرگوش سد  -اصفهان   ٨٨/١٠٠٠
  ناصفها  A.cristatum- G10٣٦٠/١٠٠٠  ۱۸  رود زاینده

۳  A. desertorum- G D4 ۱۹  ایستگاه شهید فزوهبانک بذر  - اصفهان  ١١/١٠٠٠  A.cristatum- G11ایستگاه شهید بانک بذر  - اصفهان  ١٠٢/١٠٠٠
  فزوه

۴  A. desertorum- G D8 ۲۰  ایستگاه شهید فزوهبانک بذر  - اصفهان  ١١٥/١٠٠٠  A.cristatum- G13رود سد زاینده -چادگان- اصفهان  ٣٧٧/١٠٠٠  

۵  A. desertorum- G D16۲۱  ایستگاه شهید فزوهبانک بذر  - اصفهان  ١٦٩/١٠٠٠  A.elongatum- G1۱۱۶/۱۰۰۰  ایستگاه شهید بانک بذر  - اصفهان
  فزوه

۶  A. desertorum- G D17۲۲  داران - اصفهان  ٢٤٦/١٠٠٠  A.elongatum- G5۴۲۹/۱۰۰۰  حنا - سمیرم - اصفهان  
۷  A. desertorum- G D21۲۳  داران - اصفهان  ٢٤٦/١٠٠٠  A.elongatum- G7ایستگاه تولید بذر - سمنان  ٢٧٩/١٠٠٠  
۸  A. desertorum- G D23۲۴  فزوهایستگاه شهید بانک بذر  - اصفهان  ١١٥/١٠٠٠  A.elongatum- G8C12/اصفهان  ١٠٠٠  
۹  A. desertorum- G D24۲۵  ایستگاه شهید فزوهبانک بذر  - اصفهان  ١٩٠/١٠٠٠  A.elongatum- G9C11/سنگی قلعه - سمیرم - اصفهان  ١٠٠٠  

۱۰  A. desertorum- G3 ۲۶  چهارمحال و بختیاری  ٤٤٦/١٠٠٠  A.elongatum- G10ایستگاه شهید بانک بذر  - اصفهان  ٢٥١/١٠٠٠
  فزوه

۱۱  A. desertorum- G8 ۲۷  قهیز - داران - اصفهان  ٤١٨/١٠٠٠  A.elongatum- G11چشمه لنگان - فریدون شهر - اصفهان  ٢٨١/١٠٠٠ 
۱۲  A. desertorum- G9 ۲۸  مرکز تحقیقات کشاورزی -تبریز  ٣٥٢/١٠٠٠  A.elongatum- G15بذرایستگاه تولید  - سمنان  ٢٧٩/١٠٠٠  
۱۳  A. desertorum- G12 ۲۹  نصیرآباد - بروجن  ٤٢٤/١٠٠٠  A.elongatum- G21ایستگاه تولید بذر - سمنان  ٢٧٩/١٠٠٠  
۱۴  A.cristatum- G2 ۳۰  ارومیه  ٣٨٨/١٠٠٠  A.elongatum- G22دماوند  ٣٤٤/١٠٠٠  
۱۵  A.cristatum- G5 ۳۱  ایستگاه شهید فزوهبانک بذر  - اصفهان  ٢٧٩/١٠٠٠  A.elongatum- G24فریدن - اصفهان  ١٩٦/١٠٠٠  
۱۶  A.cristatum- G6 واحد آبخیزداری -چادگان- اصفهان  ٤٤٣/١٠٠٠     -  -   -  

  
  سازی به بیرون از  ها برای بهاره زنی، گلدان بعد از جوانه

های  گلخانه منتقل شدند. گیاهان براساس طرح آزمایشی بلوک
  طوری که در  تکرار در مزرعه کشت شدند، به ۳کامل تصادفی با 

  ها فاصله  بوته در هر ردیف کشت شد. در کاشت بوته ۵هر تکرار 
متر در نظر گرفته شد. پس از  سانتی۶۰بین ردیف و روی ردیف 

م شد. در طول آزمایش، کاشت گیاهان بالفاصله آبیاری انجا
های هرز مبارزه شد. با توجه به  صورت مکانیکی با علف به

منظور تثبیت  بودن جنس آگروپیرون، در سال اول به چندساله
برداری از اوایل  برداری انجام نگرفت و داده ها در مزرعه داده بوته

های اول و دوم انجام شد. صفات  فروردین سال دوم و برای چین
پوش، تاریخ ظهور خوشه (تعداد روز از اول  ز قبیل قطر تاجمختلفی ا

افشانی (تعداد  خوشه در هر بوته)، تاریخ گرده ۳فروردین تا ظهور 
خوشه در هر بوته)، صفات  ۳افشانی  روز از اول فروردین تا گرده

ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد خوشه بارور، طول و عرض برگ 
خشک، عملکرد بذر و قطر طوقه  همراه صفات وزن تر و پرچم به
  گیری شدند. اندازه
شامل حداقل، حداکثر، میانگین،  ها های توصیفی داده آماره ابتدا

معیار فنوتیپی  معیار و ضریب تغییرات فنوتیپی (انحراف انحراف
بندی  ارزیابی و گروه سپس شد.محاسبه  تقسیم بر میانگین)

های مختلف مورد مطالعه از طریق روش تجزیه و تحلیل  جمعیت
و با استفاده از میانگین  های اصلی تحلیل مولفهای و  خوشه
ای، پس از  تجزیه و تحلیل خوشه. های اصلی صورت گرفت داده

 ها با محاسبه فواصل اقلیدسی و روش استانداردکردن داده
افزار  با نرم (UPGMA) حسابی میانگین با وزن بدون گروه جفت

 SPSS 17 های اصلی از طریق ماتریس ضرایب  و تحلیل مولفه
 .انجام شد Minitab 14 افزار نرمو همبستگی صفات 

  

  ها یافته
جدول این صفات ارایه شد ( گیری اندازه نحوه و بررسی مورد صفات

ترتیب در صفات طول  بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی به). ۲
تر در چین اول و عملکرد علوفه خشک در خوشه، عملکرد علوفه 
  ).۳چین اول بود (جدول 

 پرچم، برگ طول خوشه، طول بوته، پوش، ارتفاع تاج قطر صفات
 پوش درچین دوم، وزن تاج خشک علوفه، قطر وزن تر علوفه، وزن

 ترین در چین دوم عمده خشک علوفه وزن تر علوفه در چین دوم و
 عملکرد صفات دوم، مولفه در. داشتند مولفه این تشکیل در را نقش
داشتند  مولفه این تبیین در را اهمیت بیشترین طوقه قطر و بذر

  .)٤(جدول 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  بهمن رهنمون ۵۲۰

   ۱۳۹۷، پاییز ۴، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                                       مدرس تیدانشگاه ترب یفناور ستیز

 آنها گیری اندازه نحوه و بررسی مورد صفات )٢جدول 
  صفات گیری اندازه نحوه  صفات
  تکرار هر از بوته سه انتخاب  پوش قطر تاج

  بوته هر در خوشه سه ظهور تا فروردین اول از روز تعداد براساس  دهی خوشه تا روز تعداد
  بوته هر از خوشه سه در ها پرچم ظاهرشدن تا فروردین اول از روز تعداد  افشانی گرده تا روز تعداد

  افشانی گرده زمان در ساقه بلندترین ارتفاع  بوته ارتفاع
  افشانی گرده زمان در ساقه تعداد شمارش  ساقه تعداد
  افشانی گرده زمان در پرچم برگ سه عرض میانگین  پرچم برگ عرض
  افشانی گرده زمان در پرچم برگ سه طول میانگین  پرچم برگ طول
  بوته هر از خوشه سه طول میانگین  خوشه طول

  مزرعه در برداشت از پس بالفاصله علوفه تر وزن  سال در چین دو تر، علوفه عملکرد
  شدند توزین و خشکC°۶۵دمای  در ساعت ۴۸ حداقل مدت به ها نمونه  سال در چین دو خشک، علوفه عملکرد

  برداشت از پس طوقه قطر  برداشت از پس یقه قطر
  بوته واحد در آن محاسبه و تکرار هر از بوته سه انتخاب  عملکرد بذر

  
 آگروپیرونهای توصیفی صفات مختلف در جنس  آماره) ٣جدول 

  صفات
  دامنه

  حداکثر  حداقل  ضریب تغییرات فنوتیپی  میانگین آماری
 ٩٠/٢٧ ٢٧/٤٦±۱۲.۹۱ ٧٠ ٢٥  )متر سانتی( چین اول پوش قطر تاج

 ٤٠/٣٤ ٦١/٥٩±۲۰.۵۰ ٩٣ ٣٣  دهی خوشه تا روز تعداد
 ٢٢/٢٠ ٤٥/٧٨±۱۵.۸۶ ١٠٦ ٧  افشانی گرده تا روز تعداد
 ١٢/٣٩ ٧٧/١٢٣±۴۸.۴۱ ٢٢٣ ٧٦  )متر سانتی( بوته ارتفاع
 ٨٣/٧٦ ٩٠/١٩±۱۵.۲۸ ٣٣/٤٩ ١٧/٦  )متر سانتی( خوشه طول
 ٩٧/٥٤ ٢٣٨/١٦±۸.۹۲ ٦٧/٤٧ ٥/٦  )متر سانتی( پرچم برگ طول
 ٤٣/٢٠ ١٩٤/٥±۱.۰۶ ٦٧/٧ ٣٣/٢  )متر میلی( پرچم برگ عرض

 ٦١/٤٤ ٥٠/٢٩٦±۱۳۴.۱۰ ٥٥٥ ٥٦  خوشه بارور تعداد
 ١٧/٦٨ ٧٠/٩٠٩±٦١٧.٨٤ ٥/٢٤٦٧ ٢٧٠  )گرم( اول تر چین علوفه عملکرد
 ٢٠/٦٧ ٠٠/٦٣٠±۴۱۲.۵۸ ١٧٢٢ ٢٧٨  (گرم)خشک چین اول  علوفه عملکرد

 ٧٦/٤٢ ٠١/٤٦±۱۹.۷۲ ١١٣ ٥/٨  (گرم) عملکرد بذر
 ٧٣/١١ ٣٢٣/١٩±۲.۲۶ ٢٨ ١٢  )متر سانتی( برداشت چین اول از پس یقه قطر

 ٥٤/١٤ ٠٨٦/٥٢±۷.۵۷ ٧٥ ٤٢  )متر سانتی( چین دوم پوش قطر تاج
 ٧٧/١٠ ٦٠٢/١٩±۲.۱۱ ٢٧ ١٣  )متر سانتی(برداشت چین دوم  از پس یقه قطر

 ٦٧/٥٧ ٦٠/٨٠٩±۴۶۶.۸۸ ٢٠٢٠ ٣١٤  )گرم(دوم  تر چین علوفه عملکرد
 ٢٠/٢٧ ٥٣/٢٨٧±۷۸.۱۹ ٥٧٨ ١٥٨  (گرم)دوم  چین خشک علوفه عملکرد

  
 صفات کلیه برای اصلی های تجمعی مولفه و نسبی های واریانس ویژه، بردارهای )۴جدول 

 مولفه پنجم مولفه چهارم مولفه سوم مولفه دوم مولفه اول صفات
 -۱۰۲/۰ ۳۰۶/۰ - ۰۰۳/۰ -۲۶۰/۰ - ۲۷۵/۰ (چین اول) قطر تاج پوش

 ۰۹۰/۰ -۱۹۷/۰ ۳۷۵/۰ ۰۹۳/۰ -۲۶۸/۰ ظهور خوشهتا تعداد روز 
 ۰۴۰/۰ -۳۲۰/۰ ۵۷۳/۰ ۰۸۵/۰ - ۲۵۰/۰ افشانی گردهتا تعداد روز 

 ۰۰۶/۰ - ۰۱۷/۰ ۰۹۰/۰ ۱۳۰/۰ - ۲۷۸/۰ بوته ارتفاع
 ۰۲۸/۰ ۰۲۴/۰ ۰۹۲/۰ ۰۵۸/۰ - ۲۸۰/۰ طول خوشه
 ۱۰۴/۰ ۲۹۶/۰ ۰۵۰/۰ ۰۶۸/۰ - ۲۷۰/۰ طول برگ پرچم
 ۴۸۵/۰ ۲۲۱/۰ - ۲۷۲/۰ ۱۲۷/۰ -۲۶۰/۰ عرض برگ پرچم
 -۴۷۲/۰ ۱۴۷/۰ ۰۸۸/۰ - ۲۱۷/۰ ۲۵۰/۰ بارور تعداد خوشه
 -۲۳۱/۰ ۰۶۱/۰ - ۰۱۷/۰ ۰۱۲/۰ - ۲۸۰/۰ چین اول)( تر عملکرد علوفه
 - ۲۰۷/۰ ۱۰۳/۰ - ۰۳۴/۰ ۰۱۴/۰ - ۲۸۰/۰ چین اول)( خشک عملکرد علوفه

 ۰۶۹/۰ ۵۲۱/۰ ۴۱۰/۰ -۶۱۰/۰ -۰۴۰/۰ عملکرد بذر
 -۰۲۲/۰ -۵۴۸/۰ -۰۴۰/۰ - ۵۲۵/۰ - ۱۵۰/۰ (چین اول) یقه پس از برداشتقطر 

 -۲۱۳/۰ -۰۱۲/۰ - ۲۹۲/۰ - ۰۲۰/۰ - ۲۷۰/۰  (چین دوم) قطر تاج پوش
 ۳۸۷/۰ -۱۲۰/۰ -۲۹۸/۰ - ۴۸۶/۰ - ۱۷۰/۰ (چین دوم) یقه پس از برداشتقطر 

 - ۲۳۴/۰ ۰۱۴/۰ - ۰۲۰/۰ ۰۳۳/۰ - ۲۸۰/۰ (چین دوم) تر عملکرد علوفه
 -۳۹۸/۰ - ۰۶۹/۰ - ۲۹۲/۰ - ۱۰۰/۰ - ۲۷۰/۰ (چین دوم) خشک عملکرد علوفه

٢٦/١٢ مقادیر ویژه  ١٤/٢  ٤٩/٠  ٣١/٠  ٢٦/٠  
٧٦٦/٠ شده واریانس توجیه  ١٣٤/٠  ٠٣١/٠  ٠٢/٠  ٠١٦/٠  

٧٦٦/٠ واریانس تجمعی  ٩٠/٠  ٩٣/٠  ٩٥/٠  ٩٦٦/٠  
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با توجه به پالت دوبعدی حاصل از دو مولفه اول و دوم، 
). ۱گروه مجزا قرار گرفتند (نمودار  ۳های مورد بررسی در  جمعیت
نظر صفات های مختلف از  های قابل توجهی بین جمعیت تفاوت

های  طوری که از نظر این صفات گونه مورفولوژیک وجود داشت، به
تفکیک بودند.  مختلف موجود در این جنس از همدیگر قابل

با توجه  کریستانوم آگروپیرونو  (Agropyron. desertorum) دسرتوروم آگروپیرونهای مختلف از دو گونه  جمعیت
های کوتاه در  خصوصیات رشدی نزدیک به هم و داشتن ساقه به

 آگروپیرونهای مختلف از گونه  قرار گرفتند. جمعیت ۱گروه 
و داشتن  دوره رشد طوالنی بودن، دیررسبا توجه به  االنگاتوم
های  قرار گرفتند. دو جمعیت از جمعیت ۲های بلند در گروه  ساقه

قرار  ۳طور مجزا در گروه  به االنگاتوم آگروپیرونمتعلق به گونه 
  ).۱گرفتند (نمودار 

بندی  گروه منتسب شدند. گروه ۳جمعیت مورد بررسی به  ۳۱
های اصلی مطابقت  بندی حاصل از تحلیل مولفه حاصل، با گروه
  ).۲داشت (نمودار 

  

  
های مختلف جنس آگروپیرون براساس دو مولفه  بندی جمعیت دسته )۱نمودار 
تا  ۱های  های اصلی روی صفات مورفولوژیک (شماره وم با تجزیه به مولفهاول و د

مربوط به  ۲۰تا  ۱۴های  ، شمارهA. desertorumهای گونه  مربوط به جمعیت ۱۳
 A. elongatum مربوط به گونه ۳۱تا  ۲۱های  و شماره A.cristatumگونه 
  )هستند

  

  
های جنس آگروپیرون  ای جمعیت دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه )۲ نمودار

 .Aهای گونه  مربوط به جمعیت ۱۳تا  ۱های  براساس صفات مورفولوژیک (شماره
desertorumمربوط به گونه  ۲۰تا  ۱۴های  ، شمارهA.cristatum های  و شماره

  )هستند A. elongatum مربوط به گونه ۳۱تا  ۲۱

در یک  ٢٦و  ٢١های شماره  جمعیت االنگاتوم آگروپیروندر گونه 
). ٢و  ١گروه قرار گرفته و بقیه در گروه دیگر قرار گرفتند (نمودارهای 

 آگروپیرونو  کریستاتوم آگروپیرونگونه  دو به مربوط های جمعیت
 نظر نشدند. از تفکیک هم از و گرفته در یک گروه قرار دسرتوروم
 آگروپیرونگونه  دو بین یزیاد  مورفولوژیک، شباهت خصوصیات
وجود داشت. بیشترین معیار  دسرتوروم آگروپیرونو  کریستاتوم

) و کمترین فاصله ٨٧/٨( ۲و  ۱های  فاصله ماهاالنوبیس بین گروه
) بود. معیار فاصله ماهاالنوبیس بین ٠٠/٥( ٣و  ٢های  بین گروه

  بود. ۹۶/۶و نیز برابر  ۱های  گروه
  بحث

در ای  شده، تنوع ژنتیکی قابل مالحظه های ارایه با توجه به آماره
ای که با استفاده از  وجود دارد. در مطالعهجنس آگروپیرون 

جمعیت  ۲۳منظور بررسی تنوع ژنتیکی در  های توصیفی به آماره
و همکاران انجام  محمدیتوسط  االنگاتوم آگروپیرونمختلف از 

داری میان مقادیر حداقل و حداکثر در هر یک  گرفت، تفاوت معنی
از صفات مورد بررسی وجود داشت که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی 

. یکی از موارد مهم در [20]بود االنگاتوم آگروپیرونبالقوه در گونه 
عنوان  تحقیق حاضر وجود تنوع ژنتیکی وزن خشک علوفه به

های آگروپیرون است. بنابراین  تصادی گیاه در جمعیتعملکرد اق
های  تواند در برنامه شده برای این صفت می تنوع ژنتیکی شناسایی

  نژادی گیاهی این جنس مورد استفاده قرار گیرد. به
پالسم،  های بررسی تنوع ژنتیکی موجود در یک ژرم یکی از روش

های  مولفه های آماری چندمتغیره نظیر تحلیل استفاده از روش
ها در  . از این روش[21]ای است اصلی و تجزیه و تحلیل خوشه

های  پالسم گیاهان مختلفی از قبیل توتون بررسی تنوع ژنتیکی ژرم
های گندم  و جمعیت (Dactylis glomerata)شرقی، علف باغ 
 به رسیدن برای های اصلی . تحلیل مولفه[24-22]استفاده شده است

 هر سهم تعیین جامعه، در موجود تنوع توجیه و تشریح اهداف
 محاسبه طریق از اصلی متغیرهای تعداد کاهش و تنوع در صفت
 هستند، اصلی متغیرهای از ترکیبی که غیرهمبسته های مولفه
  .[25]شود می استفاده

 براساس ها جمعیت بندی گروه روش، این دیگر کاربردهای از
 یافتن ها و مولفه حاصل از پالت نمودار بای در آنها تقریبی موقعیت
تحلیل . [26]هستند خاص های ویژگی دارای که است هایی جمعیت
ای انجام  های اصلی اغلب قبل از تجزیه و تحلیل خوشه مولفه
بندی نیز  گیرد تا اهمیت نسبی متغیرهای دخیل در گروه می

  مشخص شود.
شود، در مطالعه حاضر با  مشاهده می ۴همان طور که در جدول 

 ۵های اصلی متغیرهای مورد مطالعه به  فاده از تحلیل مولفهاست
در مورد استفاده از % کاهش یافتند. ۶/۹۶مولفه با واریانس تجمعی 

های مختلف جنس آگروپیرون  های اصلی در گونه تحلیل مولفه
 و همکاران شیروانیتحقیق نتایج گزارشات مختلفی وجود دارد. 
 ،های اصلی تحلیل مولفهحاصل از نشان داد که دو مولفه اول 

 آگروپیرونهای مورفولوژیک را در  داده تغییرات% ٨٧/٧٠
 توجیه (Agropyron trichophorum) تریکوفوروم

  .[27]نمایند می
 منظور بهو همکاران  مرادی الوارهمچنین در مطالعه دیگری، 

 االنگاتوم آگروپیرونهای  ژنوتیپ بندی گروه و تنوع ژنتیکی ارزیابی
 مولفه چهار که دادند نشان های اصلی تحلیل مولفه از استفاده با
و با استفاده از  نموده توجیه را متغیرها کل واریانس %٨٥ اول
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 ٣ دری مورد مطالعه ها پالت حاصل از دو مولفه اول، جمعیت بای
  .[17]شوند می بندی طبقه گروه

و همکاران در بررسی تنوع ژنتیکی  حاتمی ملکیمطابق گزارشات 
 ژنتیکی تنوع بررسیو همکاران در  محمدیو  [22]های شرقی توتون
در  ارزانیو  فراهانیو  [23]باغ علف گونه مختلف های جمعیت در

با توجه به اینکه  ،[25]دوروم گندم های ژنوتیپ ژنتیکی تنوع بررسی
ها را توجیه  دادهدو مولفه اول سهم بیشتری از تنوعات موجود در 

پالت حاصل  توان از بای ها)، می % کل تغییرات داده۹۰نمایند ( می
های  بندی جمعیت طور موثری در راستای گروه از این دو مولفه به

  مختلف جنس آگروپیرون استفاده نمود.
منظور انتخاب بهترین والدین در هر تالقی در پی ارقام  محققان به
از نظر ژنتیکی از هم دور باشند که این هایی هستند که  یا ژنوتیپ

ها براساس  تواند از طریق بررسی فاصله بین ژنوتیپ امر مهم می
ای به  صفات مورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشه
ای،  دست آید. در این پژوهش، با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه

با توجه به گروه منتسب شدند.  ۳جمعیت مورد بررسی به  ۳۱
های  بندی حاصل از تحلیل مولفه بندی حاصل با گروه گروه ۲نمودار 

و  مرادی الوارهای  اصلی مطابقت دارد که این نتیجه با یافته
 االنگاتوم آگروپیرونهای مختلف از  جمعیت بندی در گروههمکاران 

  .[17]مطابق است
گونه  دو بین زیادی  مورفولوژیک، شباهت خصوصیات نظر از

 اصغریوجود دارد.  دسرتوروم آگروپیرونو  کریستاتوم آگروپیرون
مورفیسم  پلی تصادفی همکاران با استفاده از نشانگرهای تکثیرو  (RAPD) های مختلف از دو گونه توان جمعیت نشان دادند که می 

های  را از جمعیتدسرتوروم  آگروپیرون و کریستاتوم آگروپیرون
 Agropyron) پکتینیفورمآگروپیرون های  مختلف گونه

pectiniforme)  [28]تفکیک نموداالنگاتوم  آگروپیرونو. 
های  نیاز برنامه ها پیش بندی ژنوتیپ ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه

های  گیری در گیاهان است. در گیاهان دگرگشن نظیر جمعیت دورگ
توان از تالقی تصادفی تعدادی  مختلف از جنس آگروپیرون نیز می

پذیری عمومی باال و فاصله ژنتیکی زیاد (واریته  با ترکیبوالد 
ساختگی یا سنتتیک) از پدیده هتروزیس بهره برد. در این پژوهش، 

و کمترین  ۲و  ۱های  بیشترین معیار فاصله ماهاالنوبیس بین گروه
های  جمعیت از توان بود. بنابراین می ٣و  ٢های  فاصله بین گروه

 تولید منظور به تالقی های برنامه نژادی، به های برنامه در ٢و  ١گروه 
 منظور به) زیاد قرابت با( ای گونه بین های تالقی در حتی و هیبرید
 کرد. استفاده مطلوب های ژن انتقال

های اصالحی دانستن میزان قرابت ژنتیکی  برای موفقیت برنامه
یاری خواهد والدین اهمیت بسیار زیادی دارد. تجزیه کالستر ما را 

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

 دور استفاده کنیم.
  در انجام این پژوهش، محدودیتی وجود نداشت.

  
  گیری نتیجه
 داشتن دلیل به االنگاتوم آگروپیرون گونه مختلف های جمعیت
 آگروپیرون به مربوط های جمعیت از متمایز، مورفولوژیک صفات

 برای اما هستند، تشخیص قابل دسرتوروم آگروپیرون و کریستاتوم
 آگروپیرون و کریستاتوم آگروپیرون به مربوط های جمعیت تفکیک

 .نمود استفاده مولکولی نشانگرهای از بایستی دسرتوروم
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