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 ایران گیاهان زراعیعلوم 

 (39-109)ص  1936بهار ، 1 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: majidi@cc.iut.ac.ir     09119319136و    03199041190تلفن * 

  و وحشي هاي گونه در بذر با مرتبط صفات ژنتيكي تحليل

 (Onobrychis spp) اسپرس اهلي
 

 *2مجيدي مهدي محمد و 1پور نجفي عظيمه

 اصفهان صنعتي دانشگاه ،نباتات اصالح دانشیار و ارشد کارشناسي دانشجوي .2 و 1

 (21/8/1131 تصویب: تاریخ - 7/2/1131 دریافت: )تاریخ

 

 چكيده

 وحشي نمونۀ 13 شامل اسپرس نمونه 11 بذر، عملكرد بر مؤثر صفات ژنتیكي تنوع تحلیل منظور به

 در تكرار سه با تصادفي کامل بلوك طرح قالب در آزمایشي زراعي، گونۀ از ژنوتیپ 6 و گونه( 11)

 بررسي مورد صفات همۀ نظر از ها ژنوتیپ .شدند ارزیابي اصفهان صنعتي دانشگاه تحقیقاتي ۀمزرع

 نشان اسپرس هاي گونه ۀمقایس بود. ها ژنوتیپ بین ژنتیكي تنوع بیانگر که داشتند، داري معني تتفاو

 بود. بوته در بذر عملكرد و باروري خوشه، در دانه تعداد بیشترین داراي O. viciifolia گونۀ داد

 اي هخوش تجزیۀ شد. مشاهده O. chorassanica ۀگون در بوته در بذر عملكرد میانگین کمترین

 از وحشي و اهلي هاي گونه زیادي حد تا و کرد بندي طبقه گروه سه در را مطالعه مورد هاي ژنوتیپ

 از درصد 05 از بیش دوم و اول مؤلفۀ دو اصلي، هاي مؤلفه به تجزیه براساس شدند. تفكیك یكدیگر

 اياجز بر دوم فۀمؤل و ،بذر عملكرد با مرتبط خصوصیات بر اول مؤلفۀ که ،کردند توجیه را کل تنوع

 از توانمي که برخوردارند زیادي تنوع از وحشي هاي گونه که داد نشان نتایج .ندداشت کیدأت عملكرد

 کرد. استفاده اسپرس زراعي گونۀ خصوصیات بهبود براي آن
 

 مورفولوژیك. صفات ژنتیكي، تنوع ،بذر عملكرد و اي خوشه تجزیۀ اسپرس، :كليدي هاي واژه

 

 مقدمه

 گياهان جمله از (Onobrychis viciifolia Scop) اسپرس

 معتدلۀ نواحی در که است بقوالت خانوادة از اي علوفه

 شرق آن تنوع مرکز و دارد گسترش زمين کرة شمالی

 اسپرس (.Yilddiz et al., 1999) آسياست غرب و مدیترانه

 سرخرطومی به مقاومت نظير هایی ویژگی داشتن دليل به

 به مقاومت خشكی، به مقاومت ،(Miller, 1984) یونجه

 نگهداري خاصيت دام، در نفخ ایجاد عدم زمستان، سرماي

 گياه یك علوفه، خوب بسيار کيفيت و ها برگ تر طوالنی

(. Soares et al., 2000) شود می محسوب کشاورزي در مهم

 علوفه، عملكرد افزایش اسپرس اصالحی مهم اهداف از

 است عملكرد پایداري و محيطی هاي تنش به مقاومت

(Morrill et al., 1998.) 

 پيچيدگی نظير مسائلی دليل به اسپرس ژنتيكی اصالح

 کوچك هاي گل وجود دگرگشنی، بودن، چندساله ژنتيكی،

 است نيز اي علوفه گياهان اکثر خاص که پلوئيدي پلی و

(Sleper et al., 2006) از و روست روبه هایی محدودیت با 

 اما کند، می جلوگيري اسپرس در ریدهيب ارقام توليد

 یا افراد تالقی که داده نشان مشابه گياهان در شواهد

 ایجاد به است ممكن تنوع داراي و دور هاي جمعيت

 توليد .(Brummer et al., 1999) شود منجر هتروزیس

 اهميت از مرتعی گياهان سایر همانند اسپرس در بذر

 در مهم اهداف از ییك عنوان به و است برخوردار اي ویژه

 ارقام زیرا ،ردگي یم قرار توجه مورد جدید ارقام معرفی

 بذردهی توان از باید خوراك خوش و پرمحصول اي علوفه

 کشت یا مراتع ۀتوسع براي تا باشند برخوردار مطلوبی



 1936بهار ، 1 ة، شمار64 ةایران، دورگياهان زراعی علوم  36

 

 در عملكرد صفت .دنباش اختيار در کافی بذر زراعی،

 رايب و است پيچيده اسپرس جمله از زراعی گياهان

 مهمی عوامل شناخت برعالوه ،بيشتر توليد به رسيدن

 بين روابط و عملكرد بر مؤثر صفات محيط، و توارث نظير

 ژنتيكی تنوع به توجه با .گرفت نادیده نباید را آنها

 اهداف با متعددي مطالعات کنون تا اسپرس هاي توده

 در جمله از است. گرفته انجام گونه این دربارة متفاوت

 زراعی اسپرس هاي توده از تعدادي روي بر که شیآزمای

 از صفت چندین بين داري معنی اختالف گرفت، انجام

 & Majidi) شد مشاهده عملكرد ياجزا و عملكرد جمله

Arzani, 2009). (2009). ۀمطالع در Behrouz et al. 

 نظر از اسپرس هاي اکوتيپ ژنتيكی تنوع بررسی منظور به

 وزن و بيولوژیك عملكرد بذر، عملكرد بر مؤثر صفات

 بذر عملكرد افزایش سبب مستقيم طور  به دو هر هزاردانه

 بذر عملكرد بر منفی اثر بوته ارتفاع اینكه با .شدند

 طور به بيولوژیك عملكرد طریق از آن ثيرأت ،داشت

 با نيز Turk & Celik (2006) .شد تعدیل غيرمستقيم

 يدار معنی و مثبت همبستگی اسپرس دربارة تحقيق

 وزن و گياه در دانه وزن با گياه در دانه تعداد بين

 با بذر عملكرد بين که کردند گزارش و مشاهده هزاردانه

 و مثبت ارتباط هزاردانه وزن و آذین گل در بذر تعداد

 توسط دیگري ۀمطالع در دارد. وجود داري معنی

Bolanos-aguilar et al. (2001) طرح یك در که 

 نظر از زیادي تنوع گرفت، انجام یونجه روي للآ داي

 و شد دیده ها ژنوتيپ در عمومی پذیري ترکيب

 عملكرد براي فقط متقابل اثر و خصوصی پذیري ترکيب

 پذیري وراثت همچنين شد. دار معنی بوته در بذر

 در دانه وزن بوته، در بذر عملكرد صفات براي خصوصی

 بود. زیاد غالف در دانه تعداد و خوشه

 در شده اصالح اي علوفه ارقام از استفاده و حاصال

 ،این وجود با است؛ داشته هایی پيشرفت اخير هاي سال

 با مقایسه در اسپرس جمله از اي علوفه گياهان اصالح به

 در اگرچه است. شده توجه کمتر زراعی گياهان سایر

 زراعی خصوصيات و علوفه عملكرد ژنتيكی، تنوع ۀزمين

 پذیرفته انجام مطالعاتی زراعی اسپرس در حدودي تا

(Zarrabian et al., 2013; Mohajer et al., 2011; 

Harasim & Bawolski, 1993،) خصوصيات ۀزمين در 

 مطالعات وحشی يها هگون در ویژه هب اسپرس در بذري

 هاي  لگوم زیاد تأثير رغم به و است گرفته صورت اندکی

 ةدربار اندکی تاطالعا سفانهأمت ،اسپرس مانند اي علوفه

 اهلی هاي گونه و ارقام بين در بذر عملكرد ژنتيكی تنوع

 ارزیابی مطالعه این از هدف دارد. وجود اسپرس وحشی و

 نظر از اسپرس زراعی و وحشی هاي گونه ژنتيكی تنوع

 بندي گروه و آنها با مرتبط صفات و بذر عملكرد

 با مورفولوژیك صفات و بذر عملكرد براساس ها ژنوتيپ

  بود. چندمتغيره آماري هاي روش از استفاده

 

 ها روش و مواد

 ۀمزرع در 1931-30 زراعی سال در آزمایش این

 اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزي ةدانشكد تحقيقاتی

 ۀمنطق در اصفهان غربی  جنوب کيلومتري 60 در واقع

 1490 ارتفاع و شرقی 31° 09 شمالی، 90° 90 ) لورك

 در تصادفی کامل بلوك طرح قالب رد دریا( سطح از متر

 ۀدست دو به ژنتيكی مواد .گرفت انجام تكرار سه

 سایر و (Onobrychis viciifolia) زراعی گونۀ هاي نمونه

 61 که طوري به ،شدند تقسيم Onobrychis هاي گونه

 4 و گونه( 19) وحشی ۀنمون 93 شامل اسپرس نمونه

 هر در (.1 )جدول شد استفاده یزراع گونۀ از ژنوتيپ

 10 خطوط روي و متر سانتی 60 ردیف بين فاصلۀ کرت

 حسب بر کوددهی و آبياري شد. گرفته نظر در متر سانتی

 انجام دستی صورت به هرز هاي علف وجين و گياه نياز

 سال در و بود گياه استقرار سال (1391) اول سال .گرفت

 مرتبط صفات و بذر عملكرد نظر از ها اکوتيپ دوم

 شد آغاز 1930 فروردین از صفات ارزیابی شدند. یارزیاب

 درصد 30 در گياه ارتفاع شامل صفات از اي مجموعه و

 در ساقه تعداد ساقه، در گره تعداد ،متر( سانتی) گلدهی

 در آذین گل تعداد ،متر( سانتی) آذین گل طول بوته،

 (،گرم) صددانه وزن آذین، گل هر در دانه تعداد ساقه،

 در (گرم) بذر عملكرد ومتر( گرم بر سانتیميلی) باروري

 باروري صفت .شد بررسی زراعی فصل طول در بوته هر

 خوشه طول به گرم()ميلی خوشه در بذر وزن نسبت از

 برآورد شامل آماري محاسبات شد. محاسبه متر()سانتی

 مقایسۀ واریانس، تجزیۀ توصيفی، آمار پارامترهاي

 .گرفت انجام ها مؤلفه به هتجزی و کالستر تجزیۀ ميانگين،

 اجرا STATGRAF و SAS آماري افزار نرم با محاسبات

 .شد
 

 

 

 



 33 ... هاي وحشی و تحليل ژنتيكی صفات مرتبط با بذر در گونهپور و مجيدي: نجفی 

  

 مختلف هاي گونه از (Onobrychis spp)اسپرس هاي  ژنوتيپ منشأ و کد شماره، .1جدول 

 منشأ گونه و زیرگونه کد ژنوتيپ ةشمار

1 OIBESOC1 O. iberica Grossh روسيه 

0 OPETIRD1 O. petraea ایران 

9 OPETRUD4 O. petraea روسيه 

6 OPETCZD5 O. petraea جمهوري چك 

3 OVAGRUF1 O. vaginalis C. A. Mey. روسيه 

4 OCHOSOH1 O. chorassanica Bunge ex Boiss روسيه 

9 OINERUI1 O. inermis Steven روسيه 

1 OINECZI3 O. inermis Steven جمهوري چك 

3 OVASSOM1 O. vassilczenkoi Grossh روسيه 

10 OVASRUM2 O. vassilczenkoi Grossh روسيه 

11 OVASRUM3 O. vassilczenkoi Grossh روسيه 

10 OALTSON1 O. altissima Grossh روسيه 

19 OALTSON2 O. altissima Grossh روسيه 

16 OALTAZN3 O. altissima Grossh آذربایجان 

13 OALTRUN4 O. altissima Grossh روسيه 

14 OBIESOO2 O. biebersteinii Sirj روسيه 

19 OBIEHUO3 O. biebersteinii Sirj مجارستان 

11 OBIEIRO4 O. biebersteinii Sirj ایران 

13 OBIERUO5 O. biebersteinii Sirj روسيه 

00 OARESOT1 O. arenaria روسيه 

01 OARERUT2 O. arenaria روسيه 

00 OARESET5 O. arenaria صربستان 

09 OAREVOT6 O. arenaria روسيه 

06 OARERUT7 O. arenaria روسيه 

03 OCYRRUV2 O. cyri Grossh روسيه 

04 OCYRSOV3 O. cyri Grossh روسيه 

09 OTRAARZ1 O. transcaucasica Grossh ارمنستان 

01 OTRAIRZ4 O. transcaucasica Grossh ایران 

03 OTRAIRZ5 O. transcaucasica Grossh ایران 

90 OTRAGEZ6 O. transcaucasica Grossh گرجستان 

91 OTRAGEZ7 O. transcaucasica Grossh گرجستان 

90 OTRATUZ8 O. transcaucasica Grossh ترکيه 

99 OHAJSOAD O. hajastana Grossh روسيه 

96 OKEMSOAE O. kemulariae Kolak روسيه 

93 OOXYSOAF O. oxyodonta Boiss روسيه 

94 OVIITA5 O. viciifolia Scop ایتاليا 

99 OVIITA6 O. viciifolia Scop ایتاليا 

91 OVIECA11 O. viciifolia Scop اسلواکی 

93 OVIRUA13 O. viciifolia Scop روسيه 

60 OVIGEA14 O. viciifolia Scop  آلمان 

61 OVIHUA16 O. viciifolia Scop نمجارستا 
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 بحث و نتايج

 (0جدول) ها داده واریانس تجزیۀ از حاصل نتایج به توجه با

 و خوشه در دانه تعداد جزبه صفات کليۀ نظر از ارقام بين

 1/0 سطح در داري معنی اختالف بوته در بذر عملكرد

 و وحشی ارقام ميان زیاد تنوع بيانگر که شد مشاهده درصد

 صفت براي اهلی هاي ژنوتيپ بين رد تنوع این .است اهلی

 در همچنين .شد مشاهده درصد 1 سطح در خوشه طول

 طول بوته، در ساقه تعداد صفات وحشی، هاي ژنوتيپ بين

 1 سطح در ساقه در خوشه تعداد و صددانه وزن خوشه،

 باروري و بوته در دانه عملكرد ساقه، در گره تعداد و درصد؛

 .دادند نشان را ريدا معنی اختالف درصد 3 سطح در

 هاي ژنوتيپ برابر در اهلی هاي ژنوتيپ مقایسۀ با همچنين

 در دانه تعداد صفات نظر از داريمعنی تفاوت وحشی،

 بوته در ساقه تعداد باروري، بوته، در دانه عملكرد خوشه،

 .شد مشاهده ارتفاع و خوشه طول ساقه، در گره تعداد

Behrouz et al. (2009) و داخلی هاي پاکوتي بين نيز 

 ساقه، در خوشه تعداد صفات نظر از زراعی اسپرس خارجی

 اختالف هزاردانه وزن و خوشه در بذر تعداد خوشه، طول

 تنوع وحشی هاي ژنوتيپ بين کردند. مشاهده را داري معنی

 جدید، ارقام ایجاد براي تواند می که داشت وجود زیادي

 استفاده ها ژن یابی مكان نيز و تفكيك حال در هاي جمعيت

 شود.

 

 اسپرس هايژنوتيپ در صفات واریانس تجزیۀ .0 جدول

  منابع

 تغيير

  درجۀ

 آزادي

 (MSميانگين مربعات )

  ساقه تعداد

 بوته در

  گره تعداد

 ساقه در

  طول

 خوشه

  دانه تعداد

 خوشه در

  خوشه تعداد

 ساقه در

  بذر عملكرد

 بوته در
 ارتفاع

  وزن

 صددانه
 باروري

 009/0 93/0 09/193 46/914* 9/1 69/63 03/9 34/6* 06/193 0 رتكرا

 19/433*** 60 رقم
***16/0 ***93/46 39/06 ***33/0 00/149 

*36/003 
***99/0 

***03/0 

 09/0 03/0 00/130 16/094 14/1 19/6 03/13** 10/0 09/30 3 اهلی

 00/499*** 96 وحشی
*03/0 

***01/90 99/00 **01/9 
*69/33 39/113 ***304/0 *093/0 

 33/0*** 09/0 16/404* 09/13344*** 14/0 99/049*** 041/91** 63/01*** 99/0613** 1 وحشی برابر در اهلی

 000/0 033/0 0/101 3/131 90/1 30/19 66/11 09/1 11/093 10 خطا

 96 16 13 93 04 3/00 00/99 99/14 99/94  )%( تغييرات ضریب

 .صددر 3 و 1 ،1/0 احتمال سطح در داري معنی بترتي به * و ** ،***

 

 کلی طور به (9 جدول) توصيفی آمار نتایج به توجه با

 در شده گيري اندازه صفات ۀکلي بين در زیادي تنوع

 ارقام بين در .شد مشاهده شده بررسی هاي ژنوتيپ

 تنوع ضریب بيشترین خوشه طول صفت ،وحشی

 در بذر عملكرد لیاه ارقام بين در و (49/39) فنوتيپی

 اختصاص خود به را (49/43) ضریب بيشترین بوته

 ميانگين با وحشی ارقام در خوشه طول صفت .دادند

 را تنوع از (44/94-3) وسيعی ۀدامن مترسانتی 03/11

 درحالی داد، نشان شده بررسی وحشی هاي نمونه بين در

 با بوته در بذر عملكرد صفت ،اهلی هاي نمونه بين در که

 را دامنه بيشترین (13/9-109 ۀدامن) 00/99 يانگينم

 وحشی ارقام در مطالعه، مورد صفات بين در .بود دارا

 وزن اهلی ارقام در و (06/00) ساقه در گره تعداد

 تنوع ضریب کمترین داراي (19/11) باروري و صددانه

 طور به اهلی هاي ژنوتيپ ميانگين .بودند فنوتيپی

 از بوته در ساقه تعداد جز به تصفا تمام در داري معنی

 کلی، طور به .بود بيشتر وحشی هاي ژنوتيپ ميانگين

 هاي ژنوتيپ به نسبت اهلی هاي ژنوتيپ صفات ميانگين

 فنوتيپی تغييرات ضریب که  درحالی ،بود بيشتر وحشی

 این که بود بيشتر اهلی به نسبت وحشی هاي ژنوتيپ

 از گيري هرهب در اصالحی هاي روش زیاد کارایی ،تنوع

 & Rabieeدهد. می نوید را صفات این بهبود در آنها

Ghanavati (2013) برخی براي زیادي فنوتيپی تنوع نيز 

 و ساقه در آذین گل تعداد آذین، دمگل طول ویژه به صفات

 که کردند مشاهده زراعی اسپرس ارقام در آذین گل طول

 ۀمطالع در داشت. مطابقت آزمایش این نتایج با

Zarrabian et al. (2013) مورفولوژي، هاي ویژگی دربارة 

 و بين زیادي تنوع زراعی، اسپرس مولكولی و آناتومی
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 براساس شد. مشاهده خارجی و ایرانی هاي گونه درون

 طول نظر از بررسی مورد هاي جمعيت ،مطالعه این

 و ساقه در خوشه تعداد بوته، در ساقه تعداد خوشه،

 باشد، مؤثر تواند می گياه یك بذر عملكرد در که باروري،

  بودند. برخوردار چشمگيري تنوع از

 نشان (6 جدول) اسپرس هاي گونه گروهی مقایسۀ

 در دانه تعداد بيشترین داراي O. viciifolia گونۀ که داد

 هاي گونه و بوته در بذر عملكرد و باروري خوشه،

O. vassilczenkoi و O. chorassanica کمترین داراي 

 بودند. بذر عملكرد و ساقه تعداد خوشه، در دانه دادتع

 گره تعداد بيشترین داراي O. vaginalis گونۀ همچنين

 و ارتفاع و ساقه در خوشه تعداد خوشه، طول ساقه، در

 گونۀ صددانه وزن صفت نظر از بود. باروري کمترین

O. chorassanica گونۀ و بيشترین O. iberica کمترین 

 و ها گونه ميانگين مقایسۀ دادند. نشان را صددانه وزن

 داراي O. viciifolia اهلی گونۀ که داد نشان ها ژنوتيپ

 ۀبوت در بذر عملكرد و باروري خوشه، در دانه تعداد

 هاي گونه است. وحشی هاي گونه به نسبت بيشتري

O. vassilczenkoi، O. chorassanica و O. vaginalis 

 در خوشه تعداد خوشه، لطو گره، تعداد بيشترین داراي

 تعداد خوشه، در دانه تعداد کمترین و ارتفاع و ساقه

-Bolanos. بودند بذر عملكرد و باروري، بوته، در ساقه

Aguilar et al. (2000،) غالف تعداد خوشه، در دانه وزن 

 یونجه بذر عملكرد در را خوشه در بذر تعداد و خوشه در

 دانه وزن و بوته در نهدا تعداد Turk & Celik  (2006،) و

 دانستند. مؤثر اسپرس بذر عملكرد در را خوشه در

 افزایش با رسدمی نظر به آزمایش این نتایج براساس

 تعداد و باروري خوشه، طول و ساقه هر در خوشه تعداد

 نيز بذر عملكرد ،آن تبع به و یافته کاهش خوشه در دانه

 نسبت هب ارتفاع اهلی  گونۀ همچنين یابد. می کاهش

 از بعضی مشابه صفت این نظر از که دارد زیادي

 و بيشترین O. vaginalis  گونۀ .است وحشی هاي گونه

 بين در را خوشه طول کمترین O. oxyodonta گونۀ

 نشان حاضر پژوهش نتایج بود. دارا ها ژنوتيپ و ها گونه

 خوشه تعداد خوشه، طول داراي وحشی هاي گونه که داد

 باروري و خوشه در دانه تعداد و بيشتر ارتفاع و

 گونۀ به نسبت بذر عملكرد آن دنبال به که اند يکمتر

 نظر از وحشی هاي گونه بين در اما ؛یابد می کاهش اهلی

 در توان می که شود می دیده زیادي تنوع صفات اکثر

 .کرد استفاده آن از اصالحی اهداف جهت
 

 اسپرس اهلی و وحشی هايژنوتيپ در مختلف صفات توصيفی آمار .9 جدول

 صفت
 تغييرات ضریب  حداکثر  حداقل  ميانگين 

 اهلی -وحشی  اهلی -وحشی  اهلی -وحشی  اهلی -وحشی 

 9/09-33/64 36-114 00-19 03/91-31/69 بوته در ساقه تعداد

 39/13-13/09  99/99-01  44/14-1  39/00-31/19  خوشه در بذر تعداد

 69/13-06/00  44/10-10  4-6  11/9-33/4  هساق در گره تعداد

 03/11-36/1  3-4  44/94-13  49/39-99/01  (cm) خوشه طول

 36/09-36/99  99/9-3  44/0-0  11/6-94/6  ساقه در خوشه تعداد

 09/31-66/46  90-30  30-13  33/01-00/11  (cm) گياه ارتفاع

 19/0-06/0  96/1-14/1  91/9-9/0  96/09-19/11  (g) صددانه وزن

 43/00-00/99  39/10-13/9  40/63-109  36/91-49/43  (g) بوته در بذر عملكرد

 60/0-43/0  10/0-99/0  19/0-33/0  31/60-19/11  (mg/cm) خوشه باروري

 

 ها هگون و ارقام بين تشابه کردن خالصه منظور به

 اي خوشه تجزیۀ از بررسی مورد صفات ۀکلي براساس

 رقم 61 اي خوشه تجزیۀ از حاصل نمودار .شد فادهاست

 فاصلۀ در (1شكل ) مطالعه مورد صفات براساس اسپرس

 این که شد تقسيم گروه سه به 13/0 اقليدسی

 اول کالستر. شد تأیيد، ccc plot  روش توسط بندي گروه

 شامل دوم کالستر ؛رقم 06 شامل و گروه ترین بزرگ

 مقایسۀ .است رقم 0شامل  سوم کالستر و ؛رقم13

 که داد نشان (4جدول) ها گروه براي صفات ميانگين

 در ساقه تعداد و ارتفاع ميانگين کمترین اول کالستر

 طول خوشه، در دانه تعداد ميانگين بيشترین و ؛بوته

 و کل ميانگين از باروري و ساقه در خوشه تعداد خوشه،
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 روهگ این هاي نمونه .ستدارا ار ها گروه سایر ميانگين

 فنوتيپی ارزش بود. زراعی ارقام و وحشی ارقام شامل

 ارتفاع و بوته در بذر عملكرد صفات براي دوم کالستر

 براي وبود  ها گروه و کل ميانگين از کمتر ميانگين داراي

 سوم کالستر شد. مشاهده متوسط حد در دیگر صفات

 در ساقه تعداد بوته، در بذر عملكرد ميانگين بيشترین

 ميانگين به نسبت خوشه طول کمترین و ارتفاع و بوته

 از را انحراف بيشترین همچنين و ها گروه دیگر و کل

 درون اگرچه داد. نشان ها گروه سایر و کل ميانگين

 در ها گونه ارقام از برخی و شد مشاهده تنوع ها گروه

 با زیادي حد تا تنوع این شدند، دیده نيز دیگر هاي گروه

 بود.پذیر  توجيه فياییجغرا پراکنش الگوي

 
 بذر عملكرد اجزاي و عملكرد صفات براي اسپرس هاي گونه گروهی مقایسۀ .6 جدول

  بذر عملكرد گونه

 (g) بوته در

 ساقه تعداد

 بوته در

  دانه تعداد

 خوشه در

 گره تعداد

 ساقه در

 خوشه طول

(cm) 

 بوته ارتفاع

(cm) 

 صددانه وزن

(g) 

 باروري

(mg/cm) 

  خوشه تعداد

 ساقه در

O. hajastana 30/11 49/93 33/01 44/3 66/10 99/49 69/0 66/0 00/6 

O. kemulariae 90/01 30/99 30/01 44/4 14/19 44/40 3/0 09/0 99/9 

O. oxyodonta 33/13 49/91 33/11 99/3 33/4 99/30 11/0 40/0 44/9 
O. iberica 40/11 46 99/01 99/4 99/3 99/49 96/1 01/0 99/9 
O. petraea 91/09 19/99 03/00 11/4 03/1 11/61 14/1 66/0 0/6 

O. vaginalis 91/19 3/91 19/13 99/3 3/90 90 94/0 10/0 19/4 
O. chorassanica 43/19 04 11 99/9 16 99/39 0/9 04/0 11/3 

O. inermis 41/19 31/64 03/00 00/4 33/1 14/31 33/1 61/0 69/6 

O. vassilczenkoi 99/19 13/03 99/16 41/4 3/01 33/43 61/0 00/0 14/4 

O. altissima 33/09 3/44 93/11 99/4 0/3 01/49 00/0 63/0 10/9 

O. biebersteinii 90/00 91/61 00/14 93/4 90/10 31/36 93/0 96/0 03/6 

O. arenaria 39/06 19/30 01/13 33/4 19/3 1/40 33/1 69/0 91/9 

O. cyri 31/13 49/60 99/13 99/3 19/9 44/39 43/1 04/0 00/6 

O. transcaucasica 19/13 93/60 49/19 99/4 30/1 11/31 31/1 93/0 33/6 

O. viciifolia 00/99 30/90 93/00 11/9 36/1 66/46 06/0 43/0 11/6 

LSD( 03/0 ) 90/4 19/00 16/6 33/1 44/3 16/13 09/0 16/0 4/1 

 

هاي مورفولوژي توانست ارقام  دندروگرام حاصل از داده

مناطق جغرافيایی مختلف را براساس خصوصيات فنوتيپی 

ها تطابقی بين  از هم جدا کند؛ با این حال براي برخی نمونه

بندي ژنتيكی مشاهده نشد.  منشأ جغرافيایی و طبقه

Roldan-Ruiz et al. (2000)  بيان کردند که از جمله دالیل

ن، نامتجانس بودن و تنوع عدم تطابق در گياهان دگرگش

ترین گروه در بين  ژنتيكی زیاد است. گروه اول بزرگ

 ،O. petraeaهاي  هاي حاصل و شامل گونه گروه

O. vaginalis، O. chorassanica ،O. inermis، 

O. vassilczenkoi، O. cyri، O. hajastana، 

O. kemulariae، O. oxyodonta و O. viciifolia  ،بود

 و Onobrychisگروه به بخش  اعضاي این

Hymenobrychis  تعلق دارند. این گروه به دو زیرگروه

هاي اهلی و  شود که زیرگروه اول شامل گونه تقسيم می

هاي وحشی بود. این گروه داراي  زیرگروه دوم شامل گونه

بيشترین ميانگين تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، تعداد 

 هاي وه دوم شامل گونهخوشه در ساقه و باروري بود. گر

O. iberica، O. inermis، O. altissima، O. biebersteinii، 

O. arenaria و O. transcaucasica  بود که به بخش

Onobrychis هاي  تعلق دارند. گروه سوم با دو عضو، از گونه

O. arenaria و O. altissima  با منشأ روسيه است که

ذر در بوته، تعداد ساقه در داراي بيشترین ميانگين عملكرد ب

 .Zarrabian et al بوته و ارتفاع و کمترین طول خوشه است.

 با بررسی صفات مورفولوژي، آناتومی و مولكولی( 2013)

نشان دادند که بيشترین  O. viciifolia هاي روي جمعيت

طوري که  ها ناشی از تمایز جغرافيایی است؛ به تنوع جمعيت

نام  اي به طعه عامل ایجاد نواحیق مناطق جغرافيایی قطعه

  شوند. شده می مناطق ایزوله
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 عملكرد اجزاي و عملكرد صفات براي اسپرس هايژنوتيپ ميانگين مقایسۀ .3 جدول

 *رقم
 بذر عملكرد

 (g) بوته در
 ساقه تعداد
 بوته در

 دانه تعداد
 خوشه در

 گره تعداد
 ساقه در

 خوشه طول
(cm) 

 بوته ارتفاع
(cm) 

 نوز
 (g) صددانه

 باروري
(mg/cm) 

 خوشه تعداد
 ساقه در

AD 30/11 49/39 3/06 44/3 66/10 99/49 69/0 66/0 00/6 

AE 90/01 30/99 3/01 66/4 14/19 44/40 30/0 09/0 99/9 

AF 33/13 49/91 33/11 99/3 33/4 99/30 11/0 40/0 44/9 

C1 40/11 46 99/01 99/4 99/3 99/49 96/1 01/0 99/9 

D1 99/09 63 13 00/1 44/1 30 41/1 60/0 66/3 

D4 93/13 90 00/11 99/3 1 30 06/0 64/0 9 

D5 **- 30/91 11/01 19/6 3/9 44/64 - - 14/6 

F1 91/19 30/91 19/13 00/3 3/90 90 94/0 10/0 19/4 

H1 43/19 04 11 99/9 16 99/39 0/9 04/0 11/3 

I1 49/11 49/33 13 99/3 44/3 44/64 60/1 09/0 11/6 

I3 99/14 30/99 01 66/4 66/9 44/33 63/0 90/0 19/6 

M1 03/14 19 00/19 33/4 11/09 44/91 19/0 19/0 9 

M2 19/10 99 13 44/4 3/13 33 1/0 06/0 19/3 

M3 91/11 49/09 11/10 66/9 11/09 90 30/0 90/0 44/3 

N1 39/93 99/36 11/11 44/4 00/10 40 00/0 91/0 33/9 

N2 31/03 31 99/13 99/4 00/3 44/34 14/0 30/0 44/6 

N3 91/11 43 99/11 66/9 3 44/91 41/0 31/0 66/9 

N4 03/93 49/33 00/13 44/4 91/1 46 06/0 64/0 33/9 

O2 04/09 31 33/01 99/3 19 99/39 10/1 06/0 11/9 

O3 31/19 30/60 00/14 99/9 11/19 33 96/0 63/0 19/6 

O4 9/96 49/03 10 19/4 99/9 30 09/0 01/0 99/9 

O5 03/01 49/69 11/13 00/9 11/3 40 40/0 60/0 11/3 

T1 03/14 69 63/19 99/9 10 40 49/1 90/0 14/3 

T2 16/93 11 99/19 33/4 99/3 90 16/1 93/0 99/0 

T5 93/03 99/30 11/13 99/4 1 43 10/0 91/0 33/9 

T6 63/11 31 11/06 11/9 44/11 44/41 33/0 49/0 33/0 

T7 61/03 99/91 33/00 66/3 11/4 99/39 99/1 30/0 99/9 

V2 43/13 66 13 00/3 9 9/99 30/1 09/0 00/9 

V3 09/06 99/99 44/13 66/3 44/1 90 13/1 00/0 00/3 

Z1 91/13 04 00/14 00/4 9 44/31 96/1 60/0 99/4 

Z4 31/13 30 66/14 11/3 99/1 30 06/0 30/0 36/0 

Z5 03/01 30 00/00 36/9 44/10 43 14/1 96/0 41/6 

Z6 69/00 93 14/13 41/4 99/11 63 39/1 09/0 93/6 

Z7 01/00 99/09 11/11 00/4 11/4 99/61 33/1 39/0 99/6 

Z8 63/01 64 99/16 44/3 99/3 99/31 16/0 03/0 99/6 

A11 36/06 49/60 11/00 33/9 11/9 90 13/0 90/0 33/9 

A13 30/06 99/99 01 33/1 00/1 44/41 03/0 41/0 66/3 

A14 94/93 03 99/01 9 33/10 44/41 19/0 66/0 00/9 

A16 33/03 90 3/03 99/3 11/10 44/94 90/0 34/0 66/6 

A5 31/90 49/03 99/01 99/4 11/9 99/39 60/0 90/0 99/9 

A6 19/69 99/09 11/06 11/1 99/9 99/49 49/0 10/0 00/6 

LSD 11/19 90/00 34/3 41/1 34/6 11/19 60/0 14/0 44/1 
 است. 1 جدول کدهاي آخر حرف با مطابق هاگونه کد *  
 است. بذر عملكرد فاقد گونه این **  
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 اسپرس هايژنوتيپ در کالستر تجزیۀ از حاصل هاي گروه از هریك در صفات ميانگين .4جدول 

 هاژنوتيپ کد گروه

 عملكرد

  بذر

 تهبو در

  تعداد

  ساقه

 بوته در

  تعداد

  دانه

 خوشه در

  تعداد

  گره

 ساقه در

  طول

 خوشه

  تعداد

 خوشه

 ساقه در

 ارتفاع
  وزن

 صددانه
 باروري

 ,AD, AE, A13, T7, V3, A1 1 گروه

A16, O4, A5, A14, A6,  

F1, M1, M3, AF, I3, D5, 

Z6, D4, Z7, Z1, V2, H1, M2 

b39/00 b0/90 a94/11 a90/4 a3/11 a36/6 b3/31 a13/0 a69/0 

 ها  گروه ميانگين انحراف

 کل ميانگين از

 11/0- 16/3- 10/0 00/0- 44/0 01/0 00/0- 03/0 01/0 

 ,C1, D1, N3, I1, N1,  N2 0 گروه

O2, O3, O5, T1,  T5, T6, 

Z4, Z5, Z8 

b91/01 b06/30 a43/11 a19/4 ab09/10 ab16/6 b63/31 a04/0 a61/0 

  گروه يانگينم انحراف

 کل ميانگين از

 99/1- 33/3 03/0 10/0 93/0- 11/0- 09/0- 04/0 01/0- 

 N4, T2 a19/93 a99/11 a43/11 a93/4 b36/1 b00/9 a49 a33/1 a61/0 9 گروه

  گروه ميانگين انحراف

 کل ميانگين از

 01/10 09/64 03/0 000/0- 13/1- 9/1- 09/1 11/0- 001/0- 

 60/0 19/0 90/31 90/6 19/10 93/4 49/11 03/60 11/09  کل ميانگين

 ندارند. درصد 3 احتمال سطح در داري معنی آماري تفاوت مشابه حرف یك حداقل داراي ميانگين ستون هر در  

 

 
 WARD روش و اقليدسی فاصلۀ معيار براساس اسپرس ارقام براي اي خوشه تجزیۀ از حاصل دندروگرام .1 شكل

 

Yilddiz et al. (1999)  در بررسی خصوصيات لگومی

هاي جنس اسپرس بيان کردند که  تعدادي از گونه

 و Onobrychis، Lophobrychisهاي  بخش
Heliobrychis  داراي شباهت زیاد با یكدیگرند و با بخش

Hymenobrychis .تفاوت زیادي دارند Carbonero et al. 

د هاي اسپرس بيان کردن با بررسی فيلوژنی گونه (2011)

هاي جنس  که تنوع ژنتيكی زیادي بين گونه

Onobrychis ها  بندي تاکسونومی گونه وجود دارد و طبقه

 Arsalan & Ertugrul .دهد هاي مجزا قرار نمی را در گروه

هاي  در بررسی روابط فيلوژنی از طریق پروتئين (2010)

داراي  O. altissimaاي بذر گزارش کردند که  ذخيره

 Onobrychis  ز دیگر اعضاي بخشبيشترین فاصله ا
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نيز با Hesamzadeh & Ziaei Nasab (2009 )است. 

هاي  هاي گونه بررسی کاریولوژیك بعضی از جمعيت

 و O. altissima تتراپلوئيد جنس اسپرس گونۀ

O. viciifolia  را در دو گروه مجزا قرار دادند که با تحقيق

لف حاضر مطابقت دارد. جنس اسپرس در فلورهاي مخت

طوري که در فلورهاي  هاي متفاوتی دارد، به بندي  دسته

بخش است، اما در فلور اروپا و  پنجترکيه و ایرانيكا داراي 

بندي  سایر فلورهاي اروپایی شامل سه بخش است که گروه

هاي حاصل در فلور اروپایی  حاصل حاکی از تطابق بخش

 هک داد نشان اي خوشه تجزیۀ (. نتایجBall, 1968بود )

 از دارند؛ زیادي تنوع صفات نظر از بررسی مورد هاي رقم

 را وحشی و اهلی ارقام توانست ارقام بين بندي طبقه طرفی

 کند. جدا هم از فنوتيپی خصوصيات براساس

 سه که داد نشان اصلی هاي مؤلفه به تجزیه نتایج

 را تغييرات کل از درصد 43 حدود مجموع در اول مؤلفۀ

 درصد، 90 اول مؤلفۀ سهم ميان این در که کردند توجيه

 درصد 16 سوم مؤلفۀ سهم و درصد 01 دوم مؤلفۀ سهم

 از حاصل نمودار (.است نشده داده نشان نتایج) بود

 یكدیگر، برابر در دوم مؤلفۀ و اول مؤلفۀ مقادیر ترسيم

 هاي گروه ،(0شكل) دهد می نشان را ها رقم پراکنش نحوة

 دوم و اول هاي مؤلفه ايبر مقدار بيشترین داراي اهلی

 مؤلفۀ مقدار کمترین داشتن با وحشی هاي گروه و بودن

 با اول مؤلفۀ شدند. جدا اهلی هاي نمونه از تقریباً دوم

 عملكرد اجزاي بهترین همچنين و ها ژنوتيپ عملكرد

 و خوشه در دانه تعداد باروري، بوته، در بذر )عملكرد

 ساقه در خوشه دتعدا با و مثبت، همبستگی ساقه( تعداد

 با دوم مؤلفۀ داد. نشان منفی همبستگی خوشه طول و

 صددانه وزن و ساقه در گره تعداد ارتفاع، صفات

 هاي گونه شكل،  به توجه با داد. نشان مثبت همبستگی

O. viciifolia (A11)، A6)) و O. arenaria (T6) داراي 

 ادتعد دیگر عبارت به و بودند باال دوم و اول هاي مؤلفه

 داشتند. زیادي بذر عملكرد و خوشه در دانه
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 مطابقت دهندة نشان نمودار روي بر ارقام پراکنش

 است؛ اي خوشه تجزیۀ از حاصل نتایج با ها یافته این متوسط

 گروه سه نيز اصلی هاي مؤلفه به تجزیه در که اي گونه به

 بخش از اول گروه در موجود هاي گونه که شد مشاهده

Onobrychis .به توان می گروه این هاي مشخصه از است 

 گروه کرد. اشاره خوشه در دانه زیاد تعداد و بذر عملكرد

 شامل و دوم مؤلفۀ متوسط از کمتر مقدار داراي دوم

 و Onobrychis بخش از وحشی هاي ونهگ

Hymenobrychis تعداد گروه این هاي گونه اکثر که است 

 هاي گونه دارند. زیادي ساقۀ در خوشه تعداد و بوته در ساقه

O. chorassanica (H) و O. vassilczenkoi (M) داراي 

 و خوشه طول که هستند دوم و اول هاي مؤلفه کم مقادیر

 به متعلق گروه این اعضاي و ارندد زیادي خوشۀ تعداد

 تطابق کلی طور به .هستند Hymenobrychis بخش

PC2 (21%) 
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 در شد، مشاهده اي خوشه نمودار در که جغرافيایی

 اما ؛نشد مشاهده اصلی هاي مؤلفه از حاصل نمودار

 تجزیۀ از حاصل نتایج با نمودار این در ها گونه پراکنش

 و لیاه هاي گونه توانست و داشت تطابق اي خوشه

 .Sartie et al دهد. قرار مجزا هاي گروه در را وحشی

 & Pecettiو فستوکا هاي ژنوتيپ بررسی در (2009)

Piano ( 2002) به تجزیه از شبدر جمعيت 14 بررسی با 

 بندي طبقه براي مناسب روشی عنوان به اصلی هاي مؤلفه

 در نيز et al.  Masoudi (2008)کردند. استفاده ها ژنوتيپ

 تعداد و غالف در دانه تعداد بوته، در بذر عملكرد ،اسوی

 عملكرد ،باغ علف در Jafari (2004) و ؛شاخه در غالف

 ترین مهم از را ساقه در بذر تعداد و برداشت شاخص بذر،

 براساس کردند. عنوان ها جمعيت بنديگروه براي صفات

 ها ژنوتيپ بين ژنتيكی فاصلۀ افزایش با متعدد هاي گزارش

  یابد. می افزایش تالقی هاي برنامه در هتروزیس مالاحت

 

 کلی گیری نتیجه

 در داشت اظهار توان می آمده دست به نتایج به توجه با

 این از که داشت وجود کافی تنوع مطالعه، مورد پالست ژرم

 به توجه با برد. بهره اصالحی هايبرنامه در توانمی تنوع

 والدین انتخاب نيازمند مطلوب، ساختگی ارقام ایجاد اینكه 

 هايگونه از بسياري طرفی از و است مناسب و متنوع

 زیاد، ژنومی تشابه و یكسان کروموزوم تعداد دليل به اسپرس

 را موقعيت بهترین که هایی ژنوتيپ از توان می پذیرند، تالقی

 اصالحی هاي برنامه براي باشند داشته ژنتيكی فاصلۀ نظر از

 کرد. استفاده بذر عملكرد افزایش و آتی
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