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هاي شبدر توت  بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده

  با استفاده از تجزيه به.Trifolium fragiferum L)(فرنگي 

 هاي اصلي و تجزيه كالستر مؤلفه 

 

 2مهدي ضيايي نسب و 1علي اشرف جعفري

 
 چكيده

ژيكي در شبدر توت به منظور بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر، علوفه و صفات مورفولو

 درطرح بلوكهاي كامل تصادفي قالب  ژنوتيپ داخلي و خارجي از اين گونه در 9، فرنگي

 مورد ،سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤ، وابسته به مكرجي البرز تحقيقاتجتمع  تكرار در م3 

طح ، طول ميانگره، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپي، سچه برگةاندازفات ص. مطالعه قرار گرفتند

آذين در واحد سطح، تعداد استولن در واحد  آذين در استولن، تعداد گل پوشش، تعداد گل

آذين، وزن هزار دانه، عملكرد بذر و عملكرد  آذين، تعداد بذر در گل سطح، تعداد گلچه در گل

هاي مربوط به هر صفت در هر سال  داده.  سال مورد ارزيابي قرار گرفتنددوعلوفه براي مدت 

بندي  براي تعيين فاصله ژنتيكي و گروه. قرار گرفتندمورد تجزيه واريانس گين دو سال و ميان

 .اي استفاده شد هاي اصلي و تجزيه خوشه ژنوتيپها از تجزيه به مؤلفه

جزء ه  ژنوتيپها براي كليه صفات بمياندار  نتايج تجزيه آماري نشان دهنده تفاوت معني

عنوان ژنوتيپهاي برتر براي توليد بذر و   به1608 و 134، 20258ژنوتيپهاي . وزن هزار دانه بود

با بيشترين مقدار سطح پوشش داراي  با منشاء استراليا 2580 ژتوتيپ .علوفه شناخته شدند

هاي اصلي مهمترين متغيرهاي  با استفاده از تجزيه به مؤلفه. رشد خزنده بيشتري بودعادت 

از كل واريانس متغيرها را % 85 مؤلفه اول  سه.دنمؤثر در عملكرد علوفه و بذر شناسايي شد

، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپي و عملكرد علوفه مهمترين چهصفات اندازه برگ. توجيه كردند

سطح پوشش كه در مؤلفه دوم فاصله ميانگره،   در حالي،نقش را در تبيين مؤلفه اول داشتند

ذين در واحد سطح، تعداد گلچه در آ ، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گل)رشد خزنده(
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282  ...هاي شبدر توت فرنگي  صفات مورفولوژيكي در تودهبررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و

آذين، تعداد استولن  در مؤلفه سوم عملكرد بذر، تعداد بذر در گل. آذين از صفات مهم بودند گل

آذين در استولن مهمترين نقش را در  آذين در واحد سطح و تعداد گل در واحد سطح، تعداد گل

عملكرد علوفه، مؤلفه دوم نام ه ب اول با توجه به نتايج بدست آمده، مؤلفه. توليد بذر دارا بودند

 .بذر نامگذاري شدعملكرد  و مؤلفه سوم )عادت رشد خزنده(سطح پوشش 

.  گروه متفاوت قرار داد3نتايج حاصل از تجزيه كالستر، ژنوتيپهاي ارزيابي شده را در 

ورد  بودند، از نظر كليه صفات م20258 و 134 كه دو ژنوتيپ 2 ژنوتيپهاي موجود در كالستر

 در صفات بيشتراز لحاظ  1 ژنوتيپهاي كالستر. برتري داشتنددو گروه ديگر مطالعه نسبت به 

  كمترين بازده3 ة تبريز با قرار گرفتن در كالستر شمار720ژنوتيپ . حد متوسطي قرار داشتند

ر بندي مربوط به تجزيه كالستر ب در نمايش گروه. داشت از لحاظ عملكرد علوفه و توليد بذر را

هاي  ، تطابق خوبي بين تجزيه كالستر و تجزيه به مؤلفه2و1هاي  روي محور مختصات مؤلفه

 .اصلي وجود داشت

 

علوفه، عملكرد عملكرد ، .Trifolium fragiferum Lشبدر توت فرنگي :  كليديهاي واژه

 اي هاي اصلي و تجزيه خوشه ، صفات مورفولوژيكي، تجزيه به مؤلفهبذر
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 مقدمه

اي مهم چند ساله   يكي از گياهان علوفه.Trifolium fragiferum L)(رنگي شبدر توت ف

ناسازگار،  اين گونه خود. است و عادت رشد آن خزنده و مشابه شبدر سفيد است

شبدر توت فرنگي . باشد  مي16x=2n=2دگرگشن و ديپلوييد با تعداد كروموزوم 

و ) Pederson ،1995 ( دارد خاك شوري و شرايط باتالقيدر برابرمقاومت خوبي 

كم آبي را نيز   باال مقاوم بوده و خشكي وphنسبت به خاكهاي شور و قليا، سنگين و با 

عنوان علوفه خشك  هندرت به به دليل داشتن عادت خزنده ب. كند خوبي تحمل ميه ب

عنوان چراگاه براي چراي مستقيم و يا كود سبز  هگيرد و بيشتر ب مورد استفاده قرار مي

هاي نهاي البرز و زاگرس و در استا اين گونه در دامنه). Duke ،1981(شود  فاده مياست

 تا 1500 خراسان، تهران و سمنان در ارتفاع ،چهارمحال و بختياري، فارس، قزوين

توسعه ) 1373(پيماني فرد و همكاران  ).Moussavi ،1979( متر پراكنش دارد 3500

 .اند  مرطوب كشورمان توصيه نمودهتاًكشت اين گونه را در مناطق شور و نسب

از اهداف مهم اصالحي شبدرهاي عادت رشد خزنده، افزايش عملكرد علوفه همراه 

حال، افزايش  با اين). Rhodes ،1987(باشد  با توسعه رشد خزنده و مقاومت به چرا مي

 در عنوان يكي از اهداف اصلي اي برخوردار است و به عملكرد بذر نيز از اهميت ويژه

اي اصالح شده و پرمحصول، بايد از  زيرا ارقام علوفه. باشد معرفي ارقام اصالح شده مي

. را در سطح وسيعتري كشت نمودها د تا بتوان آنن بذردهي مطلوبي برخوردار باشتوان

تيپ  متعددي مبني بر وجود تنوع براي صفات مورفولوژيكي در شبدرهاي ياهگزارش

در ند كه گزارش كرد) Annicchiarico) 1995و  Piano. شر شده استتخزنده من رشد

عالوه .  مستقيم دارديشبدر سفيد، تراكم استولن با ديرزيستي و عملكرد علوفه ارتباط

ه  متفاوت است بچه برگاندازهراين، توليد بذر در ژنوتيپهاي مختلف شبدر بر اساس ب

ي ارقام برگ درشت  ول،كنند نحوي كه شبدرهاي برگ كوچك گلهاي بيشتري توليد مي
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284  ...هاي شبدر توت فرنگي  صفات مورفولوژيكي در تودهبررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و

 و 1989 و همكاران Marshall (هستندتعداد دانه بيشتري در هر گل داراي 

Hollington 1989 و همكاران.( 

اي، موفقيت در گزينش بستگي به تنوع با ايجاد نوتركيبي  در اصالح گياهان علوفه

گزارشهاي متعددي در دست است كه با افزايش فاصله . ژنتيكي و هتروزيس دارد

يابد  هاي تالقي افزايش مي تيكي بين ژنوتيپهاي يك گونه، احتمال هتروزيس در برنامهژن

Peters) و Martinelli، 1989; Humphreys، 1991 .(بندي ژنوتيپها براساس  گروه

طور همزمان چندين  هثر است كه بؤفاصله ژنتيكي، وقتي در يك برنامه اصالحي م

عنوان يك  ههميت باالي شبدر توت فرنگي برغم ا به. صفت مورد بررسي قرار گيرند

سفانه در أمت، هاي دامي و تثبيت خاك اي خوشخوراك در توليد فرآورده گياه علوفه

اهداف عمده در .  آن انجام نشده استدر موردها مطالعات چنداني  مقايسه با ساير گونه

در بانك ژن موجود شبدر توت فرنگي ارزيابي ژرم پالسم  -1 : عبارتند ازاين مطالعه

 افزايش سطح پوشش از طريق شناسايي منابع طبيعي و تعيين ژنوتيپهاي برتر براي

 تعيين -2بذر عملكرد عملكرد علوفه و افزايش خزنده، ژنوتيپهاي داراي تيپ رشد 

بندي ژنوتيپها براساس عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي  الگوي تنوع ژنتيكي و گروه

 .)هاي اصلي هلفؤتجزيه كالستر و تجزيه به م(ري چند متغيره با استفاده از روشهاي آما

 

 مواد و روشها

 اكوتيپ داخلي و خارجي موجود در 9ژرم پالسم مورد استفاده در اين بررسي شامل 

در اوايل  .است آمده 1 ةشماربانك ژن منابع طبيعي بود كه مشخصات آنها در جدول 

 گلدان 18 عدد بذر در هر يك از 3 تا 2يك از ژنوتيپها تعداد   از هر79بهار سال 

ها در   يكي از بوته،ها به اندازه كافي رشد نمودند پس از اينكه بوته. كوچك كشت شدند

 منتقل و ،نشاءها پس از رشد كافي به مزرعه. ند حذف گرديدبقيههر گلدان نگهداري و 

كرج وابسته برز  اليتحقيقاتجتمع  تكرار در م3در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 
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 بوته در يك رديف 6هر كرت شامل . كشت شدندسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ؤبه م

در طول آزمايش مواظبتهاي زراعي از قبيل مبارزه با علفهاي .  سانتيمتر بود50با فاصله 

 در انجام شد و آبياري هكتار در سال P2O5 كيلوگرم 200هرز و كوددهي براساس 

 3 هر سال 1380 و 1379در طول سالهاي  . يك بار انجام گرفت روز7هر فصل رويش 

 .چين اول هر سال به بذرگيري اختصاص يافتو چين برداشت شد 

 ولي در ،گيري قرار گرفتند صورت تك بوته مورد اندازهه  صفات ب1379در سال 

و ها از كل كرتها يادداشت برداري بعمل آمد  دليل توسعه رشد افقي بوته به 1380 سال

 : انجام شدريزصورت  هگيري صفات ب اندازه

 طول و عرض برگچه با استفاده از كوليس براساس ميانگين ،اندازه برگچه �

 .گيري شد برحسب ميليمتر اندازه

 استولن برحسب سانتيمتر 10 در گيري فاصله دو ميانگره با اندازه ،فاصله ميانگره �

 .محاسبه گرديد

 چه از محل انشعاب از استولن تا پهنك برگ دمبرگ10ميانگين طول ، طول دمبرگ �

 .گيري شد برحسب سانتيمتر اندازه

 .گيري شد صورت تقريبي از سطح زمين برحسب سانتيمتر اندازه هب، ارتفاع كانوپي �

ارزيابي شد عادت رشد خزنده  5 تا 1دهي  نمرهبراساس معيار ، سطح پوشش �

ان بيشترين سطح پوشش عنو  به5عنوان كمترين سطح پوشش و   به1نحوي كه  هب

 .يادداشت گرديد

آذين روي   استولن و شمارش تعداد گل10با انتخاب  استولن،آذين در  تعداد گل �

 .آنها محاسبه گرديد

هاي قرار گرفته  آذين براساس شمارش تعداد گل، آذين در واحد سطح تعداد گل �

 .گيري شد اندازه سانتيمتري 50×50در يك قاب 
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286  ...هاي شبدر توت فرنگي  صفات مورفولوژيكي در تودهبررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و

در هر كرت  سانتيمتري 50×50با انداختن پالت ،  سطحتعداد استولن در واحد �

 .گرديدشمارش 

گيري   و ميانگينآذين  گل10هاي  هچگلتعداد شمارش ، با آذين تعداد گلچه در گل �

 .محاسبه شد

و صورت تصادفي و كوبيدن  هآذين ب  گل10با انتخاب ، آذين تعداد بذر در گل �

 .آذين مشخص گرديد گل تعداد بذر در هرآنها، بذر و شمارش جدا كردن 

 . عدد بذر يادداشت گرديد1000با شمارش و توزين ، وزن هزار دانه �

كوبيدن و بوجاري و خشك و در هر كرت پس از برداشت محصول ، عملكرد بذر �

 .برحسب كيلوگرم در هكتار محاسبه شدعملكرد بذر 

نتخاب س از برداشت علوفه هر كرت، علوفه تر توزين شد و با ا، پعملكرد علوفه �

ماده عملكرد  ساعت 12 درجه سانتيگراد به مدت 95يك نمونه و خشك كردن در آون 

 .گيري شد در هكتار اندازهتن خشك علوفه بر حسب 

 و ميانگين دو 1380 و 1379گيري شده در سالهاي  هاي مربوط به صفات اندازه داده

  صفات ميانيپيضرائب همبستگي فنوت ماتريس . قرار گرفتندآماريمورد تجزيه سال 

دار بودن اختالف بين ژنوتيپ براي  با توجه به معني. محاسبه شدها  داده ميانگين روي

 13 از هر Ward)روش (هاي اصلي و تجزيه كالستر  لفهؤ، در تجزيه به مهمه صفات

دياگرام پراكنش ژنوتيپ روي دو مؤلفه اصلي، .  ژنوتيپ استفاده شد9روي صفت بر 

 JMP Version 3.1.2. Software (SAS institute Inc)افزار  نرماز  .نيز رسم گرديد

 .ها استفاده شد براي تجزيه آماري داده

 

 نتايج و بحث
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دار  ، سطح معنيبودندار   از قبيل ميانگين صفات، حداقل اختالف معنينتايجخالصه 

نتايج تجزيه . آمده است 1 ة و ضريب تغييرات آزمايش در جدول شمارFبودن 

اختالف جز وزن هزار دانه ه ب ژنوتيپها براي كليه صفات ميانس نشان داد كه واريان

 كه داراي 720 و 1608براي ميانگين دو سال، ژنوتيپهاي ). 1ةجدول شمار(بود دار  معني

را دارا و عملكرد بذر  چهمنشاء ايراني بودند به ترتيب، بيشترين و كمترين اندازه برگ

.  بيشترين توليد علوفه خشك در هكتار را توليد نمودند134 و 1608 ژنوتيپهاي. بودند

 رشد خزنده بيشتري نسبت به توانداراي با بيشترين سطح پوشش  استراليا 2580رقم 

عنوان ژنوتيپهاي برتر   به1608 و 134، 20258طوركلي، ژنوتيپهاي ه ب. ساير ارقام بود

دار براي صفات  ف معنيوجود اختال. براي توليد همزمان بذر و علوفه شناخته شدند

در ژرم پالسم شبدر توت فرنگي موجود مفيد مورد مطالعه، نشان دهنده تنوع ژنتيكي 

 .اشدب ميمنابع طبيعي در بانك ژن 

 2 ة شمار ميانگين صفات در جدولمياننتايج حاصل از تجزيه همبستگي فنوتيپي 

، طول دمبرگ، چهضريب همبستگي بين عملكرد بذر و صفات اندازه برگ .آمده است

آذين و عملكرد علوفه  تعداد بذر در گل، ارتفاع كانوپي، تعداد استولن در واحد سطح

اين صفات بر روي افزايش گزينش ير مثبت أثدار بود كه نشان دهنده ت مثبت و معني

، چهعملكرد علوفه با صفات اندازه برگ. شدبا عملكرد بذر در شبدر توت فرنگي مي

آذين  ، تعداد گل)رشد خزنده(سطح پوشش برگ، ارتفاع كانوپي، طول ميانگره، طول دم

آذين، وزن هزار دانه و عملكرد بذر همبستگي مثبت و  در استولن، تعداد گلچه در گل

داري بين عملكرد  نيز رابطه مثبت و معني) 1994( و همكاران Jahufer .دار داشت معني

ولن در شبدر سفيد گزارش علوفه خشك با صفات سطح پوشش، ارتفاع و تراكم است

 .نمودند

هاي  لفهؤ ژنوتيپها تجزيه به مميانبراي تعيين نقش هريك از صفات در تنوع موجود 

 حاصل از تجزيه به مؤلفه اصلي، شامل مقادير ويژه، درصد هاي لفهؤم. اصلي انجام شد
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288  ...هاي شبدر توت فرنگي  صفات مورفولوژيكي در تودهبررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و

مده  آ3 ة در جدول شمار3 تا 1هاي  واريانس و درصد واريانس تجمعي براي مؤلفه

از كل % 10و % 13، %62 بيشتر بود و به ترتيب 1مقادير ويژه هر سه مؤلفه از . ستا

مقادير نسبي ضرايب بردارهاي ويژه در مؤلفه اول  .واريانس متغيرها را توجيه نمودند

، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپي، وزن هزار دانه و چهنشان داد كه صفات اندازه برگ

در . بندي ژنوتيپها در تجزيه كالستر بودند  گروهعملكرد علوفه مهمترين صفات براي

آذين در واحد سطح،  ، تعداد گل)رشد خزنده(سطح پوشش مؤلفه دوم طول ميانگره، 

در مؤلفه . آذين از صفات مهم بودند تعداد استولن در واحد سطح و تعداد گلچه در گل

 استولن در واحد آذين در واحد سطح، تعداد آذين در استولن، تعداد گل سوم تعداد گل

آذين و عملكرد بذر ضرايب بردار هاي ويژه بيشتري را دارا  سطح، تعداد بذر در گل

 علوفه، مؤلفه دتوان مؤلفه اول را مؤلفه عملكر با توجه به نتايج بدست آمده مي. بودند

 و مؤلفه سوم را مؤلفه عملكرد بذر تعريف )خزندهشد ر(سطح پوشش دوم را مؤلفه 

 متفاوتي از هايمتنوع اين بردارهاي مستقل نشان داد كه با گزينش تركيبضرايب . نمود

اين صفات امكان بهبود عملكرد علوفه، افزايش تراكم استولن و عملكرد بذر در 

 .ژنوتيپهاي شبدر توت فرنگي وجود دارد

 صفت مورد مطالعه استفاده شد و با 13 از هر Wardدر تجزيه كالستر به روش 

 جدول(  گروه متفاوت قرار گرفتند3 ژنوتيپها در 30/3ام در فاصله برش دندروگر

  كه در بانك ژن منابع طبيعي2ژنوتيپهاي موجود در كالستر) 1 ة شمار و شكل4 ةشمار

لحاظ تمام صفات نسبت به دو گروه   مشخص شده بودند از)20258  و134(نامهاي با 

توان از آنها   و مي خارجي هستندء منشا دارايتماالً، اين ژنوتيپها احديگر برتري داشتند

 .براي توليد ارقام سازگار به شرايط آب و هوايي كشور ما بهره برد

 در . از لحاظ اكثر صفات در حد متوسط قرار داشتند1 ژنوتيپهاي موجود در كالستر

تيپ .  از ايران و كشور استراليا قرار داشتياين كالستر ارقامي از اصفهان و مناطق

داراي اندازه متوسطي بودند ) كه برگ پهن بود (1608جز رقم ه اين ژنوتيپها ب چهبرگ
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 تن در هكتار نسبت به ساير 11اين ژنوتيپ اخير با ميانگين عملكرد ماده خشك 

 قرار 3 منشاء تبريز در كالستر با 720ژنوتيپ . ژنوتيپهاي اين گروه برتري داشت

توليد علوفه و بذر نسبت به از نظر هاي كوچك و  چهاين ژنوتيپ داراي برگ. گرفت

 .داشتكمتري رد كعملساير ارقام 

 در اين . گروهها استميانيكي از كاربردهاي تجزيه كالستر تعيين فاصله ژنتيكي 

بدست آمد كه به ترتيب  1608 و 720 ژنوتيپهاي ميانآزمايش بيشترين فاصله ژنتيكي 

 با توجه به فاصله  كهرسد نظر ميه ب .د را دارا بودنچهكوچكترين و بزرگترين اندازه برگ

ج ينتاتوان بدست آورد و از   هتروزيس بيشتري را مي،ژنتيكي بين آنها با انجام تالقي

 .عنوان مواد اوليه براي اصالح ارقام جديد استفاده نمود هآنها ب

 بر روي محور مختصات دو مؤلفه اصلي در شبدر توت فرنگي ژنوتيپ 9پراكندگي 

خوبي بين نتايج ها تطابق بندي كالستر در نمايش گروه.  آمده است2 ةشكل شمار

در اين شكل، . هاي اصلي وجود داشت حاصل از تجزيه كالستر و تجزيه به مؤلفه

نحوي كه ه  ب،سزايي داشته ها نقش بهدر تمايز گروعلوفه مؤلفه اول از نظر عملكرد 

ترتيب چپ نمودار به  در سمت راست و 3  و2هاي ژنوتيپهاي موجود در كالستر

) سطح پوششمؤلفه (در مؤلفه دوم . را دارا بودندعلوفه كمترين عملكرد و بيشترين 

بيشترين سطح و  قرار داشتند 1  شمارةبخش پايين نموداردر  2580 و 7ژنوتيپهاي 

 .داشتند) عادت رشد خزنده(پوشش 

در  مورد مطالعه يتفسير نتايج بدست آمده از اين آزمايش به دليل اينكه ژنوتيپها

ژنوتيپ . اند است كه در آن بررسي شدهي اند، تنها براي محيط ارزيابي شده يك محيط

 تبريز كه داراي كوچكترين اندازه برگچه و كمترين عملكرد علوفه بود ممكن است 720

در شرايط تنش خشكي نسبت به ساير ژنوتيپها سازگاري بهتري از خود نشان دهد و به 

در محيطهاي ديگر ي و كتنش خشدر شرايط ارزيابي ژنوتيپها   تا استالزمهمين جهت 

 . نيز مورد بررسي قرار گيردمحيط ×نيز انجام شود تا اثرات متقابل ژنوتيپ 
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 ژنوتيپ شبدر 9 ميانگين ساليانه صفات مورد مطالعه براي هر يك از -1 ةجدول شمار

 80- 79توت فرنگي در سال 

 آذين گل

در واحد 

 سطح

 تعداد

 آذين گل

در 

 استولن

سطح 

 پوشش

 نمره

 ارتفاع

 كانوپي

 سانتيمتر

طول 

 دمبرگ

 سانتيمتر

طول 

 ميانگره

 سانتيمتر

 اندازه

 چهبرگ

 ميليمتر

 ژنوتيپ منشاء

 1608 ايران 5/2 7/1 5/6 2/11 1/4 7/8 8/78

 2139 استراليا 6/1 8/1 1/6 6/8 6/3 2/9 6/122

 2580 سترالياا 4/1 6/1 7/5 7/7 3/4 1/9 4/88

 314 ايران 5/1 9/1 6/5 3/8 5/3 6/7 1/77

 7 اصفهان 7/1 6/1 2/6 1/10 1/4 6/7 1/94

 720 تبريز 8/0 4/1 1/4 1/4 5/2 1/6 3/53

 134 هتناشناخ 1/2 6/2 4/6 8/10 2/4 5/9 1/98

 III ايران 7/1 2/2 7/4 1/7 4/3 3/7 2/98

 20258 هتناشناخ 3/2 3/2 1/8 1/9 6/3 1/11 3/124

 ميانگين 1/73 1/90 9/5 5/8 7/3 4/8 7/92

1/20 4/2 37/0 39/1 84/1 51/0 27/0 LSD 

 Fدار بودن  معني ** ** ** ** ** ** **

9 16 7 9 18 15 9 
 ضريب تغييرات

 درصد
 .است دار معني درصد 1و  درصد 5در سطحميانگين مربعات ژنوتيپها به ترتيب  **و *

ارزش هر يك از  حداكثر و حداقل  است،آنها خط كشيده شدهاند و زير   شده نوشتهبا قلم درشتكه  ياعداد

 .دنده را نشان ميصفات 

 1 ةجدول شمارادامه 
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عملكرد 

 علوفه

Tonh-1 

 عملكرد بذر

Kgh-1 

وزن 

هزار 

 دانه

تعداد 

 در بذر

 آذين گل

تعداد 

  درگلچه

 آذين گل

تعداد 

 استولن

در واحد 

سطح

 ژنوتيپ منشاء

 1608 ايران 13 61 35 97/0 180 2/11

 2139 استراليا 2/11 52 25 98/0 72 9/1

 2580 سترالياا 7/5 61 31 01/1 59 6/9

 314 ايران 5/12 56 33 01/1 69 6/7

 7 اصفهان 1/7 57 44 96/0 139 1/7

 720 تبريز 7/7 47 27 89/0 12 6/3

 134 هتناشناخ 7/11 68 49 03/1 122 7/12

 III ايران 1/71 55 36 99/0 144 1/8

 20258 هتناشناخ 3/15 59 37 05/1 162 3/10

 ميانگين  26/11 57 35 99/0 8/106 79/8

95/0 1/12 18/0 3/7 6/6 16/7 - LSD 

** ** ns ** ** * - دار بودن  معنيF 

  درصدضريب تغييرات - 24 7 7 12 31 21

 .است دار معنيدرصد  1و  درصد 5سطحدر ميانگين مربعات ژنوتيپها به ترتيب  **و *

ارزش هر يك از  حداكثر و حداقل  است،آنها خط كشيده شدهاند و زير   نوشته شدهبا قلم درشتكه  ياعداد

 .دنده را نشان ميصفات 

www.SID.ir



Archive of SID

 

 ژنوتيپ مورد مطالعه 9هاي دو سال در  ميانگين داده گيري شده براساس  صفت اندازه13 ضرايب همبستگي فنوتيپي -2 ةجدول شمار

 

 . استدار معني  درصد1 و  درصد5 احتمال در سطحگي بين دو صفت تضرايب همبسبه ترتيب   ** و* 
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 طول ميانگره 57/0           

 طول دمبرگ 81/0** 46/0          

         
 ارتفاع كانوپي 87/0** 43/0 75/0**

        
 سطح پوشش 61/0* 26/0 58/0 83/0**

 استولن/ آذين گل 70/0* 55/0 89/0** 60/0* 56/0       

      
 سطحواحد / آذين گل 51/0 55/0 68/0* 45/0 38/0 77/0**

 واحد سطح/ تولنسا 55/0 67/0** 26/0 21/0 -13/0 26/0 41/0     

 آذين گل/ گلچه 68/0* 62/0* 58/0 76/0** 83/0** 62/0* 27/0 11/0    

   
 آذين گل/ بذر 54/0 60/0** 41/0 65/0* 55/0 24/0 17/0 14/0 73/0**

 وزن هزار دانه 62/0* 76/0** 72/0** 56/0 59/0 81/0** 67/0* 44/0 73/0** 41/0  

 عملكرد بذر 91/0** 49/0 65/0* 75/0** 52/0 47/0 46/0 60/0* 52/0 60/0* 46/0 
 عملكرد علوفه 83/0** 67/0* 71/0** 80/0** 77/0** 81/0** 56/0 35/0 88/0** 49/0 78/0** /61*
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واريانس و ضرايب بردارهاي ويژه مربوط به صفات   مقادير ويژه، درصد-3 ةجدول شمار

 هاي اصلي مورد مطالعه در تجزيه به مؤلفه

 صفات * 1 مؤلفه 2مؤلفه 3مؤلفه

 )ميليمتر(چه اندازه برگ 32/0 04/0 16/0

 )سانتيمتر (طول ميانگره 26/0 30/0 22/0

 )سانتيمتر (طول دمبرگ 30/0 03/0 -26/0

 )سانتيمتر (ارتفاع كانوپي 31/0 -24/0 08/0

 )زندهخعادت رشد (سطح پوشش  27/0 -44/0 -13/0

 آذين در استولن تعداد گل 29/0 11/0 -44/0

 آذين در واحد سطح تعداد گل 24/0 32/0 37/0

 تعداد استولن در واحد سطح 16/0 59/0 35/0

 آذين چه در گلتعداد گل 29/0 -31/0 09/0

 آذين تعداد بذر در گل 23/0 -26/0 46/0

  گرموزن هزار دانه 30/0 14/0 20/0

 Kg h-1 عملكرد بذر 28/0 07/0 34/0

 Ton h-1 عملكرد علوفه 33/0 -07/0 -08/0

 مقدار ويژه 03/8 7/1 27/1

 درصد از واريانس كل 79/61 05/13 77/9

 معيدرصد واريانس تج 79/61 84/74 61/84

ها  اعداد با قلم درشت كه زير آنها خط كشيده شده، داراي بيشترين ارزش براي هر صفت در هر يك از مؤلفه  =*

 .باشند اصلي مي
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  صفت مورد مطالعه در هر يك از كالسترها در شبدر توت فرنگي13 تعداد كالستر، تعداد ژنوتيپ و ميانگين -4 ةجدول شمار

 آذين گلتعداد 
 سطحواحد  در

 در آذين گلتعداد 
 استولن

 سطح پوشش
 نمره

 ارتفاع كانوپي
 سانتيمتر

طول 
 دمبرگ
 سانتيمتر

 طول ميانگره
 سانتيمتر

اندازه 
 چهبرگ

 ميليمتر

ژنوتيپ در 
 كالستر

شماره 
 كالستر

a2/93 b3/8 a8/3 a 8/8 b7/5 b8/1 a 73/1 6 1 
a2/111 a3/10 a9/3 a9/9 a2/7 a4/2 a2/2 2 2 
b3/53 c1/6 b5/2 b1/4 c1/4 c 4/1 b 8/0 1 3 
 ميانگين 73/1 9/1 9/5 54/8 7/3 45/8 7/92

 F دار بودن سطح معني * ** * * * * *
 خطاي استاندارد 25/0 16/0 52/0 04/1 27/0 62/0 2/11

 

 .است دار معني درصد 1 و  درصد5به ترتيب ميانگين مربعات اختالف بين كالسترها در سطح  **و *
 .داري ندارند داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري اختالف معنيرهايي كه كالستميانگين 

 

 4 ةجدول شمارادامه 

 عملكردعلوفه
Ton h-1 

  بذر عملكرد
Kg h-1 

 دانه وزن هزار
 گرم

  دربذر تعداد
 آذين گل

  درگلچه تعداد
 آذين گل

تعداد استولن در 
 واحد سطح

تعداد ژنوتيپ در 
 كالستر

شماره 
 كالستر

b7/8 a110 b99/0 ab9/33 b9/55 1/11 6 1 
a5/11 a142 a41/1 a8/42 a3/63 5/13 2 2 
c6/3 b6/11 b98/0 b8/26 c1/47 7/7 1 3 
 ميانگين 25/11 3/57 1/35 98/0 8/106 8/8

** * ** ns * ns دار بودن  سطح معنيF 
 خطاي استاندارد 7/2 9/2 76/4 10/0 4/33 06/1

 .است دار معني  درصد1 و  درصد5ن مربعات اختالف بين كالسترها در سطح به ترتيب ميانگي **و *
 .داري ندارند داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري اختالف معنيكالسترهايي كه ميانگين 
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 . دو مؤلفه اصلياساسبر شبدر توت فرنگي ژنوتيپ 9پراكندگي  دياگرام -1 ة شمارشكل

 ژنوتيپ 9 روي Wardل از تجزيه كالستر به روش دندروگرام حاص -2 ة شمارشكل

  صفت مورد مطالعه13شبدر توت فرنگي براي 
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