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اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانپژوهشی تحقیقات ژنتیک و-دو فصلنامه علمی
)1394(247-258، صفحه 2، شماره23جلد 

Elymusیگونه مرتعهایی ازتیجمععلوفه عملکرد یبررس pertenuisمیط دیدر شرا
در استان فارسیتحمل به تنش خشکيهاشاخصبر اساس یو آب

3و یوسف صفوي2علی اشرف جعفري،*1مهرناز ریاست

نویسنده مسئول مکاتبات، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس، شیراز-*1
riasat49@yahoo.com: پست الکترونیک

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهراناستاد پژوهش، -2
، بروجردد بروجرد، واحکارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی-3

21/03/1393:تاریخ پذیرش23/06/1392:تاریخ دریافت

دهیچک
Elymusاز گونهتیجمع16م، یط دیمتحمل در شرايهاتیجمعییو شناسایتحمل به تنش خشکيهاشاخصیمنظور بررسبه

pertenuisقرار یابیمدت سه سال مورد ارزبها سه تکرار بیکامال تصادفيهام در قالب طرح بلوكیو دیط کشت آبیدر دو مح
ت به ی، شاخص حساسعملکرد، شاخص تحمل به تنشین هندسیانگیم،عملکردن یانگیمشامل یبه خشکتحمل يهاشاخص. گرفتند

یرسمورد بريهاتین جمعیقابل مالحظه بیکیاز وجود تنوع ژنتیانس حاکیه واریج تجزینتا. محاسبه شدندتنش و شاخص تحمل
ن عملکرد، یانگیميهامذکور نشان داد که شاخصيهابا شاخصعلوفهن عملکرد یبیل همبستگیتحلبودندیشیدر هر گروه آزما

يبراهان شاخصیبا عملکرد، مناسبتریب همبستگین ضریشترین باشتعلت دبهعملکرد و شاخص تحمل به تنش ین هندسیانگیم
، 6323ن عملکرد یانگیب با میترتبه، اسدآباد و بردهدیاقليهاتیدر مجموع جمع.باشندمیمیط دیمتحمل به شرايهاتین جمعییتع

بر هاتیجمعبنديگروهيبرا.شدندیمعرفیو آبمیدط یدر دو محکشتجهتمناسب يهاتیعنوان جمعبهلوگرم یک5666و 5560
.شده خوشه استفاده یعملکرد از تجزین هندسیانگین عملکرد و میانگیاساس سه شاخص تحمل به تنش، م

.تحمل، عملکرد علوفهيهاشاخص،یکشت آبم،یکشت د: يدیکلهايواژه

مقدمه
خشک در جهان یمهران جزو مناطق خشک و نیا

، یجاد ارقام متحمل به خشکین ایبنابرا. شودمیمحسوب
در اي اصالح نباتات علوفهيهااز اهداف مهم برنامهیکی
ان یگندماي اهان علوفهین گیدر ب. رودمیشماربهران یا

ط یاز شراياریعلت عملکرد مناسب و تحمل باال به بسبه

دارند اي ژهینقش ويو شوریر خشکینظیطینامناسب مح
)Dane et al., 2006 .(

اي علوفهانیگندماز دیدگاه کشاورزي پایدار، کاشت 
تامین پروتئین ضمن تولید علوفه مورد نیاز دام و متعاقب آن 

اي در جلوگیري از فرسایش و انسان، نقش عمده
,Hodgson(کنند حاصلخیزي خاك ایفا می در این ). 1979
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غالت موجب رابطه بحران انرژي و افزایش صعودي قیمت
تأکیداي علوفهاهانیگشده که بر اهمیت و استفاده از 

,Walton(عمل آید بهي افزاینده 1981.(
سزایی در تأمین مواد غذایی هنژادي نقش ببههاي برنامه

به این ترتیب که تهیه ارقام، نژادها و نداایفا نموده
و تهاي جدید و اصالح شده موجب افزایش کمیژنوتیپ

,Vojdani(محصوالت کشاورزي شده است تکیفی 1996 .(
باید با ایجاد کلکسیون یکیبراي حفظ و نگهداري ذخائر ژنت

وحشی را کاهش يهان، خطر انقراض گونهگیاهی و بانک ژ
يهاان بتوانند در آینده در دستیابی به واریتهنژادگربهداده تا 

,Humphreys(ند کنجدید از آنها استفاده  1991.(
د که بر باشمیPoaceaeاز خانواده Elymusجنس 

گونه از آن در ایران گزارش شده 22اساس فلور ایرانیکا 
در استان فارس رویش دارد گونه آن 6است که 

)Reschinger, این جنس از گیاهان مهم مرتعی و) 1940
باشد که مورد استفاده دام قرار خوراك میبسیار خوش

,Tayebi Khorrami(گیرد می -Abdiدر مطالعاتی. )1997

Ghazijahani از جمعیت 8در بررسی ) 2003(و همکاران
مورد يهایت، نشان دادند که جمعElymus tauriگونه 

خوشه جداگانه قرار 2در یکیمطالعه از نظر تنوع ژنت
که بر روي ) 2010(و همکاران Fadaiدر مطالعه . گرفتند

صورت Elymus hispidusژنوتیپ از گونه 19عملکرد بذر 
نشان داد که ضرایب همبستگی بین عملکرد بذر جینتاگرفت 

دانکلبا شاخص برداشت، طول سنبله، سطح برگ و طول پ
در مقابل عملکرد علوفه با تاریخ ظهور .ر بوددایمثبت و معن

سنبله رابطه منفی و با وزن دانه در سنبله همبستگی مثبت و 
.دار داشتمعنی
اهان ی، اصالح گیمقابله با تنش خشکيهااز راهیکی

ک از ین موضوع که هر یمتحمل و زودرس است و شناخت ا
کنند، حائز میا تنش مقابلهچگونه بهاپیا ژنوتیاهان یگ

Koocheki(باشد میتیاهم et al., کنون تا).2006
یاهان زراعیواکنش گیابیارزيبرایمتفاوتيهاروش

ان نژادگربهه شده و مورد استفاده یاراهانسبت به انواع تنش
شرایط ژنوتیپ بهتعدادي بر اساس واکنش .قرار گرفته است

ها آن) Fernandez)1992نش،محیطی تحت تنش یا بدون ت
هایی که در هر دو ژنوتیپ: کرد بنديرا در چهار گروه دسته

محیط از نظر عملکرد، برتري نسبی داشته و عملکرد باالیی 
هایی که فقط در شرایط بدون ، ژنوتیپ)Aگروه (ندردکتولید 

هایی که در پی، ژنوت)Bگروه (ندشتتنش عملکرد باالیی دا
این گونه . ندشتملکرد نسبی باالتري داشرایط تنش ع

شرایط محیطی مناسب حساس بوده و بهها در کل، ژنوتیپ
ها در علت رشد رویشی زیاد یا ابتال به آفات و بیماريبه

و)Cگروه (ندکردشرایط مطلوب عملکرد کمتري تولید 
که در شرایط مطلوب و تنش عملکرد کمی هاییژنوتیپ

) 1978(Maurerو Fischerنینهمچ. )Dگروه (ندشتدا
SSI ((Stress Susceptibility(ت به تنش یشاخص حساس

Index)شنهاد کردندیارقام متحمل پیابیارزيرا برا .
و TOL ((Tolerance Index)(تحمل يهاشاخص

توسط MP ((Mean Productivity)(متوسط وريبهره
Rosielle وHamblin)1981 (قام منظور انتخاب اربه

آنها اظهار داشتند که انتخاب . متحمل به تنش ارائه شدند
ش یاگر افزا. داردیبستگنژادگربههدف بهنش، یار گزیمع

TOLط تنش مدنظر باشد، شاخص یعملکرد در شرا

ط یش عملکرد در هر دو محید باشد، اما اگر افزایتواند مفمی
ش نیباشد، بهتر است گزنژادگربهو تنش مورد نظر يعاد

.انجام شودMPبراساس 
STI ((Stress Tolerance(تحمل به تنش يهاشاخص

Index)وريبهرهین هندسیانگیو م)GMP ((Geometric

Mean Productivity)ز توسط ینFernandez)1992 (
و يط عادیکه در هر دو شراییهاپیژنوتییشناسايبرا

ن یمحقق. ندشنهاد شدیکنند، پمیدیتولیتنش عملکرد مطلوب
يدند که کارآمدیجه رسین نتیبه اهان شاخصیایدر بررس
دارد یط هدف بستگیشدت تنش محبهانتخاب، يهاشاخص

)Panthuwan et al., 2002; Blum, SSIشاخص . )1996

د، در نبا شدت کم مناسبییهااصالح تحت تنشيبرا
ییهاتنشيبراSTIو MP ،GMPيهاکه شاخصیصورت

Sio-Se Mardeh(شدندشنهاد یباال پبا شدت et al.,

2006(
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2٢۴٩شماره،23جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

نه تحمل یدر زمینکه تا کنون مطالعه جامعیبا توجه به ا
Elymusيهاتیجمعدریبه خشک pertenuisران یدر ا

زان یمیابین پژوهش با هدف ارزیصورت نگرفته است، ا
يهاشاخصیابیو ارزیتحمل به تنش خشکيتنوع برا

Elymusيهاتیجمعدریتحمل به خشک pertenuis

يهان برنامهیتدوين آنها برایترمتحملییمنظور شناسابه
. شدینده طراحیآیاصالح

هامواد و روش
Elymusز گونه اتیجمع16در این پژوهش بذور 

pertenuis تحقیقات ۀمؤسسیعیمنابع طبکه از بانک ژن
ستگاه یدر ا) 1جدول (جنگلها و مراتع کشور تهیه شده بود 

کیلومتري غرب شیراز در 25آباد در نیحسیاهان مرتعیگ
این . کازرون مورد مطالعه قرار گرفتند-محور جاده شیراز

151552"تا 151352"ایستگاه داراي طول جغرافیایی 
بوده و 403729"تا 353629"و عرض جغرافیایی

متر 2012و حداکثر 1943ارتفاع آن از سطح دریا حداقل 

متر است که میلی356میزان بارندگی متوسط آن . اشدبمی
جز فصل تابستان ادامه دارد و در در تمامی طول سال به

میانگین . اواخر فصل بهار و اوایل پاییز میزان آن کمتر است
گراد و درجه سانتی1/38حداکثر دما در این ایستگاه 

.گراد استدرجه سانتی7/1میانگین حداقل دما 
زدن، هاي الیموس پس از شخمتیمنظور کاشت جمعبه

در قالب تیجمع16بذور ،ندي زمینبتسطیح قطعه و کرت
تکرار و در شرایط دیم و 3هاي کامل تصادفی با طرح بلوك

در ابتدا آبیاري زمین یط آبیدر شرا.شدندهشتاکیآب
ها، هر صورت یک روز در میان و پس از سبز شدن نهالبه

ها در تیپس از رویش جمع. بار انجام شدوز یکر15
. انجام شدیکیصورت مکانبههاي هرز عرصه، وجین علف

مدت سه سال و هر سال در دو بهها در پایان برداشت نمونه
جهت تعیین . گرفتروز انجام 30فواصل زمانی بهچین 

عملکرد علوفه خشک، پس از برداشت و انتقال به 
ا خشک شده و وزن خشک آنها تعیین هآزمایشگاه، نمونه

.شد

قیتحقنیادراستفادهموردElymus pertenuisگونهپیاکوت16منشاء -1جدول 
منشأتیجمعکدردیفمنشأتیجمعکدردیف

اقلیداقلید7-99اراكآشتیان12-9
سمیرمهیو11-1014شهرکردبرده23-10
اقلیدلکیپاسه7-111همداناسدآباد312-3
اراكتوره12N2شهرفریدونمورستانک414-3
فریدنفریدن133996بوئینپیلستون513-3
خوانسارمساف144194یاسوجمیمند68-8
اقلیددورمله7-154شهرکردکارسنک72-10
فریدندامنه162391دره بیددره بید843-5

نرمال بودن آزمونها، جهت اطمینان از نرمال بودن داده
صورت طرح هها انجام و سپس تجزیه واریانس بتوزیع داده

یه طرح بلوك کامال تصادفیکرت خرد شده در زمان بر پا
شدت تنش . انجام شدیم و آبیط دیعملکرد در دو شرايبرا
)SI ((Stress Intensity)با استفاده از روش زینFischer

سه یسپس مقا.محاسبه شدسه سال يبرا) Maurer)1978و
روش دانکن صورت بهیم و آبیط دین عملکرد در شرایانگیم

ت به تنش یتحمل و حساسيهابرآورد شاخصوگرفت
. شدشرح زیر محاسبه بههاتیبراي کلیه جمعیخشک
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(Fischer & Maurer, ) شدت تنش((1978 )
Yp

Ys
(-1SI 

(Fischer & Maurer, )ت به تنشیحساسشاخص ((1978
SI

Y
Y

P

S )(1
SSI




(Rosielle & Hamblin, )شاخص تحمل((1984 TOL= Yp-Ys

(Fernandez, )شاخص تحمل به تنش((1992 2)(
)(

STI
P

SP

Y

YY 


(Rosielle & Hamblin, )متوسطيورشاخص بهره((1984
2

)Y(Y
MP SP 

(Fernandez, )وريهبهرین هندسیانگیشاخص م((1992 Ys)(YpGMP 

Ys =تنش(م یت در شرایط دیعملکرد بالقوه هر جمع (Ys =م یدر شرایط دهاتیمیانگین عملکرد بالقوه کلیه جمع)تنش(

Yp =بدون تنش(یت در شرایط آبیعملکرد بالقوه هر جمع (Yp =یت در شرایط آبیمیانگین عملکرد بالقوه کلیه جمع)بدون تنش (

ن یمختلــف و همچنــيهــان شــاخصیبــیهمبســتگ
ل یمحاسبه و بر اساس تحلیم و آبیط دیعملکرد در شرا

يطـور بـه . شدن یین شاخص تعیتر، مناسبهایهمبستگ
ط یاست که در هـر دو شـر  یکه شاخص مناسب شاخص

بـا علکـرد   یینسـبتا بـاال  یتنش و بدون تنش همبستگ
Jafaria(داشته باشد  et al., ییپـس از شناسـا  ). 2009

عملکـرد  بـا  يهاتین جمعییتعي، براهان شاخصیبهتر
م یترسـ يم نمودار سه بعدیو دیط آبیباال در هر دو مح

فقط روابـط  يک نمودار سه بعدیکه در ییاز آنجا. شد
مطالعـه  يتـوان مطالعـه کـرد، بـرا    مـی ر راین سه متغیب

پالت بر يبایمیش ترسیر، نمایش از سه متغیهمزمان ب
منظــور بــهن یهمچنــ. شــداول انجــام مؤلفــۀاســاس دو 

ـ دطیشـرا درتحملنظرازهاتیجمعبنديگروه بـر م ی
- ه خوشهیاز تجزGMPوSTI،MPيهاشاخصيمبنا

شداستفاده یسیدیبر اساس فاصله اقلWardروش بهيا
)Ebrahimiyan et al., بـراي تجزیـه آمـاري    . )2011

و SAS9 ،2010Excelافزارهـــاي  هـــا از نـــرم داده
MINITAB16استفاده شد.

جینتا
ار یانس نشـان داد کـه اخـتالف بسـ    یه واریج تجزینتا

از نظر عملکـرد در  هاتین جمعیب) P<0.001(يداریمعن
ـ وجود داشت کـه ب یم و آبیط دیشرا انگر وجـود تنـوع   ی
اسـت  یتحمـل بـه خشـک   ينش برایو امکان گزیکیژنت

ن عملکرد در هر سه سال نشان داد که یانگیم). 2جدول (
ـ ط دیبا شـرا ياردیتفاوت معنیط آبیعملکرد در شرا م ی

در سال سوم ین شدت تنش خشکیشترین بیهمچن. داشت
مورد مطالعه يهاتین جمعیانگیسه میمقا). 3جدول (بود 

اسدآباد و اقلیـد  يهاتیم جمعیط دینشان داد که در شرا
ن یشـتر یبلوگرم در هکتـار  یک5530و 5868ب با یترتبه

تـوره  آشتیان، میمند، کارسـنک و  يهاتیعملکرد و جمع
لـوگرم در  یک2134و 2163، 2092، 1956ب بـا  یترتبه

ن در یا. خود اختصاص دادندبهن عملکرد را یکمترهکتار
بـرده و اقلیـد   يهـا تیجمعیط آبیاست که در شرایحال
ن یشـتر یبلوگرم در هکتـار یک7116و 7168ب با یترتبه

لـوگرم در هکتـار  یک2274ت آشتیان بـا  یعملکرد و جمع
از نظــر . خــود اختصــاص دادنــدبــهلکــرد را ن عمیکمتــر
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و شـاخص تحمـل بـه    ) SSI(ت به تنش یشاخص حساس
از نظـر  ،اسـدآباد و پاسـهلکی  يهاتیجمع) TOL(تنش 

برده و اقلید يهاتیجمع) MP(ن عملکرد یانگیشاخص م
ین هندسیانگیو شاخص م) STI(و از نظر شاخص تحمل 

عنـوان  بـه اسدآباد و اقلیـد يهاتیجمع) GMP(عملکرد 

جدول (ند ارزیابی شدم یط دیدر شراهاتین جمعیترممقاو
ار یبســیهمبســتگ،مــورد مطالعــهيهــاتیــدر جمع).4

ــ ــيداریمعن ــاخصیب ــان ش ــا GMPو STI ،MPيه ب
ــیــط دیعملکــرد در هــر دو شــرا مشــاهده شــدیم و آب

).5جدول (

Elymusگونهازتیجمع16م در یو دیط آبیشراانس عملکرد دریه وارین مربعات حاصل از تجزیانگیم-2جدول  pertenuis

درجه آزاديمنابع تغییر
دیمعملکرد در شرایط 

)کیلوگرم در هکتار(
آبیعملکرد در شرایط 

)کیلوگرم در هکتار(
2ns54/1ns01/4بلوك

53/696**37/31**2سال

1407/129/1خطا 

42/14**04/13**15جمعیت

98/5**40/6**30جمعیت*سال

9072/243/2خطا
ns ،* درصد1و 5در سطح احتمال داریو معنداریب عدم معنیترتبه= **و

Elymusگونهازتیجمع16م در سه سال کشت در یو دیط آبیشدت تنش و عملکرد علوفه در شرا-3جدول  pertenuis

نیانگیمسال سومسال دومسال اولعملکرد
54/1228)لوگرم در هکتاریک(مید b58/6177 b25/2591 b46/3332 b

29/1612)لوگرم در هکتاریک(یآب a17/9063 a50/3960 a65/4878 a

SI(24/032/035/030/0(شدت تنش

از لحاظ آماري اختالف % 5دانکن اي میانگین عملکردهایی که داراي حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه
.ي با همدیگر ندارندداریمعن
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Elymus pertenuisگونه ازتیجمع16و عملکرد علوفه یمقاومت به خشکيهان شاخصیانگیسه میمقا-4جدول 

میو دیط آبیدر شرا

تیجمعردیف
درعملکرد

میط دیشرا
)هکتار/لوگرمیک(

درعملکرد 
یط آبیشرا

)هکتار/لوگرمیک(

شاخص
تیحساس

به تنش

شاخص
تحمل

به تنش

شاخص
تحمل

نیانگیم
عملکرد

نیانگیم
یهندس

عملکرد
YsYpSSITOLSTIMPGMP

e1956e227414/0-00/31822/000/211582/1979آشتیان1
bcd4164a716835/133/300318/133/566613/5321برده2
a5868bc525221/0-44/616-34/167/556036/5476اسدآباد3
de2565bcd484536/178/227750/089/370670/3488ورستانکم4
bcd4015bcd418127/067/16665/044/409880/3994پیلستون5
e2092cd402368/067/193035/078/305763/2825میمند6
e2163bcd432697/067/216245/067/324455/2935کارسنک7
cde2959de332509/0-00/36643/011/314285/3033بیددره8
ab5530a711689/022/158655/178/632338/6210اقلید9

cde3190bcd450316/067/131281/078/384671/3682هیو10
abc4491cd403092/0-44/460-70/011/426171/4196پاسهلکی11
e2134bcd502398/111/288942/056/357812/3059توره12
cde3327ab590803/033/258194/000/461853/4246فریدن13
cde3492abc567231/156/217990/022/458257/4302مساف14
cde2926bc546652/100/254082/067/419683/3931دورمله15
de2438bcd494092/000/250265/089/368984/3374دامنه16

از لحاظ آماري اختالف % 5دانکن اي یی که داراي حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنههاتیمیانگین جمع
ي با همدیگر ندارنددارمعنی

هاي مقاومت به خشکیدر شرایط دیم و آبی با شاخصElymus pertenuisگونهازجمعیت16همبستگی عملکرد-5جدول 
YsYpSSITOLSTIMPهاشاخص

Yp*52/0
SSIns33/0-ns48/0

TOLns45/0-*53/0**84/0
STI**87/0**82/0ns01/0ns01/0-
MP**87/0**88/0ns10/0ns06/0**97/0

GMP**91/0**83/0ns01/0ns04/0-**97/0**99/0
ns ،* درصد1و 5حتمال در سطح اداریو معنداریب عدم معنیترتبه= **و.Yp=یط آبیعملکرد در شرا ،Ys=میط دیعملکرد در شرا ،SSI =ت به تنش، یشاخص حساس

TOL= ،شاخص تحمل به تنشSTI = ،شاخص تحملMP =ن عملکرد و یانگیمGMP =عملکردین هندسیانگیم.
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) Yp(یو آب) Ys(م یط دیدر شرا) در هکتارگرملویک(رد علوفه خشک و عملکSTIبر اساس شاخص يبعدنمودار سه-1شکل 
Elymusگونهی ازیهاتیدر جمع pertenuis .)است1ارائه شده در جدول هايمطابق شمارههاتیشماره جمع(

بر اساس ) 1شکل (ينمودار سه بعدیج بررسینتا
در STIو یط آبیم، عملکرد در شرایط دیعملکرد در شرا

اقلید، اسدآباد و برده در يهاتینشان داد که جمعهاتیعجم
و یتحمل به خشکيدارایعنیقرار گرفتند، Aه یناح

يهاتیجمع. ندبودی م و آبیط دیعملکرد باال در هر دو شرا
فریدن، مساف، دورمله، توره، دامنه و مورستانک که در 

بل عملکرد قايدارایط آبیدر شراکهقرار گرفتندBه یناح
. ندبودنییعملکرد نسبتا پايم دارایط دیقبول و در شرا

قرار گرفتند Cه یپاسهلکی و پیلستون که در ناحيهاتیجمع
یط آبیعملکرد قابل قبول و در شرايم دارایط دیدر شرا

در هر دو هاتیر جمعیسا. ندبودنییعملکرد نسبتا پايدارا
ج حاصله ینتا. دداشتنینییعملکرد نسبتا پایم و آبیط دیشرا

م، عملکرد در یط دیعملکرد در شراياز نمودار سه بعد
ط یعملکرد در شرايو نمودار سه بعدMPو یط آبیشرا

ج یار مشابه نتایبسGMPو یط آبیم، عملکرد در شراید
م، عملکرد یط دیعملکرد در شرايحاصل از نمودار سه بعد

از . شديکه از تکرار آن خودداربود STIو یط آبیدر شرا
اول توجیه مؤلفۀوسیله دو ها بهدرصد تنوع داده97آنجا که

ن تمام یمنظور مطالعه همزمان روابط ببه) 6جدول (شد 
يم بای، ترسیم و آبیط دیو عملکرد در دو شراهاشاخص

در .صورت گرفتولاۀبر اساس دو مؤلف(Biplot)پالت
را با ییباالمثبت ویهمبستگیاصلمؤلفۀن یاولین بررسیا

) Ys(م یط دی، عملکرد در شرا)Yp(یط آبیعملکرد در شرا
مؤلفۀن یبنابرا. داشتGMPو STI ،MPيهاز شاخصیو ن

باال یدوم همبستگمؤلفۀ. دیعملکرد ناممؤلفۀتوان میاول را
ن ین ایداشت، بنابراSSIو TOLيهابا شاخصیو مثبت

اول، مؤلفۀاز نظر . دیت نامیحساسمؤلفۀتوان میه رامؤلف
ر ین مقادیباالترياداراقلید، اسدآباد و بردهيهاتیجمع

ر عملکرد در ین مقادیشتریبکه)2شکل (اول بودندمؤلفۀ
را GMPو STI ،MPم، یط دی، عملکرد در شرایط آبیشرا

تیان ت آشیدر مقابل جمع. )4جدول (خود اختصاص دادندبه
ر عملکرد در ین مقادیترنییپاورا داشتاول مؤلفۀن یکمتر
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را GMPو STI ،MPم، یط دی، عملکرد در شرایط آبیشرا
)3شکل (ینمودار درخت. )4جدول (خود اختصاص دادبه

اقلید، اسدآباد و برده با توجه به يهاتینشان داد که جمع
و STI ،MPيهاشاخصير براین مقادیباالترينکه دارایا

GMP ط یعنوان گروه متحمل به شرابهک گروه یبودند در
دستبهج یتوان اظهار داشت، نتامینیبنابرا. م قرار گرفتندید

ج حاصل از نمودار سه یبر نتايدییتأیآمده از نمودار درخت
.بودپالت يو نمودار بايبعد

Elymusگونهازتیمعج16در یتحمل به خشکيهامقادیر ویژه، درصد واریانس و ضرایب بردارهاي ویژه شاخص- 6جدول  pertenuis

2مؤلفۀ1مؤلفۀیشاخص تحمل به خشک
-Ys(41/031/0(م یط دیعملکرد در شرا

Yp(41/032/0(یآبطیشرادرعملکرد
SSI04/062/0

TOL02/064/0
STI46/004/0-
MP47/001/0

GMP47/005/0-
47/429/2مقدار ویژه

64/033/0درصد واریانس نسبی
64/097/0درصد واریانس تجمعی

Elymusگونهازتیجمع16در یبه خشکاول و دوم در هفت شاخص تحملمؤلفۀپالت بر اساس ينمودار با-2شکل pertenuis .
.)است1مطابق شماره ارائه شده در جدول هاتیشماره جمع(
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Elymusگونهازتیجمع16يبراWardروش بهاي نمودار خوشه-3شکل pertenuis .)هاتیشماره جمع
.)است1مطابق شماره ارائه شده در جدول 

بحث
سـه سـال در   يبـرا ) SI(ن پژوهش شدت تنش یدر ا
شـاخص ). 3جـدول  (برآورد شـد  30/0م برابر یکشت د

در یشدت تنش خشـک يریگهاندازيتنها براتنششدت
شـدت  گیرياندازهيقابل محاسبه است و براهاشیآزما

Fischer(کاربرد نـدارد  هاتیجمعتنش در  & Maurer,

را ن نکتـه یاش ین آزمایدر اشدت تنششاخص). 1978
ـ جمع،میکه در کشت ددانشان دیخوببه مـورد  يهـا تی

ـ یتنش خشکط یشرار ش دیآزما یدگقرار گرفتند و بارن
ـ جمعيبرایمشابه با کشت آبیطینتوانست شرا يهـا تی

.ش فراهم کندیمورد آزما
ار یبسـ یاز همبسـتگ یحـاک یب همبستگیر ضریمقاد

ـ ط دین عملکرد در هر دو شرایبيداریمعن ـ ی بـا  یم و آب
جهــت انتخــاب . بــودGMPو STI ،MPيهــاشــاخص
یاقدام به بررسیستیبرتر ابتدا بايهاا شاخصیشاخص 

و عملکرد یمقاومت به خشکيهان شاخصیبیبستگهم

را در وهله اول شاخص برتر یز. کردیم و آبیط دیدر مح
بـا  هـا ر شـاخص یاسنسبت به يباالتریهمواره همبستگ

ط تنش و بـدون تـنش خواهـد    یعملکرد تحت هر دو شرا
ن یعنوان برتربهن سه شاخص یتوان از امینیبنابراداشت 

با عملکرد بـاال در  يهاتیجمعییشناسايبراهاشاخص
خصـوص ایـن در.استفاده کـرد یم و آبیط دیر دو محه

Ebrahimiyan ــاران ــب) 2011(و همک ــه  ی ــتند ک ان داش
ــاخص ــاش ــتگیGMPو STI ،MPيه ــتهمبس ومثب

عدم وتنششرایطدرعملکردباویکدیگربايدارمعنی
ـ جمعیافتنبهمنجرتواندمیوداشتندتنش بـا ییهـا تی

.شودشرایطدوهردرعملکرد مناسب
کـه نکـه یاوجـود بـا آشتیانتیجمعشیآزمانیادر

است،میدویآبطیشرادوهردرعملکردنیکمتريدارا
راهامقـدار نیکمترازیکیتوانستSSIيهاشاخصدر
عنوانبهيهاشاخصنیانظرازودهداختصاصخودبه
هر چـه مقـدار   . شدختهشناهاتیجمعنیمقاومترازیکی
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باشـد  ترنییت پایک جمعیدر TOLو SSIيهاشاخص
ـ شـتر آن جمع یمقاومت بهنشان دهند ت در برابـر تـنش   ی

ـ بـا ا . اسـت یخشک ر ین بـودن مقـاد  یین حـال تنهـا پـا   ی
ـ يبراTOLو SSIيهاشاخص ـ ک جمعی ـ یت دلی بـر  یل

.ستیم نیط دیکشت در شرايت برایمعمناسب بودن آن ج
بیان نمودند که)Kelly)1998و Ramirezهدر این زمین

ت یحساسيکه داراافت شوندیییهاتیممکن است جمع
ـ  ین به خشکییپا ن در هـر دو  ییپـا عملکـرد یباشـند ول

. باشدداشتهزیط نیشرا
طـور بـه تـوان ی میاصليهاه به مؤلفهیروش تجزدر 
ن یا. پرداختوستهیپریمتغيادیزتعدادمطالعهبههمزمان

ـ وش تنوع موجود در تعـداد ز ر ـ متغيادی ـ ر اولی ه را در ی
م یکـه ترسـ  يطـور بـه کنـد،  میمؤلفه خالصهیتعداد کم

در مـورد مشـاهدات و   ياآنها اطالعات ارزنـده یکیگراف
ـ ه در اختیاوليهاریارتباط آنها با متغ دهـد مـی ار قـرار ی

)Johnson & Wichern, ــدر ا). 2007 ــه ی 97ن مطالع
ه شـد کـه   یاول توجمؤلفۀله دو یوسبهاهدرصد تنوع داده

ت خالصه کردن یکامل قابلطوربهن روش یدهد امینشان
ن مطالعه یتحمل در ايهامربوط به شاخصيهاابعاد داده

.را دارا است
يهاتیجمعق نشان داد که ین تحقیج اینتایطور کلبه

ـ ن و جمعیعنـوان مقـاومتر  بـه اقلید، اسـدآباد و بـرده   ت ی
ـ ن جمعیعنـوان حساسـتر  بهآشتیان  ر یت نسـبت بـه سـا   ی

. بودندمیط دیش در شرایمورد آزمايهاتیجمع
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Abstract
In order to study drought tolerance indices and to identify drought tolerant accessions, 16

accessions of Elymus pertenuis were evaluated under dry land and irrigated farming systems
using a randomized complete block design with three replications for each environment in a
research farm of Hossein Abad, Shiraz, Iran. Five drought tolerance indices including stress
susceptibility index, tolerance index, stress tolerance index (STI), mean productivity (MP) and
geometric mean productivity (GMP) were estimated. Analysis of variance for each maturity
group showed that there was a significant genetic variation among the accessions for all of the
mentioned criteria. Correlation analysis showed significant positive correlation coefficient
between STI, MP, GMP and yield under both dry land and irrigated conditions, suggesting that
the indices are more efficient in determining drought tolerant accessions. Over all, Eghlid,
Asadabad and Bardeh accessions, with average yield of 6323, 5560 and 5666 kg ha-1

respectively, were introduced as suitable accessions for dry farming cultivation in dry land and
irrigated farming systems. Classification of the accessions was performed using cluster analysis
based on the three indices of STI, MP and GMP.

Kaywords: Elymus pertenuis, dry land farming system, irrigated farming systems, drought
index, forage yield.
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