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اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانپژوهشی تحقیقات ژنتیک و-دو فصلنامه علمی
)1396(302-313، صفحه 2، شماره25جلد 

یفیو کیبر اساس صفات کماسپرسبرتريهاپیاکوتنشیگز

3بناميدیو محمدباقر خورش2آقبالغين باقری، حس*1فريریحسن من

،يکشاورزجیترووقات، آموزشیتحقشرقی، سازمانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان،نویسنده مسئول مکاتبات، دانشیار- *1
Monirifar@yahoo.comپست الکترونیک: ، تبریز

واحد میانه،دانشگاه آزاد اسالمی،کارشناسی ارشد زراعت-2
، تبریزيج کشاورزیوقات، آموزش و تریشرقی، سازمان تحقمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان،استادیار–3

11/02/1396تاریخ پذیرش: 06/10/1395تاریخ دریافت: 

چکیده
Onobrychis viciifolia(اسپرس Scop.تولید علوفه در اراضی دیم و آبی و همچنین اي چند ساله است که براي )، از جمله بقوالت علوفه

استفادهموردعلوفهدیتوليبراوداردیمیاقلط یبه شرایعیوسيسازگاريالگوم علوفهنیا. باشدیمتوجهموردمیمستقيچرابه صورت
از جان یمنطقه آذرباشده از يآورجمعاسپرس پ یاکوت25سنتتیک، رقمدیتولوبرتريهاپیاکوتنشیو گزیابیمنظور ارزبه.ردیگیمقرار

یعیو منابع طبيکشاورزو آموزش قات یمرکز تحقداشکمهیتیقاتیستگاه تحقیدر ا1393تا 1390نظر صفات کمی و کیفی از سال 
وزن تر برگ، وزن وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه،،بوتهمورد بررسی از نظر ارتفاعاسپرسيهاپین اکوتیب.شدندیابیارزیشرقجانیآذربا

اختالف یدرصد گلده10ولی براي تعداد روز تا ،دار وجود داشتخشک اختالف معنیعلوفه تر و عملکردعلوفهعملکردخشک برگ،
ها پیداري بین اکوتیفیبر و قابلیت هضم ماده خشک نیز اختالف معن، میزان پروتئین،کیفی علوفهمشاهده نشد. از نظر صفات يداریمعن

عنوان یک بهورت تر و خشکصتر و خشک، میزان عملکرد پروتئین بهعلوفه. با ضرب درصد پروتئین در میزان عملکردشدمشاهده 
عنوان یک معیار براي گزینش بهصورت خشکبهنیعملکرد پروتئزانیمشاخص محاسبه شد و اعداد حاصل تجزیه واریانس شدند. 

صورت ن بهیعملکرد پروتئيهاژه شاخصیوبهیفیو کیها از نظر صفات کمپیت اکوتیو موقعينظر گرفتن برترها استفاده شد. با درپیاکوت
ند. شدنش یگزبراي تولید بذر سنتتیک یک برتر پیتر و خشک، چهار اکوت

ته سنتتیکیوارکیفیت، عملکرد پروتئین، شاخص، کراس، پلیي کلیدي:هاواژه

مقدمه
Onobrychis viciifolia(اسپرس Scop( ازجمله

لحاظ تولید علوفه مناسب و با بهاي است کهبقوالت علوفه
مورد توجه کیفیت در میان گیاهان مرتعی و زراعی کشور

,Majidi and Arzani)بوده يهایژگیولیدلو به(2009
ودامنفخ درجادیاعدمباال،ییغذاارزشمانندیمطلوب
نژادگرانبهوتوجه کشاورزانموردخاكيزیخحاصلحفظ

اطرافینواحازآنکاروکشتاست وگرفتهقراریاهیگ
توسعهيمرکزيایآسوزاگرسيهاکوهتاترانهیمديایدر

Delgado(استافتهی et al., ویخشکبهمقاومت). 2008
درکشتيبرارااسپرسباران،کمطیشرابهبودنسازگار

درکهيطوربه،استساختهیمطلوباهیگمراتعوزارهامید
موقتطورهبکهییهاژه خاكیوبهمرتفعویکوهستانینواح

Carbonero).(داردیخوبرشدشوند،یمياریآب et al.,
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2303شماره، 25اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

اي قوي در اسپرس نه تنها آن را سیستم ریشهداشتن2011
به خشکی متحمل کرده است، بلکه منجر به افزایش مواد آلی 

Turk and(دشوبهبود کیفیت خاك میهاي پایینی و در الیه

Celik, مناطقدرژهیوبهیعیوسيسازگاراهین گیا).2006
موردعلوفهدیتوليبرامناطقنیادرودارديریسردس

یوبخبهزینگرممناطقدراًضمنگرفته و استفاده قرار
ازیحتعملکرد آنمناطقازیبرخدرواستافتهیاستقرار

,Majidi and Arzani)(باشدیمشتریبونجهی 2009 ،
شتر از یونجه، بییل مقاومت به سرخرطومیدلبهنیهمچن

Alizadeh)بردارن قرار گرفته استونجه مورد توجه بهرهی

and Jafari, ک یعنوان بهریاخيهادر دههاسپرس . (2014
و دوباره دار مورد توجه یپايمحصول مناسب در کشاورز

Paolini)قرار گرفته استيجد et al., این جنس .(2005
گونه است که عمدتا در مناطق معتدل 130تقریبا داراي 

یافته ویژه ایران و آناتولی گسترش شمال اروپا، آسیا و به
کز اصلی تنوع ژنتیکی این گیاه را تشکیل ااست و مر

Ranjbar)دهندمی et al., یکیژنتاصالحچندهر. (2010
،یکیژنتیدگیچیپمانندمسائلیلیدلبهيااهان علوفهیگ

ياعلوفهاهانیگبیشترخاصکهیدگرگشنوبودنسالهچند
,Nguyen and Sleper)باشدیمزین با(1983

همچنانکیسنتتارقامجادیاما ا،روبروستییهاتیمحدود
بقوالتگریدواسپرسدریاصالحروشنیترمتداول
Tourchi)باشدمیياعلوفه et al., 2007).

هر گونه يبراین مرحله شروع برنامه اصالحیاول
ون یک کلکسیکردنو فراهم يبا گردآورياعلوفه

,Fehr)سر استیآنها میابیپالسم و ارزژرم که در (1987
يعنوان منابع ارزشمند برابهتوانندین راستا مراکز تنوع میا

يهاپالسم در نظر گرفته شوند. اصالح گونهي ژرمآورجمع
عموماًید مثل جنسیافشان، چند ساله و با تولی دگرگردهعلف

ناهمگن به يهاتیک و اصالح جمعیجاد ارقام سنتتیدر ا
اهان یاصالح گک دریته سنتتید واریتوله البترسد.یجه مینت

گزارش شده استين متعدداتوسط محققياعلوفه
)Smolikova et al., 1991; Halgic et al., 1992;

Vachunkova et al., 1992; Monirifar, براي .)2010

) 1997(و همکارانAmato،ایجاد رقم سنتتیک در اسپرس
ن، یال25با آنان دند. کراس استفاده کریز روش پلاهم 

حاصل از سال اول بذرهاي ل دادند. یکراس تشکیخزانه پل
زان یو براساس باال بودن مشدآزمون نتاج استفاده يبرا

ين برایالچهار ، یر در گلدهیخأدو سال و تیعملکرد ط
یتوده بومو شش یس. ک انتخاب شدیته سنتتیجاد واریا

نقاط مختلف از) 2007(همکارانو Tourchiاسپرس را
کراس در قالب طرح یک خزانه پلیو کرده يآورن جمعرایا

انل دادند. آنیتکرار تشک24با یکامل تصادفيهابلوك
يتوده براشش،یعموميرپذیبیت ترکیبراساس قابل
يتوده برا9وزن خشک، يتوده براششعملکرد تر، 

ک یته سنتتیوارنیعنوان والدهتوده را بدهشاخص عملکرد و 
.کردندیمعرف

یبومجمعیتده) Arzani)2009و Majidiتوسط 
قرار یابیمورد ارزیاز نظر صفات مختلف زراعاسپرس 

نیبینشان داد که تنوع قابل توجهانق آنیج تحقی. نتاگرفت
یفیو کیاز نظر صفات زراعیمورد بررسيهاجمعیت

ت ین جمعیعنوان بهترگان را بهیت گلپایجود دارد و جمعو
اصالح اسپرس و معرفی ارقام جدید مورد در دند.کریمعرف

استانجام شدهآن نسبت به یونجه و شبدر، کارهاي کمتري 
(Carbonero, و تولید اسپرس عمدتا متکی بر ارقام (2011

Demdoum)باشدقدیمی می et al., ارقام تاکنون و (2012
کانادا، اسکیکشور از ) Melrose(و ملروز) Nova(نوا
)Eski( ،تنریمو)Remont (و ریمونکس)Remunex ( از

ایتالیا و پرلیاز) Vala(و واال) Zeus(امریکا و زئوس 
)Perly ( از سوئد، فکیر)Fakir (و امرياز فرانسه)Emry (

,Koivisto and Lane(انداز بلغارستان معرفی شده 2001(.
صفات زراعی مطلوب در سال با ) Shoshone(شونشورقم 

Gray(مریکا معرفی شداز ا2006 et al., رقم و )2006
که با شرایط آب از کشور نیوزلند معرفی شد )G35(35جی

,Rumball and Claydon)و هوایی آن کشور سازگار است

رقم اسپرس در اروپا 19، تنها 2010و در سال (2005
Carbonero(معرفی شده است et al., رانیادر.)2011

نهیدر زمیاندکقاتیتحقنسبت به سایر گیاهان زراعی، 
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بر ...اسپرسبرترهاياکوتیپگزینش304

شتریبکشوریکیتنژيهانمونهواستشدهانجاماسپرس
Tourchi(اندشدهيارگذنامخودشیرومحلنامبه et al.,

بهسرشارمنابعازیکیرانیاکهاستیحالدرنیا. )2007
دامنهودشویممحسوبایدندریاهیگپالسمژرملحاظ

پراکندهکشورسطحدرياعلوفهاهانیگانواعازیعیوس
محسوباسپرسپراکنشراکزمازرانیان،یهمچن.باشندیم
Zarabiyan)دشویم et al., تنوعازرسدیمظرنبهو(2013
ن پژوهشی. اباشدبرخورداراهیگنیايبرايارزشمندیژن
ن یو انتخاب والداسپرس یمحلهاي کوتیپارزیابی امنظور به

ک اجرا شد. یته سنتتید واریتوليبرتر برا

هامواد و روش
در مزرعه 1393تا 1390از سال زراعی ش ین آزمایا

و آموزشداش مرکز تحقیقاتکمهیتیقاتیستگاه تحقیا
شرقی اجرا شد. آذربایجاناستان کشاورزي و منابع طبیعی 

75هکتار وسعت در 302داش با کمهیتتحقیقاتی ستگاه یا
ت یز و در موقعیشهرستان تبریشرقجنوبيلومتریک

درجه 55/45و یدرجه عرض شمال45/37ییایجغراف
1200ا یآن از سطح دریارتفاع اراضقرار دارد.یطول شرق

، شهرستان یبراساس آمار هواشناس.تاسمتر1800تا
يهامعتدل و زمستانيهاتابستانيداش و حومه داراکمهیت

حداقل مطلق ؛خشک قرار داردمهیسرد بوده و در منطقه ن
ر صفر یگراد زیدرجه سانت25درجه حرارت آن در زمستان 

گراد یدرجه سانت32و حداکثر مطلق آن در تابستان تا 
407ساله آن دهیرسد. متوسط بارندگیصفر ميباال

ماه از سال منطقه شتر از پنجیبباشد. یمتر در سال میلیم
يان آبهایدرصد جر91خبندان است و یده از برف و یپوش

,Anonymous(افتدیمذوب شدن برف اتفاقزابعدیسطح

2015(.
س ساده یدر قالب طرح التاسپرس اکوتیپ بیست و پنج

هاي مورد اکوتیپبذرهاي . ندشدبررسی با دو تکرار 5×5
د. شران تهیه یایاهیگهاي زراعی بانک ژنبررسی از نمونه

يبندح و کرتیات شخم و تسطیعمليبستر کاشت با اجرا
بذرها1390ن سال یفروردماه مه دوم یآماده شد و در ن

يک متریخط 5شامل یشیهر واحد آزما. شدکشت
بر اساس وزن یزان بذر مصرفیم. متر بودیسانت20فواصل به

بر حسب ياریآبد. شن ییدانه در متر مربع تع300،هزار دانه
. شدانجامیصورت دستهرز بهيهان علفیاه و وجیاز گین

دوم يهاسال اول، سال استقرار در نظر گرفته شد و در سال
علوفه مورد صفات کمی و کیفی ها از نظر پیو سوم اکوت

شتر در انتخاب ینان بیاطميقرار گرفتند. برایابیارز
يبرایاز دو سال بررسلحاصيهادادهن یانگیمها، پیاکوت
از هر واحد آزمایشیدرد. شانس استفاده یه واریتجز

صفات بوته به تصادف انتخاب و بیستهاي وسطیردیف
ارتفاع بوته ووزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه

تعداد خشک و . عملکرد علوفه تر و گیري شداندازهدر آنها 
گیري براي هر واحد آزمایشی اندازهی% گلده10روز تا 

شد.
شش . انجام شداکوتیپ 19گیري صفات کیفی در هانداز
که بسیار ضعیف بوده و عملکرد مناسبی در مزرعه اکوتیپ

گیري صفات کیفی انتخاب نشدند. براي نداشتند، براي اندازه
هاي مورد نظر پس از پیاز اکوت،گیري صفات کیفیاندازه

وزن بهییهانمونهگرادیانتدرجه س70آون شدن درخشک
قات یتحقمؤسسه شگاه یو در آزماگرم برداشته شده 20

ت هضم ی، قابل1ن خامیمراتع کشور مقادیر پروتئها وجنگل
واره ی، د3محلول در آبيهادراتی، کربوه2ماده خشک

و 6، خاکستر کل5یواره سلولی، د4سلولزیبدون همیسلول
گیري شد. آنها اندازه7بر خامیف

س ساده یصورت طرح التانس صفات بهیه واریتجز
ع ینرمال بودن توزفرض انس، یه واریقبل از تجزانجام شد. 

ه یکليمارها برایها و تبودن اثر بلوكیشیانحرافات و افزا
عدم بهبا توجهقرارگرفت. تأیید صفات مورد آزمون و 

و خشک صفات وزن تريهادادهيبرا،ي فرضیاتربرقرا
تبدیل داده صورت گرفته و خشکترعلوفه عملکرد ، برگ

1. Crude Protein (CP)
2. Dry Matter Digestible (DMD)
3. Water Soluble Carbohydrates (WSC)
4. Acid Detergent Fiber (ADF)
5. Neutral Detergent Fiber (NDF)
6. Total Ash (ASH)
7. Crude Fiber (CF)
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2305شماره، 25اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

چون در تمام صفات قرار گرفتند.مورد بررسی دوباره و
انس خطا یتر از وارکوچکناقصيهان بلوكیانس بیوار
، گلدهی٪10تعداد روز تا انس صفاتیه واریتجز،بود

، وزن تر برگ، وزن خشک ساقه، وزن تر ساقه، ارتفاع بوته
ن مورد یکه در دو چعملکرد تر کلو وزن خشک برگ

خرد شده در يهاصورت کرتهقرار گرفته بودند بیبررس
ن مطالعه یک چیکه در ت علوفه یفیکصفاتيزمان و برا

انجام یکامل تصادفيهاصورت طرح بلوكبه،نده بودشد
يادامنهن با استفاده از آزمون چند یانگیسه میو مقاشد

ه یتجزيدرصد انجام شد. برا5دانکن در سطح احتمال 
استفاده شد.SPSSو MSTATCيافزارهاها از نرمداده

نتایج 
مطالعه انس صفات مورد یه واریج حاصل از تجزینتا
تر از ناقص کوچکيهان بلوكیانس بیوارکه دادنشان

انسیه واریتجز، بنابراینبودش یآزمايانس خطایوار
انجام شدخرد شده در زمان يهاصورت طرح کرتبه

).1(جدول 
10سه از نظر تعداد روز تا یمورد مقايهاپین اکوتیب

ياما برا،مشاهده نشديداریاختالف معنیدرصد گلده
ک درصد و یوزن تر و خشک ساقه در سطح احتمال صفات

عملکردوخشک برگوزن، وزن تر برگصفات يبرا
پنج دار در سطح احتمالاختالف معنیعلوفه تر و خشک 

براي صفات تعداد روز تا تنها ن یاثر چوجود داشت. درصد 
وزن تر برگ و وزن تر و خشک ساقه، گلدهی،درصد 10

ولی ،)1(جدول دار بود یمعنو خشکترعلوفهعملکرد
دار غیر معنین یاثر چ،و ارتفاع بوتهبراي وزن خشک برگ 

غیر اکوتیپ براي همه صفات ×بود. همچنین اثر متقابل چین 
ن عملکرد علوفه تر و خشک در یانگیسه میمقادار بود.معنی
ن یشتر از چین اول بین نشان داد که عملکرد در چیدو چ
از عملکرد علوفه تر و ٪73که حدود يطوربه،بوددوم 

ن اول بود. یخشک متعلق به چ
پ اسپرس در یاکوت25ن صفات کمی در یانگیسه میمقا

درصد 10تعداد روزهاي تا ارائه شده است. دوجدول 

روز 9/61و با میانگین 69تا 56ها از گلدهی بین اکوتیپ
تا 33/40هاي مورد بررسی از میزان ارتفاع در اکوتیپبود. 
يهاپیمتر بود. اکوتسانتی65/59و با میانگین کل 67/68

1101 ،1104 ،1106 ،1108 ،1112 ،1113 ،1114 ،
ن یانگیاز نظر م1131و 1128، 1126، 1120، 1115

دار یش اختالف معنیآزمايهاپیر اکوتیارتفاع نسبت به سا
ن ین وزن تر ساقه و همچنیانگیداشته و برتر بودند. از نظر م

يهانیبرتر1131و 1112يهاپیوزن خشک ساقه، اکوت
ن وزن یند. از نظر صفات وزن تر برگ و همچنش بودیآزما

یفیو کیمهم عملکرد کميعنوان اجزاخشک برگ به
، 1115، 1113، 1107، 1106، 1105يهاپیعلوفه، اکوت

خود را نشان يها برترپیر اکوتیسانسبت به1131و 1126
، 1127، 1131، 1115يهاپینکه اکوتیت ایدادند و در نها

تر و خشک نسبت به علوفهنظر عملکرداز 1126و 1128
).2(جدول داشتنديداریمعنيها برترپیر اکوتیسا

پ انتخاب و صفات یاکوت19، يابر اساس صفات مزرعه
ج حاصل از یشد که نتايریگعلوفه در آنها اندازهیفیک

در جدول سه یانس بر اساس طرح کامالً تصادفیه واریتجز
مورد مطالعه از نظر صفات کیفی يهاپین اکوتیارائه شد. ب

ک یعلوفه، میزان پروتئین و فیبر خام در سطح احتمال 
درصد و از نظر قابلیت هضم ماده خشک در سطح احتمال 

ه یاز نظر بقید ولشدار مشاهده یپنج درصد اختالف معن
دار وجود نداشت. ین آنها اختالف معنیعلوفه بیفیصفات ک
یفیاسپرس از نظر صفات کپیاکوت19ن یانگیسه میمقا

ن یعلوفه در جدول چهار ارائه شده است. از نظر مهمتر
يهاپیاکوتن خام، یدرصد پروتئیعنیعلوفه یفیصفت ک

، 1123، 1120، 1118، 1114، 1102، 1101شماره
داشتند يداریمعنيبرتر1131و 1128، 1127، 1126

، 1120، 1102شماره يهاپین صفت در اکوتیمقدار ایول
ها از نظر پین اکوتیشتر بود. ایب1123و 1128، 1127

، 41/77ر یب با مقادیترتبهت هضم ماده خشکیقابل
ن یز جزو برتریندرصد 38/81و 87/78، 06/80، 81/75
و یمنفیش بودند. با توجه به همبستگیآزمايهاپیاکوت
,r=-0.626)بر خام یزان فین با میدار درصد پروتئیمعن
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p≤0.01)ر ین، مقادیبرتر از نظر درصد پروتئيهاپیاکوت
بر خام را نشان دادند. میانگین کل مقادیر یزان فیکمتر م

خاکستر، دیواره سلولی هاي محلول در آب،کربوهیدرات
هاي مورد سلولز و دیواره سلولی در اکوتیپیمنهاي هم
36/33و 44/23، 75/7، 34/23ر بترتیب برابررسی به

).4(جدول د بوددرص
با ضرب درصد پروتئین در میزان عملکرد علوفه تر و 

صورت تر و خشک خشک، میزان عملکرد پروتئین به
زان ین و میر درصد پروتئیثأمحاسبه شد. با توجه به ت

ک یعنوان بههااین ویژگیعملکرد در اعداد محاسبه شده،
ند. فتها مورد استفاده قرار گرپینش اکوتیشاخص مهم در گز

دست آمده، تجزیه واریانس شدند (جدول تجزیه هاعداد ب
واریانس ارائه نشده است) و نتایج نشان داد که از نظر 

ترتیب در سطح صورت تر و خشک بهعملکرد پروتئین به
. شتدار وجود دااحتمال یک و پنج درصد اختالف معنی

مقایسه میانگین صفات عملکرد پروتئین تر و خشک در 
شماره يهاپینج ارائه شده است. اگرچه اکوتجدول پ

ها از پیر اکوتینسبت به سا1123و 1128، 1120، 1102
چون از نظر عملکرد ین برتر بودند، ولینظر درصد پروتئ

از ش نبودند، یآزمايهاپین اکوتیعلوفه تر و خشک برتر
ن یصورت تر و خشک در اعملکرد پروتئین بهرو این
).4اول قرار نگرفت (جدول يهارتبهز در یها نپیاکوت

ها از نظر پیت اکوتیو موقعيبا در نظر گرفتن برتر
صورت ن بهیژه شاخص عملکرد پروتئیوو بهیصفات کم

يبرا1125و 1115، 1131، 1126يهاپیخشک، اکوت
.شدندک انتخاب یته سنتتید واریتول

اکوتیپ اسپرس در دو چین 25میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مختلف در -1جدول 

٪10تعداد روز تا درجه آزاديتغییرمنابع 

وزن خشک وزن تر ساقهارتفاع بوتهگلدهی
وزن خشک وزن تر برگساقه

برگ
عملکرد 

تر علوفه 
عملکرد 

علوفه خشک
59/139ns3/188*3/152*2/114ns02/1ns01/0*04/0*03/0**1بلوك

24ns43/21*3/612**3/386**3/293*10/16*98/0*01/0*01/0اکوتیپ
2495/179/2161/466/3464/645/0007/0006/0خطاي اول

06/46061ns0/1036*6/512*6/359**03/48ns21/1**95/0**89/0**1چین
24ns76/8ns32/99ns3/226ns4/161ns10/3ns20/0ns002/0ns001/0اکوتیپ×چین 

2551/122/1244/1146/8003/129/004/003/0خطاي دوم
9/66/244/222/299/162/199/43/6(درصد)ضریب تغییرات

ns ،:** است.٪1و ٪5سطوح احتمال دار درمعنیودارغیر معنیترتیب به* و
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2307، شماره25اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد و فصلنامه تحقیقات ژنتیک ود
پ اسپرسیاکوت25در مختلف ن صفات یانگیممقایسه –2جدول

شماره 
پیاکوت

%10تا روز
یگلده

ارتفاع بوته
متر)(سانتی

وزن تر ساقه 
(گرم/بوته)

وزن خشک  ساقه 
(گرم/بوته)

وزن تر برگ 
(گرم/بوته)

وزن خشک برگ 
(گرم/بوته)

/ لوگرمیکتر (علوفهعملکرد 
مترمربع)

خشکعلوفه عملکرد 
(کیلوگرم/مترمربع)

110175/66a33/60c22/22c80/14b84/5b69/2b30/0bc25//0
110250/62b16/55c25/22c77/14c35/4c52/2ab41/0b32/0

110475/63a72/61b13/30b09/19b41/5b60/2b30/0bc29/0
110575/61b15/59c67/29c54/18a25/7a04/3b36/0bc25/0
110625/65a72/62b01/38b12/24a36/7a12/3bc28/0c20/0

110775/62b91/57c35/22c56/14a11/7a08/3b30/0bc25/0
110800/62a62/62c79/29c62/17b43/5b84/2b33/0c20/0

111000/63a37/61c73/24c67/16b55/5b63/2b37/0bc26/0
111200/57a67/68a45/49a02/33b43/6a96/2ab35/0bc21/0

111350/56a39/67b73/38b80/26a83/10a55/3ab36/0b33/0
111450/62a71/64c35/24c29/16b94/5b71/2b29/0bc25/0

111500/58a34/67b65/38b55/25a17/7a11/3a53/0a39/0
111825/62b78/56b90/31b19/20c18/4c43/2b33/0bc23/0

112075/61a15/60b19/30b85/20b11/6a84/2b29/0bc21/0
112100/62b62/56b72/38b70/24b53/6a96/2b33/0bc27/0

112200/64c79/47d50/13d00/9d00/2d00/2c24/0c17/0
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...مقایسه میانگین –2جدول ادامه 
شماره 
اکوتیپ

% 10تا روز
گلدهی

ارتفاع بوته
متر)(سانتی

وزن تر ساقه 
(گرم/بوته)

وزن خشک  ساقه 
(گرم/بوته)

وزن تر برگ 
(گرم/بوته)

وزن خشک برگ 
(گرم/بوته)

لوگرم/ یتر (کعلوفهعملکرد 
مترمربع)

خشکعلوفه عملکرد 
(کیلوگرم/مترمربع)

112325/65b42/57b96/31b80/18b48/5b73/2b30/0bc28/0
112400/63b09/51d00/18d00/11d40/3d42/2b31/0c20/0
112500/60a62/63b31/34b29/22b49/6a91/2a51/0a41/0

112625/59a95/65b33/37b45/25a48/7a95/2a47/0a38/0
112775/59b93/57b73/31b04/19c87/4c59/2b37/0b34/0

112875/59a03/64b33/36b18/23b99/6a13/3ab43/0b34/0
113150/59a62/64a27/40a77/25a94/7a34/3a53/0a41/0

113200/69c33/40d00/13d00/8d10/2d04/2b39/0bc26/0
113325/61b90/55c05/28c74/16c41/4c33/2bc27/0bc29/0

94/6165/5922/3047/1986/578/237/030/0ن کلیانگیم
% است.5ن آنها در سطح احتمال یدار در بیتفاوت معننبوددهنده ها نشاننیانگیحروف مشابه در مقابل م
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2309، شماره25اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

اسپرسپیاکوت19درعلوفه +کیفیصفاتانسیوارهیتجزن مربعات حاصل از یانگیم-3جدول 
CPDMDWSCADFASHCFNDFدرجه آزاديمنابع تغییر

62/15ns09/8ns42/0ns03/7**96/15ns69/9*11/21**18اکوتیپ
1819/052/34/1119/063/475/265/6خطا

3/24/24/146/52/96/57/7(%)ضریب تغییرات
nsاست.٪1و ٪5دار در سطوح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنی، * و **: به

+; CP: Crude Protein, DMD: Dry Matter Digestibility, WSC: Water Soluble Content, ADF: Acid Detergent Fiber, ASH: Total Ash,
CF: Crude Fiber, NDF: Natural Detergent Fiber.

پ اسپرسیاکوت19علوفه در یفین صفات کیانگیم-4جدول 
شماره 

CP (%)DMD (%)WSCپیاکوت
(%)ASH (%)ADF

(%)CF (%)NDF
(%)

*عملکرد پروتئین
(کیلوگرم/مترمربع)

1101a99/18a16/7827/2374/719/23b62/2810/34bc75/4
1102a76/20a41/7743/2473/778/24b90/2432/31ab14/6
1104c76/16b83/7499/1904/867/25a36/3094/39bc86/4
1106c76/16b21/7900/2387/726/21a34/3215/35c35/3
1107c18/17b27/7949/3698/680/20a57/2705/29bc30/4
1108c49/17b70/7471/2195/731/26a44/3037/34bc45/4
1114a16/19a87/7786/2209/859/24b74/2959/31bc79/4
1115c89/17b42/7674/2137/875/24a16/3091/33a98/6
1118b89/18a79/7538/2288/772/25b75/2984/31bc35/4
1120a93/19a81/7536/2168/768/25b57/2836/35bc19/4
1121b50/18a61/8012/2431/845/22b32/3018/30b00/5
1122c23/17b67/7469/2282/729/26a37/3047/33c93/2
1123a62/19a38/8180/2203/704/19b10/3105/34b49/5
1125b40/18b03/7931/2147/854/22a35/2945/33a55/7
1126a63/19a22/7774/2373/738/24b15/2800/34a46/7
1127a82/19a06/8056/2424/849/20b10/2667/28b74/5
1128a15/19a87/7811/2159/763/22b48/3077/36b11/5
1131a71/19a20/8032/2382/662/20b13/2665/32a08/8
1133b64/18a38/7761/2235/719/24b30/2902/34bc41/4

66/1883/7734/2377/744/2314/2936/3326/5میانگین کل
% است.5ن آنها در سطح احتمال یدار در بیتفاوت معننبوددهنده ها نشاننیانگیحروف مشابه در مقابل م

.بیان شده استبه صورت خشکعملکرد پروتئین*: 
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بحث
Khorshidiتوسطت اسپرسیجمع49در مطالعه 

شده از يآورت اسپرس جمعیجمع44مطالعه و) 2006(
و همکارانFerdowsiران توسط یمناطق مختلف ا

يهاتین جمعیبياقابل مالحظهیکیتنوع ژنت) 2014(
نمونه اسپرس 56در مطالعه د.کردناسپرس مشاهده 

) تنوع قابل 2014و همکاران (Zarabiyanزراعی 
این گونهیکیو مورفولوژیدر صفات زراعيامالحظه

در این پژوهش، تنوع وسیعی براي بیشتر د. کردنمشاهده 
عنوان تواند بهگیري شده مالحظه شد که میصفات اندازه

الحی مورد هاي اصمایه ارزشمند در اجراي برنامهدست
استفاده قرار گیرد.

ا در سال یزه و یین اول در کشت پایعملکرد علوفه در چ
گر گزارش شده است یديهانیشتر از چیدوم عمر ب

)Gerami, 1990; Hwang et al., رسد در ینظر مبه).1992
انجام شدهاز سال دوم يبردارنیز چون چین پژوهش نیا

ن دوم بود. در نباتات یشتر از چین اول بیاست، عملکرد چ
ین اول با رشد بطئیونجه، چیاسپرس و مانند ياعلوفه
ن ییاه همراه است و پایگو مرحله استقرارییهوايهاقسمت

،ن اول در کشت بهاره گزارش شده استیبودن عملکرد چ
يهانیدر چياکه اصوالً عملکرد بقوالت علوفهیدر حال

ژه در یوبهگرم شدن هوادر طول فصل رشد همراه بایمتوال
ش یعلت افزابهن کاهشیابد. اییکاهش میط کشت آبیشرا

در یر ساختمانیدروکربنه غیر هیاه، کاهش ذخایتنفس گ
و کاهش دوباره کاهش طول دوره رشد ها،ها و طوقهشهیر

,Majidi and Arzaniباشد (یها ميت ازت توسط باکتریتثب

از نظر تعداد روزهاي تا هاي مورد بررسی جمعیت).2009
دار نداشتند، ولی در این درصد گلدهی اختالف معنی10

نمونه 80در بررسی وجود دارد. یمتفاوتهايگزارشمورد 
تعداد روزهاي )2013و همکاران (Zarabiyanاسپرس از 

روز گزارش 4/33و با میانگین 67تا 13تا گلدهی را از 
هاي اهده شده براي اکوتیپمیانگین ارتفاع بوته مشکردند.

در ارزیابی موجود بود.هامورد بررسی در محدوده گزارش
آباد که از مناطق مختلف ایران جمعیت اسپرس در خرم34

و همکاران Hosainine Jadmirآوري شده بود، جمع
ب یترتمیانگین ارتفاع و عملکرد علوفه را به) 2011(

گزارش کردند.تن در هکتار 2/3متر و سانتی81/59
نیز میانگین ارتفاع را ) Arzani)2009و Majidiهمینطور
دامنه متر گزارش کردند. سانتی3/66هاي اسپرس در توده

Zarabiyanهاي مورد بررسی تغییرات ارتفاع را در جمعیت

1/53و با میانگین 90تا 14از ) 2013(و همکاران
.کردندمتر گزارش سانتی

گزارش )2011(و همکارانNakhjavanدر مطالعه 
هاي اسپرس از نظر صفات که بین اکوتیپشده است

عملکرد خشک، شروع گلدهی، تعداد ساقه و ارتفاع گیاه 
در .شتداري وجود دا% اختالف معنی1در سطح احتمال 

یا، تنوع قابل توجهیتالیپالسم از اک ژرمیمشابه یابیارز
,Negri and Cenci)صفات نشان داده شده است يبرا

ز تنوع ین)2008(و همکارانDelgadoن یهمچن. (1988
از یکیصفات مورفولوژیبرخدر را یقابل توجه

تنوع ضمناا گزارش کردند.یاسپرس اسپانيهاتیجمع
) Carbonero)2011ع در صفات اسپرس توسط یوس

گزارش شده است.
یابیدر ارز) 2013(و همکارانZarabianیقیدر تحق

مختلف، نشان دادند که سطح ينمونه اسپرس از کشورها80
ر یشتر از سایبیرانیاسپرس ايهاتیدر جمعیکیتنوع ژنت

ن باشد که یاز احکایت تواند یمها بود وتیجمع
ناند. آناه قرار گرفتهیدر منشأ تنوع اولیرانیايهاتیجمع

ياهواقع در غرب کوهیتیجمعيهاجه گرفتند که گروهینت
ر یران نسبت به سایغرب اغرب و شمالیعنیزاگرس 

تواند یگر دارند که میکدینسبت به يشتریها شباهت بگروه
کوه منطقه توسط رشتهين فرض باشد که جداسازیبر ا

يهاک گروهیل تفکیزاگرس و مبادله کم بذر، عمده دل
شمال و يهاران از گروهیمتعلق به مرکز ایتیجمع

ها تین جمعیبیکیاد ژنتیتفاوت زالبته غرب است. شمال
و ساختار مؤثر ، اندازه یکیژنتیشدگتواند با راندهیم

زوله بودن آنها مرتبط یو ایاصالحيهاها، برنامهتیجمع
Feng(باشد  et al., 2009; Li et al., ن یدر هم.)2010
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2311، شماره25اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

گزارش کردند که جدا )Jetschke)2006و Pfeiferرابطه 
ق گرده و یاز طریان ژنیبا محدود کردن جرییایبودن جغراف

گرده و يباشد. مورفولوژمؤثر یکیتواند در تنوع ژنتیبذر م
توانند در فواصل یدهد که آنها نمیبذر اسپرس نشان م

تواند یها مپین اکوتیبیان ژنیجریمنتقل شوند ولیطوالن
Zarabiyan)د شویکیموجب تنوع ژنت et al., 2013).

توسط جمعیت اسپرس 12صفات کمی و کیفی در 
Mohajer) حداکثر ن. آناشدمطالعه ) 2013و همکاران

مقادیر قابلیت هضم ماده خشک و میزان پروتئین خام را در 
گزارش کردند. 31/27و ٪27/74ترتیب جمعیت ارومیه به

Arzaniو Majidiتوسط توده اسپرس10با مطالعه 

میانگین ارتفاع، پروتئین، فیبر خام و ماده خشک را)2009(
گزارش ٪86/24و ٪11/17، ٪28/22، 3/66ترتیب به

که در مجموع با نتایج حاصل از این تحقیق از نظر کردند 
.داشتمقادیر برآورد شده صفات مطابقت 

اسپرس، یاصالحيهااز اهداف مهم در برنامهیکی
فه است و اطالعات مربوط به مطالعات ت علویفیش کیافزا
ش یافزاياز به اصالح اسپرس برایها، ندر دامياهیتغذ

Mohajer(سازد یشتر آشکار میآن را بياهیت تغذیفیک

et al., ش یت علوفه موجب افزایفیش کی. افزا)2013
ن یها خواهد شد و درصد پروتئه دامیدر تغذیبازده

ت علوفه دارد یفین کییدر تعیار مهمیعلوفه نقش بس
(Wilkins and Humphreys, ين ضروری، بنابرا(2003

اسپرس عالوه بر عمکرد یاصالحيهااست که در برنامه
رد. یقرار گمورد توجهز ین آن نیعلوفه، درصد پروتئ

ضرب میزان ن که از حاصلیعملکرد پروتئهايشاخص
د، نشویعملکرد علوفه در درصد پروتئین حاصل م

مورد ها پینش اکوتیعنوان شاخص مهم در گزد بهنتوانیم
برها عالوهدر محاسبه این شاخصد.نریقرار گتوجه

صورت ن کیفیت آن نیز بهعملکرد کمی علوفه، میزا
ت یو موقعيبا در نظر گرفتن برتراست. مؤثر مستقیم 

ژه شاخص عملکرد یوو بهیها از نظر صفات کمپیاکوت
د یتوليرابپیتر و خشک، چهار اکوتصورتن بهیپروتئ

. ک انتخاب شدندیته سنتتیوار
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Abstract
Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.), one of the main perennial legumes forages, is

cultivated in both dry land farming and irrigated area for grazing and hay production for feeding
of livestock. It is a perennial legume widely adapted to environmental conditions and has been
successfully used as a pasture and hay forage. In order to evaluate and select the best ecotypes
of sainfoin for a synthetic variety development program, a field experiment was conducted
during 2011 to 2014 cropping seasons, in Tikmadash research station, East Azarbaijan
Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Tabriz, Iran. Quantitative
and qualitative traits of 25 sainfoin ecotypes were evaluated. Analysis of variance showed no
significant differences between the ecotypes for day's to 10% flowering, but for other
quantitative traits such as plant height, shoot fresh and dry weight, leave fresh and dry weight,
fresh and dry forage yield were significant. Crude protein, crude fiber and dry matter digestible
were significantly different among the studied sainfoin ecotypes. Fresh and dry protein yield
indices were instructed by multiplying rude protein by fresh and dry yield, respectively, and
used as criteria for ecotype selection. Considering quantitative and qualitative traits, specially
fresh and dry protein yield indices, four superior ecotypes were selected to be used in synthetic
variety (Syn1) development.

Keywords: Index, polycross, protein yield, quality, synthetic variety
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