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چکیده
تعداد روز تا اساس بر شـد ه غربال چندچین ( Trifolium resupinatum) ایرانی شـبد ر تعداد 30 توده آزمایش این در
آزمایش (هر تصادفی بلوکهاي کامل طرح در 3 آزمایش در قالب دیررس) و رس زودرس، متوسط (گروههاي گلدهی
کشت در کرج بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسـه مزرعه در سـال در دو تکرار سـه هر گروه) در از 10 تود ه
براي t آزمون نتایج و د وم سال در تا رسیدگی دوم و تعداد روز و اول در سال گلدهی تا روز تعداد میانگین گردید.
معادالت در گلدهـی تا روز تعداد ورود صفت کـرد . تائید گروه در سـه را مواد این گروهبندي دو، بـه دو مقایسـات
در بود. چند چین شـبد ر پالسـم ژرم گروه بندي د ر صفت این تایید و موید دخالت بذر و عملکرد علوفه رگرسـیون
تشخیص، تجزیه تابع نتایج در اول تابع دو از حاصل پالت در چند چین شبدرهاي ایرانی ژرم پالسم نهایت پراکنش
براي F آزمون نتایج د هد. قرار هم از جدا دیر رس را کامًال رس و متوسـط زودرس، چند چین توانسـت شـبدرهاي
این شد. معنی دار دیگر دوگروه در صورتیکه در نشـد رس معنیدار زود شـبد رهاي در فقط رسـیدگی تا تعد اد روز
هر گروه مواد تمام که است این معنی به F آزمون بودن معنی دار عدم شد . نیز انجام زراعی صفات دیگر آزمون براي
اساس بر را میتوان انتخاب دیگر برتر صفات وجود د رصورت تودهها گزینش د ر دارند و در تولید مشابهی پتانسیل
شـدند . گروهبندي دانکن آزمون اسـاس زراعی بر صفات براي این آزمایش ژرم پالسـم در تمام داد. انجام آن صفت
بهعنوان 50TN0185 سال شبد ر دو در تودهها میانگین مقایسه پی در شد. انجام دو ساله صفات براي مرکب تجزیه
مشـخص چندچین ایرانی تمام گروههاي شـبدر در نمونه 50TN0161 بهعنوان دیررسترین و نمونـه زودرستریـن
به برنامه هاي د ر مواد این میشود پیشنهاد مواد، این در زراعی صفات باال قابلیت و پتانسـیل وجود بهدلیل شـدند.

نژاديشـبدرهاي ایرانی بهکار گرفتهشـوند.

متغیره کلیدي: شبدر ایرانی، تنوع ژنتیکی، تجزیه چند کلمات

چین چند ایرانی شبدر انتخابی پالسم ژرم گروهبند ي
زراعی صفات اساس بر ایران ملی گیاهی ژن بانک

عباسی رضا محمد •
ایران) ملی گیاهی (بانک ژن توارثی و ذخایر ژنتیک تحقیقات بذر، بخش و نهال تهیه اصالح و موسسه تحقیقات
محمد زمانیان •
علوفهاي گیاهان و ذرت تحقیقات بخش بذر، و نهال تهیه و تحقیقات اصالح موسسه
1386 ماه مهر پذیرش: تاریخ ماه 1385  مرداد دریافت: تاریخ
Email: rezaabbasi@yahoo.com

 در
تابستان 1387 ،79 شماره باغبانی و زراعت  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


64 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی65  
 در

Pajouhesh & Sazandegi No:79 pp: 63-79

Classification of selected multi-cut Persian clover germplasm of National Plant Genebank based on agronomic 

traits 

By: M. R. Abbasi., Genetics and Genetic Resources Department (National Plant Gene Bank of Iran), Seed and Plant 

Improvement Institute, Karaj, Iran .,M. Zamanian., Maize and Forage Crops Department, Seed and Plant Improvement 

Institute, Karaj, Iran.

A total of 30 accessions of multi-cut Persian clover (Trifolium resupinatum) from three types (early, middle and late 

ripening) were planted in three Randomly Complete Block designs with 3 replications in the experimental field of SPII 

in Karaj. The mean of days to flowering, in the first and the second years, and days to ripening in the second year, 

and results of t-test for paired samples in 3 groups confirmed the classification of the germplasms. Entrance of days to 

flowering traits to regression equations for forage and seed yield also confirmed using of this trait to grouping Persian 

clover germplasms. Finally, distribution of accessions on biplot of discrimination analysis completely separated 

early, middle and late ripening of Persian clovers. F-test analysis was not significant for days to ripening in the early 

ripening group whereas it was significant in other groups. This test was also performed for others traits/ Non-significant 

differences in F-test means that all materials of each type had the same potential. Therefore, the selection can be 

performed based on other traits. All of the germplasms were grouped based on Duncan test for each trait. Combined 

analysis of variance was performed for all of two years recorded traits. Two years results showed that 50TN0185 and 

50TN0161 were earliest and last ripening accessions, respectively. Because of high potential of agronomic traits in 

these materials, these germplasm can be used for different purposes of Persian clover breeding. 

Key words: Persian clover, Genetic diversity, Multivariate analysis 

مقدمه
سطح با است که لپهاي دو علوفهاي گیاه مهمترین یونجه بعد از ــبدر ش
شرق مدیترانه دارد . در کشور ویژه اي هکتار جایگاه هزار حدود یکصد کشت
ــوب محس (T. resupinatum L.) ایرانی ــبد ر ش ژنتیکی تنوع مرکز ــران ای و
کمیت کیفیت و بهبود در که ژنهاي مطلوب است بدیهی میشود (17،16).
براي بنابراین باشند . مراکز تنوع آنها حضور داشته ژنتیکی منابع در گیاهان
کمی زراعی مطلوب ــات صف اصالح براي الزم ژنتیکی منابع به یابی ــت دس
جمعآوري ایرانی ــبد ر ش زند ه و غیر زند ه ــه تنشهاي ب مقاومت و ــی کیف و
ــائی شناس براي ارزیابیهاي دقیق ــپس س و آن ژنتیکی ــه خزان از ــی جامع
زراعی- مختلف ــات صف ــت. وجود تنوع در اس ضروري آن ــمند ارزش ژنهاي
.(4) است ــد ه ش بیان تحقیقات مختلف ایرانی در ــبدرهاي ش مورفولوژیکی
یک گروههاي به مرسوم تقسیمات ــب حس بر ایرانی ــبدر ش زراعی گروه هاي
چین یک شبدرهاي ایرانی تقسیم میشوند. چین) 3 تا چین (2 چند و چین
برد اري دوره چین و پس از نمود ه تولید ــک چین ی زراعی تنها فصل ــر ه در
بذر به برداي چین عدم صورت در میرود. بین از و رسیده اتمام به گیاه نمو
چند چین از بین میرود.گروه بذر عمر گیاه پایان یافته و رسیدن با رفته که
بعدي را چینهاي یا چین تولید قدرت علوفه، چین یک برداشت در صورت
پایان به آن رویش دوره زراعی فصل یک د ر نیز گروه این ولی ــد می باش دارا
این در باالئی ژنتیکی تنوع نیز ایرانی ــبدر مولکولی ش ارزیابی .(2) ــد میرس
در که شد مشخص RAPD روش اساس بر است. داد ه نشان علوفهاي گونه ي
تودههاي ایران، مختلف قسمتهاي شده از جمعآوري ایرانی شبدر توده 20

قرار گرفتند گروه ــک در ی جداگانه کدام اصفهان هر چین ــت هف و کازرون
براساس را شبدر ها میتواند تقریباً آنالیز که این شد داده ــان نش همچنین و
شبدر ــت رس دانه اجزاي براي تنوع ــی بررس نماید(7). در آنها جدا ــاء منش
خشک ماد ه همچنین تجمع و رشد سرعت براي تنوع شد که مشخص ایرانی
تولید رشد و در را افزایش بیشترین Morbulk رقم که ارقام وجود دارد ، بین
و گروهبندي در مورفولوژیکی صفات زراعی و .(11) داد ــان نش ــک خش ماده
گیاهان و ــبدر در ش متغییره، چند تجزیه از ــتفاده اس با ژنتیکی تنوع تعیین

.(16،14،13،10،9 ،8 ،3) است. شد ه کار گرفته به دیگر زراعی
نامگذاري دوره رویشی یک در چین تعداد ــاس اس بر ایرانی ــبدرهاي ش
(6) ــیان چین. نوربخش ــه س یا و دو ــن، یک چی ــبد ر ش ازجمله ــوند، میش
چین سه و دوچین به کهکیلویه و بویراحمد را ــتان اس چین چند گروههاي
ایرانی شبدر توده هاي مشاهد هاي بررسی با (5) عطاران است. نموده تفکیک
باالدهکازرون، محلی کردستان، اقلید فارس، دوچین توده هاي که داد گزارش
نتایج براساس برتري دارند. تودهها بقیه به مرکزي نسبت چین هفت و الشتر
عملکرد متوسط با کرد ستان چین یک رقم مازندران در شده انجام تحقیقات
و عملکرد 24/8 تن متوسط با کازرون باالده رقم یاسوج د ر و تن 51/6 علوفه
ارقام هکتار بهترین در خشک علوفه 23/ 10 تن با رقم اقلید فارس مشهد در
در تن 8/40 با ــتر الش رقم ایرانی ــبدر ش داد که گزارش (1) بودند. زمانیان
را و پاید اري خشک بیشترین عملکرد محیطی 4/6 ضریب تغییرات و هکتار
تحقیق آن برسیم مورد بررسی در د یگر ارقام شبدر ایرانی، قرمز و به نسبت
از (19) Weihing این گیاه، روي بر کشور تحقیقات خارج در ــت. اس داشته

... گروه بندي ژرم پالسم
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ابان رقم بهنام یک توانست امریکا تگزاس در ایرانی ــیون شبد ر سلکس طریق
بذر ــختی س میزان و نظر عملکرد علوفه، بذر ــه از ــود آورد ک بوج ( Abon)
نمود که ــالم اع (19) Taylor .د هد ــان نش برتري اولیه تودههاي به ــبت نس
ــت گلدهی بدس د رصد 25 مرحله د ر ایرانی ــبدر ش علوفه کیفیت ــن باالتری
است. تن تا چهار دو حدود خشک علوفه عملکرد مطلوب در شرایط و میآید
گرفته صورت ــترالیا اس د ر ایرانی شبدر روي بر اصالحی ــترین کارهاي بیش
خصوصیات نظر از که تجارتی رقم هفت ــتهاند توانس زمینه این در و ــت اس

کنند(12). بازار عرضه به را بودند مورفوفیزیولوژیکی متفاوت
(یک ایرانی ــبدر ش تود ه 158 مورفولوژیکی و زراعی ــات صف ــا ارزیابی ب
بین ایران ملی گیاهی ژن بانک ــبد ر ــیون ش کلکس موجود در چین) چند و
مشاهده صفات اکثر د ر باالیی بسیار ژنتیکی تنوع ،1380 تا 1378 ــالهاي س
بعنوان میتواند ــم ژرمپالس این که بودند آن از نتایج حاکی بطوریکه ــد، ش
توسط به نژادگران مختلف بهنژاد ي نیازهاي توجه به با با اهمیتی بسیار منبع
ایرانی شبدرهاي برتر از 30 تود ه در مجموع ــود (4،2). ش بکارگرفته ــبدر ش
تحقیق ــدند(4،2). ش گزینش فنولوژیک) ــاوت متف گروه ــه س (از چندچین
ــب مناس بریدینگ ــم پیش ژرمپالس منابع معرفی و گزینش منظور به حاضر
چند ایرانی ــبدرهاي نحوه طبقه بندي ش ــی بررس و زراعی مهم صفات نظر از

میگرد د. اجرا چین

و روشها مواد
بین بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات ــه موسس مزرعه تحقیق د ر این
تحقیقات ــده از ش توده گزینش اجرا گردید. 30 1384 ــا ت 1382 ــالهاي س
گروه هاي ــامل ش ایران ملی بانک ژن گیاهی ــبدر ش تودههاي روي قبلی بر
توده 10) چین چند ــبدرهاي ایرانی ش از رس دیر ــطرس و متوس زودرس،
تکرار ــه در س تصادفی کامل بلوك طرح یک قالب در کدام گروه) هر ــر ه از
زمین بهار 1382 اوایل در آزمایش این اجراي جهت شدند (جدول1). کشت
عملیات با انجام در شهریور گرد ید. رها آیش به صورت تا شهریور و زده شخم
شدو استفاده آمونیم کود فسفات هکتار کیلوگرم بر 200 مقدار ورزي خاك
متر 3 طول به ــه خط س تود ه هر از ــد. آماده ش ــت جهت کش زمین ــپس س
25 سانتیمتر حذف با وسط خط برداريها یاد داشت جهت گردید و ــت کش
ــت کش ــت فاصله خطوط اس ذکر الزم به گرفت. قرار ارزیابی مورد دوانتها از
هر بین و ــوده ــانتی متر ب س 5 ترتیب 50 و به خط روي ــا در بوتهه ــن بی و
د ستی به صورت تا برداشت داشت عملیات ــد . ش لحاظ فاصله متر یک بلوك
شبدر اگر آنجاییکه از بار انجام گرد ید . یک روز هشت تا ــش ش آبیاري هر و
چند گروه هاي (در برد اري آن چین قدرت ــد برس تولید بذر مرحله به ایرانی
را توده هر چین در تعد اد ــل پتانس نمی توان و میآید پایین ــدت چین) بش
عیناً باال در شده ذکر کشت روش د وم ــال جهت در س بدین نمود، ــخص مش
ــی قابل رویش صفات بر عالوه توده هر بذري و ــی زایش صفات و ــد ه تکرار ش

گردید. مشخص ارزیابی
گلدهی، در بوته ارتفاع گلدهی، ــان زم صفات: ــال اول س ارزیابیهاي در
عملکرد علوفه تر ــاقه، س به برگ ــبت یک، نس چین و پاییز در دمبرگ طول
برداري چین بین دو و تعداد روز رشد مجد د، تعداد چین سرعت ــک، خش و
صفات ــال اول، صفات س بر بعضی از عالوه دوم ــال س در و (14 ،2) متوالی
کلش، عملکرد بذر، کلش- عملکرد بذر، عملکرد بذر، ــیدگی رس تا تعداد روز
و گلدهی تا صفات تعد اد روز ــدند. ش اندازهگیري بذر رنگ دانه و ــزار ه وزن

سیستم اندازگیريها در شدند.تمام محاسبه بعد به فروردین از اول رسیدگی
چین از بعد 10 روز ــد مجدد رش ــرعت س تعیین ــد. براي ش انجام متریک
عدد حاصله شد و رشد مجد د اندازگیري حاصل از گیاه ــاقه ارتفاع س برداري
سال و هر د ر صفات تمام براي ــاده س واریانس ــیم گرد ید. تجزیه تقس 10 به
ــد بعد رش ــرعت س گلد هی، تا روز تعداد صفات براي مرکب واریانس تجزیه
گروه دیررس و براي چین2 همچنین و چین1 در علوفه ا، عملکرد ــن از چی
رگرسیون به تجزیه شد . انجام پاییز د ر دمبرگ طول و گلدهی در طول ساقه
مقایسه میانگینها به پیرسون، به روش همبستگی تجزیه گام و به روش گام
براي t آزمون انجام شد. د اد هها روي بر ــخیص تش تابع تجزیه و دانکن روش
زودرس- زود رس-متوسط رس، مقایسات زورج بین برخی صفات ــات مقایس
نرمافزارهاي توسط تجزیهها این شد. انجام رس-دیررس ــط متوس و دیررس

شد ند. محاسبه SAS SPSSو

بحث نتایج و
زراعی به صفات مربوط مرکز تمایل به پراکنش و 2 آمارههاي جد ول در
شده داده ــان نش اول سال اندازهگیريهاي ــاس اس بر ــبدرهاي چندچین ش
گلدهی تا روز تعداد صفت جمله از صفات برخی در شاخصی تفاوتهاي است.
ــاس براس تودهها این آنجا که از ــد. د یده ش چندچین ــبدر ش ــه گروه س در
تعداد صفت بودند، انتخاب شده گذشته در تحقیقات مورفولوژیکی دادههاي
و رس ــط زودرس، متوس گروه ــه س که تایید مینماید ً مجددا تا گلدهی روز
این بطوریکه ــتند. هس متفاوت یکد یگر با گلدهی تاریخ نظر از دیررس واقعاً
متوسط رس ــبدرهاي ش در روز و 86 تا از 66 زود رس ــبد رهاي در ش صفت
بود. میانگین متغییر روز 95 د یر رس از 80 تا ــبد رهاي ش در و 96 تا از 78
ترتیب به رس دیر و رس متوسط زودرس، شبدرهاي در گلدهی تا تعداد روز
انجام پاییز کشت د ر گرچه ــت اس ذکر الزم به بود. روز و 90/5 87/1 ،73/7
مزرعه در نمونه ها مجدد ــد رش از زمان تا گلدهی تعداد روز بود ولی ــد ه ش
براي هر گلدهی د قیق تاریخ ولی شد ــبه محاس گلد هی تا ــتان زمس اواخر در
توارثی و ذخایر ــش ژنتیک بخ اطالعات بانک د ر که گردید ثبت نیز ــه نمون
مجددا اول چین از ــد تا 25٪ گلدهی بع همچنین تعداد روز ــت. اس موجود
ــتند هس متفاوت گلدهی زمان نظر از یکدیگر با گروه ــه این س کرد که تایید
رس دیر و رس ــبدرهاي زود رس، متوسط ش در صفت میانگین این بطوریکه
t همچنین آزمون .(2 (جد ول روز بود و 9/ 41 39 /6 ــر 25/9، براب ــه ترتیب ب
تفاوت معنیدار سه گروه این بین گلدهی تا صفت تعداد روز در داد که نشان
رس زود و متوسط رس زودرس – ــات مقایس زوج بطوریکه بین وجود دارد،
دیر - رس متوسط مقایسه بین 1٪ و ــطح معنیداري در س تفاوت دیررس –
روز تعداد میانگین (جد ول3). آمد بدست صفت این براي ٪5 ــطح رس در س
براي می رفت ــار که انتظ همانگونه نیز ــوم س د وم و چینهاي گلدهی در ــا ت
همچنین ــود و ب دیگر گروه از دو دوچین کمتر ــر ه در زود رس ــاي نمونهه
دیررس بود. نمونههاي از کمتر ــط رس نمونههاي متوس در صفت این مقدار
از بیشتر زودرس شبدرهاي در ــوم دوم و س چین بین تعداد روز درصورتیکه
بیشتري زمان مد ت زود رس شبدرهاي در دیگر عبارت بود. به دیگر گروه دو
برود. سوم) (زمان چین گل به گیاه د وم چین ــت برداش از بعد تا ــت الزم اس
در صورتیکه در میباشد روز 25 زود رس ــبدرهاي ش در صفت این میانگین
آمد. بدست روز 13 /3 و 19/2 ترتیب به رس دیر و رس متوسط ــبدرهاي ش
نوع دیگر به دو زودتر از دو چین د ر زودرس گروه داد گرچه این یافته نشان
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شماره
شناسایی

محلی نام
جغرافیایی عرض
دقیقه) و (درجه

جغرافیایی طول
دقیقه) و (درجه

ارتفاع
(متر)

استان شهر

50TN0112 شبدر 3405 4941 1760 مرکزي اراك
50TN0114 شبدر 3215 5037 2060 بختیاري و چهارمحال فارسان
50TN0115 شبدر 3205 5030 2100 بختیاري و چهارمحال فارسان
50TN0124 شبدر بختیاري    و چهارمحال لردگان
50TN0134 شبدر 3209 5043 2100 بختیاري و چهارمحال فارسان
50TN0139 چین هفت شبد ر 3338 4834 1660 لرستان آباد خرم
50TN0142 شبدر 3328 4835 1800 لرستان آباد خرم
50TN0143 شبدر 3325 4844 1940 لرستان آباد خرم
50TN0144 شبدر 3335 4900 1470 لرستان بروجرد
50TN0145 شبدر 3327 4927 1875 لرستان الیگودرز
50TN0146 شبدر 3215 5100 2071 بختیاري و چهارمحال شهرکرد
50TN0155 شبدر 3351 4912 2165 مرکزي سربند
50TN0160 شبدر 3404 5825 1970 خراسان فردوس
50TN0161 محلی شبدر 3408 4857 1880 همدان مالیر
50TN0164 شبدر 3237 5140 1590 اصفهان اصفان
50TN0174 چین سه شبد ر 3352 4931 1960 مرکزي سربند
50TN0175 شبدر 3353 4942 2100 مرکزي سربند
50TN0184 شبدر 3601 4840 1810 زنجان خدابنده
50TN0185 شبدر 3349 4915 2210 مرکزي سربند
50TN0186 شبدر 3346 4914 2075 مرکزي سربند
50TN0188 شبدر 3346 4914 2075 مرکزي سربند
50TN0190 شبدر 3206 5052 2200 بختیاري و چهارمحال شهرکرد
50TN0200 شبدر 3324 4925 2643 لرستان آباد خرم
50TN0201 شبدر 3455 4862 2000 همدان همدان
50TN0203 چین هفت شبد ر 3411 4810 1650 همدان نهاوند
50TN0211 شبدر 3429 4935 1730 مرکزي تفرش
50TN0224 چین سه شبد ر 3507 4746 2050 کردستان قروه
50TN0233 محلی شبدر 3356 4855 1600 لرستان بروجرد
50TN0242 چین هفت شبد ر 3422 4809 1517 همدان نهاوند
50TN0256 شبدر 3416 4812 1495 همدان نهاوند

د ر گلدهی دیگر تا عبارت (به سه دو تا چین بین زمان الزم میرود ولی گل
معنید ار وجود همبستگی طرفی از است. دیگر نمونه دو از ــتر بیش (3 چین
3 و 2 چین روز بین و تعد اد و 2 ــن 1 بین چی روز تعداد صفات بین ــی منف
یافته این (جدول4). یافته را تایید می نماید این ً مجددا و0/883-) p<0/01)
با یکدیگر کامًال ژنتیکی نظر از شبد ر گروه ــه که این س میکند تائید ً مجددا

هستند. متفاوت
رس (2/83  زود نمونههاي در چین سه در مجدد رشد  میانگین سرعت
رس دیر 2/74 و رس (متوسط دیگر گروه دو به ــبت نس روز) ــانتی متر بر س
در صفت این t براي 1). آزمون بود (جدول روز) بیشتر ــانتی متر بر 2/64 س
معنیدار را دیررس تفاوت و زودرس نمونههاي فقط بین مقایسات بین زوج
ند اد نشان را تفاوت این دیگر ــه مقایس زوج دو بین در صورتیکه داد. ــان نش

رس متوسط و رس نمونههاي زود بین صفت این نظر بنابراین از .(5 (جد ول
گروه است مبرهن که آنچه ند ارد. ولی تفاوتی وجود د یررس و رس متوسط یا
این ــاس اس میتوانند بر دارند و تفاوت صفت این نظر از زود رس دیررس با
یک پل نقش رس میتواند متوسط گروه اینجا ــوند. در ش تفکیک نیز صفت
ایرانی بایستی ــبدر ش نژادي به در که کند بازي گروه دو این بین د ر را گذار

کرد . توجه آن به
برداشت نمونهها بود با ــی زایش صفات ارزیابی هدف چون دوم ــال س در
گروه ــه هر س براي 1384/2/11 در ــرگ دمب ــاع ارتف صورت به اول ــن چی
براي ــخ 1384/3/30 در تاری ــاقه س صورت به دوم چین ــه علوف ــت برداش و
صورتیکه د ر بروند. بذر و گل به ــد تا ش نمونهها اجازه داده دیررس به گروه
گل ــر به دی نمونهها ــد نمیش ــت برداش گروهها این و دوم در ــاي اول چینه

ایران ملی گیاهی بانک ژن شده در نگهداري تحقیق این در مورد استفاده ایرانی شبد ر ژرم پالسم جمع آوري مشخصات محل جدول1-

... گروه بندي ژرم پالسم
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خصوص لذا در ــدند. میش ــفیدك س قبیل از د چار بیماريهایی میرفتند و
گروه کرج، براي هوایی و آب ــرایط ش در چند چین ــبدرهاي ش از بذرگیري
علوفه ــت برد اش یک بار رسها ــط متوس زود و و براي ــت دوبار برداش دیرس
مختلف صفات براي پراکند گی و مرکز به تمایل آمارههاي می گردد. پیشنهاد
روز صفت میانگین است. آمده 6 جد ول در چندچین شبدرهاي گروه سه در
،68/5 ترتیب به ود یررس ــط متوس زود، چندچین ــبدرهاي ش در گلدهی تا
در ــیدگی رس تا روز تعد اد صفت میکرد میانگین ــر روز تغیی و 86/3 81/2

روز 129 /6 105/1، 112/4 و ــب ترتی به د یررس و ــط متوس گروه هاي زود،
ــت آمد. 72/1 روز بدس چین یک ــبدرهاي ش در صفت این میانگین ــود و ب
کامال با ژنتیکی نظر گروه از این سه ــود که میش ــخص مش دیگر یکبار لذا 
گرم 39 /5 از پالت در خالص بذر عملکرد میانگین متفاوت هستند/ همد یگر
بود. زودرس متغیر ــبدرهاي 53/8 گرم در ش رس تا متوسط ــبدرهاي ش در
متفاوت رسها در زود 0/08 تا ــه متوسط رس 0/01 کلش از به بذر ــبت نس

(جدول6). بود

زودرس رس  متوسط دیررس  شبدر گروه

میانگین
انحراف

استاندارد
کمینه بیشینه میانگین

انحراف
استاندارد

کمینه بیشینه میانگین
انحراف

استاندارد
کمینه بیشینه صفت

47/8 4/2 41/7 57/7 52 5/5 41 61/7 45/6 4/2 37/3 53/3 1 چین در د مبرگ طول
10/7 2/9 6 16/8 10/6 2 7/5 17/3 11/4 2/8 6/3 17/5 پاییز در د مبرگ طول
31 3/5 24/3 38/8 33/7 9/2 21/7 76/8 24/4 3/2 17/8 31/3 بهار در دمبرگ طول

57/8 10/7 23 74 53/5 11/1 34 72 34/6 8/3 18/7 59 گلدهی د ر ساقه طول
1/2 0/4 0/4 2/3 1/5 0/6 0/6 3/4 1/7 0/5 1 3/4 به ساقه نسبت برگ
73/7 5/4 66 86 87/1 5/8 78 96 90/5 3/5 80 95 گلدهی تا تعداد روز

25/9 5/9 18 40 39/6 5/5 30 47 41/9 3/3 32 47
25٪گلدهی تا روز تعداد

چین بعد از
1802/3 456/3 620 2650 1765/5 552/2 149 2560 1400/7 230/6 920 1900 1 چین تر عملکرد
1400/2 350/1 550 2250 1055/7 601/9 320 3500 498/7 198/6 150 1200 چین2 عملکرد تر
25/2 4/2 23 36 37/3 6/1 23 47 43/5 4/2 36 47 2 1و چین بین روز تعداد
105/2 4/2 103 116 117/3 6/1 103 127 123/5 4/2 116 127 2 چین تا روز تعداد
308 92/3 150 550 273/9 138 50 630 166/5 59/1 0 260 3 چین تر عملکرد
25 4/5 14 34 19/2 5/7 10 36 13/3 4 10 21 3 و 2 چین بین روز تعد اد

129/2 1/3 129 136 131/9 5/7 121 136 135/7 1/9 126 136 3 چین تا روز تعداد
82 64/6 11/4 319/2 170/9 111/5 29/7 389/6 249/1 100/1 73/3 423/7 2 چین خشک عملکرد

34/3 13/3 5/6 55 31/9 24/7 3/8 109/9 13/5 8/1 2/4 32 چین3 خشک عملکرد

2/83 0/34 1/99 3/6 2/74 0/59 1/2 4/91 2/64 0/15 2/36 2/93
میانگین سرعت رشد مجدد

چین 2

مقایسه زوج tمقدار
درجه
آزادي

معنی سطح
داري

اختالف
میانگین

خطاي اختالف
استاندارد

اختالف اطمینان حدود ٪ 95

پایینی سطح باالیی سطح

رس متوسط و رس زود -4/55526 57 0/000 -11/27 2/474 -16/2244 -6/3158

رس رس و دیر زود -14/1484 57 0/000 -16/64 1/176 -18/9914 -14/282

رس د یر و رس متوسط -2/31052 58 0/024 -5/367 2/323 -10/0161 -0/7173

اول* در سال تبپ تفکبک به چندچین ایرانی شبدر هاي زراعی صفات مرکز به تمایل و پراکند گی 2- آمارههاي جدول

میباشد روز سانتیمتر بر و مربع نیم متر بر گرم متر، سانتی ترتیب بر حسب مجدد به رشد و سرعت عملکرد طول، اندازه گیرهاي تمام -*

دیررس رس و متوسط رس، زود چندچین شبد رهاي در زوج مقایسات براي گلد هی تا روز تعداد صفت در t آزمون -3 جدول
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در گروه هاي همبستگی نتایج اکثر صفات براي
از بود. ــابه مش یکدیگر با چندچین ــبدر ش متفاوت
و تر عملکردهاي ــا ب بهار در ــرگ دمب ــه طول جمل
همبستگی شبدر گروه سه هر در اول چین خشک
رس زود شبدرهاي د ر داد. نشان را معنیدار شدید
بهار، در طول دمبرگ صفات کلش با و عملکرد بذر
رشد، سرعت بذر، عملکرد گلد هی، در ــاقه س طول
همبستگی 1 تر چین عملکرد تا گلدهی، روز تعداد
همبستگی کلش به با نسبت بذر و معنیدار مثبت
رس نیز متوسط گروه در داد. نشان منفی معنیدار
بقیه با کلش و ــذر ب عملکرد بین ــه اي چنین رابط
با صفت ــن ای صورت که ــد، بدین ــات دیده ش صف
ــد، رش ــرعت س بهار، عملکرد بذر، دمبرگ در طول
چین ــک خش و تر ــیدگی، عملکرد تا رس روز تعداد
به بذر ــبت با نس و ــت معنی دار مثب ــتگی همبس 1
گروه در نشان داد . منفی معنی دار همبستگی کلش
عملکرد در بهار، دمبرگ طول صفت با این دیررس
و عملکردخشک چین 2 همبستگی 1 و 2 چین تر
همبستگی کلش به با نسبت بذر و معنیدار مثبت
در این توجه قابل نکته داد. ــان نش معنیدار منفی
عملکرد بذر بین معنیدار منفی رابطه وجود روابط
ــه گروه س کلش در هر ــه ب بذر ــبت نس با ــش کل و
عملکرد در جز ــترین بیش چون میباشد . چندچین
بذر جزء و ــد می باش کلش به مربوط ــش کل و بذر
لذا ،(6 ــدول میدهد (ج ــکیل تش ناچیز آنرا مقدار
جز مربوط به عمدتاً و کلش بذر عملکرد افزایش در
مشاهده همبستگی میشود باعث و بوده آن کلش
سه هر د ر کلش به بذر نسبت و صفت این بین شده

باشد. منفی چندچین شبدر گروه
بین قوي و معنیدار ــتگی همبس ضرایب وجود
موید ــد ــتگی میتوان همبس تجزیه د ر صفات زوج
نتایج ــد. باش صفات این از بعضی بین خطی روابط
ــه س هر روي داده هاي متغیره بر چند ــیون رگرس
براي حاصل با نتایج مشابه بهطور یکجا ــبدر ش نوع
این نتایج اینجا در لذا بود. تفکیک به شبد ر نوع هر
ذکر ــبدر نوع ش ــه س هر براي یکجا به طور تجزیه
را میتواند صفاتی ــه این نتیج همچنین می گردد.
ــان نش دارند دخالت ــم پالس ژرم گروهبندي در که
عملکرد علوفه صفت ــراي ب این تجزیه نتایج ــد. د ه
ــته در مقابل وابس صفت عنوان به یک چین ــر در ت
1 چین علوفه تر که عملکرد داد صفات نشان سایر
خطی رابطه بهار و پاییز در دمبرگ طول صفات ــا ب
درصد از مجموعاً 30/3 صفت دو ــن دارد. ای مثبت
دادند. ــکیل تش را علوفه عملکرد در ــود تنوع موج
اینکه قبل از و دمبرگ طول اساس 1 بر چین چون 2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
ت

صف
0/0

96
0/6

20
**

0/4
03

**
-0

/18
0/0

29
0/0

17
0/0

13
0/1

88
-0

/06
6

-0
/06

6
0/

25
7*

0/1
73

0/0
25
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مقایسه زوج tمقدار
درجه
آزادي

معنی سطح
داري

میانگین اختالف
خطاي اختالف

استاندارد
اختالف اطمینان حدود ٪ 95

پایینی سطح باالیی سطح

رس متوسط و رس زود 0/735426 58 0/465 0/091906 0/12497 -0/15825 0/342062

رس رس و دیر زود 2/69581 57 0/009 0/187251 0/06946 0/04816 0/326342

رس د یر و رس متوسط 0/838525 57 0/405 0/095344 0/113705 -0/13235 0/323034

 
زودرس

 
 

متوسط
رس

 
دیررس  شبدر گروه

میانگین نما
انحراف

استاندارد 
کمینه بیشینه میانگین نما

انحراف
 

استاندارد
کمینه بیشینه میانگین نما

انحراف
استاندارد 

کمینه بیشینه صفت

39/2 41/7 4/2 30/7 46/2 38/47 34 4/9 29 46 40/4 40 3/2 35 48
دمبرگ طول

بهار در

59 44 12/3 36/7 81 58/07 61 9/45 37 75 56/6 49 8/3 40 69
در ساقه طول

گلدهی
105/1 105 7/1 93 115 112/4 115 7/13 98 120 129/6 130 2/8 125 134 رسیدگی تا روز

0/7 0/5 0/1 0/5 0/9 0/81 0/61 0/14 0/61 1/19  
به برگ نسبت

ساقه
68/5 73 6/3 56 79 81/23 82 6/67 67 89 86/3 89 4/2 79 91 تا گلدهی روز

1/4 1/4 0/2 0/72 1/76 1/39 1/42 0/16 0/68 1/52 1/3 1/28 0/2 0/67 1/5
1000 وزن

g دانه

1698/3 2000 422/1 700 2800 1795 1350 460/57 1000 2650 1786/7 1450 338/3 1350 2750
عملکرد علوفه

چ1 تر

201/7 89 49/1 89 313 212/8 112/6 50/94 112/6 313/96 273/7 162/54 47/8 162/54 395/72
عملکرد علوفه
خشک چ1

 2 2 4  4 2 8  4 2 8 رنگ بذر

53/8 30/5 10/7 30/5 70/8 39/55 18/15 11/69 18/15 66/47 40/1 16/4 12/5 16/4 66/71 بذر عملکرد

861/7 550 219/6 500 1350 970 1450 290/84 450 1450 805 700 352/9 350 2050
عملکرد

بذر-کلش

0/05 0/04 0/01 0/04 0/08 0/04 0/03 0/01 0/01 0/06 0/046 0/044 0/017 0/016 0/074
به بذر نسبت

کلش

2/6 2/22 0/24 1/99 2/97 2/42 2/7 0/25 1/8 2/8 2/5 2/6 0/2 2/1 2/9 رشد سرعت

 2661/7 2400 309 1950 3300
عملکرد علوفه

چ2 تر

  342/4 252/96 62 252/96 519/96
عملکرد علوفه
خشک چ2

دیررس رس و متوسط رس، زود چندچین شبد رهاي در مقایسات زوج مجدد براي رشد سرعت چین سه میانگین صفت در t آزمون -5 جدول

ایرانی چندچین شبد رهاي د ر زراعی صفات پراکند گی و مرکز به تمایل آماري جدول6- پارامترهاي
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مهم اجزاي از دمبرگ طول دلیل بدین ــد میش ــت برود برداش به گل نمونه
و یک چین عملکرد بین معادله ارتباط ــد. باش چین میتواند عملکرد در این

زیر است: قرار به سایر صفات
= -606/3 +0/35 پاییز در دمبرگ طول +0 /46 بهار در دمبرگ طول
چین1 عملکرد علوفه تر
صفات ــط توس تنوع ٪ 50 دو ــت عملکرد تر چین صف در ــه صورتیک در
بعد گلدهی ٪25 تا تعداد روز و گلد هی تا تعداد روز و گلد هی در ساقه ارتفاع
صفت ــان دادند که نش نتایج ــد . ش چین2و3 توجیه روز بین و تعداد چین از
رابطه 2 چین تر با عملکرد چین2و3 بین روز و تعداد ــی تا گلده روز ــداد تع
مثبت دارند. از ــی خط با این صفت رابطه دیگر صفت د و ولی منفی ــی خط
وجود رابطه میباشد عملکرد از اجزاي مهم گلدهی د ر ــاقه ارتفاع س که آنجا
ــت. اس انتظار قابل 2 چین تر علوفه عملکرد و صفت این بین مثبت ــی خط
موید وابسته صفت با گلدهی تا روز تعداد بین منفی خطی رابطه وجود ولی
نسبت به ــها) رس زود می روند( گل به زودتر که تودههایی که ــت امر اس این
2 چین برداري چین زمان که از آنجا پایینتري دارند. عملکرد نمونهها بقیه
فرصت باشد گیاه بیشتر مدت این چه هر لذا ــت تودههاس رفتن به گل موقع
زودتر که نمونههایی د لیل همین به و بیفزاید خود بیومس به تا دارد بیشتري
چین 2 ارتباط بین عملکرد د ارند. کمتري عملکرد میروند در مجموع به گل

است: زیر قرار به صفات سایر و
از ــد بع گلدهاي ــا ٪25 ت روز ــداد تع -0/31 3 2و چ ــن روز بی ــداد تع
17917 - گلدهی 3/3 تا 0/4+ تعداد روز گلدهی در ــاقه س طول چین2/8+

چین2 تر =عملکرد علوفه
بذر نسبت صفات وابسته، صفت عملکرد بذربعنوان رگرسیون معادله در
ــد ه وارد ش معادله در گلدهی تا روز تعداد و –کلش ــذر عملکرد ب کلش، ــه ب
را ــرد بذر عملک تغییرات از (0 /862 = ــده ش (R2 تعدیل ــه 2/ ٪86 بطوریک

است: زیر بقرار مربوطه معادله دادند/ تشکیل

بذربه ــبت نس + - عملکرد بذر-کلش 0/80 گلدهی 0/11 تا روز ــداد تع
عملکرد بذر = -16/8 +1/02 کلش

تعداد روز بین خطی رابطه منفی وجود بر میآید معادله این از آنچه که
د ر تود هها زودرسترین ــر عبارت دیگ ــد. به میباش بذر عملکرد و گلدهی تا
مطلب این ــتند. هس نیز باال بذري عملکرد داراي چین چند ــبدرهاي بین ش
زود رس گروه تائید میکند که دوباره و ــت اس شده داده ــان 6 نش جدول در
داد ههاي ــیون رگرس تجزیه در که آنجا از ــتند. هس باال عملکرد بذري داراي
وارد شد ن ــده لذا ش استفاده ــیون رگرس برآورد معادالت براي گروه ــه س هر
میتواند چین، بعد از گلد هی ٪25 تا روز تعداد و گلد هی تا روز تعداد صفات
نقش ایرانی شبدر ــم پالس ژرم گروهبندي در صفات که این ــد باش این موید
تا تعداد روز ــاس اس بر ــبدر ایرانی ش ــم پالس گروهبندي ژرم دارند. بنابراین
ــتی درس و قابلیت طرفی از ــد. باش ــته داش گلدهی میتواند مبناي ژنتیکی
اساس بر ــود. میش ایرانی تائید ــبدر ش ــم پالس گروهبندي ژرم در صفت این
استفاده چین با چند ایرانی ــبدر ش ــم پالس ژرم فوق، گروهبندي توضیحات
د ر که همچنان ــده است. ش داده نشان 1 شکل د ر ــخیص تش تجزیه تابع از
چین در چند ــبدرهاي ایرانی پالسم ش ژرم پراکنش می شود، دید ه ــکل1 ش
(زود، تفکیک گروه ــخیص به تابع تش در تجزیه اول تابع د و حاصل از پالت
زودرس ــروه گ بطوریکه ــدهاند. ش جدا ازهمدیگر رس)کامًال د یر یا ــط متوس
حول در و گروه دیررس 2 پالت بخش ــط د ر متوس گروه پالت، 3 بخش در
می دهد که نشان پالت شده اند. این 1و4 پالت توزیع ــهاي بخش طولی محور
طولی محور اطراف در رس متوسط زودرس و گروه هاي بین همپوشانی یک
زراعی صفات از برخی ــابهت مش با ــانی همپوش وجود دارد. این 3 و 2 بخش
همخوانی ــید گی رس و گلدهی تا روز تعداد صفت جمله از گروه دو ــن ای در
از ــمتی قس ــد. میباش د ونوع دیگر این از دیررس کامًال جدا گروه دارد. ولی
ایرانی ــبد ر ش چین چند گروه هاي که (6) ــیان نوربخش گزارش با یافته این
مطابقت نمود، تقسیم چین سه و دوچین به بویراحمد را و کهکلویه ــتان اس
مواد جامعی (6) ــیان نوربخش که تحقیق آنجا از دارد.
است اختیار نداشته در را ایرانی ــبدر ش پالسم ژرم از
قسمتی و ــتان اس همان براي ــده ش گرفته نتیجه لذا
میباشد . صاد ق ایرانی ــبدر ش پالسم چندچین ژرم از
اینگونه نتیجه ــوان میت حاضر ــق تحقی ــاس بر اس لذا
ــده معرفی ش چین ــه س ــاي دو و گروهه که ــت گرف

پالت د ر ایرانی چند چین شبدر پالسم ژرم پراکنش شکل 1-
تشخیص تابع تابع اول تجزیه دو از حاصل
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Trait. Type MSE df MST F Sig

گلدهی تا تعداد روز
رس زود 1/8 9 88/89 48/19 0/000

رس متوسط 4/7 9 96/98 20/52 0/000
رس دیر 11/99 9 10/76 0/90 0/547

پاییز در د مبرگ طول
رس زود 5/96 9 10/63 1/78 0/141

رس متوسط 3/99 9 4/08 0/95 0/511
رس دیر 8/99 9 3/70 0/41 0/912

گلدهی د ر ساقه طول
رس زود 27/71 9 305/00 11/01 0/000

رس متوسط 78/97 9 230/36 2/92 0/025
رس دیر 58/96 9 82/35 1/40 0/260

1 چین از بعد گلدهی تا ٪25 تعداد روز
رس زود 1/84 9 106/53 57/76 0/000

رس متوسط 4/22 9 84/99 20/13 0/000
رس دیر 11/14 9 7/35 0/66 0/734

چین1 در دمبرگ طول
رس زود 18/90 9 10/61 0/56 0/811

رس متوسط 26/93 9 35/11 1/30 0/301
رس دیر 17/12 9 19/12 1/12 0/400

1 چین تر عملکرد
رس زود 138492/96 9 180304/07 1/30 0/302

رس متوسط 367322/31 9 204167/54 0/56 0/813
رس دیر 33350/74 9 47909/63 1/44 0/245

2 چین تر عملکرد
رس زود 13358/61 9 106078/61 0/79 0/625

رس متوسط 472341/85 9 193059/63 0/41 0/914
رس دیر 32861/48 9 49579/26 1/51 0/218

3 چین تر عملکرد
رس زود 6731/85 9 12682/96 1/88 0/121

رس متوسط 10896/13 9 37563/55 3/45 0/015
رس دیر 3899/72 9 3178/61 0/82 0/610

3 و 2 چین بین روز تعد اد
رس زود 3/71 9 58/74 15/84 0/000

رس متوسط 18/83 9 60/08 3/19 0/021
رس دیر 17/45 9 17/29 0/99 0/482

رشد سرعت میانگین
رس زود 0/10 9 0/17 1/79 0/139

رس متوسط 0/44 9 0/15 0/34 0/951
رس دیر 0/01 9 0/04 2/51 0/049

هستند که تودههایی از برخی (6) ــیان نوربخش ــط توس
این در شده رس ارایه ــط و متوس زودرس گروههاي در

میگیرند. قرار تحقیق

واریانس تجزیه نتایج
ارزیابی صفت قابل مهمترین ــت پاییز کش تاریخ در
تجزیه بود. نتایج دمبرگ طول ــبدرهاي چندچین ش در
گروههاي هیچکدام از در صفت این ــان داد نش واریانس
عبارت (جد ول7). به نمی باشد معنیدار در پاییز ــبدر ش
اصلی عملکرد اجزاي از ــه ک دمبرگ طول نظر از ــر دیگ
بین ــیداري معن ــاوت تف ــد میباش 1 چین در ــه علوف
در ــی ول ندارد. ــود در پاییز وج ــن چندچی ــبدرهاي ش
این را براي نمونهها دانکن آزمون رس ــبدرهاي زود ش

تقسیم نمود(10). دو گروه به صفت
نوع در F ــون آزم گلدهی ــا ت تعداد روز ــت صف در
معنیدار یک درصد ــطح س د ر رس ــط متوس و زودرس
معنید ار آزمون این دیررس گروه نمونههاي در ولی شد
بین صفت ــن ای نظر از که داد ــان نش یافته این ــد. نش
معنیداري ــی اختالف رس تنوع و دیر گروه ــاي نمونهه
این تنوع ــر نوع دیگ در صورتیکه بین دو ــدارد ــود ن وج
موید رس ــط متوس گروه در تنوع این وجود دارد . وجود
می توانند زودرس نمونههاي از بعضی که است نکته این
قرار زود رس گروه ــر در د یگ بعضی د یررس و ــروه گ در
عنوان می تواند به دیگر گروه زود رس عبارت به گیرند.
یافته ــن ای ــود. گرفته ش در نظر ــط واس حد گروه یک
این نظر رس از زود ــاي نمونهه د اد که ــان نش همچنین
گرفتن در نظر ــه به با توج ــتند ولی ناهمگن هس صفت
رس زود ــاي نمونهه در ناهمگنی ــن ای ــس صفت واریان
Var= 34/2 ) رس ــط متوس از نمونههاي ( Var=29/4)
نمونههاي صفت این براي د انکن آزمون میباشد. )کمتر
زودرس نمونه هاي درحالیکه گروه 3 به را رس ــط متوس
د و گروه میانگین .(11 ــرد(10، ک تفکیک 5 گروه را به
براي رس ــط متوس رنج گروههاي در رس زود گروه از 5

گرفتند. قرار صفت این
ــم عملکرد مه ــزاي از اج در گلد هی ــاقه س ــول ط
F براي صفت این در ــود. میش ــوب محس چین2 علوفه
درصد یک سطح رس د ر ــط متوس نمونههاي زودرس و
F رس دیر نمونههاي ــراي ب صورتیکه ــد در معنی د ار ش
ــان داد نش یافته این (جدول7). ــد نش معنیدار مربوطه
تودهها ــن بی رس ــط متوس و زود رس نمونههاي د ر که
پالسم زود رس که ژرم دارد تنوع وجود صفت این براي
گروه رس به چهار مواد متوسط گروه و نظر به دو این از

شدند . تفکیک دانکن آزمون اساس بر
گلدهی بعد ٪25 ــا ت روز تعداد صفت F در ــون آزم
د ر رس متوسط و رس زود نمونههاي براي یک چین از

اول در سال شبدر ایرانی چندچین مختلف زراعی به تفکیک گروه براي صفات F آزمون نتایج جدول7-

روز سـانتیمتر بر و کرت گـرم بر سـانتی متر، بر حسـب ترتیب به و عملکرد و گیرهـاي طول انـدازه تمـام -*
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Trait. Type df MST F Sig
تا رسیدگی تعداد روز

رس زود 9 32907/04 0/99 0/48
رس متوسط 9 134/74 33/78 0/00

رس دیر 9 14/52 2/85 0/03
1000د انه وزن

رس زود 9 0/04 2/00 0/10
رس متوسط 9 0/03 1/04 0/45

رس دیر 9 0/04 1/05 0/44
کلش به بذر نسبت

رس زود 9 0/00 4/48 0/00
رس متوسط 9 0/00 1/13 0/39

رس دیر 9 0/00 0/44 0/90
بذر عملکرد
رس زود 9 169/85 1/95 0/11

رس متوسط 9 200/85 1/78 0/14
رس دیر 9 133/43 0/96 0/50

کلش و بذر عملکرد
رس زود 9 73342/59 2/29 0/06

رس متوسط 9 75148/15 1/00 0/47
رس دیر 9 108527/78 0/80 0/63

این آزمون دیر رس نمونههاي در صورتیکه در شد یک درصد معنی دار سطح
داراي رس صفت نمونه هاي دیر این نظر از داد یافته نشان نشد. این معنیدار
آزمون د رصورتیکه ــتند. هس صفت این اصالح براي برابري ــیل تقریباً پتانس
رس مواد متوسط و گروه 5 به براي این صفت را زودرس ــم ژرم پالس د انکن

کرد . گروه تفکیک 3 به را
گروههاي هیچکدام از در 1 ــن تر در چی علوفه عملکرد براي F ــون آزم
ــبدرهاي ش صفت، این در د انکن آزمون (جدول7). ــد نش معنیدار ــبدر ش
نمونههاي زود ولی براي نمود تبدیل گروه دو را به دیررس و ــط رس متوس
ــاس بر اس چین یک آورد. از آنجا که در قالب یک گروه ــواد را م ــام رس تم
طول طرفی از و نمونه ها) رفتن ساقه به از (قبل شد ــت برد اش دمبرگ طول
همچنین آزمون و ــد عملکرد میباش ــزاي مهم اج یک از در چین ــرگ دمب
در وجود تنوع عدم نظر میرسد به ــد لذا نش معنیدار نیز صفت براي این F

عملکرد علوفه وجود اختالف معنی دار در عدم باعث یک چین در صفت این
د ر دانکن آزمون است ذکر به ــت. الزم اس ــده ش چین این در تیمارها بین تر
نمونههاي گروهبندي در گونه هیچ ــت نتوانس 1 چین د ر دمبرگ طول صفت
یک د ر صفت ــبدرهاي براي این ش تمام دیگر عبارت و به شود ــبدر قائل ش
منوال همین به 2 نیز در چین علوفه تر گرفتند. وضعیت عملکرد قرار ــروه گ
صفت در این شبد ر از گروههاي هیچکدام براي F آزمون دیگر به عبارت بود.

دو به را رس دیر گروه نمونههاي دانکن آزمون فقط نشد (جد ول7). معنی دار
گروه مواد براي F آزمون 3 چین براي ترعلوفه عملکرد در نمود. تقسیم گروه
د یررس و نمونههاي زود رس در ولی شد معنید ار سطح ٪5 در رس متوسط
دانکن نمونههاي متوسط رس آزمون صفت این در این آزمون معنیدار نشد.
نمود . تفکیک گروه دو به را زودرس نمونههاي صورتیکه در گروه چهار به را
مواد تمام که است معنی این به F آزمون توسط نمونهها در تنوع وجود عدم
برتر صفات وجود درصورت و در تولید دارند مشابهی تقریباً پتانسیل گروه هر
بدون داد انجام انتخاب را آن صفت بر اساس توده میتوان گزینش در دیگر
به توجه با ولی دهد. چشم گیري نشان نمونه کاهش عملکرد پتانسیل اینکه
ــده است نش معنی دار F که آزمون مواردي دانکن در آزمون بودن د امنه چند
دانکن گروههاي را در انتخاب میتوان دانکن ــاس اس بر گروهبندي ــرط ش به

داد. انجام نیز
و زود رس ــواد م در 3 و 2 چین ــن بی تعداد روز صفت ــراي ب F ــون آزم
مواد این در ــد و ش معنیدار د رصد 5 و 1 ــط س در ترتیب به رس ــط متوس
تفکیک گروه چهار ــه ب را ــط رس متوس و زود رس نمونههاي دانکن ــون آزم
دانکن و F ــون آزم صفت این ــراي رس ب دیر ــروه گ ــود. درصورتیکه در نم
مواد زودرس که میشود تایید ً مجددا دیگر یکبار نشدند. معنی دار هیچکدام
سوم) چین براي این دفعه گلدهی تا روز صفت تعد اد (براي رس ــط متوس و
تقریباً مشابه صفت این نظر از رس دیر گروه مواد ولی می باشند داراي تنوع
ارزیابی شبدر و زمان گروه سرعت رشد بسته به صفت آزمون F براي هستند.
را متفاوتی نتایج میشود، ــاهد ه 7 مش در جدول که همانگونه (2 یا 1 (چین
ــبدرهاي F فقط در ش صفت این براي چین د و داد. ولی در میانگین ــان نش
F نبودن وجود معنیدار با در نوع زود رس شد درصورتیکه معنیدار دیررس
ــاس اس بر همچنین نمود. تفکیک دو گروه به را نمونهها دانکن آزمون ــی ول

شدند. تفکیک دو گروه به نیز د یررس نمونههاي گروه آزمون این
شده اند ازریابی دوم سال در فقط که صفاتی براي واریانس تجزیه نتایج

است. آمده 8 جدول در
تا روز براي تعداد F آزمون ــج ــان میدهد نتای نش 8 جدول که همچنان
در نشد معنیدار چندچینها از گروه رس زود شبد رهاي در فقط ــید گی رس
وزن براي آزمون این ــد. ش معنیدار چندچین گروههاي در بقیه ــه صورتیک
به بذر در نسبت نشد. معنیدار ــاقه س به ــبت برگ نس همچنین و هزار دانه
گروهبندي صفات دار. ــی معن زودرس چندچین در آزمون این ــش کل و کاه
مقاله ــدن نش طوالنی که براي ــد ش صفات انجام تفکیک به در آزمون دانکن
طرح نهایی ــزارش گ در نتایج این ــردد. می گ خوداري ــا اینج در ــر آن ذک از
جهاد وزارت ــاورزي کش آموزش و تحقیقات ــازمان س در مربوطه تحقیقاتی
شبدر سال در دو تیمارها میانگین ــه مقایس پی در است. موجود ــاورزي کش
استان سربند ــتان از شهرس ــده ش جمعآوري زودرس گروه از 50TN0185
زودرس بهعنوان ــه بعد) ب فرورد ین ابتداي (از روز میانگین57/7 با ــزي مرک
ــتاي روس ــده از ش جمع آوري دیررس گروه از 50TN0161 و ــن نمونه تری
فروردین ابتداي روز (از ــن 3/ 91 میانگی با همدان مالیر ــتان شهرس کومازان
ایرانی چندچین شبد ر گروههاي نمونه در تمام دیررسترین بعد) بهعنوان به
گلد هی، تا تعداد روز صفت د ر اختالف روز وجود 33 لذا ــد ند . ش ــخص مش
چین براي چند ــبدرهاي ش ــم پالس ژرم د ر را قبولی قابل تنوع دیگر یکبار

می دهد. نژادي نشان گوناگون به اهداف
زودرس ــبدرهاي ش د ر ــت. اس آمده 9 در جدول تجزیه مرکب ــه نتیج

به تفکیک چندچین در شبدرهاي زراعی مختلف براي صفات F آزمون نتایج جدول8 -
گروه در سال دوم

... گروه بندي ژرم پالسم
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DF.CV زودرس F DF.CV رس متوسط F DF.CV دیررس F صفت

بهار در دمبرگ طول

11/14 11/9 10/32 .C.V

DF DF تغییرات منبع

1 65/63** 1 33/68* 1 339/67** سال

9 1/54 9 0/9 9 0/86 توده

9 0/49 9 1/87 9 0/61 توده د ر سال

گلدهی د ر ساقه طول

8/55 15/45 10/53 .C.V

تغییرات منبع

1 0/82 1 3/84 1 64/02** سال

9 13/43** 9 3/77** 9 3/48** توده

9 16/35** 9 1/18 9 1/67 توده د ر سال

چ1 رشد سرعت

8/936 13/65 6/3 .C.V

تغییرات منبع

1 6/7* 1 19/6** 1 17/36** سال

9 1/57 9 3/01** 9 0/43 توده

9 3/13** 9 2/37* 9 1/81 توده د ر سال

گلدهی تا تعداد روز

6/82 2/48 3/37 .C.V

تغییرات منبع

1 17/52** 1 121/1** 1 9/91** سال

9 4/26** 9 32/03** 9 1/92 توده

9 1/16 9 21/15** 5 3/67** توده د ر سال

ترچ1 علوفه عملکرد

22/84 26/78 17/5 .C.V

تغییرات منبع

1 1/01 1 0/01 1 28/8** سال

9 0/25 9 0/45 9 1/01 توده

9 2/04 9 1/85 9 0/4 توده د ر سال

ــد درصورتیکه ش معنیدار ــال س اثر فقط صفت طول دمبرگ در چندچین
طول (جدول9). این تجزیه براي نگرد ید معنیدار ــال س د ر و رقم رقم اثرات
در این صفت سال ولی معنی دار ــال درس رقم و رقم اثرات گلدهی د ر ــاقه س
اثر ولی معنیدار ــم رق و ــال س اثرات گلد هی تا تعداد روز نگردید. معنی دار
از هیچکد ام یک چین تر علوفه عملکرد در نشد . معنی دار رقم ــال س متقابل

نشدند. معنیدار اثرات

بهار در ــرگ دمب طول صفت در چندچینها از رس ــط متوس ــروه گ در
ساقه نشد. در طول معنیدار رقم اثر ولی معنیدار ــال س د ر رقم ــال و س اثر
دو جز این متقابل که اثر صورتی در معنی دار و رقم ــال س اثرات گلدهی در
سه هر گلد هی تا روز تعد اد و 1 چین رشد سرعت صفات در نشد . معنید ار
عملکرد صفت در درصورتیکه شدند. معنید ار سال) در رقم و رقم (سال، اثر
ساقه برگ به صفت نسبت در نشدند. معنیدار اثرات 1 هیچکدام از چین تر

چین چند شبدرهاي در دوسال د ر مشترك زراعی صفات براي مرکب تجزیه در F آزمون نتایج - جدول9
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صفت زیرگروه TN نمونهها شماره
139 142 143 145 174 185 186 200 224 233

(cm) 1 چین د مبرگ طول 1 49/67 48/11 47/22 48/00 47/00 52/00 45/56 45/78 47/89 47/11
(cm) پاییز در د مبرگ طول 1 10/67 9/28 12/33 12/94 9/50 9/36 8/19 9/97 10/36

2 10/67 14/17 12/33 12/94 9/50 9/97 10/36
(cm) د مبرگ در بهار طول 1 33/23 27/22 33/72 28/39 29/89 33/06 29/53 31/24 31/67 32/11
(cm) در گلد هی ساقه طول 1 32/22

2 59/92 55/75 62/72 62/72 56/67 60/11 55/92 60/50
3 71/44 62/72 62/72

ساقه برگ به میانگین نسبت 1 1/46 0/99 1/25 0/91 0/80 1/16 1/23 1/31 1/07
2 1/46 0/99 1/25 0/91 1/68 1/16 1/23 1/31 1/07

گلدهی تا تعداد روز 1 96/67
2 102/00 101/00 101/33 99/67 101/33
3 104/67 105/33
4 108/67
5 116/00

بعد از چین گلدهی ٪25 تا روز 1 18/67

2 24/00 23/00 23/33 21/67 23/33
3 26/67 27/33
4 30/67
5 40/00

(g/0/5m2) چین 1 تر عملکرد 1 1983 1823 1363 1910 1820 1870 1350 1893 1963 2046
(g/0/5m2) چین 2 تر عملکرد 1 1483 1283 1303 1646 1366 1745 1376 1336 1080 1380

2 و 1 چین بین روز تعد اد 1 23/00 24/33 23/00 23/00 23/00 25/00 23/00 23/00
2 29/00
3 36/00

2 چین زتا رو تعداد 1 103/00 104/33 103/00 103/00 103/00 105/00 103/00 103/00
2 109/00
3 116/00

(g/0/5m2) چین 3 تر عملکرد 1 310/00 283/33 333/33 360/00 210/00 230/00 350/00 253 326
2 310/00 283/33 333/33 360/00 350/00 423 326

3 و 2 چین بین روز تعد اد 1 14/00
2 21/00
3 25/67 27/00 27/00 27/00 25/00 27/00 27/00
4 29/33 25/67 27/00 27/00 27/00 27/00 27/00

3 چین تا روز تعداد 1 129/00 131/33 129/00 129/00 129/00 129/00 129/00 129/00 129/00 129/00
139 142 143 145 174 185 186 200 224 233

(cm /day چین 2( رشد سرعت 1 2/67 2/46 2/58 2/49 2/56
2 2/67 2/98 3/02 2/58 2/96 2/56 2/96
3 2/67 2/98 3/02 3/07 2/96 2/96

(cm /day) چین 3 رشد سرعت 1 2/66 2/88 2/95 2/17 2/88 3/06 2/89 2/87 3/19
2 2/66 2/88 2/95 3/32 2/88 3/06 2/89 2/87 3/19

رشد سرعت میانگین
(cm/day)

1 2/66 2/93 2/70 2/38 2/97 2/69 2/71

2 2/66 2/93 2/70 3/17 2/97 3/01 2/69 2/71 3/08

هستند) معنیدار سطح٪ در (زیرگروهها دانکن آزمون توسط مختلف صفات براي رس زود چندچین ایرانی شبدرهاي گروهبندي نتایج -10 جدول

... گروه بندي ژرم پالسم
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 در

صفت زیرگروه نمونهها TNشماره
112 114 134 155 160 175 184 188 201 203

(cm) 1 چین د مبرگ طول
1 45/11 53/33 47/0 51/89 52/78 53/78 52/00 52/67
2 53/33 47/00 51/89 52/78 53/78 52/00 55/67 52/67 55/67

(cm) پاییز در د مبرگ طول 1 10/50 12/08 10/08 9/75 11/22 11/33 9/33 9/50 10/78 12/67
(cm) د مبرگ در بهار طول 1 31/06 33/83 26/41 30/83 34/24 33/83 32/33 34/06 30/51 34/28
(cm) در گلد هی ساقه طول 1 47/78 40/11 42/44 48/22 54/78

2 58/22 47/78 42/44 58/33 59/33 48/22 54/78
3 58/22 47/78 58/33 59/33 48/22 60/11 54/78
4 58/22 68/33 58/33 59/33 60/11 54/78

ساقه برگ به میانگین نسبت 1 1/51 1/88 2/03 1/04 1/58 1/46 1/28 1/09 1/38 1/64
گلدهی تا تعداد روز 1 109 108

2 118 118  116 115 116
3 124 124 124

بعد از گلدهی ٪25 روز تا
چین

1 31 30

2 42 41 40 38 40
3 42 41 45 45 45

g/0/) 1 چین عملکرد تر
(5m2

1 1515 1653 1207 1907 1987 1867 1873 1917 1947 2000

g/0/) 2 چین عملکرد تر
(5m2

1 695 1090 1440 1417 883 1217 920 850 1090 1020

2 و 1 چین بین روز تعد اد 1 36 29/0 36/0 31/7 33/7 36/0
2 36 38/3 36/0 31/7 33/7 36/0
3 36 38/3 43/0 36/0 43/0 36/0
4 43/0 45/7 43/0

2 چین زتا رو تعداد 1 116 109/0 116/0 111/7 113/7 116/0
2 116 118/3 116/0 111/7 113/7 116/0
3 116 118/3 123/0 116/0 123/0 116/0
4 123/0 125/7 123/0

g/0/) 3 چین عملکرد تر
(5m2

1 217 73 233 237 253

2 217 280 290 233 237 287 253
3 435 280 290 233 237 287 253
4 435 490

3 و 2 چین بین روز تعد اد 1 16/3 14/0 12/0 14/0
2 21 16/3 14/0 21/0 21/0 14/0 21/0
3 21 16/3 21/0 21/0 24/3 21/0
4 21 21/0 21/0 25/3 24/3 21/0

3 چین تا روز تعداد 1 128/5 128/7 131/0 129/0 136/0 136/0 136/0 136/0 127/3 131/0
و 2 چین رشد سرعت میانگین

(cm/day) 3
1 2/87 2/36 2/87 2/92 2/85 2/46 2/62 2/56 2/85

2 3/94

هستند) سطح5٪معنیدار در د انکن(زیرگروهها توسط آزمون مختلف صفات براي رس چندچین متوسط ایرانی شبدرهاي گروهبندي نتایج -11 جدول
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76 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی77  
 در

گردید (جدول9). معنید ار سال اثر فقط
سال تنها اثر بهار د ر دمبرگ طول صفت در چین چند گروه دیررس در
معنیدار رقم و سال گلدهی اثرات د ر ــاقه س طول گردید . در صفت معنیدار
ــرعت س ــال در صفت س اثر نگرد ید. معنی دار دو این متقابل اثر صورتیکه در
عملکرد در ــدند. معنیدار نش اثرات بقیه ــه صورتیک در معنید ار ــد گیاه رش
در گرد ید. ــال معنی دار س اثر فقط یعنی ــد ش چنین نیز تر و ــک خش علوفه
اثر صورتیکه در شدند معنیدار ــال در س رقم ــال و س اثرات روز تعداد صفت
در ــود، میش 8 دیده جدول د ر همچنانکه نگردید (جدول8). معنیدار ــم رق
شرایط معنی است که این به این و است شده معنی دار صفات اثر سال اکثر
گزارش با نتیجه این داشته است. تاثیر سال صفت در مقدار بروز بر محیطی
توجه آن باید به ایرانی ــبدر ش نژادي به در لذا همخوانی دارد. ــان (1) زمانی

شود.
یا و تیمارها ــن بی در واریانس تجزیه در ــیدار معن ــدم وجود تفاوت ع
علوفه عملکرد به ویژه درصفت دانکن ــط آزمون توس مواد گروهبندي عد م
چون ــد. باش در مرحله قبل بر این صفات از اثرات گزینش ــی میتواند ناش
انتخاب قبل تحقیقات از ــتند که هس پالسمی ژرم ــده ش این مواد، گزینش
لذا شدهاند صفت انتخاب هر در مواد ترین که پرپتانسیل آنجا از ــده اند. ش
نداند، نشان گروه در درون را تنوعی صفات بعضی از در ــمها پالس ژرم این
ــبدر نژادي ش به قابل قبولی براي انجام تحقیقات تنوع بین گروهها ــه گرچ

ــه نتایج ک همچنان گلدهی ــا ت صفت تعداد روز در ــت. ــی وجود داش ایران
وجود داشت ــم پالس ژرم این ــیار جالبی در تنوع بس دادند نشان ــال دوس
اولین براي که و دیررس ــط متوس زود، گروه ــه س به انتخابی مواد بطوریکه
ــدند. همچنین ش تقسیم ــوند، گزارش میش ایرانی ــبدر ش تحقیقات در بار
و متوسط چندچین ــبدرهاي ش در بذر ــت برداش براي د ادند ــان نش نتایج
دو برداشت د یررس ــبدرهاي د ر ش تر و چین علوفه ــت یک برداش زودرس
است ضروري ــبدرهاي ش این بذر تولید براي کرج ــرایط ش در علوفه چین
و بیماري قبیل از ــکالتی مش گیاه با علوفه تر ــت برداش عدم ــورت در ص و
دچار اشکال را بذر ــت برداش میگردد که عمًال د چار گلدهی دیر همچنین

خواهد نمود.
مواد، ــن ای در زراعی ــات صف قابلیت باال و ــیل ــود پتانس وج ــل بدلی
ایرانی ــبدرهاي ش نژاد ي به ــاي در برنامهه این مواد ــود میش ــنهاد پیش

شوند. گرفته بکار
قد ردانی  و  تشکر

و اصالح تهیه تحقیقات ــه موسس زحمات ــندگان از ــیله نویس بدین وس
ملی ژن گیاهی (بانک توارثی و ذخایر ژنتیک تحقیقات بخش نهال و و ــذر ب
طرح قالب طرح در این انجام جهت مناسب ــار بس فراهم کرد ن ایران) بدلیل
و ــکر تش نهایت 2-011-12-000-25-0000-83043 ــماره ش تحقیقاتی

مینمایند. ابراز را سپاسگزاري

صفت زیرگروه TN نمونهها شماره

115 124 144 146 161 164 190 211 242 256

(cm) در گلد هی ساقه طول 1 45/00 48/89 41/67 47/11 45/00 43/67 47/00 49/22 45/56 42/56

(cm) پاییز در د مبرگ طول 1 10/58 10/67 11/42 12/08 13/33 9/83 10/65 10/88 12/58 12/42

(cm) د مبرگ در بهار طول 1 26/28 26/25 24/82 24/94 24/08 23/61 23/11 22/83 23/50 24/18

(cm) 1 چین د مبرگ طول 1 29/11 40/33 26/11 38/44 28/78 40/89 36/00 36/56 31/67 37/67

ساقه برگ به میانگین نسبت 1 1/49 2/24 1/65 1/45 1/95 2/00 1/28 1/74 1/77 1/24

گلدهی تا تعداد روز 1 123/67 119/00 122/00 121/00 121/33 117/33 121/33 119/33 121/67 118/67

بعد از چین گلدهی ٪25 تا روز 1 44/67 40/00 43/00 42/00 42/33 39/67 42/00 42/33 42/67 40/00

(g/0/5m2) چین 1 تر عملکرد 1 1477 1243 1403 1460 1330 1523 1350 1353 1230

2 1477 1637 1403 1460 1330 1523 1350 1353

(g/0/5m2) چین 2 تر عملکرد 1 380 423 427 527 527 377 427 583 510

2 527 527 583 510 807

2 و 1 چین بین روز تعد اد 1 45/67 39/67 45/67 45/67 44/33 39/67 45/67 42/00 45/67 40/67

2 چین زتا رو تعداد 1 125/67 119/67 125/67 125/67 124/33 119/67 125/67 122/00 125/67 120/67

(g/0/5m2)) 3 چین تر عملکرد 1 173/3 206/7 146/7 136/7 196/7 150/0 106/7 186/7 158/3 203/3

3 و 2 چین بین روز تعد اد 1 11/33 17/33 11/33 11/33 12/67 15/50 11/33 15/00 11/33 16/33

3 چین تا روز تعداد 1 136/00 136/00 132/67 136/00 136/00 136/00 136/00 136/00 136/00 136/00

(cm/day) رشد سرعت میانگین 1 2/61 2/64 2/41 2/61 2/61 2/60

2 2/61 2/64 2/71 2/61 2/75 2/82 2/68 2/61 2/60

هستند) معنیدار سطح٪5 در دانکن(زیرگروهها آزمون توسط براي صفات مختلف رس د یر چند چین ایرانی شبدرهاي گروهبندي 12-نتایج جدول

... گروه بندي ژرم پالسم
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1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی77  
 در

TN نمونهها شماره
صفت Subset 50TN0219 50TN0259 50TN0250 50TN0108 50TN0230

به ساقه نسبت برگ 1 0/61 0/64 0/67 0/68 0/72
(cm)گلدهی در ساقه طول 1 45/3 42/5 41/1

2 56/6 55/1
(g/plot) بذر-کلش عملکرد 1 1587/5 1075/0 1475/0 1112/5

2 2375/0 1587/5 1475/0
(g/plot) بذر خالص عملکرد 1 29/5 51/2

2 68/7 72/0 51/2 60/9
کلش به بذر نسبت 1 0/02 0/03 0/04

2 0/03 0/04 0/06
3 0/08 0/04 0/06

(گرم) هزاردانه وزن 1 2/16 1/46 1/92 2/55 1/45
گلدهی تا تعداد روز 1 35/8 32/8 32/0 32/5

2 35/8 32/8 39/3
تا رسیدگی تعداد روز 1 68/3 67/8 67/8

2 78/3 78/8

صفات زیرگروه TN نمونهها شماره

139 142 143 145 174 185 186 200 224 233
گلدهی تا تعداد روز 1 57/7

2 61/7 61/7
3 68/0 68/7 68/7
4 73/3 73/7 74/3
5 77/0

تا رسیدگی تعداد روز 1 108/0 102/7 108/3 98/7 114/3 94/7 108/7 112/0 436/0 101/0
(cm)1چ دمبرگ طول 1 41/3 37/5 41/9 38/4 34/9 39/5 40/3 41/1 38/8 38/1

(cm)گلدهی در ساقه طول 1 45/3 41/9 44/7

2 58/4 62/5 55/7 62/7
3 70/8 70/4 62/5 62/7
4 70/8 70/4 77/3

(گرم) هزاردانه وزن 1 1/11
2 1/51 1/42 1/37 1/41 1/47 1/37 1/40 1/47 1/39

برپالت) (گرم تر عملکرد علوفه 1 1750 1600 2150 1567 1317 1650 2067 1650 1733 1500
برپالت) (گرم خشک عملکرد علوفه 1 221 187 241 192 170 194 195 191 214 211

(g/plot) بذر خالص عملکرد 1 43/03 55/90 58/62 59/14 43/19 45/54 54/87 52/34
2 55/90 58/62 59/14 45/54 61/66 54/87 52/34 63/38

(g/plot) بذر-کلش عملکرد 1 783 783 1033 717 833 750 967 733 817
2 1033 967 1200

کلش به بذر نسبت 1 0/05 0/05 0/04 0/05 0/06 0/04
2 0/05 0/06 0/05 0/05 0/06 0/06
3 0/06 0/07 0/06 0/06 0/07

بر روز) چ1 (گرم سرعت رشد 1 2/65 2/38 2/80 2/46 2/53 2/68 2/58 2/74 2/49 2/64

هستند) معنیدار در سطح٪5 دانکن(زیرگروهها آزمون اساس بر د وم سال در زراعی مختلف صفات براي چین یک پالسم ژرم گروهبندي -13 جدول

هستند) معنیدار در سطح٪5 آزمون دانکن(زیرگروهها اساس بر دوم سال در زراعی مختلف صفات زودرس براي چین چند پالسم ژرم گروهبندي -14 جدول
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78 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی79  
 در

TN نمونهها شماره
صفت زیرگروه 112 114 134 155 160 175 184 188 201 203

تا رسیدگی تعداد روز 1 98/7 105/0
2 111/7 109/0 105/0
3 111/7 109/0 114/3 114/7 116/3
4 118/0 111/7 119/0 114/3 114/7 116/3 117/3

گلدهی تا تعداد روز 1 67/0
2 74/0
3 81/7 79/7 79/3 82/3
4 82/3 85/3
5 87/7 88/3 87/0 85/3

(cm)1چ دمبرگ طول 1 38/0 39/3 33/3 38/7 37/0 35/7 37/3 38/7
2 38/0 39/3 38/7 37/0 35/7 37/3 38/7 42/0
3 38/0 39/3 44/7 38/7 37/0 37/3 38/7 42/0

(cm)گلدهی در ساقه طول 1 55/7 60/0 60/7 48/7 63/3 54/3 47/0 58/0
2 65/3 55/7 60/0 60/7 48/7 63/3 54/3 58/0
3 65/3 55/7 60/0 60/7 63/3 54/3 67/7 58/0

به ساقه نسبت برگ 1 0/84 0/87 0/67 0/87 0/74 0/75 0/69 0/80
2 0/84 0/87 0/87 0/74 0/75 0/92 0/80
3 0/84 0/87 0/87 0/98 0/92 0/80

(گرم) هزاردانه وزن 1 1/19 1/31 1/39 1/46 1/44 1/43 1/29 1/45 1/41
2 1/51 1/31 1/39 1/46 1/44 1/43 1/29 1/45 1/41

(گرم تر عملکردعلوفه
برپالت)

1 1967 1850 1317 1517 1867 1367 1633 1900

2 1967 1850 1517 1867 1633 2167 1900
3 1967 1850 2367 1867 2167 1900

(گرم خشک عملکردعلوفه
برپالت)

1 216 248 184 181 207 175 175 227

2 216 248 184 181 207 258 227
3 216 259 248 184 207 258 227

(g/plot) بذر خالص عملکرد 1
38/
83

48/27 44/14 37/15 34/80 30/79 36/15 30/20 38/32

2
38/
83

48/27 44/14 37/15 56/85 38/32

(g/plot) بذر-کلش عملکرد 1 1167 967 900 683 1117 1017 883 800 1000 1167

کلش به بذر نسبت 1
0/

031
0/04 0/04 0/04 0/03 0/03 0/04 0/03 0/05 0/03

بر (گرم رشد چ1 سرعت
روز)

1 2/43 2/27 2/43 2/00

2 2/5 2/43 2/60 2/27 2/50 2/43 2/53 2/47 2/50

استفاده مورد منابع
نهال شبدر. گونههاي علوفه بر تولید فصل کاشت اثر بررسی 1384؛ زمانیان،م. - 1

.173-159 صفحات شماره2 جلد21، بذر و
تودههاي بتانیکی زراعی- صفات ارزیابی و احیاء شناسایی، ؛ 1381 ر. م. -عباسی، 2
ذخایر و ژنتیک ــات تحقیق بخش طرح، نهایی گزارش ژن، ــک بان موجود در ــبدر ش
و آموزش ــازمان س بذر، و نهال تهیه و ــالح اص تحقیقات ــه گیاهی، موسس ــی توارث

کشاورزي. تحقیقات

ایران. بانک ژن ملی سورگوم ــیون در کلکس ژنتیکی تنوع 1382؛ ر. ــی م عباس - 3
.353-367 :(3) 19 بذر، و نهال

ژنتیکی کلکسیون تنوع 1384؛ ن. و بقایی ف پور سلیم ج، مظفري ر، عباسی م -4
زراعی-مورفولوژیکی. ــات صف ــاس اس Trifolium) بر resupinatum) ــی ایران ــبدر ش
ــاوزري کش ــکد ه دانش کرج، علوفهاي، گیاهان ملی همایش ــن اولی ــه مقاالت خالص

تهران. دانشگاه
شبد ر ارقام علوقه کیفی کمی و عملکرد ــه مقایس ــی و بررس 1373؛ عطاران، م. -5

هستند) معنیدار در سطح٪5 دانکن(زیرگروهها آزمون اساس بر دوم سال در زراعی مختلف صفات براي رس متوسط چین چند پالسم ژرم گروهبندي -15 جدول

... گروه بندي ژرم پالسم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


78 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی79  
 در

صفت زیرگروه TN نمونهها شماره
115 124 144 146 161 164 190 211 242 256

گلدهی تا تعداد روز 1 127/7 126/3 128/0 129/0 130/7 129/7 128/3 130/7
2 127/7 128/0 131/3 129/0 130/7 129/7 128/3 130/7
3 134 131 130 130

(cm)1چ دمبرگ طول 1 38/7 44/0 38/3 40/7 40/3 38/7 39/7 39/7 43/3 40/7
(cm)گلدهی در ساقه طول 1 48/3 53/0 59/0 49/7 54/3 48/7

2 53/0 59/0 49/7 54/3 61/3
3 64/7 53/0 59/0 62/3 54/3 61/3 64/7

(گرم) هزاردانه وزن 1 1/35 1/43 1/34 1/14 1/11 1/31 1/33 1/13 1/37 1/42
برپالت) (گرم ترچ1 عملکرد علوفه 1 1833 2000 1633 1750 1583 1733 1800 2033 1783 1717

(g/plot) بذر خالص عملکرد 1 43/5 40/1 38/6 44/6 26/6 34/8 38/1 43/4 39/7
2 43/5 40/1 38/6 44/6 52/0 34/8 38/1 43/4 39/7

(g/plot) بذر-کلش عملکرد 1 950 850 617 1233 817 533 750 733 800 767
کلش به بذر نسبت 1 0/04 0/04 0/05 0/04 0/05 0/05 0/05 0/04 0/05 0/04

بر روز) چ1 (گرم سرعت رشد 1 2/53 2/37 2/47 2/47 2/47 2/53 2/33 2/40 2/60 2/53
برپالت) چ2(گرم تر عملکرد علوفه 1 2667 2433 2500 2250 2650 2567 2700

2 2667 2433 2917 2500 2650 2567 2700
3 2667 2983 2917 2500 2650 2567 2950 2700

برپالت) چ2(گرم خشک عملکرد علوفه 1 312 349 336 348 333 326 352 327 367 375

ایران-تبریز. نباتات اصالح سومین کنگره علوم زراعت و مقاالت خالصه ایرانی،
ایرانی اکوگروههاي شبدر و صفات ــی عملکرد بررس 1384؛ س ج. ــیان نوربخش - 6
علوفهاي ملی گیاهان همایش اولین خالصه مقاالت بختیاري. چهارمحال و ــتان اس

کرج.
7- Arzani A. and Samei K. 2004; Assessment of genetic 

diversity among Persian clover cultivars as revealed by RAPD 

markers. Genetic Variation for Plant Breeding, pp. 85-88. 2004 

EUCARPIA & BOKU – University of Natural Resources and 
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