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چکیده
Elymusجمعیت از گونه 19منظور بررسی تنوع صفات کمی و کیفی علوفه به hispidus ، پژوهش در ایستگاه مرتعی این
صفات مورد مطالعه . شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا به مدت سه سال در قالب طرح بلوك1385آباد شیراز و از سال حسین

خشک، درصد قابلیت هضم، تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، نسبت برگ به ساقه، عملکرد علوفه:عبارت بودند از
نتایج تجزیه واریانس نشان داد . و خاکستر کل)سلولزدیواره سلولی منهاي همی(ADFپروتئین خام، قندهاي محلول در آب، درصد 

، T24هاي ها نشان داد که جمعیتمیانگیننتایج مقایسه. دار بودجز خاکسترکل معنیها براي کلیه صفات بهکه تفاوت بین جمعیت
کیلوگرم در هکتار در 4565و 4696، 5114، 5307، 5458ترتیب با عملکرد به) اقلید(و پاسهلکی ، اسدآباد)سقز(فریدن، قامیشلو 

نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین تعداد ساقه در بوته با عملکرد علوفه و ارتفاع بوته رابطه . ها بودندشرایط آبی برترین جمعیت
منفی و ADFبین قندهاي محلول با پروتئین خام و رابطه بین قابلیت هضم با درصد همچنین رابطه. ي وجود داشتدارمثبت و معنی

درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند 67مؤلفه اول، 3هاي اصلی نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه. دار بودمعنی
دوم صفات پروتئین خام، قندهاي محلول و نسبت مؤلفه اول صفات تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه و در مؤلفه که در 

. گروه متفاوت قرار گرفتند3ها در ، جمعیتWardبه روش اي خوشهبا تجزیه . برگ به ساقه داراي واریانس بیشتري بودند
هاي مناسب براي عنوان جمعیتها برتر بوده و بهمیت و کیفیت علوفه از سایر جمعیتاز نظر ک)سقز(هاي فریدن و قامیشلو جمعیت

.استپی استان پیشنهاد شدندعلوفه کاري در مراتع نیمه

Elymus: هاي کلیديواژه hispidusعملکرد علوفه، کیفیت علوفه ، .

مقدمه
بسیاري ،امروزه بر اثر چراي مفرط و فرسایش ژنتیکی

هاي مهم مرتعی بدون اینکه در جایی ثبت و ضبط از گونه
با توجه .اندمعرض انقراض بوده و یا منقرض شدهدر شوند

گذشته با شرایط محیطی هاي بومی طی قرون به اینکه گونه

منظور اصالح و مطالعه آنها بهرواز این،اندسازگار شده
باشد یاهمیت مز ئحااحیاي مراتع امري ضروري و 

)Rastegar, 2007.(
تولید علوفه مورد نیاز ضمن ايعلوفهي هاشت گراساک

درايپروتئین انسان، نقش عمدهمین أتدام و متعاقب آن 
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کندیفا میاحاصلخیزي خاك جلوگیري از فرسایش و 
)1979Hodgson,.(افزایشبحران انرژي و همچنین

هاي غالت بر اهمیت استفاده از گراسقیمتصعودي 
). ,1981Walton(افزایدمیاي علوفه
ژنی و ر ئذخایک برنامه اصالحی کارآمد استفاده از در

از این جهت ،هاي بومی اهمیت زیادي داردواریته یا اکوتیپ
باید با ایجاد کلکسیونذخائر ژنتیکیبراي حفظ و نگهداري 

وحشی را کاهش هايخطر انقراض گونه،ژنگیاهی و بانک
یابی به تا اصالح گران بتوانند در آینده در دستهداد

وجود تنوع زیراجدید از آنها استفاده نمایندهايواریته
روریات ترین و ارزشمندترین ضطبیعی گیاهی از بدیهی

,Humphreys(رودشمار میشروع کار اصالح نباتات ب

در بررسی ) 2010(و همکاران Korthتحقیقات.)1991
روند جایگزینی پوشش گیاهی در بلند مدت و حفاظت از 

که متوسط ساالنه پوشش تاج، پوشش داد سطح خاك نشان 
شات آنها از یهاي مورد استفاده در آزماپایه و تنوع در گونه

. افزایش یافته استElymus hispidusجمله گونه
) 2001(ران و همکاVernonکشت مخلوط آزمایشات

Agropyronبذر کشت مخلوطداد کهنشان  cristatum و
Elymus hispidusهاي بومی اثري بر تغییرات در بوته

همکاران وArzani)1994(،Arzani.استنداشته 
درصد پروتئین خام) 2006(و همکاران Arzaniو ) 2004(
)CP (ماده خشک قابل هضم)DMD(و انرژي متابولیسمی
)ME (که با کیفیت علوفه دانستههاي را مهمترین ویژگی

و الیاف نامحلول در شوینده گیري درصد نیتروژناندازه
و Chenتحقیقات.قابل محاسبه است)ADF(اسیدي 

نشان) 2000(Waterfallو Nortonو) 2001(همکاران 
،کیفیت علوفهدررویشی رشد که در مراحل مختلف داد

مختلف هاي گونهعالوه براین، . وجود داردي دارمعنیتفاوت 
از ،محیطیهاي گیاهی به دلیل خصوصیات ذاتی و تفاوت

Abdi-Ghaziدر تحقیقی. لحاظ ارزش غذایی باهم متفاوتند

Jahani پذیري و تنوع ژنتیکی، وراثت) 2003(و همکاران

Elymusجمعیت از گونه 8همبستگی بین صفات  tauri

مورد بررسی قرار را) بومی آذربایجان شرقی و اردبیل(
پذیري عمومی نشان داد که میزان وراثتآنهانتایج . دادند

براي تعداد پنجه بارور، تعداد کل پنجه، طول سنبلچه، طول 
برگ و عملکرد علوفه خشک در حد باال و به ترتیب معادل 

و Fadaiمطالعه . درصد برآورد شد52و 61، 80، 72، 83
ژنوتیپ از گونه19بر روي عملکرد بذر) 2010(همکاران 

Elymus hispidus نشان داد که در منطقه حسین آباد فارس
ضرایب همبستگی بین عملکرد بذر با شاخص برداشت، طول 

بود، در دارمعنیسنبله، سطح برگ و طول پدانکل مثبت و 
فی و با مقابل عملکرد علوفه با تاریخ ظهور سنبله رابطه من

با . داشتدارمعنیوزن دانه در سنبله همبستگی مثبت و 
این هدفتولید علوفه، هاي مرتعی درتوجه نقش گرامینه

Elymusهاي برتر گونه ژنوتیپحقیق معرفیت hispidus) از
و سازگار با شرایط آب و هوایی ) نظر کمیت و کیفیت علوفه

به منظور تعیین الگوي تنوع مناطق نیمه استپی استان فارس
.باشدها میبندي ژنوتیپژنتیکی و گروه

هامواد و روش
Elymusاز گونه ژنوتیپ19بذرهايدر این پژوهش 

hispidusکه از بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
در ایستگاه گیاهان مرتعی ) 1جدول (تهیه شده بود کشور

هاي جنسپراکنش گونهیکی از مناطق (آباد حسین
Elymus ( کیلومتري غرب شیراز در محور جاده 25در

این ایستگاه داراي . کازرون مورد مطالعه قرار گرفتند- شیراز
و عرض 1515°52تا 1513°52طول جغرافیایی 

بوده و ارتفاع آن از 4037°29تا 29°3536جغرافیایی 
.باشدمتر می2012و حداکثر 1943سطح دریا حداقل 

درجه 1/38میانگین حداکثري دما در این ایستگاه 
و گراددرجه سانتی7/1گراد و میانگین حداقل دما سانتی

,Riasat(استمترمیلی350میانگین بارندگی ساالنه 

2009(.
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.Varجمعیت19أمنش-1جدول  villosusElymus hispidus کشوربانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتعاز
أمنشجمعیتکدردیف

فارسدجکرد-اقلید15-7
فارسپاسهلکی-اقلید26-7
کهکیلویه و بویر احمد)میمند(یاسوج 34-8
کهکیلویه و بویر احمد)فیروزآباد(یاسوج 46-8
فارسبیدسبحان-اقلید57-8
محال و بختیاريچهار سبزکوه-ناقان67-10
چهار محال و بختیاريبیدقطار-بروجن78-10
اصفهانسمیرم813-1
همداناسدآباد9277
اردبیلشهرمشکین10302
مازندرانبلده-نور11313
گلستانخوش ییالق12314
تهراندیزین13316
1412-8C-1358غربیآذربایجان
محال و بختیاريچهارچهارتاق-ناقان156-10
کهکیلویه و بویر احمدپاتاوه-یاسوج1613-13
1713-14T24اصفهان
اصفهانفریدن184007
19Saghez1 کردستانسقز-قامیشلو

Elymusهاي منظور کاشت جمعیتبه hispidus ، دو
در ایستگاه گیاهان آزمایش مجزا در شرایط آبی و دیم 

اله نتایج کشت مقاین در . شدشیراز اجرا آباد مرتعی حسین
قبال گزارش شود و نتایج مرتبط با کشت دیم آبی ارائه می

,Riasat(ه استشد پس از 1385در پاییز . )2009
اقدام به نظر بندي زمین موردزدن، تسطیح قطعه و کرتشخم

هاي کامل جمعیت در قالب طرح بلوك19بذرهايکاشت 
) متر1×1کرت به ابعاد 57جمعاً (تکرار 3تصادفی با 

در ابتدا آبیاري زمین به صورت یک روز در میان و . گردید
وجین . روز یکبار انجام شد15ها، هر پس از سبز شدن نهال

پس از رویش . هاي هرز به صورت مکانیکی انجام شدعلف
ها در سه سال و هر سال برداشت نمونه،هها در عرصجمعیت

برداري از صفات مورد نظر یادداشت.شدانجام در دو چین 

ه فاصلو در چین دوم در ظهور سنبلهدر چین اول در مرحله
.گردیدانجام روز30زمانی

تعیین عملکرد علوفه خشک، پس از برداشت براي
به ها وزن شده و پس از انتقال آنهابالفاصله نمونه

وزن خشک دوبارهآزمایشگاه و خشک شدن، با وزن کردن 
ر د. برگ و ساقه و همچنین نسبت برگ به ساقه تعیین گردید

طور جداگانه آسیاب شد و اي از هر جمعیت بهادامه نمونه
.گردیدگیري صفات کیفی علوفه آماده براي اندازه

صفات مورد بررسی شامل تاریخ ظهور در این پژوهش
ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، نسبت برگ به ساقه، سنبله، 

گیري صفات کیفی شامل درصد ماده عملکرد علوفه و اندازه
، )CP(، درصد پروتئین خام)(DMDخشک قابل هضم 

، درصد دیواره )WSC(هاي کربن در آبهیدراتدرصد 
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درصد خاکستر کل و)ADF(سلولزسلولی منهاي همی
)ASH( بودند که با دستگاهNIRها تحقیقات جنگلسسه ؤم

Jafari(کالیبراسیونبه روشکشور و مراتع  et al., 2003(
.گیري شدنداندازه

آوري شده، براي تجزیه هاي جمعپس از تنظیم داده
دوچین در (واریانس عملکرد علوفه از مجموع عملکرد 

ین هاي دوچو براي سایر صفات از میانگین داده) سال
آزمونها، طمینان از نرمال بودن دادهابراي. استفاده گردید

مرکب تجزیه واریانس بعدو ها انجامنرمال بودن توزیع داده
صفات به روش مقایسه میانگین و انجام گردیدبین سه سال 

هاي سه سال بر روي میانگین داده.انجام شددانکن 
همبستگی بین صفات هاي چند متغیره از قبیل ضریب تجزیه

اي به روش هاي اصلی و تجزیه خوشهلفهؤو تجزیه به م
Wardافزارهايها از نرمبراي تجزیه آماري داده. انجام شد

SAS9وMINITAB15استفاده شد.

نتایج 
Elymusهاي مقایسه میانگین صفات در جمعیت hispidus

براي ها جمعیتاثرنشان داد که هاتجزیه واریانس داده
دار معنیات فسایر صوخاکستر کلکلیه صفات بجز درصد

براي کلیه در سال جمعیت اثر سال و اثرات متقابل . شدند
).2جدول (دار بود معنیصفات

براي صفت تاریخ ظهور هاهاي جمعیتمقایسه میانگین
روز67/47بادجکرد -اقلیدنشان داد که جمعیت سنبله

بودتاریخ ظهور سنبله داراي بیشترین پس از اول فروردین 
و سمیرم هاي آن با تاریخ ظهور سنبله در جمعیتکه اختالف 

و کمترین تاریخ دار نبودمعنی% 5در سطح پاتاوه-یاسوج
.بودروز83/37بااسدآباد ظهور سنبله مربوط به جمعیت 

ها براي صفت ارتفاع بوته نشان هاي جمعیتمقایسه میانگین
داراي بیشترین مترسانتی56/43با فریدن معیت داد که ج

ارتفاع بوته بود و کمترین ارتفاع بوته مربوط به جمعیت 
مقایسه .بودمترسانتی78/23با چهارتاق -ناقان

ها براي صفت تعداد ساقه نشان داد که هاي جمعیتمیانگین
داراي ساقه در هر بوته 67/48با) سقز(و قامیشلجمعیت 

بیشترین تعداد ساقه بود و کمترین تعداد ساقه مربوط به 
بود که ساقه در هر بوته29بادجکرد -اقلیدجمعیت 

و شهر مشکینهاي تالف آن با تعداد ساقه در جمعیتاخ
). 3جدول (دار نبود معنی% 5در سطح بیدسبحان - اقلید

ها براي صفت نسبت برگ به هاي جمعیتمقایسه میانگین
داراي بیشترین 36/5باC-1358ان داد که جمعیت ساقه نش

نسبت برگ به ساقه بود و کمترین نسبت برگ به ساقه 
.بود44/2بابلده - نورمربوط به جمعیت 

ها براي صفت قابلیت هضم هاي جمعیتمقایسه میانگین
درصد 47/47باچهارتاق - ناقاننشان داد که جمعیت 

داراي بیشترین قابلیت هضم بود و کمترین قابلیت هضم 
پروتئین .بوددرصد99/43بااسدآباد مربوط به جمعیت 

داراي بیشترین پروتئین درصد 44/19بادیزین خام جمعیت 
یاسوج خام بود و کمترین پروتئین خام مربوط به جمعیت 

یاسوج جمعیت همچنین .بوددرصد 93/17با)فیروزآباد(
داراي بیشترین قندهاي محلول درصد 64/12با)زآبادفیرو(

در آب بود و کمترین قندهاي محلول در آب مربوط به 
جمعیت .بوددرصد32/10بابیدقطار -بروجنجمعیت 
بود و ADFداراي بیشترین درصد درصد 84/43بااسدآباد 

)فیروزآباد(یاسوج مربوط به جمعیت ADFکمترین درصد 
).3جدول (بود درصد 66/38با

Elymusهاي جمعیتعملکرد علوفه بررسی  hispidus بر
باي پالتاساس نمودار 

نتایج مقایسه میانگین عملکرد علوفه نشان داد که در 
کیلوگرم علوفه خشک در 5458با T24جمعیت شرایط آبی 

هکتار داراي بیشترین عملکرد علوفه بود و کمترین عملکرد 
کیلوگرم علوفه 2406میرم با علوفه مربوط به جمعیت س

میانگین نتایج حاصل از مقایسه.خشک در هکتار بود
و ، فریدن، قامیشلT24هاي صفات نشان داد که جمعیت

، 5458ترتیب با عملکرد ، اسدآباد و پاسهلکی اقلید به)سقز(
در هکتار در کیلوگرم 4565و 4696، 5114، 5307

. ها بودندبرترین جمعیتشرایط آبی 
تحقیق بصورت کشت آبی ارائه شده است و با این نتایج 

توجه به اینکه همزمان با این تحقیق کشت دیم هم انجام 
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,Riasatنتایج تحقیق کشت دیم در گزارش ،شده است

هاي شناسایی جمعیتبرايبنابراین . استمده آ) (2009
فارس از استپی استانمراتع نیمهمناسب براي بذرپاشی در 

هاي عملکرد علوفه باي پالت استفاده شد و دادهدیاگرام 
سالیانه آبی و دیم بصورت باي پالت پراکنش داده شدند 

، )اصفهان(T24هاي نتایج نشان داد که جمعیت). 1شکل(
هايمناسب شرایط آبی و جمعیت) سقز(و قامیشلوفریدن

ییالق گلستان مناسب بیدقطار بروجن و خوشاسدآباد و 
بلده -محیط دیم و آبی بودند و جمعیت نورکشت در هر دو 

اگرچه در شرایط آبی محصول خوبی نداشت ولی ) مازندران(
کیلوگرم در هکتار 3484با عملکرد در شرایط دیم 

عملکرد ها که در هر دو محیط سایر جمعیت. پرمحصول بود
)1شکل(در یک گروه قرار گرفتند ی داشتند ضعیف

,Riasat(هاي تحقیق و شرایط دیم با استفاده از دادهاین در شرایط آبیE. hispidusجمعیت19پالت عملکرد علوفهدیاگرام نمایش باي-1شکل 

در استان فارس) 2009
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استان فارسدر شرایط آبیE. hispidusسال گونه 3هاي تجزیه واریانس مرکب داده-2جدول 

خاکستر
(%)کل ADF (%)

قندهاي
(%)محلول 

پروتئین
(%)خام

قابلیت
(%)هضم

عملکرد
)kg/ha(علوفه

نسبت برگ
به ساقه

تعداد
ساقه

ارتفاع
(cm)بوته

تاریخ
ظهور سنبله

درجه 
آزادي

تغییراتمنابع 

082/0 ns **39/12 23/2 * 20/2 * **44/7 **75/5 **80/5 *40/257 **80/237 **84/34 18 جمعیت
001/0 ns 21/2 ns 48/3 ns 06/0 ns 29/3 ns 48/3 ns 80/0 ns 46/60 ns 79/15 ns 39/2 ns 2 تکرار
082/0 42/4 23/2 71/0 11/3 35/2 65/0 67/131 83/58 27/3 36 1يخطا

**74/77 **00/296 **59/99 **00/2212 **00/599 **00/564 **70/100 **00/47535 **00/698 **00/1937 2 سال
**131/0 **49/11 **19/3 *92/1 **26/7 **34/3 **07/4 **60/317 **40/101 **18/24 36 جمعیت× سال 

064/0 02/4 29/1 18/1 32/3 05/1 31/0 61/138 38/29 05/3 76 2يخطا
18/3 81/4 07/10 79/5 95/3 99/24 73/16 30/32 82/17 05/4 ضریب تغییرات

ns ،* درصد1و 5دار در سطح احتمالمعنیدار، عدم معنیترتیب به:**و



استان فارسدر شرایط آبیE. hispidusهاي گونه جمعیتاز مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در هریک -3جدول 
)kg/ha(عملکرد علوفهنسبت برگ به ساقهتعداد ساقه)cm(ارتفاع بوته تاریخ ظهور سنبلهجمعیتردیف

24/4a±67/4739/8gh±67/2403/25d±00/2964/0fgh±74/23566a-e±4506دجکرد-اقلید1
13/6cd±00/4386/9gh±33/2583/27a-d±33/3666/1de±58/33535a-d±4565پاسهلکی-اقلید2
07/7de±33/4107/8b-e±67/3262/28a-d±11/3728/2e-h±02/33454c-f±4174)میمند(یاسوج 3
19/9bc±83/4327/7bcd±22/3304/30cd±33/3181/0fgh±71/22993e-h±3364)فیروزآباد(یاسوج 4
72/8cd±17/4366/9bc±08/3437/20d±00/3075/1fgh±83/22570a-e±4360بیدسبحان-اقلید5
49/8cd±67/4302/4fgh±11/2690/28bcd±22/3570/2cd±09/42568c-f±4011سبزکوه-ناقان6
41/1cd±33/4298/5e-h±00/2768/34a-d±78/3872/2b±73/43419b-f±4200بیدقطار-بروجن7
77/3a±33/4623/9d-h±33/2782/25dc±44/3067/0fgh±69/21213h±2406سمیرم8
08/11f±83/3776/9b±67/3646/29a-d±67/3680/0efg±12/33657a-d±4696اسدآباد9
89/5cd±17/425b-f±56/3127/20d±89/2944/1e-h±02/31611gh±2857شهرمشکین10
84/6cd±50/4206/6gh±33/2409/29a-d±00/3872/0h±44/23506d-g±3646بلده-نور11
42/5cde±83/4158/5bc±00/3405/34a-d±56/3878/0fgh±80/23810a-e±4424خوش ییالق12
48/4cd±17/4375/7c-g±11/3077/30a-d±67/3689/1c±19/42322d-g±3891دیزین13
14C-135801/4ab±83/4535/5bc±22/3525/35ab±67/4590/3a±36/53295c-f±4067
30/3ef±67/3930/6h±78/2316/22bcd±56/3309/1de±54/32818d-g±3690چهارتاق-ناقان15
95/4a±17/4746/4d-h±67/2791/33bcd±89/3494/0gh±57/22325fgh±3168پاتاوه-یاسوج16
17T2478/7dce±83/4144/8d-h±67/2752/28a-d±11/3835/2cd±97/35266a±5458
30/3dc±33/4364/9a±56/4365/32abc±56/4326/1ef±22/34517ab±5307فریدن18
01/8dc±33/4239/4b-e±78/3289/38a±67/4801/1fgh±68/24171abc±5114قامیشلو- سقز19

.استاي دانکنبه روش آزمون چند دامنه% 5در سطح احتمال هاخوشهدار بین حروف غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی



-3ادامه جدول 
(%)خاکستر کل (%)ADF(%) قندهاي محلول (%)پروتئین خام(%)قابلیت هضم جمعیتردیف

12/3a-d±49/4533/7ab±38/1976/0bc±98/1004/4abc±37/4236/1a±08/8دجکرد-اقلید1
90/4abc±14/4705/7ab±28/1975/1abc±53/1128/3bcd±07/4137/1a±10/8پاسهلکی-اقلید2
97/3abc±98/4623/6a-d±44/1807/1bc±68/1049/3bcd±08/4106/1a±98/7)میمند(یاسوج 3
01/4ab±22/4710/5d±93/1726/4a±64/1211/5e±66/3810/1a±83/7)فیروزآباد(یاسوج 4
64/2dc±10/4557/6a-d±77/1874/0bc±24/1184/2ab±13/4312/1a±90/7بیدسبحان-اقلید5
81/3a-d±91/4540/5bcd±23/1860/2ab±90/1102/4bcd±24/4123/1a±01/8سبزکوه-ناقان6
72/3a-d±87/4515/7ab±31/1940/0c±32/1057/2abc±46/4247/1a±00/8بیدقطار-بروجن7
40/4ab±28/4748/6ab±36/1921/2abc±57/1143/3dc±76/4013/1a±92/7سمیرم8
22/1d±99/4353/5bcd±23/1862/1bc±32/1137/2a±84/4386/0a±77/7اسدآباد9

55/3a-d±88/4585/5abc±13/1926/2abc±46/1113/3bcd±51/4113/1a±11/8شهرمشکین10
62/1bcd±33/4503/6a-d±69/1840/1abc±53/1146/1abc±51/4210/1a±81/7بلده-نور11
48/2a-d±44/4519/5a-d±28/1837/1bc±06/1178/2abc±51/4288/0a±96/7خوش ییالق12
38/4abc±56/4658/6a±44/1932/1bc±69/1009/3a-d±74/4154/1a±99/7دیزین13
141358-C05/3a-d±42/4596/5a-d±63/1800/1bc±07/1128/3a-d±73/4140/1a±00/8
05/4a±47/4768/6a-d±84/1843/1bc±20/1112/4de±04/4011/1a±00/8چهارتاق-ناقان15
50/2abc±30/4684/6a-d±76/1851/1bc±33/1178/1a-d±97/4124/1a±89/7پاتاوه-یاسوج16
17T2468/3abc±44/4699/5a-d±68/1827/1bc±26/1186/2bcd±53/4106/1a±03/8
52/4abc±39/4623/7ab±37/1988/0bc±88/1013/2abc±83/4215/1a±88/7فریدن18
37/5abc±93/4666/5dc±04/1890/1bc±23/1163/3bcd±01/4121/1a±93/7قامیشلو- سقز19

.استاي دانکنبه روش آزمون چند دامنه% 5در سطح احتمال ها خوشهدار بین حروف غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی
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همبستگی بین صفات
دست آمده از ضریب همبستگی صفات مورد نتایج به

Elymusمطالعه براي گونه  hispidus) نشان داد )4جدول
همبستگی مثبت و در داراي که ارتفاع بوته با تعداد ساقه 

دار بود و با افزایش ارتفاع بوته، درصد معنی5سطح احتمال 
ضریب همبستگی بین تعداد . یافتافزایش نیز تعداد ساقه 

درصد 1طح احتمالساقه با عملکرد علوفه مثبت در س
گر با افزایش تعداد ساقه عملکرد عبارت دیب،دار بودمعنی

ضریب همبستگی قابلیت هضم با .یابدعلوفه افزایش می
،دار بوددرصد معنی1احتمال در سطحو منفی ADFدرصد 

، قابلیت هضم کاهش ADFعبارت دیگر با افزایش درصدب
همبستگی منفی ADFهاي محلول با درصدقند. کندپیدا می
عبارت به،درصد داشت5احتمالداري در سطحو معنی

ADFهاي محلول درصددیگر در شرایط آبی با افزایش قند

).4جدول (یابد کاهش می

شرایط آبی فارسدرE. hispidusهمبستگی بین صفات در گونه -4جدول 

ظهورنام صفات
تعدادارتفاع بوتهسنبله

عملکردبرگ به ساقهساقه
علوفه

قابلیت
هضم

پروتئین
خام

قندهاي
%ADFمحلول

-19/0ارتفاع بوته
43/0*-18/0تعداد ساقه

36/0-02/0-04/0برگ به ساقه
56/020/0**35/0-33/0علوفهعملکرد

-21/0-05/0-01/0-15/026/0قابلیت هضم
14/0-19/015/0-25/0-35/021/0پروتئین خام

-17/048/0-35/0-36/0-34/0-11/012/0محلولقندهاي
ADF%13/0-30/016/002/039/0**82/0-22/0*54/0-
-21/0-40/005/028/040/025/0-14/0-21/040/0خاکسترکل

:و* درصد 1و 5دار در سطح احتمالترتیب معنیبه**

اصلیهاي مؤلفهو تجزیه اي خوشهتجزیه 
از روش تجزیه تابع خوشهتعیین تعداد مطلوب براي

مایز تشخیص استفاده شد و محلی که در آن نقطه بیشترین ت
عنوان بهترین محل برش و تعداد هبمشاهده شد،هاخوشهبین 

خوشهعنوان تعداد مطلوب هنقطه، بحاصل در آنهايخوشه
).2شکل(انتخاب گردید

جمعیت از گونه 19بر روي ايخوشهدر تجزیه 
Elymus hispidus بر اساس .صفت استفاده شد10از هر

گروه 3ها در جمعیت) 4شکل(نتایج تجزیه تابع تشخیص 
-هاي اقلیدگرفتند که در این رابطه جمعیتمتفاوت قرار

-شهر و یاسوج، سمیرم، مشکین)فیروزآباد(دجکرد، یاسوج 
پاسهلکی، یاسوج -هاي اقلیدپاتاوه در خوشه اول، جمعیت

، -1358Cبیدقطار، دیزین، -سبزکوه، بروجن- ، ناقان)میمند(
- هاي اقلیددر خوشه دوم و جمعیت24Tچهارتاق و -ناقان
وییالق، فریدن و قامیشلبلده، خوش- بحان، اسدآباد، نوربیدس

). 2شکل(در خوشه سوم قرار گرفتند) سقز(
1خوشههاي جمعیت،هاخوشهدر مقایسه میانگین 

کم و کیفیت رویشیدیررس، کم محصول و با تعداد ساقه
داراي رسمتوسط2خوشههاي جمعیت. علوفه بهتر بودند

بودند و ي و درصد خاکستر بیشتربه ساقهبرگنسبت 
کیفیت علوفه لیزودرس، پرمحصول و3خوشههاي جمعیت

).5جدول (داشتندهاخوشهنسبت به سایر يکمتر
جمعیت الیموس در 19هاي اصلی تجزیه به مؤلفهنتایج

، 1هايه حاصل از مؤلفهشرایط آبی نشان داد که مقادیر ویژ



...بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و 713

67بود که در مجموع 6/1و 20/2، 92/2ترتیب هب3و 2
مقادیر نسبی . کردنددرصد از کل واریانس متغیرها را توجیه 

ضرایب بردارهاي ویژه در مؤلفه اول، نشان داد که صفات 
تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه مهمترین 

در مؤلفه دوم، . ها بودندبندي جمعیتصفات براي گروه
ئین خام، قندهاي محلول و پروتدرصد برگ به ساقه، نسبت 

خاکستر کل و در مؤلفه سوم صفات تعداد ساقه، قابلیت 
ضرایب بردارهاي ویژه بیشتري را داشتند %ADFهضم و 

). 6جدول(
Elymusجمعیت 19پراکندگی  hispidus براساس دو

در این شکل . آمده است3مؤلفه اصلی اول و دوم در شکل

از لحاظها xسمت راست محور 3خوشههاي جمعیت
در مؤلفه اول و عملکرد علوفهي، پابلندیدیررسصفات

ها yهاي باالي محور جمعیت. داشتندارزش بیشتري 
و نسبت برگ به خام پروتئین درصد در صفات) 2خوشه(

.تر بودندقويو ساقه در مؤلفه دوم ارزش بیشتري داشتند 
هم در C-1358وبیدقطار -بروجنهايبنابراین جمعیت

و صفات مؤلفه اول و هم در صفات مؤلفه دوم قوي بوده 
براساس دو هاخوشهتمایز .بودندداراي ارزش بیشتري 

مؤلفه اول در تمایز نشان داد که مؤلفه اصلی اول و دوم 
).3شکلو 6جدول (داشتی یبسزانقش 3و 1يهاگروه

استان فارسدر شرایط آبیE. hispidusهاي گونه در جمعیتهاخوشهمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در هریک از -5جدول
شماره 
خوشه

تاریخ
ظهور 
سنبله

ارتفاع
بوته

)cm(

تعداد 
ساقه

نسبت
برگ 
به ساقه

عملکرد
علوفه

)kg/h(

درصد
قابلیت 
هضم

درصد
پروتئین
خام

درصد
قندهاي
محلول

درصد
ADF

خاکستر
کل

1a43/45a89/28b11/31b75/2b3261a43/46a91/18a60/11b05/41ab97/7خوشه
2ab60/42a49/28a68/37a06/4a4258a47/46a86/18a08/11b36/41a01/8خوشه
3b83/41a24/34a24/39b85/2a4591a53/45a56/18a21/11a64/42b88/7خوشه

.باشدمیاي دانکنبه روش آزمون چند دامنه% 5در سطح احتمال هاخوشهدار بین حروف غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی

هاي اصلیمؤلفه اصلی در تجزیه به مؤلفه3هاي نسبی و تجمعی مقادیر ویژه واریانسبردارها و -6جدول 
3مؤلفه  2مؤلفه  1مؤلفه  نام متغیر

20/0- 20/0 25/0- تاریخ ظهور سنبله
07/0 22/0- 36/0 ارتفاع بوته
27/0 06/0 42/0 عملکرد علوفه
32/0 39/0 15/0 برگ به ساقه
29/0- 53/0 08/0- پروتئین خام
05/0 45/0- 32/0- قندهاي محلول
18/0 51/0 16/0- خاکسترکل
47/0 08/0 37/0- قابلیت هضم
47/0 02/0 37/0 تعداد ساقه
47/0- 11/0 45/0 ADF%

60/1 20/2 92/2 مقدار ویژه
16/0 22/0 29/0 درصد واریانس نسبی
67/0 51/0 29/0 درصد واریانس تجمعی

.هاي مورد نظر دارندلفهؤمدر ضرایب بردارهاي ویژهاعدادي که زیرشان خط کشیده شده است 
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کیفیت علوفهجمعیت در شرایط آبی بر اساس عملکرد و19بندي گروه-2شکل 
.است1ها مطابق شماره ارائه شده در جدول شماره جمعیت

جمعیت در شرایط آبی بر اساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم19پراکنش -3شکل 



...بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و 715

.است1ها مطابق شماره ارائه شده در جدول شماره جمعیت

نمودار دو بعدي تابع تشخیص-4شکل 

بحث
ها براي کلیه جمعیتتجزیه واریانس و مقایسه میانگین

صفات کمی و کیفی به روش دانکن نشان داد که تنوع زیادي 
ها براي صفات مورد مطالعه وجود دارد که بین جمعیت

برد توان از این تنوع در تولید ارقام اصالح شده بهره می
).4و 2هايجدول(

نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات نشان داد که 
و اسدآباد ، )سقز(و قامیشل، یدنفر، T24هاي جمعیت

، 5114، 5307، 5458ترتیب با عملکرد بهپاسهلکی اقلید 
ها بودند برترین جمعیتدر هکتار کیلوگرم 4565و 4696

از ) سقز(و قامیشلو فریدن هاي آنها جمعیتمیانکه در 
عنوان هکیفیت علوفه بهتري نیز برخوردار بودند و ب

شرایط آبی مناسب براي علوفه کاري در هاي جمعیت
.پیشنهاد شدند
دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که نتایج به

باعث افزایش تعداد در این آزمایش بوته ارتفاعیش افزا
افزایش عملکرد سببساقه شده و افزایش تعداد ساقه 

منتشر شده در هايگزارش؛استشدهعلوفه در واحد سطح
,Jafari & Naseri(ین این واقعیت است منابع نیز مب و2007

(Jafari & Rezaeifard, 2010.
ضریب همبستگی بین قندهاي محلول با پروتئین خام 

و صفت سبب دن عبارت دیگر افزایش یکی از ایبه،منفی بود
Naseriو Jafariکه با نتایجگردد کاهش دیگري می

بین این صفات داري را که همبستگی منفی و معنی) 2007(
که کردندگزارش این محققان، .مطابق بود،نشان دادند

عوامل محیطی و ژنتیکی ثیر أتارتباط بین این صفات تحت 
پذیر افزایش این دو صفت امکانبرايخاب بوده و انت

توسط گیاه باعث افزایش نیتروژن ب بیشترذج. باشدنمی
البته . گرددایش پروتئین خام و کاهش قند میرشد گیاه و افز
با تحریک نیتروژنه میزان پروتئین خام رايکاربرد کودها

,Humphereys(دهدهمزمان رشد افزایش می 1989.(
نشان داد که میزان پروتئین خام ) Minson)1990همچنین

در اثر افزایش میزان برگ علوفه، در تابستان کمتر و در 
افزایش سن خام بامیزان پروتئینالبته . پاییز بیشتر است
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Fulkerson(یابد علوفه کاهش می et al., 1998.(
بر روي فستوکاي ) 2009(و همکاران Imaniآزمایش

رابطه بین عملکرد علوفه پابلند در استان اردبیل نشان داد که 
و کمصفات قابلیت هضم و قندهاي محلول در آب با

همبستگی ADFبا درصد قابلیت هضملی ناپایدار بود و
دست آمده اشت که این موارد مشابه نتایج بدار دو معنیمنفی

ضریب همبستگی بین آناندر تحقیق .باشددر تحقیق ما می
و دار مثبت و معنیدر آب قابلیت هضم و قندهاي محلول 

وشه با عملکرد علوفه منفی و خظهورتاریخبطه بینار
از یکهیچماهايآزمایشدر کهدر حالی.بوددارمعنی

تحقیق همبستگی این در .دار نشدندهاي مذکور معنیاخصش
منفی قندهاي محلول و قابلیت هضم با دو صفت ADFبین 

Rezaeifardو Jafariنتایج مشابه توسط. و معنی دار بود

. شده استگزارش فستوکاي بلنددر) 2010(
،با یکدیگرهاخوشها توجه به مقایسه میانگین ب

اسدآباد،)اقلید(بیدسبحانشامل 3خوشههاي جمعیت
،)گلستان(ییالقخوش،)مازندران(بلدهو نور،)همدان(

ري از عملکرد علوفه بیشت)صفهان(فریدنو )سقز(قامیشلو
.برخوردار بودند

نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات نشان داد که 
با دامنهاسدآباد و)سقز(و قامیشل، فریدن، T24هاي جمعیت

برترین در هکتار کیلوگرم 5458تا4565عملکرد 
در کشت مذکور هاي جمعیتدامنه عملکرد . ها بودندجمعیت

,Riasat(کیلوگرم در هکتار بود2978تا2619بین دیم 

نشان داد که ) 1شکل(نتایج نمودار باي پالت ). 2009
ییالق بیدقطار بروجن و خوشاسدآباد و هايجمعیت

ت در هر دو محیط دیم و آبی و جمعیت گلستان براي کش
براي کشت در شرایط دیم توصیه ) مازندران(بلده -نور

عالوه بر عملکرد ) سقز(و قامیشلهاي فریدن و جمعیت.شدند
عنوان ز کیفیت علوفه بهتري نیز برخوردار بودند و بها

علوفه هاي ترکیبی و اصالح واریتههاي مناسب براي جمعیت
.استپی استان پیشنهاد شدندمهکاري در مراتع نی
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Abstract
In order to study of forage yield and quality traits, 19 populations of Elymus hispidus
were sown under irrigation condition using a randomized complete block design
(RCBD) during 2006-2009 in Hosein Abad, Shiraz, Iran. Data were collected and
analyzed for spike emergence date, dry matter (DM) yield, plant height, stem number,
leaf to stem ratio (LSR), and five quality traits as: dry matter digestibility (DMD), water
soluble carbohydrate (WSC), crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF) and total
ash for three years. The results showed significant difference among populations for all
traits except total ash. The populations T24, Feriden, Saghez-Ghameshloo, Asadabad
and Pashelki-Eghlid with average values of 5458, 5307, 5114, 4696 and 4565 kg/ha had
higher annual DM yield. Results of correlation showed positive correlation between
stem number with both DM yield and plant height. The correlation between CP/WSC
and between DMD /ADF were negatively significant. Using principal component
analysis, the first three components determined 67% of the total variation. The spike
emergence date, plant height, and DM yield in the first component and CP, WSC and
leaf to stem ratio in the second components were the important traits. The 19 genotypes
were grouped into three clusters based on Ward cluster analysis method. In terms of
forage quantity and quality, Feriden and Ghameshloo (Saghez) populations had higher
values as compared with other populations; therefore, these two accessions are
recommended for semi-steppe rangelands of Fars province.

Keywords: Elymus hispidus, forage yield, forage quality.


