
DOI:(10.22092/ijrdr.2018.116238(شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی

)1397(201-215، صفحه 1، شماره 25جلد 

هاي دو گونه گیاه استپیبررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت
Stipa barbata var arabica وStipa hohenackerianaدر استان اصفهان

4و داوود افیونی3حسین زینلی،3نژادبابک بحرینی2فرهنگ قصریانی،،٭1لیلی صفائی

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان یمربی پژوهش-*1
safaii2000@yahoo.com:اصفهان، ایران. پست الکترونیک

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایرانسسه ؤم، بخش تحقیقات مرتع، یاستادیار پژوهش-2
ز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکیاستادیار پژوهش-3

اصفهان، ایران
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان،-، بخش تحقیقات علوم زراعییاستادیار پژوهش-4

هان، ایرانکشاورزي، اصف

17/4/96تاریخ پذیرش: 3/7/95تاریخ دریافت: 

چکیده
جمعیت از 10وStipa barbataجمعیت از گونه16بذر و اجزاء عملکرد دو گونه از گیاه استپی، عملکرد علوفه،بررسی منظوربه
Stipaگونه  hohenackeriana3با تصادفی طرح کامالگردید و در قالبآوري هاي اصلی آنها در استان اصفهان جمعاز رویشگاه
در شرایط زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت بین میانگین دو گونه براي اغلب صفات مهم مانند عملکرد علوفه و بذر تکرار
.Sآباد از گونه دار بود. جمعیت رحمتمعنی hohenackeriana و جمعیت پل کله از گونهS. barbataبرابرترتیب با عملکرد علوفه به

هاي لفهؤماول در تجزیه به لفه ؤمهاي برتر از نظر این صفت شناسایی شدند. پنج عنوان جمعیتکیلوگرم در هکتار، به3129و 3333
ل چهارم متغیرها را توجیه کرد که عامل اول عامل عملکرد، عامل دوم و سوم عوامل رویشی، عامدرصد از کل واریانس73اصلی، 

هاي دو گونه را در دو اي، جمعیتعامل اجزاء عملکرد و عامل پنجم به صفت نسبت وزن خشک به تر اختصاص داشت. تجزیه خوشه
داري داشتند.عملکرد علوفه و عملکرد بذر تفاوت معنیها از نظرگروه متفاوت قرار داد که این گروه

.هاي اصلیفه لؤماستپی، عملکرد، تجزیه به : کلیديهايواژه

مقدمه
Stipaباشد که بر دمیان میگیاهی مرتعی از خانواده گن

این جنس درازگونه20هاي موجود حدود اساس گزارش
,Mozafarian)ایران رویش دارد (کشور اینازو1996
Stipaپراکنش تعداد، hohenackerianaوStipa barbata

پوشاند میرامراتعازوسیعیسطحونبودهبقیهبامقایسهقابل
)Farahani et al., هاي ریشهاین دو گونه داراي ).2008

حدي خشن تا هاي باریک وهاي افراشته، برگمحکم، ساقه
شور و هايها به استثناي خاكروي انواع خاكباشند ومی
Ehsani(اندهاي روان پراکندهشن et al., سیستم).2013
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سببدائمیهايکركوهاي فراوانانشعابباافشانریشه
بنابراین شود.خاك میازموادوآبجذبسطحافزایش
این گونه حیاتتداومواستقراربرايخصوصیتایناحتماال

Farahaniرود (میکارهبخشکهايدر رویشگاه et al.,

که در سطوح هستند از آخرین گندمیانی). همچنین2008
د، نکوهستانی وجود داراستپی وگسترده در مناطق استپی، نیمه

گرفته، بلکه در بیشتر نقاط چراي مفرط قرارولی نه تنها مورد
,Azarnivand & Zarea Chahooki(انداز بین رفته 2009 .(

در زمینه فنولوژي Stipaتحقیقات انجام شده بر روي جنس 
)Ehsani et al., 2013, Zarea Kia et al.,2011 شکستن ،(

Shams esfandabadiخواب بذر ( et al., )، آت 2005
Farahaniاکولوژي ( et al., 2008, Bashari &

Shahmoradi, ) و اثر عوامل محیطی بر پراکنش و رشد 2004
)Jafari et al., منتشر) وجود دارد ولی اطالعات2006

مورفولوژیکیصفاتوعملکردتنوع ژنتیکی،دربارهايشده
به برخی از تحقیقات انجام شده رو از این، نشدآنها مشاهده 

-Abdiگردد.خانواده آنها اشاره میعی همروي گیاهان مرت

Ghazi-Jahaniژنتیکی تنوعبررسی) به2007(همکارانو
Agropyronنهگوازجمعیت8 tauri اقدام و با استفاده از

Jafariها را در دو گروه قرار دادند. جمعیتاي،تجزیه خوشه

منظور ارزیابی تنوع) به2010و همکاران (
Agropyronژنتیکی elongatumهايبندي ژنوتیپو گروه

هاي اصلی مؤلفهاي و تجزیه بهبا استفاده از تجزیه خوشهآن 
Jafariتحقیق.نمودندبنديها را در سه گروه طبقهژنوتیپ

رقم و 29بررسی عملکرد بذر و اجزاء عملکرد ) در2002(
که فنوتیپی نشان دادیاکوتیپ علف باغ با استفاده از همبستگ

در خوشه و تاریخ بیوماس کل، شاخص برداشت، تعداد بذر
بیشترین تأثیر را بر ظهور خوشه ازجمله صفاتی بودند که

و Taghizadehتحقیقات داشتند.این گیاهعملکرد بذر 
Agropyronهاي ) روي جمعیت2011همکاران (

deserturomهمهلحاظازداروجود اختالف معنیدهندهنشان
بود. مورد مطالعههايجمعیتبینوژیکیمورفولصفات

Zebarjadi) هاي ) با استفاده از روش2001و همکاران
جمعیت از گونه 12آماري چند متغیره، تنوع ژنتیکی 

Bromus tomentollus را بررسی و دو صفت عملکرد علوفه
بندي عنوان معیارهاي مهم در گروهدهی را بهو تاریخ خوشه

) در2014و همکاران (Riasatمودند. ها شناسایی نجمعیت
Elymusگونه ازژنوتیپ19ژنتیکیتنوعبررسی hispidus،

توجیهرامتغیرهاواریانسکلازدرصد76را کهمؤلفه4
مشخص نمودند.اصلیهايمؤلفهبهتجزیهبا استفاده ازکردند

Bayat Movahed) با استفاده از تجزیه 2013و همکاران (
Festucaجمعیت از 12اي، خوشه ovina گروه قرار 3را در

بذر توأم هاي خوشه سه با دارا بودن عملکرد دادند که جمعیت
هاي برتر براي تولید ارقام عنوان جمعیتو علوفه بیشتر، به

ترکیبی معرفی شدند.
مرتعی –ايعلوفهگیاهانمهمترینازهااز آنجا که گراس

از جلوگیريوحفاظتعلوفه وتولیدلحاظبهکههستند
مقایسه بادردارند و متأسفانهزیادياهمیتخاكفرسایش

در زمینهمطالعاتبهکمتريتوجهزراعیمحصوالتسایر
از ،استمبذول شدهاین گیاهاناصالحومدیریتتولید،

تنوع ژنتیکی بین سی منظور برراین تحقیق بهرواین
هاي مختلف دو گونه از گیاه استپی در استان اصفهان جمعیت

هایی با عملکرد علوفه و در شرایط زراعی و تعیین جمعیت
گذاري شد.بذر مناسب، پایه

هامواد و روش
25فزوه واقع در دیایستگاه تحقیقاتی شهاین تحقیق در 

ارتفاع ایستگاه از سطح .شداجرا کیلومتري غرب اصفهان
بندي گوسن داراي اقلیم متر و بر اساس تقسیم1612دریا 
بافت خاك کلی لوم داراي واکنش بیابانی خفیف است.نیمه

قلیایی ضعیف و محدودیت بسیار کم شوري و یا بدون 
باشد. میانگین سالیانه، حداکثر و حداقل درجه مییتمحدود

گراد و میانگین رجه سانتیـ د17و 40، 16ترتیب حرارت به
متر است.میلی140بارندگی سالیانه 

.Sجمعیت از گونه 10مواد گیاهی مورد استفاده بذر 

hohenackeriana جمعیت از گونه16وS. barbata var

arabicaآوري بذر در هاي محل جمع. اسامی رویشگاهبود
آمده است.1جدول 



1203شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

.Sآوري بذر دو گونه جمعمحل هاي رویشگاه-1جدول  hohenackeriana وS. barbata var arabica

S. barbataردیف var arabicaS. hohenackeriana

میمه-سهقلعه شاهرخ1
سمیرم-حناسمیرم-گرمه2
یانچشمهکهرویه3
گردنه مال احمدخوانسار4
تودشکسمیرم-دره ساري حنا5
زرین شهر- باغبادران و کلیشادزرین شهر-باغبادران6
پل کلهبن7
خوانسار-رحمت آبادسمیرم-قره قاچ8
قلعه شاهرخ-بنساطال9
فوالدشهرداران-قلعه موسی10
---تودشک11
---میمه12
---پل کله13
---فوالدشهر14
---خوانسار-مهرآباد 15
---احمدشرق گردنه مال 16

هاي کامل تصادفی با سه آزمایش در قالب طرح بلوك
فروردین ماه 7سال اجرا شد. در تاریخ 2تکرار به مدت 

ها در زمین اصلی جمعیتبذراقدام به کشت مستقیم 1391
متري با فاصله روي 6گردید. هر جمعیت روي یک خط 

5/0ها ه بین جمعیتو فاصلکاشته شد متر 5/0خط کاشت 
عملیات داشت شامل آبیاري و وجین شد.در نظر گرفتهمتر 

گیري طور مرتب انجام گردید. اندازهدر طی فصل رشد به
پس از استقرار گیاهان شروع شد. 1392صفات در سال 

دهی و رسیدگی، ارتفاع صفات ارتفاع سنبله در زمان سنبله
ر، تاج پوشش گیاه، دهی و رسیدگی بذگیاه در زمان سنبله

تر و خشک بوته، تعداد بذر سنبله، وزن بذر سنبله، وزن
طول و عرض برگ، وزن هزار دانه، عملکرد بذر و علوفه در 

برداري گردید.گیري و یادداشتهکتار در هر جمعیت اندازه
هاي داخل یک گونه با اینکه جمعیتبا توجه به

مین دلیل براي به ه،دیگر متفاوت بودندهاي گونهجمعیت

هاي مورد ها و جمعیتبررسی تنوع ژنتیکی در بین گونه
شد و استفاده(Nested)اياز تجزیه واریانس آشیانهبررسی

مقایسه LSDهاي داخل هر گونه به روش میانگین جمعیت
ازها،دادهتنوعدرهر صفتسهمتعیینمنظوربهشدند.
دیاگراموشداستفاده(PCA)اصلی هايمؤلفهبهتجزیه

گردید. رسماصلیمؤلفهدواساسبرآنهاجمعیپراکنش
اي به روش ها، تجزیه خوشهبندي ژنوتیپمنظور گروهبه

Ward) و معیار مربع فاصله اقلیدسی انجام شدJohnson,

ها با استفاده از ). تجزیه آماري داده1998
Microsoftافزارهاينرم officeدر محیطExcel،SAS

.انجام گردیدMinitabو

نتایج
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت بین دو گونه از

نظر کلیه صفات به استثناء نسبت وزن خشک به تر بوته، 
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طول برگ، ارتفاع در زمان رسیدگی و طول سنبله در زمان 
ها در داخل گونه دار بود. تفاوت بین جمعیترسیدگی معنی

صفات مورد رگ در سطح پنج درصد و بقیهبراي طول ب
). میانگین 2دار شد (جدول معنییک درصدمطالعه در سطح 

1908برابرS. hohenackerianaعلوفه خشک در گونه
1634برابر S. barbataو در گونه کیلوگرم در هکتار

دهنده باالتر بودن کیلوگرم در هکتار برآورد گردید که نشان
بود. همچنین S. hohenackerianaعملکرد علوفه در گونه 

دهی، وزن هزار دانه، تاج پوشش گیاه، ارتفاع در آغاز سنبله
.Sوزن خشک بوته و طول بذر در گونه  hohenackeriana

.Sبیشتر از گونه  barbata گونهسوییمشاهده شد. از
S. barbata سنبله، وزن بذر سنبله، از نظر صفات تعداد بذر

دهی و عملکرد بذر وزن بذر بوته، طول سنبله در آغاز سنبله
.Sدر هکتار نسبت به گونه  hohenackeriana ارجحیت

.Sداشت. میانگین عملکرد بذر در هکتار در گونه  barbata

.Sکیلوگرم در هکتار و در گونه 178برابر

hohenackeriana ار بدست کیلوگرم در هکت166برابر
آمد.

) از نظر عملکرد علوفه 3ها (جدول مقایسه بین جمعیت
آباد از گونهدر هکتار نشان داد که ژنوتیپ رحمت

S. hohenackeriana کیلوگرم 3333با متوسط عملکرد
در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را دارا بود که از نظر 

.Sداري با جمعیت پل کله آماري تفاوت معنی barbata با
کیلوگرم در هکتار نشان نداد. همچنین جمعیت 3129

.Sپل کله گونه  barbata) کیلوگرم 409از نظر عملکرد بذر
ها داري نسبت به سایر جمعیتدر هکتار) برتري معنی

داشت. بیشترین تعداد بذر سنبله و وزن بذر سنبله در 
.Sجمعیت باغبادران گونه  barbata مشاهده گردید که

گرم بود. باالترین وزن بذر 37/0عدد و 97برابریب ترتبه
.Sبوته متعلق به  barbata گرم بود. 22/10برابرپل کله و

.Sطول برگ در  barbata متر سانتی16حنا با مقدار
باالترین میزان را به خود اختصاص داد.

همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه در زمان 
.Sهاي وط به جمعیترسیدگی بذر مرب barbata ،فوالدشهر

متر) بود که سانتی130باغچشمه و گرمه سمیرم (برابر با 
.Sداري با تفاوت معنی hohenackeriana قلعه شاهرخ بن

.Sها نشان داد که جمعیت دادهنداشت. مقایسه میانگین

barbata ساطال داراي بیشترین طول سنبله در زمان
متر) بود. باالترین طول سنبله در سانتی3/65رسیدگی (
.Sدهی نیز مربوط به ژنوتیپ آغاز سنبله barbata تودشک

متر بدست آمد. بیشترین ارتفاع در آغاز سانتی44با 
.Sدهی و تاج پوشش در گونه سنبله hohenackeriana و

5/89آباد (هاي رحمتترتیب مربوط به جمعیتبه
متر) بود.سانتی115(متر) و قلعه شاهرخ بن سانتی



S. barbataهاي از گونهجمعیت26میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در -2جدول  var arabica وStipa hohenackeriana

MS

طول سنبله آغاز طول برگطول بذروزن بذر تک بوتهوزن خشک به تر وزن خشک بوتهوزن بذر سنبلهبذر سنبلهتعداد درجه آزاديمنابع تغییرات
دهیسنبله

75/201**62/010/0**50/1**79/863002/0**01/0**01/1764**1گونه
66/109**92/5*008/0**05/10**01/0**74/1055**006/0**44/623**24جمعیت داخل گونه

5283/90007/001/140009/0027/00006/002/379/2خطا
77خطا کل
CV65/610/1761/882/582/325/273/1378/6

- 2جدول ادامه 
MS

ارتفاع آغازدرجه آزاديمنابع تغییرات
دهیسنبله

سنبله در زمان ارتفاع زمان رسیدگی
رسیدگی

عملکرد بذرعملکرد علوفههزار دانهوزنپوشش گیاهتاج

5/2408**87/1382074**50/0**02/821**35/1809/485/0*1گونه
39/16092**11/1689184**32/0**18/1052**57/111**59/539**18/328**24جمعیت داخل گونه

5212/466/929/654/9025/02/2242678/43خطا
77خطا کل
CV85/284/21/593/393/361/882/3

.دار استمعنی5%% و1%ترتیب در سطح احتمالبه: *و**



S. barbataهاي از گونهجمعیت26مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در -3جدول  var arabica وStipa hohenackeriana

تعداد بذر سنبلهآوريمحل جمعنام گونهشماره جمعیت
)n(

وزن بذر سنبله
)gr(

وزن خشک بوته
)gr( وزن بذر بوتهوزن خشک به تر

)gr(
طول بذر

)cm(
طول برگ

)cm(
1S.barbataخوانسارb33/77d-g26/0k66/14bc58/0n26/2ef0/1d-f16/11
2S.barbataکهرویهd-g66/46g-i23/0l33/8c-g53/0n09/2c1/1ef16/10
3S.barbataساطالg43g-i22/0hi08/31b-e56/0d42/5ef1a-f88/12
4S.barbataدره ساريfg33/44g-i22/0j33/21g-i47/0n2c1/1b-f5/11
5S.barbataپل کلهc66/59e-i24/0a23/78f-h50/0a22/10ef1a-e5/13
6S.barbataباغبادرانa97a37/0h22/34f-h49/0hi01/4c1/1a-f83/12
7S.barbataتودشکd-f66/49f-i23/0de33/53d-g51/0e07/5c1/1a-f13
8S.barbataبن باغچشمهgh42c-e29/0cd83/56f-h50/0gh24/4c1/1f10
9S.barbataشرق گردنه مال احمدij34g-i22/0hi85/31e-g51/0gh10/4ef1a-e5/13
10S.barbataایستگاه میمهgh66/41c-f28/0b11/70f-h50/0bc62/6c1/1b-f33/12
11S.barbataتیران قلعه موسی خانg66/43b-d30/0g06/43i43/0f74/4ef1ab83/14
12S.barbataفوالدشهرde50a-c33/0g53/43d-g52/0g373/4cd06/1c-f33/11
13S.barbataسمیرم گرمهd-g66/42c-f28/0e-g66/47e-h50/0d56/5de03/1a-c66/14
14S.barbataحناd66/51c-e29/0j61/26c-g53/0h05/4f96/0a16
15S.barbataخوانسار مهرابادij35c-e29/0hi55/30b-d57/0m91/3cd06/1b-f50/12
16S.barbataبن قلعه شاهرخd66/51ab34/0c16/62b50/0l29/3ef1b-f06/12

17S. hohenackeriana
بین باغ بهادران و 

کلیشاد
e-g66/45i19/0ij26hi45/0n16/2b2/1a-f16/13

18S. hohenackerianaتودشکe-g66/44hi21/0c66/62e-g51/0b71/6a3/1a-d5/14
19s. hohenackerianaپل کلهc64b-d31/0fg16/46c-g53/0k-l56/3b2/1b-f16/12
20S. hohenackerianaسهd52c-e29/0e-g66/48e-h50/0gh10/4a3/1b-f5/12



تعداد بذر سنبلهآوريمحل جمعنام گونهشماره جمعیت
)n(

وزن بذر سنبله
)gr(

وزن خشک بوته
)gr( وزن بذر بوتهوزن خشک به تر

)gr(
طول بذر

)cm(
طول برگ

)cm(
21S. hohenackerianaخوانسار رحمت آبادj31hi21/0a33/83b-f54/0ef89/4ab25/1b-f5/12
22S. hohenackerianaگردنه مال احمدhi66/37d-g26/0d-f88/51f-i48/0jk68/3ab25/1d-f16/11
23S. hohenackerianaبن قلعه شاهرخj66/33d-g26/0d-f06/53f-h50/0c4/6b2/1a-f33/13
24S. hohenackerianaیانچشمهk33/23g-i23/0hi22/30f-h49/0ij75/3c1/1a-f00/13
25S. hohenackerianaفوالدشهرi33/36bc32/0hi88/30b-f54/0m75/2a3/1b-f33/12
26S. hohenackerianaحناgh66/42g-i23/0g44a75/0kl47/3b23/1b-f50/12

S.barbataa87/50a27/0b85/40a52/0a43/4b05/1a64/12میانگین
.Sمیانگین hohenackerianab10/41b25/0a69/47a53/0b15/4a23/1a72/12

).LSDبا هم ندارند (آزمون يداراحتمال پنج درصد تفاوت معنیهاي با حروف یکسان در هر ستون در سطح میانگین

- 3ادامه جدول 

طول سنبله در آغاز آوريمحل جمعنام گونهردیف
)cm(دهیسنبله

ارتفاع در آغاز 
)cm(دهیسنبله

ارتفاع در زمان 
)cm(رسیدگی

سنبله در زمان طول 
)cm(رسیدگی

پوشش تاج
)cm(گیاه

وزن هزار 
)gr(دانه

عملکرد علوفه
)kg/ha(

عملکرد بذر
)kg/ha(

1S.barbataخوانسارgh33/23hi66/73de66/108bc33/56hi69a-c28/4k70/586n66/90
2S.barbataکهرویهj14op33/57h33/94c-e33/52k3٣/49a46/4l30/333n86/86
3S.barbataساطالe-g16/26d-f33/81cd113a33/65hi5/67e-g91/3hi33/1243d13/217
4S.barbataدره ساريi66/19p06/56h97k40hi33/68e-g91/3j33/853n05/80
5S.barbataپل کلهbc5/30ab33/87b33/120e-g50b66/105i50/3a90/3128a80/408
6S.barbataباغبادرانbc16/30cd5/83fg33/102d-f52k50e-g93/3h90/1368hi40/160
7S.barbataتودشکa33/44hi66/73gh33/98jk42f33/75c-f02/4de30/2133e80/202
8S.barbataبن باغچشمهe-g66/25gh76a66/129f-h48d33/91ab40/4cd30/2273gh86/169
9S.barbataشرق گردنه مال احمدe-g26ij83/70h97i-k66/43e33/82a53/4hi30/1274gh26/164



طول سنبله در آغاز آوريمحل جمعنام گونهردیف
)cm(دهیسنبله

ارتفاع در آغاز 
)cm(دهیسنبله

ارتفاع در زمان 
)cm(رسیدگی

سنبله در زمان طول 
)cm(رسیدگی

پوشش تاج
)cm(گیاه

وزن هزار 
)gr(دانه

عملکرد علوفه
)kg/ha(

عملکرد بذر
)kg/ha(

10S.barbataایستگاه میمهe-g83/25p56ef33/106h-j66/44k53f-h80/3b40/2804bc80/264
11S.barbataتیران قلعه موسی خانi5/20j-l1/68ef33/106e-g33/50fg74f-h80/3g70/1722f60/189
12S.barbataفوالدشهرfg33/24p۶۶/55a33/130e-g33/49d66/91g-i70/3g30/1741g80/174
13S.barbataسمیرم گرمهb66/31c-e5/82a33/130d-f66/51c66/100a-d23/4e-g70/1906d40/222
14S.barbataحناfg33/24eg5/79c66/113h-k44i33/64f-h80/3ij40/1064h13/162
15S.barbataخوانسار مهرابادd-f16/27n16/61b121c-e66/52d66/89ab35/4hi20/1222m66/116
16S.barbataبن قلعه شاهرخhi93/20ij83/70gh98i-k5/42e66/81e-g87/3c7/2486l86/131

17S. hohenackeriana
بین باغ بهادران و 

fg8/24jk5/69fg103i-k43bc33/101b-e13/4ij00/1040n66/86کلیشاد

18S. hohenackerianaتودشکj16/15mn63b33/122c-e66/52bc105ab33/4c7/2506b66/268
19S. hohenackerianaپل کلهhi5/21no33/60b33/121b66/59d33/93ab43/4fg7/1846j-l50/142
20S. hohenackerianaسهhi21fg83/77b66/120e-g50e82g-i66/3e-g70/1946gh26/164
21S. hohenackerianaخوانسار رحمت آبادfg2/25a5/89fg103cd66/54j36/58ab41/4a30/3333ef95/195
22S. hohenackerianaگردنه مال احمدhi21lm5/65fg103i-k33/42gh70d-g95/3d-f60/2075jk20/147
23S. hohenackerianaبن قلعه شاهرخb-d5/29bc85a33/128c-e53a66/114a53/4d-f٧٠/2122c26/256
24S. hohenackerianaیانچشمهfg9/24gh36/76h97h-j66/44k66/50a50/4hi90/1208ij26/150
25S. hohenackerianaفوالدشهرj83/14lm83/64ef107gh33/46hi33/68a49/4hi60/1235m13/110
26S. hohenackerianaحناc-e16/28k-m5/66i66/85h-j33/45e33/81hi53/3g0/1760kl93/138

S.barbataa91/25b84/70a60/109a05/49b86/75b03/4b0/1634a51/177میانگین

S. hohenackerianab6/22a84/71a33/109a26/49a53/82a19/4a6/1907b09/166میانگین
)LSDبا هم ندارند (آزمون يدارتفاوت معنیهاي با حروف یکسان در هر ستون در سطح احتمال پنج درصدمیانگین



.Stipaهاياز گونهجمعیت26هاي اصلی براي کلیه صفات مورد مطالعه در لفهؤهاي نسبی و تجمعی ممقایسه بردارهاي ویژه، واریانس-4جدول  arabica var barbataوStipa hohenackeriana

مولفه پنجمچهارملفه ؤملفه سومؤملفه دومؤملفه اولؤمصفات
04/0-96/004/002/0009/0وزن خشک بوته

-77/047/019/0007/018/0وزن بذر تک بوته
04/0-96/004/012/0009/0عملکرد علوفه

-77/047/019/0007/018/0عملکرد بذر
22/0-08/036/0-31/060/0طول بذر

-43/0-16/055/0009/009/0طول برگ
04/01/0-24/070/009/0دهیطول سنبله در آغاز سنبله

12/0-23/069/028/008/0دهیسنبلهارتفاع گیاه در آغاز
-80/021/034/0-27/002/0ارتفاع در زمان رسیدگی

17/080/007/032/0-06/0سنبله در زمان رسیدگیطول 
-28/0-50/005/0-41/002/0پوشش گیاهتاج

21/015/076/018/0-16/0تعداد بذر سنبله
-11/081/009/0-05/025/0وزن بذر سنبله
-08/0-44/056/0-21/0-34/0وزن هزار دانه

04/083/0-04/0-003/001/0نسبت وزن خشک به تر بوته
66/324/293/173/134/1مقادیر ویژه

40/2495/1486/1257/1197/8واریانس توجیه شده
40/2436/3923/5280/6377/72واریانس توجیه شده تجمعی



هاتعداد خوشه، تعداد جمعیت و میانگین صفات مورد مطالعه در هریک از خوشه-5جدول 
شمار
ه 

خوش
ه

تعداد 
جمع
یت

تعداد بذر 
سنبله

وزن بذر 
سنبله

وزن خشک 
بوته

وزن خشک 
به تر

وزن بذر 
بوته

طول 
طول برگبذر

طول سنبله در 
آغاز سنبله 

دهی

ارتفاع در آغاز
سنبله دهی

ارتفاع زمان 
رسیدگی

سنبله در طول 
زمان رسیدگی

تاج
پوشش 

گیاه

وزن 
هزار 
دانه

عملکرد 
عملکرد بذرعلوفه

11157/48a25/0a97/25b51/0a23/3b09/1a63/12a21/23a26/70a57/104a12/49a16/69a21/4a17/1039b29/129b

21504/46a27/0a31/56a52/0a13/5a14/1a69/12a69/25a85/71a97/112a14/49a22/85a01/4a60/2252a25/205a

.)LSD% دارند (آزمون 1در سطح احتمال يدارهاي داراي حروف غیر مشابه در هر ستون اختالف معنیمیانگین
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هاي مورد بررسی، با توجه به وجود تنوع میان جمعیت
تجزیه براي تعیین نقش هریک از صفات در تنوع موجود،

هاي مؤلفههاي اصلی انجام شد. نتایج تجزیه به مؤلفهبه 
آمده است. مقادیر 4اصلی صفات مورد مطالعه در جدول 

، 15، 24ترتیب به5تا 1هاي مؤلفهواریانس توجیه شده 
درصد از کل 73درصد و در مجموع 9و12، 13

واریانس متغیرها را تبیین کرد. ضرایب بردارهاي ویژه در 
اول نشان داد که صفات وزن خشک بوته، وزن بذر مؤلفه 

ترین نقش تک بوته، عملکرد علوفه و عملکرد بذر عمده
دوم صفات مؤلفه اند. در داشتهمؤلفه را در تشکیل این 

دهی و طول بذر، طول برگ، طول سنبله در آغاز سنبله

دهی داراي ضرایب بردار ویژه ارتفاع گیاه در آغاز سنبله
سوم ارتفاع در زمان رسیدگی، مؤلفه بیشتري بودند. در 

در ؛ طول سنبله در زمان رسیدگی و تاج پوشش گیاه
چهارم صفت تعداد بذر سنبله، وزن بذر سنبله و مؤلفه 

پنجم صفت نسبت مؤلفه در در نهایت ن هزار دانه و وز
ها مؤلفهوزن خشک به تر بیشترین اهمیت را در تبیین این 

اي به ها، تجزیه خوشهبندي جمعیتبراي گروه.داشتند
بر اساس صفات مورد مطالعه انجام شد. با Wardروش 

ها در دو ، جمعیت9برش دندروگرام در فاصله اقلیدوسی 
). 1گرفتند (شکل خوشه قرار

هاي مختلف دو گونهژنوتیپدرWardاي به روش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-1شکل 
Stipa. arabica var barbataوStipa hohenackeriana
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ها نشان داد که در نتایج حاصل از مقایسه میانگین خوشه
داري از لحاظ صفات وزن ها اختالف معنیمیان خوشه

خشک بوته، وزن بذر بوته، عملکرد علوفه و عملکرد بذر در 
). در هر دو خوشه ترکیبی از 5هکتار وجود داشت (جدول 

هاي دو گونه مورد بررسی مشاهده گردید. در خوشه جمعیت
ژنوتیپ قرار گرفتند که وزن خشک بوته، 11ره یک، شما

وزن بذر بوته، عملکرد علوفه و عملکرد بذر در هکتار 
ها داشتند. در خوشه شماره کمتري نسبت به سایر جمعیت

ژنوتیپ قرار گرفتند که وزن خشک بوته و عملکرد 15دو، 
علوفه باالتري نسبت به گروه اول داشتند.

بحث
براي عملکرد گونهدو که هم در بینهنتایج نشان داد

مورد بررسی هايجمعیتتنوع وجود دارد و هم در بین
دار بودنمعنیهمچنین نمود.توان این تنوع را مشاهدهمی

بررسی بیانگرمورددر همه صفات مورفولوژیک هاجمعیت
. باشدها میمنظور گزینش جمعیتوجود تنوع ژنتیکی به

) روي گیاه 2012و همکاران (Karimzadehهاي گزارش
Agropyron tauri ،Bayat Movahed) 2013و همکاران (

Festucaروي  ovina ،Riasat) روي 2014و همکاران (
Elymusگیاه  hispidus وBiranvand) 2011و همکاران (

تنوعوجوددهندههاي دو گونه بروموس نشانروي جمعیت
باشد. اي میهاي علوفهاسدر صفات رویشی و زایشی گر

با توجه به اینکه عملکرد علوفه در دو جمعیت از گونه
S. hohenackerianaآباد و تودشک) و سه جمعیت (رحمت

.Sگونه barbata (پل کله، میمه و قلعه شاهرخ) بیشترین
توان با ادامه تحقیق در میرواز این،مقدار را داشته است

احیاء اراضی برايترکیبی، از آنهاهاي زمینه ایجاد واریته
منظور ایجاد چراگاه مناسب ویژه بهکوهستانی بهبایر و

استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه این دو گونه عالوه 
فرسایشکنترلولحاظ حفاظتازدام،علوفهبر تأمین

.Sبنابرایندارند اهمیتنیزخاك barbataپل کله و میمه و
S. hohenackeriana تودشک و قلعه شاهرخ با توجه به
منظور احیاء تولید بذر بهبرايتوانند عملکرد بذر باال می

.ندشومراتع استفاده 
انجام شده در این تحقیق بنديگروهاساسبر

. انددادهرادو گروهتشکیلمورد مطالعههايجمعیت
داراي عملکرد علوفه و عملکرد بذر دومهاي خوشه جمعیت

از هاي خوشه اول بودند. در هکتار باالتري نسبت به جمعیت
ایجاد برايهاي اصالحی از آنها توان در برنامهمیرواین

در ارقام با عملکرد علوفه و بذر مطلوب استفاده نمود.
هاي انجام شده روي گیاهان مرتعی نیز صفت بررسی

ها در عملکرد علوفه از مهمترین صفات متمایز کننده گروه
Abdi-Ghazi-Jahaniاست (گزارش شدهاي تجزیه خوشه

et al., 2003, Riasat et al., 2014, Bayat Movahed et

al.,2013(.
ن داده را نشالفه ؤموجود پنج هاي اصلیلفهؤمبهتجزیه

وبزرگضرایببه دلیل اینکه دارايلفهؤماست که اولین 
وزن خشک بوته، وزن بذر تک بوته، عملکرد مثبت براي

بر ثرؤمعاملراتوان آنبوده است میعلوفه و عملکرد بذر
تغییراتازحجمکرد. این عامل بیشتریننامگذاريعملکرد

صفات موجود در آن از رواز ایندربرگرفته است. راهاداده
دوم و لفهؤمنمود. استفادههاانتخاب جمعیتبرايتوانمی

عنوان عامل رفولوژیکی بهسوم به دلیل وجود صفات م
چهارم که شامل تعداد بذر سنبله، وزن بذر لفه ؤمرویشی، 

عنوان عامل اجزاء عملکرد سنبله و وزن هزار دانه است به
تنها صفت نسبت وزن پنجم لفه ؤمنامگذاري شده است. در 

و Farshadfarخشک به تر قرار گرفته است. در تحقیقات 
گونه هاياکسشنژنتیکیتنوع) در ارزیابی2012همکاران (

Festuca arundinacea ،Jafariدر) 2007(همکارانو
برايعملکرداجزايوبذرژنتیکی عملکردتنوعبررسی

Agropyron(گندمی علف desertorum( وMohamadi و
درکمیصفات) در بررسی تنوع2008همکاران (

هاي لفهؤمتجزیه به بلند ازفسکیويانتخابیهايژنوتیپ
و اندکردهها استفادهجمعیتبنديگروهمنظوراصلی به

تمایز برايعنوان یکی از مهمترین عوامل عملکرد علوفه به
ها مشخص شده است.گروه

با توجه به اینکه گفتتوانمیکلیبنديجمعیکدر
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که در شرایط زراعی تولید شده بذرهاییاستقرار و بنیه 
موجود در رویشگاه طبیعی بذرمراتب بیشتر از باشند به

باشد و با در نظر گرفتن اینکه تنوع ژنتیکی قابل توجهی می
هاي مورد مطالعه از لحاظ صفات مهمی مانند در جمعیت

به نظر رواز این،ه گردیدعملکرد علوفه و بذر مشاهد
تکثیر بذر آیندههاي برنامهدر رسد الزم استمی

هاي ترکیبی و همچنین واکنش ، تولید واریتههاي برترجمعیت
ها در شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار این جمعیت

در مراتع بتوان در مورد استفاده از آنهادر نهایت گیرد تا 
.کردگیري تصمیمیاء این مراتع بازسازي و احمنظوربهفقیر
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Abstract
In order to study forage yield, seed yield and its components in two species of Stipa, 16

genotypes of S. barbata and 10 genotypes of S. hohenackeriana were collected from natural
habitats in Esfahan province and evaluated with a completely randomized design with three
replications in farm condition. Based on the results, there was a significant difference between
two species for most of the important traits such as forage yield and seed yield. Rahmat Abad
Khansar population of S.hohenackeriana and Polkale population of S. barbata showed higher
forage yield (3333 and 3129 kg/ha, respectively). The first five components determined 73% of
total variation. The first component named as yield factor, the second and the third factors as
vegetative factors, the forth component as yield component factor and the fifth factor as dry
weight/wet weight. Cluster analysis classified populations into two groups with distinct
variations for seed yield and forage yield.

Keywords: Stipa, yield, principal components analysis, cluster analysis.


