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 براي وحشیاسپرس هاي  پالسم گونه بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و موفولوژیکی  ژرم

  نژادي به برداري در تحقیقات  بهره

  

  2اردالن مهرانی ،1 *محمدرضا عباسی

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد ، ایران مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي،   -1

  ، ایرانکرج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،مو  -2

  

  چکیده

به  این تحقیق .ایی است که عالوه بر کشت آبی قابلیت استفاده در دیم را دارد اسپرس یکی از گیاهان علوفه

و استفاده از این تنوع براي  اسپرس نسمورفوفنولوژیکی ج -موجود در صفات زراعی تنوع ژنتیکی منظور شناسایی

گونه که بطور طبیعی در کشور پراکنش  20توده اسپرس از  159در این تحقیق . انجام شد ،نژادي این محصول به پیش

. ها طی دوسال در مزرعه یادداشت گردید مورفوفنولوژیکی توده- نوزده صفت زراعی. دارند در مزرعه کشت شدند

ها را در چهار  اي گونه    تجزیه  خوشه. هاي موجود در هر گونه دیده شد رزیابی شده در تودهتنوع باالیی در صفات ا

هایی که داراي صفات زراعی مطلوبی بودند با یکدیگر در یک خوشه در کنار هم ظاهر  خوشه قرار داد که گونه

لوفه بیشترین تاثیر را در عامل اول و کیفی ع  در تجزیه به عاملها، صفات زراعی موثر در پتانسیل تولید کمی . شدند

ها در باي  پراکنش گونه. گرفت  داشتند درصورتیکه عامل دوم بیشتر توسط صفات زایشی گیاه تحت تاثیر قرار می

 O. pulchella هاي    گونه  ها، بر اساس تجزیه. را تایید نموداي     پالت حاصل از دو عامل اول نتیجه تجزیه خوشه

Schrenk. ،  O. hohenackeriana  C.A.Mey  ، O. subnitens Bornm. ، O. chorassanica Bunge  و       

O. schahuensis Bornm هاي زراعی جهت تولید علوفه پیشنهاد شدند براي به کار گیري در سیستم.   

  

 ها، صفات زراعی به عامل تجزیه اي و    ، تجزیه خوشهاسپرس: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه 

 170 با)  .Onobrychis Mill( اسپرسجنس 

 جنس این گیاهان. قرار دارد Fabaceae در تیره گونه

 مرکز ولی دارند، پراکنش شمالی معتدل در نواحی

 غربی جنوب و مدیترانه شرق نواحی آنها اصلی تنوع

 ایران یکی از مهمترین مراکز تنوع ژنتیکی. آسیا است

یعی در گونه آن پراکنش طب 65که این جنس بوده 

از این بین  که )Ranjbar et al, 2012(  دنکشور دار

 Rechinger( دنگونه اختصاصی ایران هست 27

هاي  ها و اکوتیپ تعداد زیرگونهبا توجه به . )1984

با توجه به اقلیم بسیار متنوع (موجود در هر گونه 

پتانسیل بسیار باالي ژنتیکی در این جنس  )ایران

که این پتانسیل مهمترین ) 1387عباسی، (وجود دارد 

و اساسی ترین کلید در ایجاد ارقام تجارتی زراعی در 

به  اسپرساستفاده از منابع ژنتیکی . باشد  این جنس می

منظور ایجاد ارقام جدید با پتانسیل  ژنتیکی باالتر در 

صفات مطلوب زراعی یکی از فعالیتهاي اصلی 

کز امر در این فعالیت به ویژه. باشد  هاي ژن می بانک

ژنتیکی و پیدایش هر محصولی براي دست یابی  تنوع

و اصالح ارقام زراعی و مقاومت به تنشهاي زنده و 

  .باشد  غیر زنده بسیار مهم می

اگرچه اسپرس بصورت آبی در خیلی از مناطق 

می شود ولی از طرفی یک   کشور و جهان کشت

بوده  اي مفید براي مناطق کم آب علوفه گیاه 

که در برخی موارد قابلیت رقابت ) 1371، کوچکی(

اي از جمله یونجه و شبدر را  هاي علوفه با سایر لگوم

بیشترین تحقیقات در کشور . در شرایط کم آبی دارد

 .O. vicifolia syn. O( بر روي گونه زراعی اسپرس

sativa( هاي مختلف مقایسه ارقام  بوده است که جنبه

 جمعیتهاي اسپرس از جمله تعیین ضرایب گزینش در

مطالعه اثر  ،)1380میرازایی ندوشن و فیاضی، (

هاي مختلف بر عملکرد کیفی و  برداري چین

رزمجو و همکاران، ( اسپرس   هاي بومی توده  کمی

و   ، برآورد توانایی ترکیب پذیري عمومی)1385

   هاي بومی پارامترهاي ژنتیکی عملکرد علوفه در توده

 ، مقایسه نشان)1376ن، تورچی و همکارا( اسپرس

 هاي اسپرس زراعی هاي مختلف اکوتیپ ویژگی

، ارزیابی اسپرس زراعی )1386مهرانی و همکاران، (

 Khorshidi et(ایرانی براي مناطق شرق آذربایجان 

al, 2009( کیفی و  مطالعه ارتباط بین صفات کمی ،

مجیدي و ارزانی، (اسپرس    هاي بومی زراعی در توده

، ارزیابی پتانسیل عملکرد و تنوع ژنتیکی )الف 1388

   هاي بومی و کیفی در توده  صفات زراعی کمی 

،  مطالعه )ب1388مجیدي و ارزانی، ( اسپرس

عملکرد و صفات مورفولوژي از طریق تجزیه به 

 ,Mohajer et al( هاي زراعی عاملها در اسپرس

، بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون اسپرس )2012

، )1391عباسی ( اکید بر صفات زراعیایران با ت

ارزیابی عملکرد علوفه، صفات زراعی و تحمل به 

هاي زراعی  سفیدك پودري در تعدادي از اسپرس

)Jafari et al, 2014( اما در . انجام شده است

هاي وحشی  خصوص ارزیابی صفات زراعی گونه

 )2006(اسپرس موجود در کشور، تنها تحقیق حسنی  

ه اسپرس وحشی و بررسی عملکرد برروي پنج گون

اي در آنها     علوفه و برخی از صفات زراعی و تغذیه

 O. subnitensدر آن تحقیق گونه  بوده است که

Bornm. کیلوگرم    7/2295 با عملکرد علوفه خشک

درصد  14/14با    O. sativaدر هکتار و گونه 

  اند  ههاي برتر معرفی شد پروتئین خام جز گونه

)Hasani 2006( . در صورتی که در سایر کشورها
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ارزیابی و بهره برداري از منابع ژنتیکی وحشی اسپرس 

 123در یک مطالعه از جمله . بیشتر انجام شده است

 .O. viciaefolia, Oتوده از شش گونه 

(Kit.) , O. arenaria .Grosshtranscaucasica 

Steven, 0. tanaeteca, O. inermis DC   و       

O. petraea  براي تولید علوفه و سایر صفات مورد

در همچنین . )UZÍK 1970(اند  مقایسه قرار گرفته

توده  297بر روي صفات زراعی  یک مطالعه دیگر

کشور  19هاي مختلف اسپرس از  تحت گونه

. اختالفات زیادي در عملکرد بذر و علوفه بدست آمد

آفت  به ولی طی چهار سال آزمایش هیچ توده مقاو م

, Sphenoptera  .ScopDipsophecia scopigera 

Gory & Laportecarceli   که خسارت زیادي به

 زند بدست نیامد هاي گیاه در ترکیه می ریشه

)Buyukburc et al,  1991(.  

هاي زراعی و مورفولوژیکی،  بعد از بررسی

اسپرس براي  مختلفهاي  گونهتعیین قرابت ژنتیکی 

هاي وحشی در  اده از گونهبهره برداري و استف

در این . باشد  تحقیقات پري بریدینگ ضروري می

 .Oهاي  گونه زراعی را با گونهها قرابت   بررسیراستا 

hajastana Grossh.  ،   O. cornuta (L.) Desv 

،O. huetiana Boiss., O. atropatana Boiss.  

var. grandiflora Aktoklu., O. Montana DC.   و

 O. cornuta (L.) Desv نشان داده است )Okcu et 

al,  2013 .( همچنین مشخص شده است که

هاي جمع آوري شده از نواحی غربی اروپا در   اسپرس

مقایسه با نواحی شرقی اروپا و آسیا حتی در یک 

. )Carbonero et al,  2012(باشند   گونه متفاوت می

  ,Toluei et al( طلوعی و همکاران در ایران نیز

هاي مختلف اسپرس در  اند که گونه نشان داده )2012

متفاوت بطور مجزا از یکدیگر   هاي اقلیمی  مکان

هاي شمال  اند، به عبارت دیگر گونه  تکامل یافته

و   شرقی و شمال غربی به دلیل تفاوت شرایط اقلیمی

لذا در بهره برداري . اند خاکی از یک دیگر جدا شده

یه ارقام تجارتی باید به این از این مواد در جهت ته

  .نکته توجه نمود

هاي  از طرفی تحقیقات سیتوژنتیک در گونه

مختلف اسپرس که در کشور و سایر کشورها انجام 

 Carbonero et al,  2013; Smýkal et(شده است 

al,  2015; Toluei et al,  2013(  در بهره برداري

بسیار مهم  نژادي هاي به پالسم اسپرس در برنامه از ژرم

 .O. viciifolia  Scopگونه زراعی اسپرس . باشد  می

بوده در  7 تترا یپلوئید با عدد پایه کروموزومی

هاي این گونه ممکن است   حالیکه برخی از جمعیت

استفاده . )Carbonero et al,  2013(دیپلوئید باشند 

هاي   هاي وحشی در سیستم و بهره برداري از گونه

مهم است که در برخی موارد به اي     زهاند ا زراعی به

دلیل عدم وجود تنوع مناسب در صفات مطلوب 

اسپرس زراعی، از تششع مواد رادیواکتیو همانند 

Co60 ) براي ایجاد تنوع ) 60کبالت با جرم مولکولی

Bag(استفاده شده است  cı and Mutlu 2011( .

هاي وحشی و  لذا استفاده از وجود تنوع در گونه

تواند این چالش را بر طرف   اوندان اسپرس میخویش

تا در این راستا قابل ذکر است که هرجند که . نماید

کنون بیشتر ارقام تجارتی در این محصول از گزینش 

و به ویژه    )Smýkal et al,  2015(هاي وحشی  توده

آنها  )Yunfei et al,  1995( اي از گزینش توده

هاي وحشی  گونهها و  اند  ولی توده حاصل شده

اسپرس این قابلیت را دارند که در مناطق مختلف از 

جمله مناطق کم باران بکار گرفته شوند تا علوفه 

  . مناسبی تولید نمایند
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هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی به منظور بهره 

برداري و استفاده از آن در صفات مهم زراعی بیش 

طوري که  باشد، به  اسپرس وحشی می   گونه 20از 

هاي زراعی  بتوان از این تنوع بطور مستقیم در سیستم

و یا با وارد کردن آن به ) 1389عباسی و همکاران (

در  )Sharma et al, 2013(هاي زراعی اسپرس  گونه

  . نژادي این محصول استفاده کرد به تحقیقات آینده 

  ها مواد و روش

هاي  از گونه توده 159بذر ، 1384در شهریور 

رس وحشی جمع آوري شده توسط عباسی و اسپ

موجود در بانک ژن گیاهی ملی ) 1387(همکاران 

، در مزرعه موسسه اي در یک طرح مشاهدهایران 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج با 

دقیقه شرقی و عرض  6درجه و  51طول جغرافیایی 

متري از  1321دقیقه شمالی و ارتفاع  49درجه و  35

هاي اقلیمی در   مشخصه. طح دریا کشت گردیدس

به شرح محل انجام آزمایش  ساله 30دوره آماري 

  :استذیل 

میلیمتر و  251میانگین بارندگی سالیانه حدود 

ثبت  mm 4/374 و حد اکثر mm 3/89 حد اقل

درصد و فصل  3/42فصل زمستان با  .گردیده است

را در درصد بیشترین و کمترین سهم  5/1تابستان با 

حداقل و حد اکثر  .اند  داشتهبارش سالیانه بر عهده 

درجه و میانگین سالیانه  42و  - 20مطلق دما به ترتیب 

ماه تیر با میانگین . بوده است درجه سانتیگراد 1/14نیز 

درجه سانتیگراد به  2/1درجه سانتیگراد و دي با  26

ترتیب گرمترین و سردترین ماه سال محسوب 

هاي حرارتی باالتر از  وع واحدمجم .شوند می

هاي حرارتی  درجه روز و مجموع واحد 5175صفر

 .است بودهدرجه روز بدست  2334باالتر از ده 

هاي صفر،  میانگین تعداد روزهاي یخبندان با آستانه

میانگین سالیانه و  روز  7و  76،24به ترتیب  -10و  - 5

درصد و میانگین حداکثر وحداقل  52رطوبت نسبی 

جمع تبخیر  .باشد درصد می 38و  72به ترتیب  آن

ثبت میلیمتر  2184بالغ بر  A سالیانه از تشت کالس

 375میلیمتر و تیر با  26دي با متوسط ماه .  شده است

میلیمتر به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار تبخیر را 

میانگین ساعات آفتابی سالیانه در طی   .بودنددارا 

ساعت به ثبت رسیده  2899دوره آماري برابر با 

باد غالب در کرج که بر مبناي سه نوبت  .است

محاسبه گردیده است، ) صبح، ظهر و عصر (دیدبانی 

متر بر ثانیه  4/3در جهت شمال غربی و متوسط آن 

  .)1394اداره کل هواشناسی استان البرز، (بوده است 

خاك مزرعه دراراي قابلیت نفوذ پذیري متوسط تا 

حوضه رشد ریشه گیاهان از بافت متوسط  سریع و در

. سنگریزه دار برخوردار بود  هاي تا سنگین با الیه

میزان ماده آلی خاك بطور متوسط حدود نیم  در 

صد بوده و کیفیت آب آبیاري  بر اساس تجزیه آب 

و قابلیت هدایت الکتریکی  8تا  8/7داراي اسیدیته 

(EC) 490  و بر طبق میکرو موس بر سانتیمتر  600تا

نقشه کیفیت آب اطلس منابع آبهاي ایران از نوع بی 

  .بود (HCO3)کربناته 

سانتیمتر و  50در روي دو خط به فاصله  تودههر 

سانتیمتر کشت  10متر و فاصله روي خطوط  2بطول 

بین هر دو ها تصادفی شده بودند و   توده. گردید

فاصله  شدند  یک مترنمونه که روي یک خط کشت 

روز و وجین بطور دستی  8آبیاري هر . گرفتقرار 

هیچ گونه تغذیه کمکی در طول آزمایش  .شدانجام 

سال استقرار گیاه در  دودر طی  . استفاده نگردید

 زمین با استفاده از دستورالعمل موجود صفات
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مطابق  موروفولوژیکی و فنولوژیکی هر توده- زراعی

  . )IPGRI 1984( دگردیدنارزیابی جدول یک 

تمایل به مرکز و پراکندگی و  رامترهاي آماري پا

تجزیه . ها محاسبه شدند توزیع صفات در داده

در تجزیه . رگرسیون به روش گام به گام انجام شد

میانگین هر صفت  "وارد"کالستر به روش اي     خوشه

هاي یک گونه بعنوان داده مورد  در مجموع توده

ر روي میانگین ها ب تجزیه به عامل. استفاده قرار گرفت

در هر صفت به تفکیک گونه با   هاي کمی  داده

استفاده از چرخش وریماکس و بر اساس تجزیه به 

توسط نرم محاسبات آماري . جزء اصلی انجام شد

   .انجام  شدند  Spss 9.1, Excelافزارهاي 

  

  موروفولوژیکی اسپرس و واحد و روش ارزیابی آنها-صفات زراعی -1جدول

  روش یا واحد ارزیابی  صفت  ردیف

  اي بوته 4افراشته      3نیمه افراشته      2وابیده     خ 1  شکل رشد  1

  )از اول فروردین به بعد(روز   تعداد روز تا گلدهی  2

  )گیاه بطور تصادفی 10میانگین ( در برگ چهارم یا پنجم از سطح زمینشمارش،   تعداد جفت برگچه  3

  )گیاه بطور تصادفی 10انگین  می(ر ساقه اصلی د  تعداد گره در مرحله گلدهی  4

  )گیاه بطور تصادفی 10میانگین (ن  از سطح زمی هاي سوم و چهارم گرهبین   )cm( فاصله میانگره   5

  )گیاه بطور تصادفی 10میانگین (سانتیمتر   طول گل آذین  6

 )گیاه بطور تصادفی 10انگین یم(سانتیمتر   طول دم گل آذین 7

  زرد 12اي       قهوه-زرد 11قرمز تیره     10     قرمز صورتی 9  سفید صورتی 1  رنگ گل  8

روز بعد از چین برداري محاسبه شده و عدد حاصله بر تعداد  15تا  10ارتفاع ساقه ( cm/day  سرعت رشد مجدد  9

  )گردد  تقسیم می) روز 15تا  10(روز 

  )بعد محاسبه شد از اول فروردین به(روز   تعداد روز تا رسیدگی بذر  10

  گرم  دانه  500وزن   11

  گرم  نیام  500وزن   12

    نسبت بذر به نیام  13

  بلند 4    کوتاه 3  تکمه اي 2    ندارد 1  خارداري نیام  14

حساسیت به سفیدك سطحی   15

  برگ در آخر فصل
  حساس 9  نیمه حساس  5    مقاوم 1

  یادریزش ز 9  ریزش کم 5  بدون ریزش1  به ریزش نیام مقاومت  16

  )گیاه بطور تصادفی 10انگین می(متر  سانتی  گلدهی % 50ارتفاع گیاه در   17

  کرك متراکم 9    کرك پراکنده 5    بدون کرك 1  کرکرداري گیاه  18

  )تمام ساقه عنابی(زیاد  9  متوسط     5    )اکثرا سبز(ناچیز  1  وجود رنگ عنابی در ساقه  19

  

  نتایج و بحث

ی و تمایل به مرکز پارامترهاي آماري پراکندگ

هاي وحشی   صفات زراعی و مورفولوژیکی اسپرس

عادت رشد در این . نشان داده شده است 2در جدول 

. ها از خوابیده تا نیمه افراشته و افراشته متغییر بود گونه

هایی با حالت رشد خوابیده  بیشترین فراوانی را توده

ز توده نی 20تعداد حدود . داشتند) توده 50بیش از (

حالت رشد افراشته را نشان دادند که از نظر زراعی 
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  )Frame et al,  1998(باشد  صفت مطلوبی می

          ها از بدون کرك در کرکداري در این گونه

O. crista-galli  (L.) Lam. تا کرك متراکم در  

O. hohenackeriana   رنگ ساقه از . متفاوت بود

بر عکس گونه . کرد  یاي ارغوانی تغییر م سبز تا قهوه

هایی با ساقه  در اینجا توده) 1391عباسی، ( زراعی

. اي ارغوانی بیشترین فراوانی را داشتند کامال قهوه

                         میانگین این صفت از کامال سبز در

O. scorbiculata Boiss.   تا کامال ارغوانی در      

O. Buhseana Boiss , O. pulchella Schrenk  
  95تا  2طول ساقه در گلدهی از . کرد  تغییر می

کرد   سانتیمتر تغییر می 4/21سانتیمتر با میانگین 

 5/2میانگین این صفت در گونه از ). 2جدول(

 .O. gypsicola Rech.f. , Oهاي  متر در گونه سانتی

Aucheri Boiss.  سانتیمتر به ترتیب  28و  32، 34تا

                  ، O. subnitens Bornmهاي  در گونه

O. schahensis Bornm  وO. Bungie ر بودمتغی .

شود سه گونه اخیر پتانسیل خوبی   بنابراین مالحظه  می

تعداد جفت برگچه در برگ . براي تولید علوفه دارند

که از عوامل افزایش کیفیت تغذیه علوفه است 

)Frame et al,  1998(   جفت برگچه 5/10تا  1از 

متغییر بود که از مقدار  جفت برگچه 2/6با میانگین 

کمتر ) 1391عباسی، (آن در گونه زراعی اسپرس 

میانگین این صفت در گونه از یک جفت برگچه . بود

               ، O. Haussknechti Boissهاي  در گونه

O. Sojakii Rech. f و O. gypsicola  جفت  9تا

اگرچه   .متغیر بود O. pulchella برگچه  در گونه

هاي وحشی  میانگین تعداد جفت برگچه در گونه

ولی ) 1391عباسی، (نسبت به گونه زراعی کمتر بود 

بدلیل وجود سطح بیشتر در هر برگچه در برخی از 

هاي وحشی انتقال برخی از صفات مطلوب از  گونه

هایی که تعداد جفت برگچه و سطح بیشتري  گونه

یفیت علوفه آن را که قسمتی دارند به گونه زراعی ک

باشد زیاد دچار  از آن ناشی از تعداد جفت برگچه می

تا  10تعداد روز تا گلدهی از . کاهش نخواهد کرد

). 2جدول(روز در تغییر بود  41روز با میانگین  77

روز،   4/38هاي زراعی،  میانگین این صفت از توده

ولی در صورت نیاز به ) 1391عباسی، (بیشتر بود 

هاي زراعی و وحشی براي  گلدهی همزمان گونه

نژادي،  با مدیریت در چین برداري  انجام تحقیقات به

هاي مختلف این  هاي زراعی و تاریخ کشت توده

طول گل آذین که از . توان تنظیم کرد همزمانی را می

سانتیمتر  50تا  1باشد  از   اجزاي مهم عملکرد بذر می

سانتیمتر بود  که  7/9 میانگین این صفت. متغییر بود

هاي گونه زراعی  نزدیک به مقدار آن در توده

           سانتیمتر در 1میانگین این صفت از . باشد می

O. subacaulis  Boiss  سانتیمتر در 38تا              

O. schahuensis همچنین تعداد خوشه . متغییر بود

در ساقه اصلی که از اجزاي موثر در عملکرد بذر 

 خوشه در  15تا    O. Aucheriخوشه در  1است، از 

O. Shahpurensis  Rech.f   خوشه  4/4با میانگین

هایی  بیشترین فراوانی توده مربوط به نمونه. متغیر بود

خوشه بود میانگین این صفت در گونه زراعی  4با 

بیشتر از ) 1391عباسی، (خوشه در ساقه  5/5

هاي وحشی در  ونهبنابراین گ. هاي وحشی بود گونه

به نژادي این صفت که از اجزاي عملکرد بذر 

مگر اینکه از . باشد، تاثیر مثبت نخواهد داشت  می

طریق انتقال صفت مقاومت به ریزش به نمونه زراعی 

با کاهش ریزش بتوانند در افزایش بذر تاثیر گذار 

سانتیمتر با میانگین  20تا  1طول دم گل آذین از . باشد

بیشترین فراوانی در این . یمتر در تغییر بودسانت 97/7
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 10تا  4هایی با طول دم گل  صفت مربوط به نمونه

هاي  مقاومت به ریزش نیام از نمونه. سانتیمتر بود

 25مقاوم تا حساس متغییر بود که  بیشترین فراوانی با 

وجود چنین . هاي مقاوم بود توده مربوط به نمونه

هاي  ل این صفت به نمونهتواند در انتقا  فراوانی می

زراعی که عمدتا حساس به ریزش نیام هستند 

با   O. psorleifoliaگونه . مفید باشد) 1391عباسی، (

حساس ترین گونه وحشی به ریزش نیام  9میانگین 

      ،O. schahaunsiهاي   بود در صورتی که گونه

O. mazanderanica  و O. Haussknechtii  با

تحمل به . به ریزش نیام بودند متحمل 1میانگین 

هاي کامال  هاي وحشی از توده سفیدك برگ در گونه

میانگین . هاي کامال متحمل دیده شد حساس تا توده

 O. mazanderanicaهاي  این صفت در گونه

Rech.f. و O. Haussknechtii  متحمل  1با میانگین

دانه از  500میانگین وزن . ترین مقدار را نشان داد

گرم در  06/6گرم با میانگین  75/13تا  83/2

که ریز ترین ) 2جدول(هاي وحشی متغییر بود  گونه

گرم در  4با میانگین  O. hohenackerianaها را  بذر

با   O. schahaunesisدانه در گونه و بیشترین را  500

  . دانه نشان دادند 500گرم در  11میانگین 

وحشی  هاي در این تجزیه  گونه: تجزیه خوشه اي

در خوشه اول ). 1شکل(در چهار خوشه ظاهر شدند 

 O. crista-galli ، O. caput-galli. (L.)هاي  گونه

Lam.    O. Bungie ،O. pulchella  و O. persica 

Širj. & Rech. f این گروه عمدتا . قرار گرفتند

 .Oبه جز (گیاهانی پر برگ با عادت رشد خوابیده 

pulchella (هاي نازك و  دلیل ساقهکه به . بودند

تعداد زیاد برگ و برگچه جهت تعلیف دام به ویژه 

 .Oالبته فقط گونه . در مراتع داراي اهمیت هستند

pulchella  هاي زراعی را  قابلیت توسعه در سیستم

ها در یک  دارد که در این خوشه جداي از بقیه گونه

  ).1شکل(زیر خوشه مجزا ظاهر شده است 

       ،O. hohenackerianهاي  در خوشه دوم گونه

O. subnitens،O. amoena ، O. chorassanica ، 

O. subacaulis ، O. schahuensis  قرار گرفتند

هایی عمدتا با رشد  این خوشه داراي گونه). 1شکل(

افراشته و نیمه افراشته بوده که داراي پتانسیل تولید 

ا هاي زراعی میب باالي علوفه بوده و مناسب سیستم

 O. subnitens و  O. hohenackerianaشند به ویژه 

در  O. schahuensisدر یک طرف این خوشه و 

هاي پر پتانسیل  طرف دیگر این خوشه  از گونه

به تنهایی  O.gauoba در خوشه سوم گونه. باشند  می

باشد ولی   قرار گرفت که اگرچه داراي ساقه کوتاه می

بوده که مجموعا  داراي گل آذین و دم گل آذین بلند

لذا در کنار خوشه دوم . رسد  سانتیمتر می 40به طول 

خوشه چهارم متشکل .  البته با فاصله قرار گرفته است

و عمدتا توسط ) 1شکل(از سه زیر خوشه بود 

در . شدند  مشخص میگیاهانی با پتانسیل علوفه پایین 

            و   O. heliocarpaهاي  زیرخوشه اول گونه

O. scrobiculata در زیر خوشه دوم                     

O. gypsicola،  O. mazanderanica  و                   

O. Buhseana هاي و در زیر خوشه سوم گونه          

O. atropatana، O. psoraleifolia و                       

O. Haussknechtii  خوشه ). 1شکل(قرار گرفتند

ها  یر خوشهاز سا 25چهارم در همان ابتدا در فاصله 

جدا شده بود و چون صفات زراعی در تهیه این 

دندروگرام استفاده شده بودند بنابراین کمترین 

هاي این خوشه با  شباهت را براي صفات زراعی گونه

هاي  سه خوشه دیگر دارند و استفاده آنها در سیستم
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  .شود  توصیه میها  زراعی در آخرین مرتبه بعد از دیگر زیر خوشه
  

  

هاي وحشی موجود در  پارامترهاي آماري تمایل به مرکز و پراکندگی صفات زراعی مورفوفنولوژیکی ژرم پالسم اسپرس -2جدول

 بانک ژن گیاهی ملی ایران

 میانگین

خطاي 

 )مد(نما  استاندارد 

انحراف 

  صفت بیشینه کمینه استاندارد

 عادت رشد 3 1 85/0 1 09/0 78/1

 کرکداري 3 1  3  

 cm طول ساقه در گلدهی 95 2 75/12 10 25/1 42/21

 تعداد گره در شروع گلدهی 8 1 15/1 3 11/0 06/3

 تعداد برگ در گلدهی 12 3 01/2 5 19/0 98/6

 تعداد جفت برگچه 5/10 1 09/2 5 20/0 16/6

 گلدهی% 50تعداد روز تا  77 10 37/13 45 32/1 02/41

 رنگ ساقه 9 1  9  

  cm ل گل آذینطو 50 1 9 1 88/0 74/9

 شکل گل آذین 1 1  1  

 رنگ گل 12 1  11  

 تعداد خوشه در ساقه 15 1 12/2 4 21/0 39/4

 cm طول دم گل آذین 20 1 58/4 8 45/0 97/7

 تعداد روز تا رسیدگی 117 56 65/16 80 86/1 63/79

 )cm/day(سرعت رشد مجدد  83/2 23/2 42/0 23/2 30/0 53/2

 مقاومت به ریزش نیام 9 1 9/2 1 40/0 61/3

 )cm/day(سرعت رشد مجدد  46/2 88/0 79/0 88/0 46/0 64/1

 cm طول ساقه سال دوم 25/96 5 58/22 35 61/4 59/42

 تعداد روز تا گلدهی سال دوم 92 33 78/10 49 2 50

 حساسیت به سفیدك سطحی 9 1 61/3 9 65/0 39/5

 g نیام 500وزن  1/43 27/7 39/9 5/17 56/1 64/22

 g بذر 500وزن 75/13 83/2 43/2 7 37/0 06/6

 %نسبت بذر به ساقه 32/68 8/10 28/11 8/10 96/1 94/26

 خارداري نیام 4 3 39/0 3 07/0 18/3

 رنگ نیام 14 9  10  

 رنگ بذر 14 9  14  
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تجزیه و تحلیل چند متغییره از : تجزیه به عاملها

ها،  تمایز و تیین ژنوتیپ ها براي جمله تجزیه به عامل

هاي گیاهی بر اساس صفات ارزیابی  ها و گونه توده

عباسی، (شده در گیاهان مختلف از جمله اسپرس 

، گندم نان و دروم )1388؛ مجیدي و ارزانی، 1391

و سورگوم ) 1390علیمحمدي ومیرمحمدي (

در تحقیق حاضر . استفاده شده است) 1382عباسی، (

عامل اول در تجزیه  4عه توسط از واریانس جام% 79

صفات زراعی موثر در پتانسیل . به عاملها توجیه شد

و کیفی علوفه همانند تعداد برگ و   تولید کمی 

برگچه، و طول ساقه در گلدهی با ضرایبی بیش از 

بیشترین تاثیر را در عامل اول داشتند درصورتیکه  7/0

عامل دوم بیشتر توسط صفات عادت رشد و صفات 

یشی گیاه از قبیل تعداد روز تا گلدهی، طول دم زا

). 3جدول (گرفت   گل و دمبرگ تحت تاثیر قرار می

ها در باي پالت حاصل از دو عامل اول  پراکنش گونه

بر این اساس تمام . نشان داده شده است 2در شکل

هایی که داراي پتانسل باالي تولید علوفه و  گونه

اعی را داشتند در هاي زر قابلیت استفاده در سیستم

در (قرار گرفتند ) 1عامل (مقادیر مثبت محور عرضها 

هایی با  ، برعکس  گونه)پالت 2و  1هاي  بخش

پالت در  4و  3پتانسیل تولیدعلوفه پایین در بخشهاي  

بنابراین ). 2شکل(مقادیر منفی عامل اول قرار گرفتند 

اي را تایید نمود و  این تجزیه هم نتیجه تجزیه خوشه

    ،O. crista-galliهاي  مچنین نشان داد که گونهه

O. caput-galli. ،O. Bungi ،O. pulchella،       

O. persica ، O. hohenackeriana،                   

O. subnitens ، O. amoena ، O. chorassanica ، 

O. subacaulis  و O. schahuensis   براي به

هاي زراعی و تولید علوفه مناسب  گیري در سیستمکار

  .اشندب  می

  

  
هاي وحشی بر اساس روش  مورفولوژیکی به تفکیک گونه در اسپرس -هاي صفات زراعی دندروگرام حاصل از میانگین داده -1شکل 

  شده Z scoreهاي  وارد و داداه
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نک ژن هاي وحشی اسپرس موجود در با هاي گونه ضرایب صفات در عواملی با مقدار ویژه بیش از یک در تجزیه به عامل- 3جدول 

  گیاهی ملی ایران

 صفات عامل

4 3 2 1  

 عادت رشد 107/0 626/0 285/0 480/0

 کرکداري 616/0- 627/0 031/0 111/0

 طول ساقه در گلدهی 774/0 075/0 232/0 280/0

 تعداد گره در شروع گلدهی 639/0 182/0 -628/0 -176/0

 تعداد برگ در گلدهی 767/0 298/0 253/0 -270/0

 تعداد جفت برگچه 803/0 -238/0 -233/0 358/0

 گلدهی% 50تعداد روز تا  -091/0 713/0 -179/0 -534/0

 رنگ ساقه 653/0 -121/0 087/0 -182/0

 طول گل آذین 013/0 831/0 157/0 262/0

 تعداد خوشه در ساقه 310/0 179/0 838/0 333/0-

 طول دم گل آذین 253/0 730/0 -514/0 010/0

  

ي صفات مورفولوژیکی در برآورد بکارگیر

هاي مختلف و گزینش  تنوع ژنتیکی و تبیین توده

عزیزیان (ها در تحقیقات مختلف از جمله گندم  توده

در تحقیق . بکار گرفته شده است)  1393و همکاران 

-حاضر نیز با بکارگیري صفات زراعی

مورفوفنولوژیکی تنوع باالیی براي اکثر صفات مهم 

هاي مختلف اسپرس وحشی نشان  زراعی در گونه

تواند در تهیه ژرم پالسم   وجود این تنوع می. داده شد

هاي به نژادي اسپرس راه گشا  مناسب براي برنامه

البته همچنان که تحقیقات مختلف داخل و . باشد

 ,Carbonero et al(خارج کشور نشان داده است 

2012; Toluei et al, 2012( هایی با منشاء  نمونه

وجغرافیایی متفاوت، حتی در یک گونه داراي اک

باشند که در   ویژگیهاي متفاوتی در صفاتشان می

  . برداري از آنها بایستی به این نکته توجه نمود بهره

هاي  عالوه بر استفاده مستقیم از تنوع موجود در گونه

هاي زراعی  وحشی جهت بهره برداري در سیستم

ال به آن اشاره که در با) 1389عباسی و همکاران (

هاي وحشی با گونه  شد، با توجه به تعیین قرابت گونه

  ,Okcu et al(هاي مولکولی   زراعی توسط تکنیک

توانند به   هاي وحشی بررسی شده می گونه )2013

هاي ژنی ثانویه و ثالثیه گونه زراعی در  عنوان خزانه

تحقیقات پري بریدینگ اسپرس در نیل به ارقام با 

. ب زراعی مورد بهره برداري قرار گیرندصفات مطلو

با توجه به  O. atropatanaدر این خصوص گونه 

با   )Okcu et al,  2013(تحقیقات اوکو و همکاران 

گونه زراعی قرابت داشته که در مواد مورد بررسی در 

این تحقیق نیز وجود دارد، البته این گونه داراي 

در صورت داشتن  باشد و  پتانسیل تولید علوفه باال نمی

تواند در بهره برداري و انتقال  سایر صفات مطلوب می
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از . صفت مربوطه به گونه زراعی مفید واقع شود

                             ،O. subnitensهاي  طرفی گونه

O. hohenokeriana  وO. khorasanica هاي  گونه

هستند در صورتی  7  دیپلوئید با عدد پایه کروموزومی

لوئید بوده هاي اسپرس زراعی تتراپ که گونه

)Bandara et al, 2013; Karamian et al,  2012; 

Ranjbar et al, 2012; Ranjbar et a.,l 2009(  لذا

. نژادي بایستی به این نکته توجه نمود به در مطالعات 

در نهایت باید گفت که استفاده از ژرم پالسم 

هاي وحشی اسپرس در این تحقیق در مطالعات  گونه

معرفی منابع جدید علوفه چه  پیشرفته به منظور

عباسی و (بصورت استفاده مستقیم از تنوع موجود 

و یا از طریق انتقال ژنهاي مفید از ) 1389همکاران، 

 ,Sharma et al(هاي وحشی به گونه زراعی  گونه

نژادي در جهت معرفی ارقام  هاي به  در فعالیت )2013

ه و کولتیوارهاي جدید و مناسب براي شرایط هرمنطق

 .بایستی صورت گیرد

    

  

  هاي وحشی اسپرس در پالت حاصل از دو عامل اول در تجزیه به عامل ها پراکنش گونه -2شکل 

  

  سپاسگزاري

این تحقیق قسمتی از طرح تحقیقاتی شماره 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  12-100- 81375

لذا نویسنده بدین وسیله . جهاد کشاورزي است

دردانی خود را از مدیریت محترم مراتب سپاس و ق

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و به ویژه 

مدیریت محترم بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر 

به جهت ) بانک ژن گیاهی ملی ایران(توارثی گیاهی 

  .دارد  فراهم کردن بستر مناسب انجام تحقیق ابراز می
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Abstract 

Sainfoin is a forage legume that can be cultivated in irrigated and rainfed areas. This study 

was conducted to study genetic diversity in agro-morpho phonological traits of Onobrychis 

germplasms for exploiting in sainfoin breeding programs. A total of 159 accessions belong to 20 

species, naturally distributed in the country, were planted in field. Nineteen agro-morpho 

phonological traits were characterized in these materials over 2 years. There was high degree of 

diversity in the studied traits. Species were divided into 4 clusters based on cluster analysis. In 

this analysis, those species with similar agronomic traits revealed in the same cluster. In factor 

analysis, the first factor was affected by forage quantitative and qualitative traits, whereas 

generative characters had the most effect on the second factor. Produced bi-plot in factor analysis 

confirmed cluster analysis results.  Based on theses analysis, wild species of O. pulchell 

Schrenk., O. hohenackeriana C.A.Mey, O. subnitens Bornm.,  O. chorassanica Bunge and O. 

schahuensis Bornm were proposed as suitable species for forage production.  

 

Key words: Sainfoin  (Onobrychis), factor and cluster analysis, agronomic traits 
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