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چکیده
Onobrychisاسپرسمختلفهايجمعیتارزیابیمنظوربه sativaلحاظ عملکرد و ازایرانطبیعیمنابعژنبانکدرموجود

سال تکرار به مدت دوهاي کامل تصادفی در دوجمعیت در قالب طرح بلوك99تعداد،و صفات زراعیکیفیت علوفه، عملکرد بذر
ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد عملکرد علوفه و بذر،: صفات کمی شامل. در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج کشت شدند

خام، درصد قابلیت هضم، درصد پروتئین:به سفیدك و صفات کیفی شاملآذین، وزن هزار دانه، درصد مقاومتبذر در گل
.گیري شدندفیبرخام و درصد خاکستر کل اندازه،(ADF)فیبر نامحلول در شوینده اسیدي هاي محلول در آب، درصد کربوهیدرات

از لحاظ . ها از لحاظ صفات کمی برتري داشتندنسبت به دیگر جمعیت)تهران(8206و )کرج(3001هاي نتایج نشان داد که جمعیت
نتایج تجزیه .بودنداولویت در ها به دیگر جمعیتنسبت) خلخال(11815و ) کرج(3001هاي عملکرد و کیفیت علوفه جمعیت

. دار داشتندهمبستگی نشان داد که عملکرد علوفه و بذر با صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی همبستگی مثبت و معنی
و ADFذین، درصد قابلیت هضم، درصد خاکستر مثبت با درصد آرابطه بین درصد پروتئین با صفات عملکرد بذر، تعداد بذر در گل

ها درصد کل تنوع حاکم در بین جمعیت50اول توانست بیش از مؤلفه هاي اصلی، سهمؤلفهدر تجزیه به . دار بودفیبرخام منفی و معنی
ها در فاصله جمعیتاي خوشهتجزیه در.درصد بود11و17، 23ترتیب هبتا سهیکمؤلفه مقادیر درصد واریانس . کندرا توجیه
اول و دوم حاصل از تجزیه به مؤلفه ها بر اساس دو بندي جمعیتبندي با گروهاین گروه. گروه قرار گرفتنددر چهار5/18اقلیدسی 

.ی که در یک گروه قرار گرفتند داراي صفات مشترك بودندیهاجمعیتالبته . هاي اصلی مطابقت داشتمؤلفه

.، کیفیت علوفه، صفات زراعیعملکردارزیابی،اسپرس،: کلیديهايواژه

قدمهم
زیر تیره ، Leguminosaeاسپرس گیاهی از تیره 

Papilionaceae ، قبیلهHedysareaeو جنس
Onobrychis که داراي پایداري مطلوب و از گیاهان است

این جنس شامل بیش از . اي استبا ارزش مرتعی و علوفه

یکساله و چندساله است که در نواحی صد گونه گیاه علفی
56حدود در ایران.اندویژه خاورمیانه پراکندههاي بمدیترانه

،گونه آن انحصاري هستند27وجود دارد که اسپرس گونه 
نهاي این جنس به دلیل خوشخوراك بودگونهکه طوريبه

,Mozaffarian(اي و مرتعی دارندارزش علوفه 2006.(
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آب کافی مین أتروي کشاورزي پیشمهمترین چالش
خشک جهان ویژه در مناطق خشک و نیمهبراي تولید غذا به

در این راستا استفاده از گیاهانی که بتوانند در شرایط . است
,Diouf(باشندداراي اولویت میدیم کشت شوند  2003.(

دلیل داشتن ریشه مستقیم و طویل با ه باسپرس گیاه 
نسبت مقاومی بهگیاه ،شرایط خشکیانشعابات فرعی در 

،مقاومت به خشکی و سازگار بودن به شرایط کم باران.است
اسپرس را براي کشت در دیمزارها و مراتع گیاه مطلوبی 

که در نواحی کوهستانی و مرتفع طوريبه،ساخته است
شوند رشد هایی که بطور موقت آبیاري میویژه خاكبه

Jefferson(خوبی دارد et al., Kokhو1994 et al.,

مقاومت مانندهاي اکولوژیکی داشتن برتريبدلیلو ) 1972
ومیزان پروتئین باال، خوشخوراکی باال، به آفات یونجه

اي با توان رشد باال نوان یک گیاه علوفهعبهمقاومت به سرما 
هایی که یونجه توانایی قابل مقایسه با یونجه بوده و در خاك

این گیاه در بهار زودتر از . کندبه خوبی رشد میرشد ندارد
یونجه سبز شده و بر خالف یونجه در طول تابستان سبز 

خوب براي گزینش یک اسپرسبنابراین ،ماندباقی می
باشدمیو حیوانات وحشی داممخروبه، تغذیه اصالح مراتع 

)Koivisto & lane, 2001; Miller & Hoveland,

1995; Prevost et al., 1987 ; Elçi et al., 1995;

Stevens & Monsen, در هاي انجام شده بررسی).2004
روي گیاه اسپرس کمی و کیفی تنوع صفات رابطه با

در .استتنوع صفات فوق در این گیاه وجود دهنده نشان
بر )Arzani)2009و Majidiتحقیقات انجام شده توسط 

توده اسپرس 10روي بررسی صفات زراعی و کیفی در 
Onobrychis vicifolia دار وجود اختالف معنیازنشان

تعداد گره، تعداد ساقه،(براي تمام صفات مورد بررسی 
.بود) درصد فیبر، پروتئین و عملکرد علوفه

& Mohajerدر آزمایش دیگري  et al., 2013) (
رفولوژیکی ومطالعه تنوع و رابطه بین صفات ممنظوربه

Onobrychis sativaجمعیت از اسپرس 12کیفی بین

وزن خشک ءاستثناداري براي تمام صفات بهمعنیتفاوت
در ) 2013(و همکاران Zarrabian. کردندمشاهده گیاه

از اسپرس با استفاده از اکسشن10بررسی تنوع ژنتیکی 
ها اکسشنکه بین ندلکولی نشان دادورفولوژیکی و مصفات م

ها بر اساس صفات اکسشنداري وجود دارد و تفاوت معنی
رفولوژیکی به سه گروه تقسیم شدند که هر گروه م

Rafiee-Hoseini. به خودش را داشتوط بمرهاي شاخص

هاي کمی و کیفی ارزیابی ویژگیدر) Tadayon)2013و 
از Onobrychis vicifoliaاکوتیپ اسپرس 12علوفه در

ئین، فیبر و مقدار بذر تولید نظر وزن تر و خشک، میزان پروت
هاي مختلف و خشک بین اکوتیپشده از نظر وزن تر

.کردندداري مشاهده اختالف معنی
تنوع خصوصیات زراعی و بررسی،هدف از این تحقیق

هاي مختلفدر جمعیتو کیفیت علوفه عملکرد علوفه و بذر 
تا باشدمیمنابع طبیعی ایرانژن اسپرس موجود در بانک 

شناسایی ، هترهاي پرمحصول و داراي کیفیت علوفه بجمعیت
هاي آماري چند متغیره روابط بین شوند و با استفاده از روش

.شودانجام ها جمعیتبندي و گروهصفات

هاواد و روشم
سسه ؤموابسته به(تحقیقاتی البرز ایستگاه در تحقیقاین 

. شداجرا کرجواقع در شهر ) ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل
و عرض 31/51این منطقه داراي طول جغرافیایی 

متر از سطح دریا 1291با ارتفاع 42/35جغرافیایی 
متر و متوسط میلی248یانگین بارندگی سالیانه م. باشدمی

و حداقل 44گراد با حداکثر مطلق درجه سانتی21/16دما 
.باشددرجه می-8مطلق 

این بررسی شامل پالسم مورد استفاده در ژرم
Onobrychis(هاي مختلف اسپرس جمعیت sativa ( بودند

و أمنش1جدول . از بانک ژن منابع طبیعی انتخاب شدندکه 
99در این پژوهش.دهدها را نشان میمشخصات جمعیت

دودر هاي تصادفیجمعیت اسپرس در قالب طرح بلوك
مورد کیفیت علوفهسال براي عملکرد ودوبه مدت تکرار

وجین رویش گیاه در طول دوره .ارزیابی قرار گرفتند
.انجام شدروش دستی نوبت و بهسههاي هرز طی علف
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Onobrychis sativaمختلف اسپرسهايو مشخصات جمعیتأمنش-1ول جد

آوريمحل جمعکد بانک ژنردیفآوريمحل جمعکد بانک ژنردیفآوريمحل جمعکد بانک ژنردیف
کرج6715360خوانسار-اصفهان344082ارومیه135
کرج6815361سمیرم-اصفهان354083میاندوآب236
کرج6915363ارومیه-غربیآذر364404سیلولنا-ارومیه337
کرج7015364چهارمحال بختیاري374824کردستان-سنندج438
کرج7115366اراك-مرکزي385794کرج5181
کرج7215367ارومیه-غربیآذر396604کرج6182
کرج7315370ارومیه-غربیآذر406606قزوین7232
قم7417703ارومیه-غربیآذر416608مرند-شرقیآذر8242
زنجان7519261کردستان426887همدان9281
همدان7619402گالیکش-گلستان437566کرج10325
کامیاران-کردستان7720300تهران448199کرج11334
بناب7820357تهران458200نامشخص12416
اردبیل7920520تهران468204اصفهان13962
اهر8020521تهران478206همدان141174
هشترود8120522اراك-مرکزي488799نامشخص151195
کرمان8220523کرج499054دماوند-تهران161372
فریدن-اصفهان8320572کرج509147گرگان-گلستان171586
طاسران-همدان8421929کرج519262گرگان-گلستان181601
نامشخص8552136کرج529263تبریز-شرقیآذر191674
نامشخص8652142کرج539264زنجان202260
نامشخص8752174خلخال-اردبیل5411815کرج-تهران212399
نامشخص8852175سنندج-کردستان5511941همدان222759
نامشخص8952468کاشان-اصفهان5612243زنوز-شرقیذرآ232979
نامشخص9052521کاشان-مرکزي5712539تبریز-شرقیذرآ242985
نامشخص91150006نامشخص5812542کرج-تهران253001
نامشخص92150021نهاوند-همدان5912552خراسان شمالی263002
نامشخص93150023کبودرآهنگ-همدان6012773خراسان شمالی273013
نامشخص94150028کرج6113771خراسان شمالی283026
نامشخص95150037کرج6213779خراسان شمالی293062
نامشخص96150062اراك-مرکزي6315039کرمان303501
نامشخص97150063ندآذرش-مرکزي6415066گرمسار-سمنان313800
نامشخص98150067کرج6515353شاهرود-سمنان323802
نامشخص99150069کرج6615354کرج-تهران333981

شرح و کیفیت علوفه بهزراعیدر طول آزمایش صفات 
.گیري شدزیر اندازه

از سطح زمین تا انتهاي شاخه اصلی برحسب ارتفاع بوته
مترسانتی
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تعداد شاخه اصلی و فرعی با شمارش 
آذین، پنج بوته در هر کرت بطور تعداد بذر در گل

.گیري شدندصفات فوق در آنها اندازهتصادفی انتخاب و 
.تعداد بوته در کرت با شمارش تعیین گردید

و پس از قطعهاي هر کرت بوته: عملکرد علوفه خشک
.خشک شدن بر حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید

مقدار بذر تولید شده در هر کرت پس از : عملکرد بذر
کیلوگرم سازي جداگانه توزین و برحسب بوجاري و خالص
.شددر هکتار محاسبه 
بوته در هر کرت 5وزن هزار دانه در : وزن هزار دانه

گیري و پس از شمارش و توزین برحسب وزن هزار نمونه
. دانه محاسبه شد

كبه میزان سفیدبا توجه: میزان مقاومت به سفیدك
2، )زیاد متحمل(1رتبه،هاها و میزان سالم بودن بوتهبرگ

به ) حساس(5و)کم متحمل(4، )کم متحمل(3، )متحمل (
. ها داده شدبوته

، DMDدرصد قابلیت هضم(تعیین کیفیت علوفه براي
هاي محلول در آب ، کربوهیدراتCPدرصد پروتئین خام

WSC، فیبر نامحلول در شوینده اسیديADF فیبرخام ،CF

سنج مادون قرمز نزدیک از دستگاه طیف) و خاکسترکل
)NIR ( بر اساس روش ارائه شده توسطJafariو همکاران
با توجه به حجم ،شایان ذکر است.استفاده گردید)2003(

گیري صفات هاي مورد مطالعه براي اندازهزیاد تعداد جمعیت
.هاي دو چین استفاده شدکیفی از ترکیب نمونه

ها انجام شد و خالصه پارامترهاي تجزیه آماري داده
وصیفی براي صفات مورد مطالعه محاسبه آماري آمار ت

. شدگردید و ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات محاسبه 
ها و منظور تعیین سهم هر صفت در تنوع کل، کاهش دادهبه

با ) PCA(هاي اصلی لفهؤتفسیر بهتر روابط از تجزیه به م
جمعیت اسپرس 99صفت بر روي 16استفاده از میانگین 

هاي مورد بررسی، تجزیه بندي جمعیتوهبراي گر. شدانجام 
ر روي بو مقیاس فاصله اقلیدسی Wardبه روش ايخوشه

جمعیت با استفاده از متغیرهاي استاندارد شده انجام شد 99
آماري براي تجزیه. و دندروگرام مربوط به آن رسم گردید

.استفاده شدMinitab16افزار ها از نرمداده

تایجن
، حداقل، حداکثر: خالصه پارامترهاي آماري شامل

و اشتباه استاندارد روي میانگین ضریب تغییرات،میانگین
ه به تعداد جبا تو(آمده است2جمعیت در جدول 99کل 

جمعیت نشان داده نشده 99ایسه میانگین قها مزیاد جمعیت
نتایج نشان داد که دامنه تغییرات برخی صفات مهم از . )است

، مترسانتی40/126لغایت 25/43از ارتفاع بوتهیل قب
عملکرد ، هکتاردر کیلوگرم6763تا420ازعملکرد علوفه

وزن هزار دانه، هکتاردرکیلوگرم5/364تا3/12ازبذر
تا45/62از قابلیت هضمگرم، 87/30تا81/16از 
درصد و 37/26تا10/15از پروتئیندرصد، 09/78

درصد بود 72/22تا17/15ازهاي محلولکربوهیدرات
). 2جدول(

آورده 3همبستگی بین صفات زراعی و کیفی در جدول 
نتایج نشان که عملکرد علوفه با صفات ارتفاع . شده است

بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی و عملکرد بذر همبستگی 
دار و معنیهمبستگی منفی ها کربوهیدراتمثبت و با درصد 

لکرد بذر با صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی عم. داشت
عملکرد علوفه و پروتئین ذین آبذر در گلدو فرعی و تعدا

رابطه بین درصد . دار داشتخام همبستگی مثبت و معنی
قابلیت درصد، ذینآپروتئین با صفات تعداد بذر در گل

ADFدرصدمثبت و با بذرعملکرد وخاکستردرصد،هضم

).2جدول(دار بودفیبرخام منفی و معنیو درصد 
منظور کشف روابط پنهانی هاي اصلی بهلفهؤاز تجزیه به م

داراي مقدار ویژه که لفه ؤم3بین صفات استفاده شد و تعداد 
. استخراج و تفسیر شدند،بودند)یا معنی دار(1بیشتر از 

و 4جدول هاي اصلی درلفهؤمنتایج حاصل از تجزیه به 
هاي یک تا سه لفهؤسهم م. ، نشان داده شده است1شکل

مقادیر نسبی ضرایب .درصد بود11و17، 23ترتیب هب
اول نشان داد که صفات تعداد شاخه لفه ؤمبردارهاي ویژه در 

فرعی، تعداد بذر، درصد پروتئین، درصد قابلیت هضم، 
درصد دیواره سلولی و فیبرخام با ضرایب مثبت و یا منفی با 
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اول همبستگی داشتند و مهمترین صفت براي لفه ؤم
لفه ؤمدر . هستندايخوشهها در تجزیه بندي جمعیتگروه

دوم صفات عملکرد سال اول، وزن بذر چین دوم، ارتفاع 
بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن هزار دانه و درصد 
کربوهیدرات بیشترین سهم را در ایجاد تنوع در بین 

سوم صفات خاکستر، عملکرد لفه ؤمدر . ها داشتندجمعیت
علوفه در سال دوم، وزن بذر در چین اول، تعداد بوته و 
درصد مقاومت به سفیدك بیشترین سهم را در ایجاد تنوع 

ها بر اساس بندي جمعیتبراي گروه.ها داشتندبین جمعیت
به روشايگیري شده از روش تجزیه خوشهصفات اندازه

Wardاسپرس زراعی جمعیت99.استفاده شد)O.

sativa( 4به 5/18، با برش دندروگرام در فاصله اقلیدسی
).2و شکل5جدول (گروه تقسیم شدند 

: داراي ویژگی،قرار گرفتند1خوشه هایی که در جمعیت
آذین، وزن هزار دانه، درصد باال بودن تعداد بذر در گل

بودند قابلیت هضم، پروتئین، کربوهیدرات و خاکستر باال 
)19261 ،17703 ،1674 ،15366 ،15353 ،15039 ،

150028 ،150021 ،12773 ،1174 ،9054 ،8200 ،
8199 ،7566 ،6606 ،5794 ،4082 ،36 ،3062 ،2985 ،
242 ،2260 ،20520 ،19402 ،9262.(

ی یهاقرار گرفتند جمعیت2خوشههایی که در جمعیت
اخه اصلی، بودند که از لحاظ صفات ارتفاع بوته، تعداد ش

تعداد شاخه فرعی، تعداد بذر، تعداد بوته، عملکرد علوفه در 

میانگین سال دوم، درصد پروتئین، کربوهیدرات و خاکستر
، 150069، 15354، 15360، 15361(تري داشتند شبی

150067 ،150006 ،13779 ،13771 ،1372 ،12539 ،
11815 ،52175 ،52136 ،37 ،3501 ،334 ،3026 ،
3013 ،3002 ،2759 ،20523 ،20357 ،1601 ،15370 ،

15364 ،962 ،9263 ،8204 ،6887 ،6608 ،6604 ،
52521 ،52468.(

قرار گرفتند در فاکتورهاي 3خوشه هایی که در جمعیت
ارتفاع، تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد بذر، 
تعداد بوته، عملکرد علوفه در سال اول، عملکرد علوفه در 

عملکرد بذر در چین اول و دوم، وزن هزار دانه، سال دوم، 
درصد هضم، پروتئین و خاکستر بر بقیه اولویت داشتند 

)4083 ،3001 ،2979 ،281 ،21929 ،20522 ،181 ،
1586 ،15363 ،150023 ،12542 ،1195 ،11941 ،

52142 ،416 ،9147 ،8799 ،8206.(
ی یهاقرار گرفتند جمعیت4خوشههایی که در جمعیت

ستند که در آنها میزان فاکتورهاي تعداد شاخه اصلی، تعداد ه
بذر، تعداد بوته، عملکرد علوفه در سال دوم، وزن هزار دانه، 

، 20572، 232(فیبر خام و درصد دیواره سلولی باال بود 
20521 ،20300 ،182 ،15367 ،15066 ،150063 ،

150062 ،150037 ،12552 ،2243 ،9264 ،52174 ،
4824 ،4404 ،3981 ،3802 ،3800 ،38 ،35 ،325 ،
2399.(



اشتباه استاندارد صفات مورد مطالعه ، ضریب تغییرات وحداکثر، حداقل، میانگینآمار توصیفی شامل پارامترهاي -2جدول
Onobrychisگونه اسپرسجمعیت 99در  sativa

اشتباه استانداردضریب تغییراتکمینهبیشینهمیانگیننام صفات 
52/8940/12625/4337/1429/1)مترسانتی(ارتفاع بوته

12/4520/7434/2426/2201/1تعداد شاخه اصلی
48/708/1116/404/16121/0تعداد شاخه فرعی
55/2175/2933/1057/14316/0ذینآتعداد بذر در گل

41/7100/175/29222/0تعداد بوته سبز در کرت
45711038946816/43198هکتار/کیلوگرمعملکرد علوفه سال اول
3423676342043/51177هکتار/کیلوگرمعملکرد علوفه سال دوم

39/20/50/131/36090/0سفیدك نمرهمقاومت به
6/3836/7643087/467/18هکتار/کیلوگرمعملکرد بذر چین اول
2/1325/3643/1253/7911هکتار/کیلوگرمعملکرد بذر چین دوم

06/2587/3081/1673/10280/0وزن هزار دانه
33/6909/7845/6257/4338/0درصد قابلیت هضم

82/1937/2610/1524/12259/0درصد پروتئین
07/2961/3518/2158/10328/0درصد فیبرخام

97/1872/2217/1555/8173/0هاي محلولدرصد کربوهیدرات
ADF06/2985/3455/2231/8258/0فیبر نامحلول در شوینده اسیدي 

17/744/834/656/6050/0درصد خاکستر



Onobrychisجمعیت گونه99ضریب همبستگی بین صفات کمی و کیفی در - 3جدول sativa

صفتنام 
ارتفاع
بوته

تعداد
شاخه
اصلی

تعداد
شاخه
فرعی

تعداد
بذر در

آذینگل

تعداد بوته
کرتدر

مقاومت
به

سفیدك

عملکرد
دانه در
1چین 

عملکرد
دانه در
2چین 

وزن
هزار
دانه

درصد
خاکستر

کل

درصد
ADF

درصد
هاکربوهیدرات

درصد
فیبر
خام

درصد
پروتئین

خام

درصد
قابلیت
هضم

عملکرد
علوفه
1سال 

311/0**تعداد شاخه اصلی

402/0137/0**تعداد شاخه فرعی

هر در تعداد بذر
آذینگل

**381/0150/0122/0

142/0066/0-275/0083/0**تعداد بوته

-088/0-159/0-057/0036/0120/0نمرهمقاومت به سفیدك

-235/0015/0*221/0*351/0**301/0**357/0**1دانه در چین عملکرد 

411/0**-247/0146/0196/0085/0*337/0**432/0**2دانه در چین عملکرد 

044/0172/0-041/0-071/0-051/0-318/0185/0**-132/0وزن هزار دانه

218/0023/0*-013/0065/0-089/0139/0047/0-003/0023/0خاکستردرصد

-078/0013/0-017/0004/0-036/0176/0-071/0-163/0014/0020/0دیواره سلولیدرصد

-490/0**-132/0-274/0*-135/0085/0086/0-247/0*080/0028/0-031/0-126/0درصد کربوهیدرات

-598/0**477/0**-583/0**199/0-153/0-090/0-125/0117/0-198/0*-140/0-032/0034/0درصد فیبر خام

-699/0**020/0-298/0**692/0**296/0012/0**007/0168/0-291/0047/0**098/0179/0193/0درصد پروتئین

623/0**-628/0**367/0**-893/0**308/0**-141/0014/0148/0042/0-052/0096/0089/0076/0-149/0هضمقابلیت درصد

عملکرد علوفه در سال 
1

**610/0**393/0**359/0**340/0004/0-187/0-**381/0**685/0180/0113/0166/0*254/0-034/0*248/0032/0-
علوفه در سال دعملکر

2
182/0162/0-*191/0062/0-**272/0**292/0-006/0-009/0-099/0042/0-*220/0**423/0-**288/0074/0-*209/0-**276/0

.دار هستندمعنی% 1و % 5ترتیب در سطح ضرایب همبستگی بین صفات به:**و *
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جمعیت گونه اسپرس 99گیري شده درصفت اندازه17هاي اصلی و برآورد مقادیر ویژه، درصد واریانس براي لفهؤمتجزیه به -4جدول 
Onobrychis sativa

سوممؤلفه دوممؤلفه اولمؤلفه نام صفت
082/0-211/0188/0تعداد شاخه فرعی
-158/0-222/0022/0آذینتعداد بذر در گل

391/0027/0351/0پروتئیندرصد 
396/0204/0073/0درصد قابلیت هضم

-118/0-271/0-388/0درصد فیبرخام
132/0-264/0-302/0درصد دیواره سلولی

003/0-229/0427/0هکتار/کیلوگرمسال اولعلوفه عملکرد 
-025/0-259/0337/0هکتار/کیلوگرمبذر چین دومعملکرد 

-190/0-178/0311/0)مترسانتی(ارتفاع بوته
-231/0-212/0299/0تعداد شاخه اصلی

045/0-301/0-018/0)گرم(وزن هزار دانه
-192/0321/0130/0درصد کربوهیدرات

265/0070/0471/0درصد خاکستر
408/0-178/0-130/0هکتار/کیلوگرمسال دومعلوفه عملکرد 
-266/0-188/0229/0هکتار/کیلوگرمبذر چین اولعملکرد 

135/0-095/0-072/0تعداد بوته
-021/0066/0318/0نمرهدرصد مقاومت به سفیدك

96/394/283/1مقادیر ویژه
23/017/011/0درصد از کل واریانس

23/041/051/0درصد واریانس تجمعی

Onobrychis sativaهاي محتلف گونه اسپرسدر بین جمعیتهاخوشهمقایسه میانگین بین و تعداد جمعیت، خوشهتعداد -5جدول 

)n=23(4خوشه )n=18(3خوشه )n=33(2خوشه)n=25(1خوشهنام صفت

c7/76ab93a100b3/90)مترسانتی(ارتفاع بوته
b6/39ab4/45a8/51ab8/44تعداد شاخه اصلی

b0/7ab6/7a3/8b0/7فرعیتعداد شاخه 
a21a7/21a9/22a8/20ذینآتعداد بذر در گل

b1/6a1/8a9/7ab4/7در کرتتعداد بوته
c2712b4627a6926b4667هکتار/کیلوگرمسال اولعلوفه عملکرد 
b9/2286a2/3773a3/3660a8/4000هکتار/کیلوگرمسال دومعلوفهعملکرد

b9/317b344a2/528b3/384هکتار/کیلوگرمبذر چین اولعملکرد 
c6/66b9/119a8/275bc5/97هکتار/کیلوگرمبذر چین دومعملکرد 

ab5/24b7/23a3/26a1/26)گرم(وزن هزار دانه
a5/71b7/69ab4/70c8/65درصد قابلیت هضم
a4/20a9/19a3/21b18درصد پروتئین خام

c8/26b29b7/28a32درصد فیبرخام
a2/20a3/19b3/18b9/17درصد کربوهیدرات

b5/27b6/28b8/28a6/31درصد دیواره سلولی
a4/7ab1/7a4/7b0/7درصد خاکستر
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از نظر صفات مورد مطالعه Wardبه روش ايخوشهدندروگرام حاصل از تجزیه -2ل شک
Onobrychis(هاي مختلف گونه اسپرس در جمعیت sativa(
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بحث
پارامترهاي آماري توصیفی و مقایسه میانگین نتایج 

ها از لحاظ که تنوع زیادي بین جمعیتها نشان داد جمعیت
میانگین کل ارتفاع بوته . صفات مورد مطالعه وجود دارد

بیشترین میانگین ارتفاع که طوريبه.بودمترسانتی52/89
متر در سانتی126لغایت 107بوته در دامنه بین 

و 6608، 20522، 15363، 20300، 181هاي جمعیت
مقادیر حداقل و حداکثر تعداد شاخه . بدست آمد3001
شاخه در بوته و تعداد شاخه فرعی 74و 24ترتیب هاصلی ب

بیشترین میانگین تعداد شاخه . عدد بود11و4ترتیب هب
شاخه در بوته در 74لغایت62اصلی در دامنه بین 

و 150023، 334، 20522، 21929، 150028هاي جمعیت
میانگین تعداد شاخه فرعی در بدست آمد و بیشترین 8206

، 9262، 11941، 7566، 3026در 11و 5/9دامنه بین 
مقادیر حداقل و حداکثر تعداد . بدست آمد3001و 20523

22بود و مقدار میانگین آن 30و 10آذین بذر در گل
تا 26بیشترین میانگین تعداد بذر در دامنه بین . مشاهده شد

، 2985، 8206، 3062، 15370هاي و در جمعیت30
هايجمعیت. بدست آمد20357و 1195، 15353

150037 ،15260 ،1586 ،232 ،2759 ،3013 ،3026 ،
و8799، 8204، 6604، 52521، 52175، 4404، 37

بوته در کرت بیشترین تعداد 10با میانگین تعداد 962
. داشتندرا مانی زنده

ترتیب سال اول و دوم بهحداکثر عملکرد علوفه در
کهطوري، بهکیلوگرم در هکتار بود6763و 10389

بیشترین میانگین عملکرد علوفه در سال اول و دوم در دامنه 
هاي کیلوگرم در هکتار و در جمعیت12000و 16585
و 4083، 12552، 52142، 11941، 21929، 3001
گیري طبیعی از این توان با دورگکه میبدست آمد1586

میانگین .کردبت به تولید واریته ترکیبی اقدام ها نسجمعیت
2/132و 6/383ترتیب عملکرد بذر در چین اول و دوم به

عملکرد بذر در چین به عبارت دیگر،بودکیلوگرم در هکتار
، 11815هاي جمعیت. برابر چین دوم بود3اول تقریبا 

بیشترین میانگین 1586و9147، 4083، 3001، 11941

هاي همچنین در بررسی.فه و بذر را داشتندعملکرد علو
Farshadfar)2005( گرگان داراي أمنش، ژنوتیپ اسپرس با

کرج و بیجار داراي أمنشبیشترین تراکم ساقه و ژنوتیپی با 
و همکاران Mohajerدر مطالعات .بیشترین عملکرد بودند

، بر روي عملکرد علوفه و بذر ده جمعیت اسپرس) 2011(
شهرکرد و بیجار از نظر تولید علوفه و بذر هايجمعیت

.بهترین جمعیت معرفی شدند
گرم و 06/25ها میانگین کل وزن هزار دانه جمعیت

گرم 87/30و 81/16ترتیب همقادیر حداقل و حداکثر آن ب
با 3800و 9264، 1195، 35، 17703هاي جمعیت. بود

.داشتندگرم بیشترین وزن هزار دانه را8/30تا 29دامنه 
کیفیت علوفه شامل کلیه خواص فیزیکی و شیمیایی 

دهنده علوفه است که روي افزایش تشکیلياجزا
Wheeler(گذارند میثیر أتهاي دامی وردهافر & Corbett,

. گیري شدصفت کیفی مهم اندازه5در این تحقیق ). 1989
با 19402و 2985، 6606، 15366، 2260هاي جمعیت
. بیشترین درصد قابلیت هضم را داشتند78تا 75دامنه 

در 3001و 12542، 2985، 3062، 13771هاي جمعیت
. بیشترین درصد پروتئین را داشتند4/26تا 24دامنه 

هاي محلول در آب در بیشترین درصد کربوهیدرات
در 4082و 9054، 6606، 15364، 12773هاي جمعیت
دیواره سلولی درصد.درصد بدست آمد7/22تا 22دامنه 

)ADF ( و 55/22داراي کمینه و بیشینه 06/29با میانگین
با توجه به اینکه فیبرها غیر قابل هضم . درصد بود85/34

ADFاي خوب است که حداقل فیبر بنابراین علوفه،هستند

این صفت با قابلیت هضم همبستگی منفی دارد . داشته باشد
یشتري بودند فیبر هایی که داراي قابلیت هضم بو جمعیت

ADFاز اي چون مجموعهدرصد خاکستر.کمتري داشتند
داري با و همبستگی مثبت و معنیباشدعناصر معدنی می

باال بودن مقدار آن در بنابراین ،درصد پروتئین خام دارد
، 3001هايکیفیت علوفه مهم است و به همین دلیل جمعیت

داراي 9262و8206، 52175، 20520، 2985، 3062
درصد 8تا 4/8بیشترین مقدار درصد خاکستر در دامنه

.بودند
بین ارتفاع گیاه با تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد بذر 



3427شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

آذین، تعداد بوته و عملکرد بذر و علوفه رابطه مثبت و در گل
یعنی با افزایش ارتفاع گیاه، تعداد ؛دار وجود داشتمعنی

در آذین بیشتر و شاخه اصلی، فرعی، تعداد بذر در هر گل
مقدار بذر تولید شده و همچنین عملکرد علوفه نهایت

بین ) Arzani)2009وMajidiدر مطالعه . یابدافزایش می
دار نبود ولی ارتفاع بوته با عملکرد علوفه همبستگی معنی

. دار نشان دادتعداد ساقه همبستگی معنیارتفاع بوته با
، عملکرد علوفه نیز با تعداد ساقه همبستگی مثبت نشان داد

همبستگی مثبت بین عملکرد علوفه با تعداد ساقه کهطوريبه
و همکاران Volence، )1988(و همکارانHartتوسط 

در یونجه نیز ) 1993(BawolskiوHarasimو)1987(
دهد که احتماال بتوان این نتایج نشان می.گزارش شده است

با گزینش غیرمستقیم این صفات امکان افزایش عملکرد 
عملکرد بذر در چین اول تحت .کردعلوفه اسپرس را فراهم 

یعنی با افزایش عملکرد قرار گرفت، عملکرد علوفه ثیر أت
علوفه در سال اول مقدار بذر تولید شده در چین اول نیز 

دو صفت درصد پروتئین و قابلیت هضم با . بدیاافزایش می
کل همبستگی مثبت و با فیبر خام همبستگی منفی خاکستر

دهد که با افزایش پروتئین علوفه این نشان می. دادندنشان 
مقدار خاکستر گیاه زیاد شده و چون مقدار فیبر کمتر 

با صفات ADFدرصد . شودقابلیت هضم زیاد میگرددمی
هاي محلول، پروتئین خام و قابلیت هضم درصد کربوهیدرات
با ادامه رشد گیاه که طوريبه. دار داشترابطه منفی و معنی

یابد و این در ساقه اسپرس افزایش میADFمقدار درصد 
امر موجب کاهش مقدار قندها و پروتئین و قابلیت هضم 

یک از با هیچداري صفت قابلیت هضم رابطه معنی.شودمی
مقدار پروتئین علوفه با که نحويبه. صفات کمی نشان نداد
عملکرد دانه در چین دوم آذین وتعداد بذر در هر گل

هاي یعنی افزایش پروتئین در اندام،همبستگی نشان داد
. گرددهوایی موجب افزایش عملکرد بذر اسپرس می

قی بر در تحقی) 2010(و همکاران Hasanvand،اینوجودبا
ضریب همبستگی ) Vicia sativa(توده ماشک 6روي 

بین عملکرد علوفه با درصد پروتئین را دار منفی و معنی
نیز بین ) 2011(و همکاران Mohajer.کردندگزارش 

عملکرد علوفه با عملکرد بذر، ارتفاع گیاه، تعداد ساقه و 
ذین و عملکرد بذر با وزن هزاردانه، ارتفاع، تعداد آطول گل

داري را نشان همبستگی مثبت و معنیذین آگلساقه و طول 
.دادند

بندي ارقام و ها بیشتر براي گروهلفهؤمروش تجزیه به 
عنوان مکمل شود و در حقیقت بهها استفاده میژنوتیپ
Berdahl(است ايخوشهتجزیه  et al., در این).1994
بندي هاي اول و دوم بیشترین نقش را در گروهلفهؤمتحقیق 
هاي هلفؤمبا توجه به مقادیر حاصل از .ها داشتندجمعیت

لفه ؤمکیفیت علوفه و لفه ؤماول را لفه ؤمتوان می،اول و دوم
.کردکمیت علوفه نامگذاري لفه ؤمدوم را 

که نشان دادايخوشهنتایج تجزیه در مجموع 
. داراي کیفیت علوفه بهتري بودند1خوشه هاي جمعیت
از لحاظ بیشتر صفات کمی و کیفی در 2خوشه هاي جمعیت

بیشتراز لحاظ 3خوشههاي جمعیت.حد متوسط بودند
صفات کمی و کیفی داراي میانگین بیشتري بودند و در 

صفات داراي بیشتراز لحاظ 4خوشههاي نهایت جمعیت
توان گفت که اگر وجه به نتایج میبا ت. میانگین کمتري بودند

و اگر 1خوشههاي هدف اصالح کیفیت علوفه باشد جمعیت
3خوشههاي توان از جمعیتهدف کمیت و کیفیت باشد می

.کرداستفاده 
جمعیت مختلف گونه اسپرس زراعی، 99میاندر 
با داشتن سه صفت ) تهران(8206و ) کرج(3001جمعیت 

بیشترین تعداد شاخه فرعی و تعداد ،بیشترین ارتفاع(برتر 
ها از لحاظ نسبت به دیگر جمعیت) آذینبذر در هر گل

، )کرج(3001هاي جمعیت. صفات کمی برتري داشتند
، )سنندج(11941، )خلخال(11815، )سمیرم(4083
ی بودند که هم یهاجمعیت) کرج(9147و ) گرگان(1586

در بین این . اشتندعملکرد علوفه و هم عملکرد بذر باالیی د
1586، )کرج(9147، )کرج(3001هايجمعیت، جمعیت6
، با میزان قابلیت هضم باال، )خلخال(11815و ) گرگان(

پروتئین، کربوهیدرات و خاکستر زیاد و درصد دیواره سلولی 
4هاي برتر معرفی شدند و در بین این و فیبر کمتر، جمعیت

با ) خلخال(11815و ) کرج(3001هايجمعیت، جمعیت
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هاي مانی باال، نسبت به دو جمعیت دیگر جمعیتدرصد زنده
3001جمعیت . برتر براي گونه اسپرس زراعی معرفی شدند

عالوه بر داشتن صفات کیفی برتر، صفات کمی برتر ) کرج(
. نیز نشان داد

سپاسگزاري
سسه ؤمژن منابع طبیعی این پژوهش در گروه بانک

رو از ینا، از شدحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام ت
و همکاران گروه مذکور که در این پژوهش سسه ؤن ممسئوال
.سپاسگزاریمکردند،یاريما را 
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Abstract
This research was aimed to evaluate the agronomic and quality traits of sainfoin
(Onobrychis sativa L.) available in the Natural Resources Gene Bank of Iran. The study
was conducted in a complete randomized block design with two replications in Karaj
(Alborz Iran) for two years. Forage dry matter and seed yield, plant height, number of
primary and secondary branches, number of seeds per plant, 1000-seed weight, powdery
mildew disease infection, and the quality traits including dry matter digestibility
(DMD), crude protein (CP), water soluble carbohydrates (WSC), crude fiber (CF), Acid
detergent fibre (ADF) and total ash, were measured.The results showed that the
populations of 3001 (Karaj) and 8206 (Tehran) had the higher mean values for
agronomic traits. Populations 3001 (Karaj), and 11815 (Khalkhal) had priority for both
dry matter yield and forage quality than other populations.The result of correlation
analysis showed that both dry matter yield and seed yield were positively correlated
with plant height and number of primary and secondary branch. Crude protein was
positively correlated with seed yield, number of seed per plant, DMD and total ash and
negatively correlated with ADF and CF. In principal component analysis, the first three
components accounted for 50% of total variation among the populations. The
contributions of the first to the third components were 23%, 17%, and 11%,
respectively. This classification was in agreement with the classification of populations
based on first two components. In cluster analysis, the populations were classified into
four groups in a Euclidean distance of 18.5. The members of each group had the same
traits.

Keywords: Agronomic traits, evaluation, Onobrychis sativa, quality, Sainfoin, yield.


