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  هاي گونهکرد علوفه ژنوتيپ ارزيابي مقاومت به خشکي عمل
Elymus hispidus 

 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه مربی، 9هوشمند صفري

 ها و مراتع دانشیار موسسه تحقیقات جنگلعلي اشرف جعفري، 
 

 24/29/9319 پذیرش مقاله:                                   99/29/9312دریافت مقاله: 

 

 چکيده

خشکی در گیاهان این بنابراین مقاومت به  قرار دارند، خشک بخش اعظمی از مراتع ایران در مناطق خشک و نیمه

در  Elymus hispidus از گونه ژنوتیپ علوفه 99کرد  هش تنوع عملباشد. در این پژومی زیادیمناطق دارای اهمیت 

تا  9303های طی سال ،های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی )بدون تنش( و دیم )تنش(وکطرح بلقالب 

آباد  ، واقع در شهرستان اسالمدر ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 9305

چنین، در بین  یط تنش و بدون تنش و همدر بین دو مح>p) 29/2(داری تنوع معنیقرار گرفت.  ارزیابی مورد غرب

گیری شده اندازهخشک  کرد علوفه عملکرد علوفه خشک مشاهده شد. با استفاده از  های مورد بررسی برای عمل ژنوتیپ

ها محاسبه شد. با توجه به تجزیه واریانس در بین  های مقاومت به خشکی برای ژنوتیپ، شاخصو دیمدو محیط آبی 

کرد محیط بدون تنش در سطح یک درصد و برای  وری متوسط و عملبهره، های تحمل به تنششاخص ها برایژنوتیپ

مشاهده شد. برای  دار تنوع معنیوری در سطح پنج درصد های میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهرهشاخص

ورد بررسی تنوع های م کرد محیط تنش در بین ژنوتیپ ، تحمل به خشکی و عملهای حساسیت به تنششاخص

، میانگین هارمونیک و تحمل به تنش وری، میانگین هندسی بهرهوری متوسطهای بهرهدار مشاهده نشد. شاخص معنی

بنابراین انتخاب برای مقاومت به  ،کرد دو محیط تنش و بدون تنش نشان دادند دار با عملبستگی مثبت و معنی هم

کرد علوفه خشک محیط  نتایج حاصل از مقایسه میانگین عمل جموع،ها انجام شد. در مخشکی براساس این شاخص

که  دانکن در سطح پنج درصد نشان داد های مقاومت به خشکی با روشتنش و بدون تنش و مطالعه شاخص

منظور احیای  عنوان مواد ژنتیکی مناسب به داشتند و بهترین مقاومت به خشکی را  ، بیش012-3و  012-5های   ژنوتیپ

ای و تجزیه به نتایج تجزیه خوشه. معرفی شدندهای اصالحی برای شرایط دیم استان کرمانشاه ع یا جهت برنامهمرات

 دست آمده را تایید نمود. های اصلی نیز، نتایج بهمولفه

 

 مقاومت به خشکی تحمل به خشکی، تنش، چاودار وحشی، شاخص، تجزیه کالستر: هاي کليدي واژه

 

 مقدمه

کيه در نيواحی معتيدل دنیيا      دهيد ساله را تشکیل ميی  ای چند گروه متنوعی از علف گندمیان علوفه 2چاودار وحشی

شود  مرتعی محسوب می علف گندمیانترین  مهم . در ایران نیز از(Heinrichs، 9130 و Lawrenceاست )گسترش یافته 

اغليب  و  اسيت دائميی   . ایين گیياه  داردارزش مرتعی قابل توجهی و  روید در مناطق استپی سرد و مناطق معتدل میکه 

علف از  Elymus های جنس( گونه9393فرد و همکاران ) گزارش پیمانی به (.9395، )مظفریانباشد  میدارای فرم چمنی 

و  Agropyron ،Festuca، Hordeumهيای  بعضيی از گونيه  راه با  که هم هستند استپی ای مهم مراتع نیمه علوفه گندمیان
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Bromus های آن در تولید علوفه، تغذیه دام، احیاء مراتع و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی  د و اکثر گونهنشو کشت می

 .گیرد مورد استفاده قرار می

. گونيه  )Assadi ،9115به این جنس منتقل شده اسيت )  ،Agropyronهای تازه تعدادی از گیاهان جنس در بررسی

Elymus hispidus نس بيوده کيه گونيه    هيای مهيم ایين جي    یکی از گونهAgropyron intermedium   واریتيه  عنيوان   بيه

intermedium ( در این گونه قرار گرفته استAssadi ،9113(.  گنيدمی بيه نيواحی اسيتپی یيا        عليف گیاهان بسیاری از

در مقابيل   Agropyronهيای مختليف    انيد. گونيه   مرطوب تيا خشيک سيازگاری یافتيه     با شرایط آب و هوایی نیمهبیابانی 

و تولیيد پيرولین   )اسيید آبسيزیک(    ABAغلظت  با توجه به یهای متفاوت بود آب، واکنش جمله کم های محیطی از نشت

Walton (9109 )وسييیله  بييه (A.intermedium)دار . علييف گنييدمی کييرک)Dewey، 9112و  (Asay دهنييد نشييان مييی

 د مناسبی دارد، معرفی شده است.رشحاصل با بارندگی اندک  های قلیائی یا کمعنوان گیاهی که در خاک به

Levitt (9192 )توانند در مناطق خشيک رشيد کننيد و اداميه حیيات دهنيد      بین دو طریقه اساسی که گیاهان می، 

خشيکی را توانيائی    فيرار از . باشيد  میاز آن جمله  مقاومت حقیقی به خشکی وفرار از خشکی که  شده استتفاوت قائل 

توانيائی یيک گیياه بيرای زنيده      را مقاومت به خشيکی  و  وغ قبل از فرارسیدن خشکییک گیاه برای رسیدن به مرحله بل

 ،گیيرد می بود آب قرار که گیاه متناوباً تحت شرایط کم بخش زمانی ماندن، رشد نمودن و در نهایت تولید محصول رضایت

 .)Otoole، 9103و  (Guptaکنند  تعریف می

کرد در شرایط تنش بهترین معیار مقاوميت   ، قابلیت عملب نیستخشک که پراکنش بارندگی متناس در مناطق نیمه

هيای  عنوان معیيار  به بدون تنشکرد شرایط تنش و  کرد و مقایسه عمل ، بلکه پایداری عملشودبه خشکی محسوب نمی

Fernandes .)9113، و همکياران  (Simaneباشيند  تری برای واکنش ارقام به تنش رطوبتی ميی مناسب
تظياهر   (9112) 

 شود. میبه چهار گروه تقسیم را محیط تنش و بدون تنش  ها در دوکرد ژنوتیپ عمل

 سان نسبت به دو محیط دارند هائی که تظاهر یک ژنوتیپ، Aگروه 

 هائی که فقط تظاهر خوبی در محیط بدون تنش دارند ژنوتیپ، Bگروه 

  کرد باالئی در محیط تنش دارند هائی که عمل ژنوتیپ ،Cگروه 

 هائی که تظاهر ضعیفی را در هر دو محیط دارند ژنوتیپ، Dگروه 

 Fisher .ها تشخیص دهيد را از سایر گروه Aبهترین معیار انتخاب برای تنش معیاری است که گروه بر همین اساس 

9 شاخص حساسیت به تنشMaurer  (9190 )و
( SSI  .کردندپیشنهاد ( 2و )( 9) های معادلهرا براساس  (

1 ( / ) /s pSSI Y Y SI           (9)  

1 ( ) / ( )s pSI Y Y            (2)  

کرد ژنوتیپ در محيیط   عمل sY ،کرد ژنوتیپ در محیط بدون تنش عمل pY، 2گر شدت تنش بیان SIها،  که در آن

 و ها در محیط تنشکرد کلیه ژنوتیپ میانگین عمل sY ،شتن
pY هيا در محيیط بيدون    کرد کلیه ژنوتیيپ  میانگین عمل

 باشد. می تنش

3 شاخص تحمل به خشکی
(Tol 4 وری متوسطبهرهو شاخص  (

( MP Hambelen (9109 )و  Rosielleرا  (

 .بیان نمودند( 4( و )3) معادالتصورت  هب

                                                           
1
 Stress Sensitivity Index  

2
 Stress Intensity 

3
 Tolerance 

4
 Mean Productivity 
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p sTol Y Y            (3)  

( ) / 2s pMP Y Y            (4)  

9 میانگین هارمونیکهای شاخص
( MH 2 وریمیانگین هندسی بهره ،(

(GMP 3 تحمل به تنشو  (
( DTI را  (

Fernandes (9112 )صورت  هکرد باال در هر دو شرایط تنش و بدون تنش ب های با عملبرای شناسائی ژنوتیپ

 .پیشنهاد کرد (9)الی  (5) های معادله

2( )( ) / ( )s p s pMH Y Y Y Y           (5)  

(( )( ))s pGMP Y Y          (3)  

2( / )( / )( / ) ( )( ) / ( )p p s s s p p s pDTI Y Y Y Y Y Y Y Y Y        (9)  

که باید هنگام اصالح  رما و گرما از زمره عواملی هستندکلی مقاومت در برابر آفات و امراض، خشکی، س در یک دید

دار برای مقاومت به (. این پژوهش با فرض وجود تنوع معنی9395گل،  نظر قرار گیرند )سند نباتات جهت تولید مد

 99کرد علوفه خشک  های مورد بررسی، انجام شد و برای این منظور عملکرد علوفه خشک در بین ژنوتیپ خشکی عمل

های مقاوم به های مقاومت به خشکی، جهت معرفی ژنوتیپبا استفاده از شاخصElymus hispidus ژنوتیپ از گونه 

 فت.مورد بررسی قرار گر ،تنش خشکی برای شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

 

 هامواد و روش

مرکز تحقیقات کشاورزی و منيابع طبیعيی     آزمایش در مزرعة تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات اسالم آباد غرب متعلق به

، با خاک ليوم )بافيت متوسيط(، ارتفياع از سيطح دریيا       º34 20´و  º43 51´عرض جغرافیایی و استان کرمانشاه، با طول 

تيرین میيزان    گراد انجام شيد. بيیش   درجه سانتی 22متر و متوسط دما  میلی 422متر و میانگین بارندگی ساالنه  9232

ترین تغییرات بارندگی در فروردین ماه بوده است. میيزان بارنيدگی    بارندگی، براساس آمار هواشناسی در اسفند ماه و کم

 ه است.کرد محصوالت بر جای گذاشت ترین تأثیر را بر میزان عمل های اردیبهشت و آبان بیشماه

ها و مراتيع )جيدول    تهیه شده از بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل Elymus hispidusژنوتیپ از گونه  99تعداد 

هير کيرت    های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبيی و دیيم ميورد بررسيی قيرار گرفيت.      ( در قالب طرح بلوک9

دیگير در هير کيرت کشيت شيد.       متر از یک سانتی 52اصله نظر گرفته شد و دو خط با ف متر در 2×5/9آزمایشی به ابعاد 

در تياریخ اول آبيان   کشيت  متر و فاصله بین دو تکرار )ردیف( یک متر در نظر گرفته شد.  سانتی 95فاصله بین دو کرت 

منظيور اسيتقرار گیياه از صيفات      بار انجام شد. در سيال اول بيه   آبیاری در محیط آبی هر هفته یک وبا دست  9303ماه 

کيرد وزن   عنوان عمل توزین شد و به برداشت کل کرت علوفه خشکبعد از  9305برداری انجام نشد و در سال  دداشتیا

های آزمایشيی و  دامه با توجه به مساحت کرت، و در اگیری شدخشک علوفه برای هر کرت بر حسب گرم در کرت اندازه

 هکتار محاسبه شد. برحسب کیلوگرم درعلوفه خشک کرد  ، عملتعمیم آن به هکتار

کرد علوفه خشک در بین دو محیط تنش  دار برای عملمنظور بررسی وجود اختالف معنی تجزیه واریانس مرکب به

کرد  . با استفاده از عمل(9309، های مورد بررسی انجام شد )جعفری و همکارانچنین در بین ژنوتیپ و بدون تنش و هم

 وری متوسطبهرهو  خشکی تحمل به، )Maurer، 9190 و (Fisher حساسیت به تنشهای علوفه خشک شاخص

Rosielle)  وHambelen ،9109(، تحمل به تنشو وری میانگین هندسی بهره ،میانگین هارمونیک Fernandes) ،

های مقاومت به های مورد مطالعه برای شاخصتنوع برای مقاومت به خشکی در بین ژنوتیپ .محاسبه شد )9112

                                                           
1
 Mean Harmonic  

2
 Geometrical Mean Productivity  

3
 Drodght Tolerance Index  
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 ،چنین هم .فاده از تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتخشکی با است

های مقاومت به دست آمده برای شاخص کرد علوفه در محیط تنش و بدون تنش و میانگین به براساس میانگین عمل

، صد انجام شد )اسفندیاری و همکارانروش دانکن در سطح پنج در ها مقایسه میانگین بهخشکی، در بین ژنوتیپ

بستگی باالئی داشته  که با هر دو محیط آبی و دیم هم هایی برای انتخاب مناسبندکه شاخص با توجه به این(. 9309

 کرد محیط آبی و دیم محاسبه شد های مقاومت به خشکی و عملبستگی بین شاخص هم ،)Fernandes) ،9112باشند 

 اساس نمودار پراکنش سه بعدی مورد بررسی قرار گرفت. ها بریپه خشکی ژنوتمقاومت بو 

 
 های مورد مطالعه لیست ژنوتیپ -1جدول 

 شماره کد بانک ژن  شماره کد بانک ژن

92-012 9  2-012 9 

99-012 0  4-012 2 

93-012 1  5-012 3 

94-012 92  3-012 4 

95-012 99  9-012 5 

   1-012 3 

 

هيای  هيا براسياس شياخص   ( ژنوتیيپ UPGMAای بيا روش  فاده از تجزیه چندمتغیره )تجزیه خوشهدر نهایت با است

منظور بررسی روند تنوع سیسيتماتیک   ، بهچنین هم .(b9301، بندی شدند )فرشادفر و همکارانمقاومت به خشکی گروه

و  (Nouriای اصلی استفاده شيد  ههای مقاومت به خشکی از تجزیه به مولفههای مورد مطالعه برای شاخصبین ژنوتیپ

های اصيلی  تجزیه به مولفهو های مقاومت به خشکی تجزیه واریانس، تجزیه کالستر، محاسبه شاخص .)2299، همکاران

 و نمودارهای مربوط تهیه شد. انجام SASو  SPSS ،Excelافزارهای  با نرم

 

 نتايج و بحث

ژنوتیپ مورد بررسی در دو محیط آبی و دیم انجام  99یری شده گکرد علوفه اندازه تجزیه واریانس مرکب برای عمل

دار شده است و اثر متقابل اثر محیط و ژنوتیپ در سطح یک درصد معنی ،شودکه مالحظه می  چنان (. هم2شد )جدول 

داد ( نشيان  3قاومت به خشکی )جدول های منتایج تجزیه واریانس شاخص دار نشان نداد.ژنوتیپ اختالف معنی×محیط

هيا  در دیگر شاخصکرد محیط تنش  ، تحمل به خشکی و عملهای حساسیت به تنشجز برای شاخص که اثر ژنوتیپ به

 باشد.دار میدر سطح یک و پنج درصد معنی

 
 کرد علوفه تجزیه واریانس مرکب عمل -2جدول 

 منابع تغییرات درجه آزادی علوفه کرد عمل

 محیط 9 924040503**

 9خطای 4 529299

 ژنوتیپ 92 9534324**
ns054944 92 محیط * ژنوتیپ 

 2خطای  42 450224
 دار عدم وجود اختالف معنی - ns% ، 9دار در سطح  اختالف معنی - **
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 های مقاومت به خشکیتجزیه واریانس شاخص -3جدول 

 شاخص

 میانگین مربعات

 بلوک

2 Df = 

 ژنوتیپ

92 Df = 

 خطا

22 Df = 

 کرد تنش عمل
ns992349 ns 422242 231451 

 ns043309 **9133529 343101 بهینهکرد  عمل

 ns23/2 ns20/2 20/2 تنش  به  حساسیت

 ns042092 ns9920201 001252 تحمل به خشکی

 ns213913 **939322 235139 متوسط  وری بهره

 ns29/2 **24/2 29/2 تحمل به تنش

 ns252935 *553130 221194 میانگین هارمونیک

 هندسی  یانگینم
ns 232549 

*390291 291229 

 دار عدم وجود اختالف معنی - nsدار در سطح پنج درصد،  اختالف معنی - *دار  در سطح یک درصد،  اختالف معنی - **

 

، نشان داد (4روش دانکن در سطح پنج درصد )جدول  ها بههای مقاومت به خشکی ژنوتیپمقایسه میانگین شاخص

کیليوگرم در هکتيار بيا انحيراف معیيار       5319های ميورد بررسيی   کرد بهینه وزن خشک علوفه ژنوتیپ لمیانگین عمکه 

تيرین   کیلوگرم در هکتيار علوفيه خشيک بيیش     9390با   012-9درصد بود. ژنوتیپ  20/4و ضریب تغییرات   9/244±

دار در سيطح  اخيتالف معنيی   012-3و  012-5های قرار گرفت و با ژنوتیپ Aکرد بهینه را داشت و در گروه  مقدار عمل

 قرار داشيت  Dکرد بهینه در گروه  ترین میزان عمل کیلوگرم در هکتار با کم 4039با  012-2پنج درصد نداشت. ژنوتیپ 

 دار نشان نداد.غیر از سه ژنوتیپ برتر بیان شده در سطح پنج درصد اختالف معنی ها بهکه با دیگر ژنوتیپ

 
 های مقاومت به خشکی در سطح پنج درصدروش دانکن برای شاخص ها به ژنوتیپمقایسه میانگین  -4جدول 

کد 

 ژنوتیپ

کرد  عمل

 بهینه

کرد  عمل

 تنش

به  حساسیت

 تنش

به   تحمل

 خشکی

  وری بهره

 متوسط

تحمل به 

 تنش

میانگین 

 هارمونیک

میانگین 

 هندسی

2-012  4039 d 2039 bc 05/2  ab 9029 b 3939 c 49/2  d 3529 c 3322 d 

4-012  5222 bcd 3249 abc 02/2  b 9193 b 4233 bc 52/2  bcd 3144 abc 4240 bcd 

5-012  3291 abc 3052 ab 09./2  ab 2429 b 5233 ab 94/2  ab 4954 ab 4129 ab 

3-012  3352 ab 3039 a 15/2  ab 2903 b 5232 a 91/2  a 4053 a 5252 a 

9-012  9309 a 2095 c 42/9  a 4592 a 5929 ab 34/2  abc 4292 abc 4555 abc 

1-012  5225 cd 2094 abc 14/2  ab 2959 b 3152 c 45/2  cd 3324 c 3902 cd 

92-012  5219 bcd 3991 abc 12/2  ab 2991 b 4220 bc 59/2  cd 3014 bc 4243 bcd 

99-012  5399 bcd 3222 abc 11/2  ab 2399 b 4333 abc 52/2  bcd 3043 bc 4209 bcd 

93-012  5923 bcd 3340 abc 12/2  ab 2390 b 4539 abc 51/2  abcd 4295 abc 4392 abcd 

94-012  5225 cd 2192 abc 14/2  ab 2235 b 3100 c 49/2  cd 3993 c 3041 cd 

95-012  5992 bcd 3295 abc 20/9  ab 2955 b 4313 abc 54/2  bcd 3140 abc 4934 bcd 

 

 ±9/993کیلوگرم با انحراف معیيار   3999های مورد بررسی نوتیپکرد علوفه خشک در شرایط تنش ژ میانگین عمل

کيرد علوفيه خشيک را در محيیط      ترین عمل کیلوگرم بیش 3039با  012-3درصد بود. ژنوتیپ  53/3و ضریب تغییرات 

دار نشيان  در سطح پنج درصد اخيتالف معنيی   012-2و  012-9ها به استثناء دو ژنوتیپ ژنوتیپ تنش داشت و با دیگر

میانگین شاخص حساسيیت بيه    بود. 012-2و  012-9کرد علوفه خشک مربوط به دو ژنوتیپ  ترین میزان عمل داد. کمن
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 012-4درصيد بيود. ژنوتیيپ     29/5و ضيریب تغییيرات    ±25/2با انحيراف معیيار    19/2های مورد بررسی تنش ژنوتیپ

را با توجه به شياخص حساسيیت بيه تينش      ترین مقاومت به خشکی کم 012-9 ترین مقاومت به خشکی و ژنوتیپ بیش

 ها در حد متوسطی قرار داشتند.  دیگر ژنوتیپ و داشتند

و ضيریب تغییيرات    ±5/229بيا انحيراف معیيار     2529های مورد بررسی  میانگین شاخص تحمل به خشکی ژنوتیپ

اد و در یيک گيروه قيرار    ترین مقاومت به خشکی را با توجه به این شاخص نشان د کم 012-9درصد بود. ژنوتیپ  22/1

میانگین شياخص   داری برای مقاومت به خشکی نشان ندادند. ها با توجه به این شاخص، تنوع معنیدیگر ژنوتیپ، گرفت

درصد بود. ژنوتیيپ   43/3و ضریب تغییرات  ±5/952با انحراف معیار  4439های مورد بررسی وری متوسط ژنوتیپبهره

در سيطح   012-5و  012-9های که با ژنوتیپ را با توجه به این شاخص نشان دادترین مقاومت به خشکی  بیش 3-012

ترین مقاومت به خشکی را با توجه  کم 012-94 و 012-1، 012-2های دار نشان نداد. ژنوتیپپنج درصد اختالف معنی

 وری متوسط داشتند.به شاخص بهره

 41/3و ضيریب تغییيرات    ±24/2با انحيراف معیيار    53/2های مورد بررسی میانگین شاخص تحمل به تنش ژنوتیپ

، 012-5های که با ژنوتیپ ترین مقاومت به خشکی را با توجه به این شاخص نشان داد بیش 012-3بود. ژنوتیپ  درصد

ترین میزان مقاومت به خشيکی   کم 012-2دار در سطح پنج درصد نداشت و ژنوتیپ اختالف معنی 012-93و  9-012

 29/3و ضيریب تغییيرات    ±3/921بيا انحيراف معیيار     4234های مورد بررسی میانگین هارمونیک ژنوتیپ را نشان داد.

  ،012-5هيای  ترین مقاومت به خشکی را با توجه به این شاخص نشان داد و با ژنوتیيپ  بیش 012-4درصد بود. ژنوتیپ 

-94و  012-1، 012-2 ژنوتیيپ  .تدار در سطح پنج درصد نداشاختالف معنی 012-95و  93-012، 9-012، 4-012

 ترین مقاومت به خشکی را با توجه به شاخص میانگین هارمونیک داشتند. کم 012

درصيد بيود.    24/3و ضيریب تغییيرات    ±0/933با انحراف معیيار   4220های مورد بررسی میانگین هندسی ژنوتیپ

و  012-9، 012-5هيای  ان داد و بيا ژنوتیيپ  ترین مقاومت به خشکی را با توجه به این شاخص نش بیش 012-3ژنوتیپ 

ترین مقاوميت بيه خشيکی را بيا توجيه بيه        کم 012-2 دار در سطح پنج درصد نداشت. ژنوتیپاختالف معنی 93-012

( 5کرد محیط آبی و دیيم )جيدول    های مقاوم به خشکی و عملبستگی بین شاخص هم شاخص میانگین هندسی داشت.

منظيور انتخياب    های مناسيب بيه  عنوان شاخص توان بهرا می GMPو MP،DTI،MHهای نشان داد که شاخص

 های مقاوم به خشکی در نظر گرفت. ژنوتیپ

 
 و دیمکرد محیط آبی  خشکی با عمل  های مقاومت به بستگی شاخص هم -5جدول 

 بهینه کرد عمل نام شاخص
 در کرد عمل

 تنش

حساسیت به 

 تنش

 تحمل

 خشکی به

  وری بهره

 متوسط
 تنش  به تحمل

 میانگین

 هارمونیک

       393/2 کرد تنش عمل

      -333/2 993/2* تنش  به  حساسیت

     149/2** -219/2 009/2** تحمل به خشکی

    394/2* 435/2 392/2* 131/2** متوسط  وری بهره

   131/2** 490/2 290/2 025/2** 020/2** تحمل به تنش

  199/2** 122/2** 209/2 293/2 124/2** 313/2** میانگین هارمونیک

 194/2** 110/2** 195/2** 415/2 234/2 093/2** 042/2** هندسی  میانگین

 ر سطح پنج درصددار د بستگی معنی هم -* درصد،  یکدار در سطح  بستگی معنی هم - **
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ا یک نمودار پراکنش سه بعدی تنه ،سان بود که روند پاسخ ژنوتیپ برای چهار شاخص مورد بحث یک با توجه به این

 012-5و  012-3های ژنوتیپ ،(. با توجه به نمودار9)شکل  کرد محیط آبی و دیم ارائه شده است با عمل DTIشاخص

ایين   .قيرار گرفتنيد   Aبندی فرناندز در منطقه  اساس تقسیمچنین بر به خشکی را داشتند و هم مقاومتترین میزان  بیش

 Bدر منطقه  012-95و  012-9اما دو ژنوتیپ  نظر برتری خود را نشان دادند، ها با توجه به چهار شاخص موردژنوتیپ

تير از   کرد کم تر از میانگین و در محیط دیم عمل شکرد بی های این گروه در محیط آبی عملژنوتیپ .نمودار قرار داشتند

تر از میيانگین در محيیط دیيم نشيان دادنيد و در محيیط آبيی         کرد بیش نیز عمل Cهای گروه میانگین داشتند. ژنوتیپ

تری نسبت به میيانگین   کرد کم در هر دو محیط آبی و دیم عمل Dهای گروه تر از میانگین داشتند. ژنوتیپ کرد کم عمل

های ترین ژنوتیپ در بین ژنوتیپکرد، ضعیف ترین عمل ترین مقاومت به خشکی و کم با کم 012-2ان دادند. ژنوتیپ نش

 کرد محیط آبی و دیم بود. های مقاومت به خشکی و عملمورد مطالعه با توجه به شاخص

 

 و دیمکرد محیط آبی  با عمل DTIپراکنش سه بعدی شاخص  -1کل ش

 

هيا تجزیيه   دار مثبت با دو محیط آبی و دیم داشيتند، بيرای اکسشين   بستگی معنی هائی که همبا استفاده از شاخص

های  ارائه شده است. با توجه به دندروگرام ژنوتیپ 2که دندروگرام حاصل در شکل  انجام شد UPGMAکالستر با روش 

-9د. گروه دوم نیيز اکسشين   ن دادند، در یک گروه قرار گرفتنخشکی را نشا ترین مقاومت به که بیش 012-3و  5-012

بيود. در گيروه    Bدر منطقيه   9خشکی را داشت و با توجه به شيکل    ترین مقاومت به که بعد از گروه یک بیش بود 012

هيای  یيپ بعد از گيروه چهيارم، ژنوت   و خشکی را نشان دادند  ترین مقاومت به که کم هایی قرار داشتندارم نیز ژنوتیپچه

 خشکی را نشان دادند.  ترین میزان مقاومت به گروه سوم کم

بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیيه بيه    3در جدول 

رائه شيده  ها اکرد محیط تنش و بدون تنش در بین ژنوتیپ خشکی و عمل  های مقاومت بههای اصلی برای شاخصمولفه

خشکی توسط دو مولفيه    ها برای مقاومت بهدرصد از تنوع بین اکسشن 11بیش از  ،شودکه مالحظه می  چنان است. هم

  .اول بیان شده است

ها با توجه بيه دو مولفيه اول ارائيه شيده      ها و بردار مربوط به شاخصنمودار پراکنشی اکسشن 3در شکل  ،چنین هم

هيای  ارتباط باالئی بيا شياخص   ،های قبلی برتر بودندکه در تجزیه 012-3و  012-5و ژنوتیپ است. با توجه به نمودار د

بنيدی حاصيل از   نتیجيه گيروه   ،چنيین  یدی بر سایر نتایج بود. همها، تاینتایج تجزیه به مولفه مورد بررسی نشان دادند و

بندی کامال با مولفه اول منطبيق   ین گروها شود وچین مشخص شده و مشاهده می با نقطه 3تجزیه کالستر نیز در شکل 
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تير بيرای    ولفيه بيیش  زیيرا مقيادیر ایين م    ،کيامال مطابقيت دارد   3این نتیجه بيا مقيادیر مولفيه اول در جيدول      .باشدمی

 بستگی باالیی داشتند. کرد، هم که با عمل هایی بود شاخص

 

 
 هاتفاده از شاخصبا اس UPGMAها با روش دندروگرام تجزیه کالستر ژنوتیپ -2شکل 

 

های اصلی عامل اصلی حاصل از تجزیه به مؤلفهدو درصد واریانس، درصد واریانس تجمعی و ضرایب بردارهای ویژه  ،مقادیر ویژه -6 جدول

 هاژنوتیپدر ها  شاخص

9 مؤلفه نام شاخص 2 مؤلفه   

393/2 125/2 کرد بهینه عمل  

-990/2 313/2 کرد تنش عمل  

 2/129 420/2 حساسیت به تنش

 2/932 349/2 خشکی تحمل به

234/2 111/2 شاخص بهره وری متوسط  

-222/2 190/2 تحمل به تنش  

-311/2 193/2 میانگین هارمونیک  

-905/2 103/2 میانگین هندسی  

9/5 مقادیر ویژه  3/2  

9/99 درصد واریانس  9/20  

9/99 درصد واریانس تجمعی  0/11  

 .ندهای اصلی دار تری در مؤلفه ارزش بیش ،شیده شده استها خط ک اعدادی که در زیر آن

 

چنيین، در بيین    کيرد علوفيه خشيک در بيین دو محيیط و هيم       که برای عمل ن دادنتایج تجزیه واریانس مرکب نشا

کيرد   دار برای عملوجود اختالف معنی که توان بیان داشتمی لذا .دار وجود داشتهای مورد بررسی تنوع معنیژنوتیپ

کيه   (a9301، باشد )فرشادفر و همکياران ه در بین دو محیط آبی و دیم ناشی از پتانسیل آبی متفاوت دو محیط میعلوف

کرد علوفه شده است. در نتیجه گزینش بر مبنای شاخص، معیار مناسيبی بيرای    دار برای عملباعث ایجاد اختالف معنی

  .)9113، کارانو هم (Simaneباشد ها میارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ

در بيین دو محيیط و در بيین     Agropyron cristatumکيرد علوفيه گونيه     ( بيرای عميل  9300رحمانی و همکياران ) 

هيای  چنيین، شياخص   کيرد دو محيیط آبيی و دیيم و هيم      دار مشاهده نمودند. تجزیه واریانس عملها تنوع معنی ژنوتیپ

( تنيوع  9309)هيا مشيخص نميود. اسيفندیاری و همکياران      دار را در بيین ژنوتیيپ  مقاومت به خشکی وجود تنوع معنی
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سياله گيزارش نمودنيد. نتيایج حاصيل از       های مقاومت به خشکی در بین پنج گونه یونجيه یيک  دار را برای شاخص معنی

و بيرای محيیط دیيم،     012-5 و 012-3، 012-9هيای  بيرای محيیط آبيی، ژنوتیيپ     هيا نشيان داد کيه   مقایسه میانگین

در محیط دیم  012-9که ژنوتیپ  شود علوفه را داشتند. مالحظه می کرد ترین عمل بیش 012-5و  012-3های  ژنوتیپ

عنوان یک ژنوتیپ مطلوب در محیط آبی و حساس بيه   به ت و این امر سبب شد این ژنوتیپکرد بسیار ضعیفی داش عمل

 .باشيد گزینش بر مبنيای شياخص ميی    تر ی بیشگر کارای ها در دو محیط بیانوتیپکرد ژن ود. تفاوت عملشتنش معرفی 

 Agropyron elongatum( در بررسيی مقاوميت بيه خشيکی گونيه      b9301فرشادفر و همکياران )  وسیله بهنتیجه مشابه 

 گزارش شد.

 

 
 ها با توجه به دو مولفه اولها و بردار مربوط به شاخصپراکنش ژنوتیپ -3شکل 

 

کيرد   عملتنش و بدون تنش د که در هر دو محیط شوی مییهاژنوتیپ باعث انتخاب MPبراساس شاخصگزینش 

، اميا  )Hambelen ،9109و  (Rosielle باشيد نميی  Bاز گيروه   Aتفکیک گروه   د. بنابراین این شاخص قادر بهنی داریباال

، (Fernandes دارد هيا  از سيایر گيروه   Aجهيت تفکیيک گيروه     MPشاخص  تری نسبت به قدرت بیش GMPشاخص

SI)شدت اسيترس  ، DTIشاخصدر محاسبه چنین، چون  . هم)9112 قيادر بيه تفکیيک     ،شيود نیيز منظيور ميی    (

طيرف   دارای اریب بهنیز  MHشاخص .)Hambelen ،9109و  (Rosielle باشدمی Cو  Bاز گروه  Aهای گروه ژنوتیپ

pY.بستگی با دو محیط را  ترین هم هایی که بیشزمان براساس شاخص طور هم بنابراین بهتر است، گزینش به خواهد بود

 .)Fernandes) ،9112دارند، انجام شود 

در بيین   DTIو GMPشيود کيه دو شياخص     ت و مالحظيه ميی  کامال مشيخص اسي   نکات بیان شده 3شکل در 

طيرف محيیط آبيی و تمایيل شياخص        به MHچنین تمایل شاخص اند و همکرد دو محیط آبی و دیم قرار گرفته عمل

MP در نتیجه باعث عدم توانيایی در تفکیيک دو گيروه    که  طرف محیط دیم  بهA  وB  شيود، کيامال   دیگير ميی   از هيم

کرد محيیط   ها و عملبا دیگر شاخص Tolو SSIها، روند تغییرات دوشاخص مشخص است. با توجه به تجزیه به مولفه

و همکياران   Nouriباشد. ها کامال منطبق میبستگی شاخص با نتایج حاصل از هماین نتیجه  .باشد آبی و دیم متفاوت می

هيای    ( شياخص 9309. جعفری و همکياران ) های مقاومت به خشکی گزارش نمودندی شاخص( نتیجه مشابه برا2299)



 مهندسی و مدیریت آبخیز

 

 

 9319، 2، شماره 4جلد 

 

02 

MP،GMP  وDTI ،ر و همکارانفرشادف (b9301 شياخص )  هيایMP،GMP  وMH    و صيفری و همکياران

های مقياوم  های مناسب برای انتخاب ژنوتیپعنوان شاخص ا بهر MHو MP،GMP، DTIهای ( شاخص9303)

هيای مناسيب معرفيی    عنوان شياخص  به این بررسی نیز چهار شاخص یاد شدهبه خشکی معرفی نمودند. در هر حال در 

 ترین مقاومت به خشکی را نشان دادند.   ، بیش012-5و  012-3های ها ژنوتیپشدند و با توجه به این شاخص

های ضعیف این روند برای ژنوتیپ کرد نیز برتر بودند و توجه به عمل شود این دو ژنوتیپ باکه مالحظه می  چنان هم

های ضعیف کرد در رده ژنوتیپ که با توجه به عمل 012-94و  012-1، 012-2به این معنی که ژنوتیپ  نیز صادق بود.

  Agropyron elongatum( بيرای گونيه   b9301مکياران ) ها نیز ضعیف بودند. فرشادفر و ه، براساس شاخصقرار داشتند

کیلوگرم در هکتار و شاخص تحمل بيه   3322تا  3212کرد علوفه خشک  سه اکسشن مقاوم به خشکی با میانگین عمل

شيود کيه    ميی  اما مالحظيه  .برای شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه در محیط دیم معرفی نمودند 39/2تا  39/2تنش 

کیليوگرم در هکتيار و    3039و  3052ترتیيب   تحت شرایط دیم بيه  012-3و  012-5ه خشک دو ژنوتیپ کرد علوف عمل

های احیاء مناسب جهت برنامه 012-3و  012-5های ژنوتیپبنابراین  .است 91/2و  94/2ها  شاخص تحمل به تنش آن

 باشند.مراتع در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه می

 
 مورد استفاده منابع

ساله در شرایط آب و هيوایی اسيتان    مقاومت به خشکی پنج گونه یونجه یک. 9309 فرشادفر. و م. صفری، ه. لی حسن ع.م.، ص. ،اسفندیاری .9

 .203-214(: 2)95 تحقیقات مرتع و بیابان،کرمانشاه. 

نشيریه   .ها برای مناطق مختليف ایيران   نمعرفی گیاهان مهم مرتعی و راهنمای کشت آ. 9393پور و م. فایزی پور.  ب. ملک.، ب، فرد پیمانی .2

 ها و مراتع کشور. ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل24 مارهش

بیابيانی   گندمی علف ژنوتیپ 39علوفه در  تولید و بذر کرد عمل . بررسی9309عارفی.  ح. مداح و عبدی ن. ،ع.ر. سیدمحمدی ع.ا.، ،جعفری .3

(Agropyron desertorum) 994-920(: 9)95 به خشکی. تحقیقات مرتع و بیابان، مقاومت یها شاخص از استفاده با. 

در   Agropyron cristatumهيای  کرد بذر و محصول علوفه در ارقام و ژنوتیپ بررسی عمل. 9300، ا.، ع.ا. جعفری و ا. قلعه نادر. رحمانی .4

 .33-90(: 9)93 ب. تحقیقات مرتع و بیابان،منطقه معتدل سرد شمال لرستان در شرایط دیم و فاریا

 کشور. ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگلانتشارات  .ها چگونگی رشد گراس .9395. ع، سندگل .5

گزین شيده   های جایهای کنترل کننده مقاومت به خشکی در الینQTLیابی . مکان9303صفری، ه.، ع. فرشادفر، م. فرشادفر و ف. نوری.  .3

به خشکی. چکیده مقياالت هشيتمین کنگيره عليوم زراعيت و اصيالح نباتيات ایيران،         های مقاومت کروموزومی گندم با استفاده از شاخص

 دانشگاه گیالن.

با  Agropyron elongatumژنوتیپ  90کرد علوفه  . بررسی پایداری عملa9301صفری.  و ه. محبی ع.مرادی،  ، ف.م. ،فرشادفر .9
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 Agropyronهایی از گونه. بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشنb9301صفری.  و ه. محبیع. مرادی،  ، ف.م. ،فرشادفر .0
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Abstract 

Most of Iranian rangelands are located in arid and semi arid areas, therefore, drought 

resistance is an important issue in this regions' plants. Drought resistance variation of 

forage yield for 11 genotypes of Elymus hispidus was examined in complete block 

design with three replications under normal and dryland farming system, in Islam Abad 

Gharb, Kermanshah, Iran, during 2004-2006. Significant variation (p<0.01) for forage 

yield were observed between with and without tension environments and between 

genotypes. Drought resistance indices of genotypes were measured for dry matter forage 

yield (Yp) of irrigated and dryland (Ys) conditions, like sensitivity to stress index, 

Tolerance (Tol), Mean Productivity (MP), Drought Tolerant Index (DTI), Harmonic 

Mean (HM) and Geometrical Mean of Productivity (GMP). Variance analysis of 

drought resistance indices showed that genotypes had significant variation at 1% level 

for DTI, MP and Yp and at 5% level for HM and GMP. Significant variation for SSI, 

Tol and Ys were not observed among genotypes. The indices of  MP, GMP, HM and 

DTI showed the significant positive correlation with Ys and Yp, therefore selection for 

drought resistance were performed based on this indices. Also, the results of mean 

product comparision of Ys, Yp and drought resistance indices by Duncan method at 5% 

level showed that genotypes 890-5 and 890-6 has higher drought resistance value and 

can be introduced as a suitable genetic material for rangeland reclamation or breeding 

programs for drylands in Kermanshah province. This results were confirmed by claster 

and principle component analysis. 
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hispidus, Tension 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Corresponding author: hooshmandp@yahoo.com 

mailto:hooshmandp@yahoo.com



