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چكیده
به منظور مقایسه عملكرد و کیفیت علوفه، 36 جمعیت از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوک  کامل تصادفي تحت شرایط دیم با 
سه تكرار مورد بررسي قرار گرفت. صفات عملكرد علوفه خشك و کیفیت علوفه اندازه گیري شد. بر اساس تجزیه واریانس تنوع معني دار در بین 
جمعیت هاي مورد بررسي براي صفات مشاهده شد. عملكرد علوفه خشك و درصد فیبر محلول در شوینده خنثی بیشترین و کربوهیدرات های 
محلول در آب کمترین میزان وراثت پذیری عمومی را داشتند. عملكرد علوفه خشك با قابلیت هضم ماده خشك و پروتئین خام همبستگی منفی 
و با بقیه صفات کیفی همبستگی مثبت نشان داد. قابلیت هضم ماده خشك با کربوهیدرات محلول همبستگی مثبت )P>0/05( و با فیبر محلول 
در شویند اسیدي و با فیبر محلول در شویند خنثی  همبستگي منفي نشان داد. در بین صفات کیفي پروتئین خام با خاکستر همبستگي مثبت و 
بسیار معني دار نشان داد. از طرف دیگر فیبر محلول در شویند اسیدي با شوینده خنثی و خنثی  همبستگی مثبت )P>0/05( نشان داد و بین درصد 
خاکستر و فیبر محلول در شوینده خنثی همبستگی مثبت مشاهده شد. تجزیه کالستر و مقایسه میانگین گروه هاي حاصل از تجزیه کالستر روند 
موجود را تایید نمود. بر اساس تجزیه به عامل ها بعد از دوران واریماکس سه عامل استخراج شد که 76/79درصد از واریانس موجود در ساختار داده 
ها را بیان نمود. عامل اول و دوم به صفات کیفي و عامل سوم به عملكرد علوفه اختصاص یافت. کربوهیدرات های محلول در آب برای عامل های 
اول و دوم نقش متوسطی داشت. بر اساس عامل های اول و دوم جمعیت های 1، 4، 7، 18 و 36 دارای عملكرد علوفه خشك، قابلیت ماده خشك و 
کربوهیدرات های محلول در آب بیشتر و فیبر محلول در شوینده خنثی کمتری نسبت به دیگر جمعیت ها داشتند. بر اساس عامل های دوم و سوم 
، جمعیت های 19، 6، 32، 23، 33، 16 و 7 از نظر عملكرد علوفه و پروتعین خام مطلوب و برای خاکستر و فیبر محلول در شوینده خنثی بیشترین 
مقادیر را داشتند. بنابراین جمعیت های 5، 7، 8، 9، 11، 12 و 25 دارای کیفیت علوفه مطلوب بدون در نظر گرفتن عملكرد علوفه و قابل معرفی در 

شرایط دیم استان کرمانشاه هستند. 
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In order to evaluate the forage quality and yield, 36 accessions of Festuca arundinacea were investigated by using randomized com-
plete block design with three replications under dry land condition. Traits such as the forage dry matter yield and quality were measured. 
The results of the variance analysis indicated a significant difference between accessions and other traits studied. Forage dry matter yield 
and neutral detergent fiber had greatest the heritabilities and water solution carbohydrate had lowest heritability. A  negative correlation 
was observed between forage dry matter yield with digestibility dry matter and crude protein but  with other traits, positive correlation 
was observed. A  positive correlation (p≤0.05) was observed between digestibility dry matter with water solution carbohydrate and with 
acid detergent fiber and neutral detergent fiber negative correlation was observed. Among the quality traits studied, the crude protein 
indicated positive and significant correlation with ashes percent (p≤0.05) and significant positive correlation between ashes percen and 
neutral detergent fiber was observed. The cluster analysis and mean comparison among groups resulting from the cluster analysis veri-
fied these results. Using factor analysis, three factors could be identified after Varimax rotation. These independent factors accounted 
for 76.79 % of total variance. The first and the second factors were markers of the forage quality and  The third factor indicated the for-
age dry matter yield. According to the mean comparison and the factor analysis, accessions 1, 8, 4, 7, 18 and 36 had greatest values for 
forage dry matter yield, digestibility dry matter and water solution carbohydrate, But for neutral detergent fiber had lowest value than 
other accessions. According to second and thired factors the optimum amount of the herbage yield  and crude protein  were observed 
for accessions  19, 6, 32, 23, 33, 16 and 7 and  was greatest amount for neutral detergent fiber and ash percentage.  Consequently, ac-
cessions 5 , 7, 8, 9 ,11 ,12 and 25 could be introduced and suggested to produce artificial cultivars in breeding program under dry land 
condition in Kermanshah province. 

مقدمه
فستوکای پابلند  با نام  علمی Festuca arundinacea و نام انگليسی  
Tall fescue مشهور است. گياهی پابلند چند ساله با ریشه اصلی ضخيم و 
عميق است. این گياه ساقه زیر زمينی)ریزوم( کوتاهی دارد و بعنوان گياه 
افراشته تلقی می شود )حيدری و دری، 1382(. برگ این گياه به رنگ 
سبز تيره یا براق می باشد. خوشه پانيکول آن 10 تا 30 سانتی متر طول 
دارد و در هر خوشه چه تعداد 5تا 7 بذر وجود دارد)عليزاده، 1389(. 
مناطق  مناسب  اي چندساله  علوفه  مهم  از گراس هاي  یکي  گياه  این 
سردسيري است، که در مناطق معتدل جهان در سطح وسيعي مي روید، 
که با توجه به تحمل باالي آن در شرایط متنوع آب و هوایي و سازگاري 
آن با شرایط متفاوت محيطي (Ervin, 1995)، و همچنين نقش آن در در 
توليد علوفه، تغذیه دام، احياء مراتع و جلوگيري از فرسایش آبي و بادي 

مي تواند در برنامه هاي احياء مراتع گزینه بسيار مناسبي باشد)پيماني 
فرد و همکاران، 1373(.  با توجه به اینکه تعداد زیادي از جنس هاي 
به  دارند،  اي  عمده  سهم  مراتع،  علوفه  تامين  در  که  گرامينه  خانواده 
عنوان گونه هاي کم شونده در مراتع محسوب مي گردند)رستگار، 1386(، 
بنابراین توسعه گراس هاي علوفه اي پر توليد و پر بنيه و استفاده صحيح 
و اصولي از بذور اصالح شده که از تنوع ژنتيکي باال و قدرت سازگاري 
و  احيا  روند  تواند  برخوردارند، مي  به شرایط مختلف محيطي  مناسب 

توسعه مراتع را تسریع نماید. 
از صفات مهم گياهان مرتعي که براي برنامه هاي بذرکاري جهت 
وتوليد  باال  قابليت هضم  است که،  این  انتخاب مي شوند،  مراتع  احياء 
گونه  خصوصيات  از   .)1368 )سندگل،  باشند  داشته  خوب،  علوفه 
فستوکاي بلند توليد علوفه باال مي باشد، به طوري که از جمله گراس 
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هاي پر توليد و پر بنيه محسوب شده، که با داشتن سيستم ریشه اي 
محسوب  مراتع  اصلي  اجزاي  از  یکي  عنوان  به  باال  دیرزیستي  و  قوي 
شده و در کشت زراعي نيز به لحاظ کمي و کيفي علوفه مطلوبي توليد 
مي کند. در اصالح گراس ها، عالوه بر افزایش عملکرد علوفه، افزایش 
کيفيت علوفه نيز از اهميت ویژه اي برخوردار است و به عنوان یکي از 
اهداف اصلي در معرفي ارقام اصالح شده مي باشد، و مي توان به صفات 
خشک  ماده  خام،  پروتئين   ،(ADF)سلولز همي  منهاي  سلولي  دیواره 
اشاره  تعيين کننده کيفيت علوفه  به عنوان عوامل   (DMD)قابل هضم
نمود)ارزاني و همکاران، 1385(. از طرف دیگر ارزیابي و تعيين ميزان 
تنوع ژنتيکي یکي از شاخص هاي مهم براي انتخاب والدین در برنامه هاي 
اصالحي است )فرشادفر و فرشادفر، 1383(. گروه بندي ژنوتيپ ها بر 
به  که  است  موثر  اصالحي  برنامه  یک  در  وقتي  ژنتيکي،  فاصله  اساس 
طور همزمان چندین صفت مورد بررسي قرار گيرند)جعفري و همکاران، 

 .)1386
گونه  از  اکسشن   36 ژنتيکي  تنوع  بررسي  حاضر  تحقيق  از  هدف 
Festuca arundinacea با تاکيد بر عملکرد و کيفيت علوفه در شرایط 
دیم مي باشد، که در مرحله اول وجود تنوع ژنتيکي با تجزیه واریانس 
و بررسي مولفه هاي واریانس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس اکسشن 
متغيره  چند  هاي  تجزیه  و  ها  ميانگين  مقایسه  به  توجه  با  برتر  هاي 

معرفي مي گردند.  
مواد و روش ها

در این تحقيق 36 اکسشن تهيه شده از بانک ژن موسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع )جدول 1( براي گونه Festuca arundinacea ، در قالب 
طرح بلوک  کامل تصادفي با 3 تکرار تحت شرایط دیم مورد بررسي قرار 
گرفت. محل اجراي آزمایش مزرعة تحقيقاتي، مرکز تحقيقات کشاورزي 
با  آبادغرب،  اسالم  شهرستان  در  واقع  کرمانشاه  استان  طبيعي  ومنابع 
طول جغرافيایي ´º46،59، عرض جغرافيایي ´º34 ،08، ارتفاع از سطح 
دریا 1260 متر، ميانگين بارندگي ساالنه 400 ميليمتر و متوسط دما 
مي  متوسط(  )بافت  لوم  خاک  داراي  که  بود،  گراد  سانتي  درجه   20
باشد. بيشترین ميزان بارندگي، براساس آمار هواشناسي در اسفند ماه 
و کمترین تغييرات بارندگي در فروردین ماه مي باشد. بارندگي انتهائي 
این منطقه  بر کشت دیم و عملکرد مرتع در  از مهمترین عوامل موثر 

مي باشد.
هر کرت آزمایشي داراي 4 خط با فاصله 50 سانتي متر از یکدیگر 
بود و طول هر کرت 2 متر انتخاب شد. فاصله بين دو کرت 75 سانتيمتر 
و فاصله بين دو تکرار)ردیف( 1 متر در نظر گرفته شد، و در هر ردیف 5 
بوته با فاصله 50 سانتيمتر از همدیگر قرار گرفت. کشت به صورت خطي 
و در تاریخ اول آبان ماه 1383 با دست انجام شد. در سال اول به منظور 
استقرار گياه از صفات یادداشت برداري انجام نشد، و در سال 1385 پس 
از برداشت علوفه کرت ها، عملکرد وزن  خشک علوفه برحسب گرم در 
کرت اندازه گيري شد، وسپس با محاسبه، عملکرد برحسب کيلوگرم در 

هکتار بدست آمد.
هر کرت آزمایشي داراي 4 خط با فاصله 50 سانتي متر از یکدیگر 
بود و طول هر کرت 2 متر انتخاب شد. فاصله بين دو کرت 75 سانتيمتر 
و فاصله بين دو تکرار)ردیف( 1 متر در نظر گرفته شد، و در هر ردیف 5 

بوته با فاصله 50 سانتيمتر از همدیگر قرار گرفت. کشت به صورت خطي 
و در تاریخ اول آبان ماه 1383 با دست انجام شد. در سال اول به منظور 
و در سال 1385  نشد،  انجام  برداري  یادداشت  از صفات  گياه  استقرار 
پس از برداشت علوفه کرت ها، عملکرد وزن خشک علوفه برحسب گرم 
در کرت اندازه گيري شد، وسپس با محاسبه، عملکرد برحسب کيلوگرم 

در هکتار بدست آمد.
درصد   ،(Digestibility Dry Mates) هضم  قابليت  درصد  صفات 
شوینده  در  محلول  فيبر  درصد   ،(Crude Protein) خام  پروتئين 
اسيدي(Acid Detergent Fiber)، درصد فيبر محلول در شوینده خنثي                            
درصد  و   (Ashes)کل خاکستر  درصد   ،(Neutral Detergent Fiber)
 (Water Solution Carbohydrate) آب  در  محلول  هاي  کربوهيدرات 
اندازه گيري و محاسبه گردید. این اندازه گيریها با استفاده از دستگاه 
طيف سنج مادون قرمز NIR بر اساس روش ارائه شده توسطJafari  و 

همکاران )2003( انجام شد. 
 با استفاده از ميانگين مربعات اکسشن(Msg) و خطا(Mse) اجزاء 
 ،(Vp)فنوتيپي واریانس  از  ناشي   (Ve)محيطي و   (Vg)ژنتيکي واریانس 
پذیري  وراثت  و   (ECV)محيطي و   (GCV)ژنتيکي تغييرات  ضریب 

عمومي(Hb) محاسبه شد)فرشادفر، 1377(. 
تجزیه   EXCEL و     SPSS  ،  SAS افزارهاي  نرم  از  استفاده  با 
فنوتيپي،  همبستگي  پذیري،  وراثت  واریانس،  اجزاء  برآورد  واریانس، 

تجزیه کالستر، تجزیه تابع تشخيص و نمودارهاي مربوط تهيه شد.
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نتایج 
واریانس  اجزاء  دیم،  شرایط  تحت  صفات  واریانس  تجزیه  نتایج 
ژنتيکي و محيطي ناشي از واریانس فنوتيپي، ضریب تغييرات ژنتيکي، 
ضریب تغييرات محيطي و وراثت پذیري عمومي در جدول شماره 2 ارائه 
شده است. با توجه به تجزیه واریانس براي تمام صفات تنوع معني دار 
در سطح 1%  مشاهده شد که فقط برای کربوهيدرات هاي محلول در 
آب در سطح 5% تنوع معنی دار مشاهده شد)جدول 2(. عملکرد علوفه 
خشک و درصد فيبر محلول در شوینده خنثي بيشترین ميزان وراثت 
پذیري را داشتند. کمترین ميزان وراثت پذیري به صفت کربوهيدرات 

هاي محلول در آب اختصاص داشت.
با استفاده از روش Ward اکسشن هاي مورد بررسي، بر اساس مربع 
فاصله اقليدوسي براي صفات گروه بندي شدند )شکل1( و آزمون دانکن 
براي گروه هاي حاصل در سطح 5% انجام شد)جدول3(. گروه 1C شامل 
بر  که  بود،   34 و   22  ،26  ،24  ،20  ،32  ،6  ،31  ،15 هاي  جمعيت 

اساس آزمون دانکن بيشترین عملکرد علوفه، را داشت و فيبر محلول در 
شوینده خنثي و درصد خاکستر نسبتا پایيني داشت. همچنين این گروه 
کمترین ميزان قابليت هضم، فيبر محلول در شوینده اسيدي، پروتئين 
2C شامل جمعيت  داشت. گروه  را  آب  در  کربوهيدرات محلول  و  خام 
هاي 13، 30، 3، 16، 21، 19، 14، 33، 2، 23، 17 و 29 بود، که بر 
اساس آزمون دانکن این گروه تنها پروتئين خام متوسطي داشت و براي 
دیگر صفات کيفي ضعيف ترین گروه بود، همچنين عملکرد علوفه این 
گروه نيز در رده نسبتا ضعيف قرار گرفت. گروه 3C شامل جمعيت هاي 
5، 8، 12، 9، 11 و 25 بود، این گروه بر اساس آزمون دانکن کمترین 
عملکردعلوفه را داشت، اما براي دیگر صفات کيفي در رده مطلوبي قرار 
گرفت. گروه 4C شامل جمعيت هاي 18، 35، 1، 36، 7، 27، 28، 10 
و 4 بود، که بر اساس آزمون دانکن این گروه کمترین ميزان پروتئين 
خام را نسبت یه دیگر گروه ها داشت و براي  دیگر صفات تظاهر بسيار 

مطلوبي نسبت به سایر گروه ها داشت. 
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همبستگي فنوتيپي صفات)جدول4( عدم وجود رابطه معني دار بين 
عملکرد علوفه با هریک از صفات کيفي را نشان داد. همچنين قابليت 
محلول  فيبر  و  اسيدي  شوینده  در  محلول  فيبر  با  خشک  ماده  هضم 
در شوینده خنثي به ترتيب در سطح 1% و 5% همبستگي منفي و با 
کربوهيدرات هاي محلول در آب در سطح 5% همبستگي مثبت معني 
دار نشان داد، از طرف دیگر براي پروتئين خام  همبستگی مثبت و بسيار 

معنی دار )P%0/01( با صفت خاکستر مشاهده شد.
به منظور بررسي ساختار تنوع بين جمعيت ها براي صفات از تجزیه 
به عامل ها استفاده شد)جدول5(. همچنانکه مالحظه مي گردد  76/790 
درصد از تنوع موجود بين ساختار چند متغيره داده ها با سه عامل اول 
بيان گردید، که مقادیر ویژه باالتر از 1 داشتند. ضرایب عامل ها بعد از 
و  ماده خشک  قابليت هضم  اول  عامل  داد که  نشان  واریماکس  دوران 
کربوهيدرات محلول در آب باال و فيبر محلول در شوینده اسيدي پایين 
فيبر  و  خاکستر  درصد  خام،  پروتئين  به  نيز  دوم  عامل  نمود،  بيان  را 
محلول در شوینده خنثي باال اختصاص داشت و عامل سوم به عملکرد 
ميزان  کرد.  پيدا  اختصاص  باال  آب  در  محلول  کربوهيدرات  و  علوفه 
اشتراک در عامل ها به استثناء دو صفت کربوهيدرات محلول در آب و 
فيبر محلول در شوینده خنثي، براي دیگر صفات باال بود. کربوهيدرات 

محلول در آب در دو عامل اول و سوم نقش متوسطي داشت. 

نمودار پراکنش جمعيت هاي مورد بررسي بر اساس عامل اول)عامل 
قابليت هضم ماده خشک و کربوهيدرات محلول در آب باال و فيبر محلول 
که  باال(  علوفه  عملکرد  سوم)عامل  عامل  و  پائين(،  خنثي  شوینده  در 
از تجزیه کالستر صفات به روش Ward نيز  در آن گروه بندي حاصل 
مشخص شده است)شکل2( نشان داد که جمعيت هاي 1، 4، 7، 18 
و 36 از کالستر چهارم  دارای عامل عملکرد علوفه، قابليت هضم ماده 
خشک و کربوهيدرات محلول در آب بيشتر و فيبر محلول در شوینده 
بر  پراکنش  نمودار  داشتند.  ها  دیگر جمعيت  به  نسبت  خنثي کمتري 
اساس عامل دوم)پروتئين خام، درصد خاکستر و فيبر محلول در شوینده 
خنثي باال(، و عامل سوم)عامل عملکرد علوفه باال( نشان داد)شکل 3( 
که جمعيت هاي 32، و 6 از کالستر اول، جمعيت هاي 19، 16، 33 
و 23 از کالستر دوم و جمعيت  7 از کالستر چهارم عملکرد علوفه و 
پروتئين خام مطلوبي داشتند، این جمعيت ها خاکستر و فيبر محلول در 
شوینده خنثي بيشتري نيز نسبت به دیگر جمعيت ها داشتند. در شکل 
شماره 3 نيز نمودار پراکنش جمعيت هاي مورد بررسي بر اساس عامل 
اول و عامل دوم ارائه شده است، که با توجه به این نمودار مي توان تمام 
جمعيت هاي کالستر 3  و جمعيت 7 از کالستر 4 را به عنوان جمعيت 
هایي که کيفيت علوفه مطلوبي بدون در نظر گرفتن عملکرد علوفه دارند 

معرفي نمود.
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بحث
برای دستيابی به اطالعات و ابزار اصالحی در گراس های علوفه ای 
ژنتيکی  تنوع  ميزان  و  با چگونگی  رابطه  در  اطالعاتی  باید  ساله،  چند 
در دسترس باشد. نتایج تحقيق حاضر حاکی از وجود تنوع باال در بين 
جمعيت ها می باشد. باال بودن تنوع معني دار دربين ژنوتيپ ها باعث 
افزایش کارایي برنامه هاي اصالحي خواهد شد)مرادي و جعفري، 1385(. 
همچنين وراثت پذیري مطلوبي براي صفات، خصوصا" صفات عملکرد 
برابر  ترتييب  به  علوفه خشک و درصد فيبر محلول در شوینده خنثی 
55/35% و 56/22% مشاهده شد. در تحقيقي بر روي 21 جمعيت علف 
گزارش  پذیري %63/89  وراثت  ميزان  علوفه خشک  عملکرد  براي  باغ 
گردید و وجود تنوع ژنتيکي و ميزان قابليت توارث نسبتا باال براي صفات 
برنامه هاي اصالحي  ازطریق  امکان بهبود صفات  را عامل فراهم شدن 
بيان نمودند)محمدي و همکاران، 1387(. جعفري و جاورسينه)1384( 
 Festuca arundinacea گونه  در  کيفي  صفات  و  علوفه  عملکرد  براي 

بيان  و  کردند،  گزارش  زیاد  تا  متوسط  عمومي  پذیری  وراثت  ميزان 
براي  پذیري خصوصي  وراثت  مقدار  کيفي  صفات  بين  در  که  داشتند 
براي سایر صفات  و  قابليت هضم و قندهاي محلول در آب کم  درصد 
کيفي در حد متوسط تا زیاد بود که اهميت ژن هاي غير افزایشي در 
کنترل درصد قابليت هضم و قندهاي محلول و نقش ژن هاي افزایشي را 

در کنترل سایر صفات کيفي نشان مي داد.
با  علوفه  عملکرد  صفت  که  داد  نشان  صفات  فنوتيپي  همبستگي 
امر گزینش  این  و  نداشته  دار  معني  ارتباط  از صفات کيفي  هيچکدام 
همزمان براي عملکرد و کيفيت علوفه را پيچيده نمود، گزارشات متعددي 
در زمينه عدم وجود رابطه معني دار بين عملکرد علوفه و صفات کيفي 
در گياهان مختلف علوفه اي ارائه شده است)جعفري و گودرزي، 1385؛ 
ایماني و همکاران، 1387؛ محمدي و همکاران،1385(. از طرف دیگر 
صفات کيفي نيز داراي دو روند متفاوت بودند، به این شرح که پروتئين 
ارتباط  آب  در  محلول  کربوهيدرات  با  و  مثبت  ارتباط  با خاکستر  خام 



46

ارزیابي تنوع عملكرد و کیفیت علوفه  ...... 

منفي داشت و در روند دوم نيز قابليت هضم با فيبر محلول در شوینده 
اسيدي ارتباط منفي نشان داد. بنابراین این امر باعث پيچيده تر شدن 
دانکن  آزمون  و  کالستر  تجزیه  اساس  بر  بندي  گروه  گردید.  گزینش 
گروه ها نيز روندهاي حاصل را کامال تایيد نمود، و هرچند تنوع معني 
دار در بين گروه هاي ایجاد شده براي صفات مالحظه شد، اما گروه اول 
حاصل از تجزیه کالستر بعنوان گروه برتر براي عملکرد علوفه، گروه دوم 
برای  پروتئين خام و همچنين گروه چهارم  قابليت هضم،  برای درصد 
کربوهيدرات محلول در آب قابل معرفي بودند، و در دیگر گروه ها در 
صورت برتري صفات کيفي، عملکرد علوفه قابل توجهي نداشتند. براي 
عملکرد و اجزاي عملکرد در در توده هاي طبيعي و ارقام خارجي فستوکا 
تجزیه  از  حاصل  بندي  گروه  روي  بر  دانکن  روش  با  ميانگين  مقایسه 
کالستر به روش UPGMA  براي تمام صفات وجود تنوع معني دار در 

بين گروه ها را نشان داد)مجيدي، 1388(.
با توجه به اینکه در یک ساختار چند متغيره، تجزیه هاي چندمتغيره 
 Gauch,)قادر به تفسير آسانتر ساختار موجود در ميان داده ها مي باشند
1992)، به همين دليل مشاهده شد که تجزیه عاملي و دوران واریماکس 
به خوبي ساختار داده ها را مشخص نمود، به این شرح که عامل اول 
به قابليت هضم ماده خشک و به کربوهيدرات های محلول در آب باال 
اختصاص یافت و عامل دوم به  پروتئين خام، خاکستر و فيبر محلول در 
شوینده خنثی پائين اختصاص داشت، در نتيجه مي توان این دو عامل 
را به عنوان عامل هاي کيفي بيان کرد و عامل سوم  به عملکرد علوفه 
بنابراین  داشت،  اختصاص  آب  در  محلول  های  کربوهيدرات  و  خشک 
ساختار واقعي موجود در ميان داده ها با 76/79 درصد از واریانس بيان 
شده توسط این سه عامل به خوبي نمایان شد. از تجزیه چند متغيره، در 
گروه بندي ارقام و اکوتيپ هاي گونه هاي مختلف گراس ها استفاده شده 
است.(Srivastava, 2002) جعفري و همکاران)1386( در بررسي تنوع 
 Agropyron)گندمي علف  براي  عملکرد  اجزاي  و  بذر  عملکرد  ژنتيکي 
با عملکرد  عاملها متغير هاي مرتبط  به  از طریق تجزیه   (desertorum
علوفه و بذر را شناسایي نموند، و ارتباط عامل اول با عملکرد علوفه و 

عامل دوم با عملکرد بذر را گزارش کردند.
که  شد  مشخص  سوم  و  اول  عامل  پراکنشي  نمودار  از  استفاده  با 
جمعيت هاي 4، 7، 18 و 36 عالوه بر عملکرد علوفه باال دارای قابليت 
هضم ماده خشک باال، کربوهيدرات های محلول در آب بيشتر و فيبر 
بودند.   ها  دیگر جمعيت  به  نسبت  اسيدی کمتری  در شوینده  محلول 
 ،32  ،6 هاي  جمعيت  سوم   و  دوم   عامل  پراکنشي  نمودار  اساس  بر 
7، 16، 19، 33 و 23 عالوه بر عملکرد علوفه مطلوب، داراي پروتئين 
خام و خاکستر و کربوهيدرات محلول در آب بيشتر و فيبر محلول در 
نهایت  و در  بودند  به دیگر جمعيت ها  بيشتري نسبت  شوینده خنثی 
بر اساس نمودار پراکنشي عامل اول و دوم که مي توان آنرا به عنوان 
 ،9  ،8  ،5 هاي  کرد. جمعيت  نامگذاري  کيفي  پراکنشي صفات  نمودار 
براي  چهارم  کالستر  از   7 و جمعيت   سوم  کالستر  از   25 و   12  ،11
گروه  که  بود  این  توجه  جالب  نکته  بودند.  مطلوب  کيفي  صفات  تمام 
بندي تجزیه کالستر صفات در نمودار پراکنشي صفات کيفي نسبت به 
دو نمودار دیگر به خوبي تفکيک شده بود، دليل این امر را مي توان به 
سهم 58/2درصدي عامل هاي کيفي)عامل اول و دوم( از تنوع موجود 

در ساختار داده نسبت داد و بنابراین تجزیه کالستر نيز بيشتر متاثر از 
صفات کيفي بود تا عملکرد علوفه. در یک جمع بندي کلي با توجه به 
مقایسه ميانگين ها و تجزیه عاملي، مي توان بيان داشت که جمعيت 
هاي 5، 7، 8، 9، 11 و 25 براي صفات کيفي و عملکرد نسبت به دیگر 

جمعيت ها برتر بودند. 
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