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Medicago sativaهاي یونجه (مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ L.هاي ) با استفاده از تجزیه
آماري چند متغیره

2معتمديمحمدو1پورزهرا خدارحم

چکیده
هاي چند متغیره با استفاده از صفات هاي یونجه توسط تجزیه و تحلیلبه منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپمطالعه این 

ژنوتیپ یونجه به همراه شاهد محلی بغدادي بعنوان فاکتور اول و برداشت در 20راعی و مورفولوژیک انجام گردید. بدین منظور ز
هاي کامل تصادفی هاي خرد شده در زمان در قالب طرح بلوكطرح بصورت کرتسه چین بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. 

نتایج همبستگی ه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر اجرا شد. در مزرع1392سال با سه تکرار در 
وجود داشت.) 95/0**(علوفه خشک عملکرد بین عملکرد علوفه تر و دار بیشترین همبستگی مثبت و معنیگر آن بود که ساده بیان

ي رگرسیون گام به گام صفت عملکرد علوفه خشک در نتیجهدرصد گلدهی در برابر 50دو صفت عملکرد علوفه تر و تعداد روز تا 
نتایج ند. شدول توجیه ي ادرصد از تغییرات کل، توسط دو مولفه63هاي اصلی نشان داد که تجزیه به مولفهوارد معادله شدند. 

، KFA1 ،KFA2 ،KFA3هايالیناولگروه را در سه گروه قرار داد. درهاي مورد مطالعه نوتیپژاي باي پالت و تجزیه خوشه
KFA5 ،KFA6 ،KFA7 ،KFA11 ،KFA13 ،KFA17در ، قرار گرفتند که از نظر عملکرد علوفه در حد مطلوبی بودندو رقم بغدادي

که از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در حد قرار گرفتند KFA16و KFA8 ،KFA9 ،KFA10 ،KFA12 ،KFA15هايالیندوم گروه
بودند، که از نظر کیفیت علوفه در م بمی گرمسیري، یزدي گرمسیري و نیکشهري گرمسیري ارقاسوم شامل گروهبودند. پایینی 

ها به گروه خود تعلق دارند.درصد ژنوتیپ100نتایج تابع تشخیص نشان داد که د.نباشمیحد مطلوبی 

هیونجهمبستگی، رگرسیون، کالستر، هاي اصلی،تجزیه به مولفهکلیدي: هايواژه

مقدمه 
Medicago sativaیونجه ( L. یکی از مهمترین (
که از قفقاز، شمال غربی روداي به شمار میگیاهان علوفه

گرفتهایران، ارتفاعات ترکمنستان و شمال شرقی ترکیه منشاء 
هاي ). علیرغم اهمیت زراعی این گیاه، پیشرفت15است (

توارث هاي اصالحی در این گیاه بخاطرحاصل از برنامه
تترازومی، پسروي خویش آمیزي شدید و پیچیدگی ساختار 
ژنتیکی آن نسبت به گیاهان دیگر چندان چشمگیر نبوده 

است.
افشانی از طرف دیگر به خاطر میزان زیاد دگرگشنی، گرده

.Mبا M. falcateهاي باز و اینترگرسیون بین گونه sativa
ع ژنتیکی هتروزیگوتی است که تنوبه شدت یونجه گیاه 

شود. وجود چنین اختالف زیادي در بین ارقام آن دیده می
ژنتیکی گسترده در بین افراد جمعیت یونجه، مطالعات ژنتیک 

.)15،16(تر نموده استرا پیچیدهآن این محصول در جمعیت 
استفاده از منابع ژنتیکی در اصالح گیاهان نیازمند مطالعه 

اي که در منطقهاست. هاي گیاهیدقیق تنوع ژنتیکی جمعیت
ي پر محصول و محدود استفاده به طور مداوم از چند واریته

شود، به مرور زمان تنوع ژنتیکی از بین رفته و جاي خود را به 
ها اهمیت دهد. آگاهی از تنوع ژنتیکی گونهیکنواختی می

باشد ي تحقیقات در اصالح نباتات میزیادي دارد، زیرا پایه
)18.(

نوع گیاهی زراعی همبستگی مثبتی با پراکندگی معموالً ت
ها زیستن در ها دارد. گیاهان زراعی طی سالجغرافیایی آن

). 6(اند شرایط محیطی متفاوت حاوي ژن هاي متنوعی شده
توان به ي صحیح از تنوع ژنتیکی میلذا با انتخاب و استفاده

ن اصالح نباتاتابینی شده رسید. متخصصاهداف از قبل پیش
ها، خویشاوندي یا عدم براي تعیین دوري یا نزدیکی ژنوتیپ

تشابه عدمعدم خویشاوندي آنها و همچنین تعیین وجود یا 
هاي مختلف گیاهی از ها در کلکسیونژنتیکی ژنوتیپ

هاي تجزیه در بین روشکنند.اي استفاده میي خوشهتجزیه
اي و هاي اصلی، تجزیه خوشهچند متغیره، تجزیه به مولفه
).11ها هستند (ترین روشتجزیه به مختصات اصلی مهم

) در بررسی تنوع ژنتیکی بین و 13(موسیال و همکاران
اي این رقم و الین یونجه بر اساس تجزیه خوشه19درون 
بندي کرده و نشان هاي مختلفی تقسیمها را به گروهژنوتیپ

ف یونجه هاي مختلدادند که تنوع ژنتیکی بین ارقام و الین
) از 9(لی سینگر و همکارانبیشتر از تنوع درون ارقام بود.

هاي یونجه به بندي تودهي براي گروهازیه و تحلیل خوشهتج
همکارانروش حداقل واریانس استفاده نمودند. پور فرهاد و 

اکوتیپ یونجه گزارش کردند که تجزیه 49) با بررسی 14(
ها براي یاد بین اکوتیپها حاکی از اختالف زواریانس داده

WARD ،49ي کالستر به روش اکثر صفات بود. در تجزیه
گروه متفاوت قرار گرفتند. تجزیه به مؤلفه 5اکوتیپ یونجه در 

درصد از تغییرات کل، 67/74هاي اصلی نشان داد که حدود 
شود. ي اصلی اول توجیه میتوسط دو مؤلفه

اي و گیاهان علوفهسفانه علیرغم اهمیت اقتصادي زیادمتأ
وجود تنوع ژنتیکی قابل توجه براي اکثر صفات مهم زراعی در 

)zahra_khodarahm@yahoo.com(نویسنده مسوول: ایران شوشتر، ، دانشگاه آزاد اسالمیواحد شوشتر، ،گروه زراعت و اصالح نباتات-1
واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایرانه زراعت و اصالح نباتات،گرو-2

23/3/94تاریخ پذیرش: 8/12/93تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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اي بانک ژن گیاهی ملی ایران، منابع ژنتیکی گیاهان علوفه
پالسم ارزشمند صورت نگرفته برداري کافی از این ژرمبهره

اي کشور هنوز در مراحل ابتدایی است و اصالح گیاهان علوفه
ق به منظور ارزیابی و تعیین تنوع ژنتیکی قرار دارد. این تحقی

هاي یونجه از نظر خصوصیات مورفولوژیک موجود در ژنوتیپ
و کمی انجام شد. یافتن نحوه ارتباط صفات مختلف با یکدیگر 

اي از اهداف دیگر و قرابت ژنتیکی آنها از طریق تجزیه خوشه
جام نژادگران از نتایج آنها براي انباشد تا بهاین تحقیق می

هاي هدفمند در مراحل بعدي به منظور تولید ارقام برتر تالقی
استفاده کنند.

هامواد و روش
، KFA1 ،KFA3ژنوتیپ یونجه (20در این پژوهش 

KFA8 ،KFA10 ،KFA11 ،KFA12 ،KFA13 ،KFA14و
KFA15 ،با منشاء قره یونجهKFA2 ،KFA4 ،KFA5 ،
KFA6 ،KFA16 وKFA17 ،با منشاء همدانیKFA7 با

با منشاء چالشتر شهرکرد، بمی KFA9منشاء رهنانی، 
گرمسیري) به همراه يگرمسیري، یزدي گرمسیري و نیکشهر

شاهد محلی بغدادي بعنوان فاکتور اول و برداشت در سه چین 
هاي بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. طرح بصورت کرت

هاي کامل تصادفی با د شده در زمان در قالب طرح بلوكخر
در مزرعه پژوهشی دانشکده 1392سال سه تکرار در 

کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر اجرا شد. 
هاي بصورت طرح بلوك1392آذر ماه 1کاشت در تاریخ 

تکرار به نحوي که هر واحد آزمایشی 3کامل تصادفی با 
50متر و به فواصل خطوط 3شت به طول ردیف کا5شامل 

. میزان بذر مورد کشت نیز براساس ، انجام شدسانتی متر بود
بذر در متر مربع تنظیم گردید. کودهاي مورد نیاز بر 350

و 50، 100و نیز کیلوگرم اوره200اساس توصیه فنی شامل 
کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و 40

هاي هرز مزرعه به صورت وجین شد. علفروي مصرف
روز 7هر در صورت نیاز و معموالً . آبیاري نددستی کنترل شد

یکبار صورت گرفت. صفات ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه 
اصلی، فاصله میانگره در ساقه اصلی (بین گره سوم و چهارم) 

درصد گلدهی در هر 50و تعداد ساقه اصلی در بوته در تاریخ 
هر خط وسط 3بوته بطور تصادفی از 10ین با برداشت چ

ي تر گیري شد. براي تعیین میزان عملکرد علوفهکرت اندازه
درصد گل دهی در هر چین، کل هر کرت در 50ي در مرحله

مساحت مشخص برداشت و پس از توزین وزن آنها عملکرد 
ي تر بر حسب تن در هکتار محاسبه گردید. سپس یک علوفه

گرم تهیه و در مجاورت 500ه از هر کرت به وزن تقریبی نمون
هواي آزاد در مزرعه خشک شده و وزن خشک آنها نیز 

گیري شد. از نسبت وزن خشک برگ به ساقه کیفیت اندازه
درصد 50علوفه ارزیابی شد. براي اندازه گیري تعداد روز تا 

دهی، تعداد روز از تاریخ کاشت در هر سه چین در نظرگل
گرفته شد. 

ها، نرمال بودن هاي آماري مورد نظر دادهقبل از تجزیه
ي صفات مورد آزمون قرار گرفت. توزیع انحرافات براي کلیه

نسخه SASافزار آماري تجزیه واریانس با استفاده از نرم
هاي ، تجزیه به مولفهگام به گام، همبستگی، رگرسیون9.1.3

با نرم افزار تابع تشخیص وتجزیه کالستر ،پالتاصلی، باي
Minitab انجام شد.16نسخه
بحثنتایج و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوك و اثر متقابل 
دار بود. بین برداشت براي کلیه صفات غیرمعنی×ژنوتیپ
درصد گلدهی، ارتفاع بوته، 50ها براي تعداد روز تا ژنوتیپ

دار شک اختالف معنیعملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خ
دار مشاهده وجود داشت و براي سایر صفات اختالف معنی

این نتیجه نشانگر این موضوع است که متوسط تعداد نگردید. 
درصد گلدهی، ارتفاع بوته، عملکرد علوفه تر و 50روز تا 

ها اختالف هاي مورد بررسی در کل برداشتخشک ژنوتیپ
ها براي کلیه صفات اختالف تبین برداشدار با هم دارند. معنی
).1درصد وجود داشت (جدول 1دار درسطح احتمال معنی

هاي مختلفهاي یونجه در برداشتتجزیه واریانس میانگین مربعات ژنوتیپ-1جدول 
Table 1. Analysis of variance of mean of squares of alfalfa genotypes in different harvests

درجه تمنابع تغییرا
آزادي

تعداد روز تا 
تعداد گره در ارتفاع بوته% گلدهی50

ساقه اصلی
فاصله 

گرهمیان
تعداد ساقه 
اصلی در بوته

عملکرد 
علوفه تر

عملکرد 
علوفه 
خشک

نسبت برگ 
خشک به 

ساقه
2ns815/1395ns370/49ns298/12ns959/0ns021/11ns740/2ns49/51ns833/0بلوك

949/57ns653/2ns124/1ns451/1**544/10**10/4ns130/0**018/67**20ژنوتیپ
40432/62567/25833/1975/0510/2811/8456/0080/0خطاي ژنوتیپ

322/3**7/8**07/10**102/127**799/32**439/132**218/4266**243/99473**2برداشت
40ns593/23ns182/26ns879/2ns973/0ns658/2ns700/2ns7/15ns074/0برداشت×ژنوتیپ

84418/46522/26968/2687/0736/279/2913/5116/0اشتباه (باقی مانده)
4497/528579/93944/18671/0294/996/1302/20699/0برداشت×بلوك
80314/22169/23169/2688/0408/224/5614/9087/0برداشت×ژنوتیپ×بلوك

ns ،* 1% و 5دار در سطح احتمال دار و معنیغیرمعنی: به ترتیب **و.%

2صفت مطالعه شده در جدول 8هاي توصیفی براي آماره
آورده شده است. بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی به ترتیب 
مربوط به صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکرد علوفه تر، 

برگ خشک به ساقه، عملکرد علوفه خشک، نسبت وزن 
فاصله میانگره، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی و تاریخ 

9، 10، 22، 22، 26، 30، 30% گلدهی به ترتیب به مقدار 50

تواند ناشی اي از تنوع فنوتیپی میدرصد بود.  بخش عمده5و 
از اثر محیط بر روي صفات و به خصوص بر روي صفات پلی 

کوچک بودن ضرایب تنوع فنوتیپی براي ژنیک باشد. بنابراین
صفات ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا 

% گلدهی حاکی از آن است که اثرات ژنتیکی براي این 50
صفات بیشتر از اثرات محیطی است.
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گیري شده روي ضرایب همبستگی صفات اندازه
عملکرد ت. ارائه شده اس2هاي مورد مطالعه در جدول ژنوتیپ

و )-62/0**درصد گلدهی (50علوفه تر با تعداد روز تا 
درصد 50همچنین عملکرد علوفه خشک نیز با تعداد روز تا 

هر دار نشان دادند. همبستگی منفی و معنی)-49/0*گلدهی (
دار ) همبستگی مثبت و معنی73/0**دو عملکرد با ارتفاع بوته (

ز در آزمایش خود همبستگی ) نی1داشتند. باصفا و طاهریان (
داري بین عملکرد علوفه و ارتفاع بوته گزارش مثبت و معنی

دار بین عملکرد بیشترین همبستگی مثبت و معنیکردند. 
که البته امري ،)95/0**علوفه تر و خشک مشاهده گردید (

سایر صفات با یکدیگر همبستگی باشد.بدیهی می
).3دار داشتند (جدول غیرمعنی

هاي توصیفی صفات مورد بررسیآماره- 2جدول 
Table 2. Descriptive statistics of studied traits

درصد ضریب تغییرات فنوتیپیانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلصفات مورد بررسی
7/1396/1472/1437/25% گلدهی50تعداد روز تا
9/415/521/475/210ارتفاع بوته

6/139/159/1454/09د گره در ساقه اصلیتعدا
7/30/54/435/022فاصله میانگره

3/49/50/54/030تعداد ساقه اصلی در بوته
7/75/129/94/130عملکرد علوفه تر

9/17/24/227/026عملکرد علوفه خشک
1/16/13/112/022نسبت وزن برگ خشک به ساقه

هاي مختلفهاي یونجه در برداشتهمبستگی ساده صفات مورد مطالعه ژنوتیپضرایب-3جدول 
Table 3. Simple correlation coefficients of studied traits of alfalfa genotypes in different harvests

1234567صفات مورد بررسی
1% گلدهی50تعداد روز تا-1
ns35/0-1ارتفاع بوته-2
ns28/0ns24/01تعداد گره در ساقه اصلی-3
ns24/0-ns11/0ns35/0-1فاصله میانگره-4
ns23/0ns14/0-ns10/0ns06/0-1تعداد ساقه اصلی در بوته-5
73/0ns17/0ns11/0ns22/0-1**-62/0**عملکرد علوفه تر-6
73/0ns25/0ns15/0ns26/0-**95/01**-49/0*عملکرد علوفه خشک-7
-ns01/0-ns29/0-ns43/0-ns31/0ns02/0ns08/0-ns16/0نسبت وزن برگ خشک به ساقه-8

ns ،* 1% و 5دار در سطح احتمال دار و معنی: به ترتیب غیر معنی**و%

گام به گام استفاده از رگرسیون چند متغیره به روشبا 
صفات به عنوان متغیر تابع و سایرعملکرد علوفه خشک 

از .)4(جدول قرار گرفت مورد بررسی بعنوان متغیر مستقل 
متغیر وارد معادله شدند به 2متغیر بررسی شده تنها 8بین 

صورتی که در مرحله اول عملکرد علوفه تر با ضریب تبیین 
درصد وارد معادله شد. شایان ذکر است که عملکرد 5/89

دار را با عملکرد رین همبستگی مثبت و معنیعلوفه تر بیشت

درصد 50علوفه خشک نشان داد. در مرحله دوم تعداد روز تا 
. همچنین درصد وارد معادله شد9/90گلدهی با ضریب تبیین 

داري با درصد گلدهی همبستگی منفی و معنی50تعداد روز تا 
با توجه به نتایج حاصل از .داشتعملکرد علوفه خشک

توان انتخاب را بر مبناي عملکرد ون گام به گام میرگرسی
تر دانست. درصد گلدهی مناسب50علوفه تر و تعداد روز تا 

) با سایر متغیرهاي مورد بررسیعلوفه خشکرگرسیون گام به گام متغیر وابسته (عملکرد - 4جدول 
Table 4. Step wise regression variables (dry forage yield) to other variables

براي ضریب در معادله نهاییtمقدار (R2)ضریب تبیین X1X2عرض از مبدأصفت وارد شده به مدلمرحله
49/11**5/89____54/018/0عملکرد علوفه تر1
20/002/09/90ns7/1-84/1% گلدهی50تعداد روز تا2
دار در سطح احتمال یک درصد: معنی**

، معموالً قبل از تجزیه هاي اصلیمولفهتجزیه به 
شود تا اهمیت نسبی متغیرهایی که در اي انجام میخوشه
تجزیه به . )4(ها نقش دارند روشن شودبندي خوشهگروه
ژنوتیپ مورد ارزیابی، براساس صفات 21هاي اصلی در مولفه

63مورد مطالعه و ماتریس همبستگی صفات نشان داد که 
شوند. توجیه میي اولت کل، توسط دو مولفهدرصد از تغییرا

درصد از کل تغییرات را تبیین 39مولفه اول که 5طبق جدول 
نمود داراي ضریب باال براي عملکرد علوفه تر و خشک بود. 

درصد از کل تغییرات را تبیین نمود 24ي دوم که حدود مولفه
به خشکداراي ضریب باالي مثبت براي نسبت وزن برگ

و ضریب باالي منفی براي تعداد گره در ساقه اصلی بود. ساقه
ي اول منجر به توان گفت گزینش برمبناي مولفهدر نتیجه می

هایی با عملکرد باال خواهد شد و گزینش گزینش ژنوتیپ
هایی با کیفیت ژنوتیپي دوم منجر به گزینش براساس مولفه

علوفه باال خواهد شد.
اکوتیپ یونجه 49) با بررسی 14پور فرهاد و همکاران (

درصد از تغییرات کل، توسط 67/74گزارش کردند که حدود 
ي اول که حدود شود.  مؤلفهي اصلی اول توجیه میدو مؤلفه

درصد از تغییرات را تبیین نمود، داراي ضریب باال 428/51
ي میان ي تر و خشک، ارتفاع بوته، فاصلهبراي عملکرد علوفه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
95

.8
.1

9.
21

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1395.8.19.21.6
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-706-fa.html


166............ ........................................................................................................................................................................هاي یونجهمطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

ي دوم که حدود % گل دهی بود.  مؤلفه50وز تا گره و تعداد ر
درصد از تغییرات را تبیین نمود، داراي ضریب باالیی 239/23

توان براي تعداد گره و نسبت برگ به ساقه بود.  در نتیجه می
ي اول منجر به گزینش گفت گزینش براساس مؤلفه

هایی با عملکرد باال خواهد شد و گزینش براساس اکوتیپ
ي هایی با کیفیت علوفهي دوم منجر به گزینش اکوتیپمؤلفه

باال خواهد شد.

هاي مختلفهاي یونجه در برداشتهاي اصلی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپنتایج تجزیه به مؤلفه-5جدول 
Table 5. Principal’s components analysis of studied traits in alfalfa genotypes in different harvests

ي دوممؤلفهي اولمؤلفهصفات
-319/0-370/0% گلدهی50تعداد روز تا
-468/0127/0ارتفاع بوته

-110/0599/0تعداد گره در ساقه اصلی
101/0493/0فاصله میانگره

-154/0-186/0تعداد ساقه اصلی در بوته
537/0022/0عملکرد علوفه تر

-531/0035/0عملکرد علوفه خشک
505/0-130/0نسبت وزن برگ خشک به ساقه

1548/38830/1دیر ویژهامق
394/0235/0واریانس نسبی

394/0630/0نس تجمعیاواری

اکوتیپ یونجه 49) با بررسی 14(همکارانپور فرهاد و 
درصد از تغییرات کل، توسط 67/74گزارش کردند که حدود 

مؤلفه ي اول که حدود شود. میي اصلی اول توجیهدو مؤلفه
درصد از تغییرات را تبیین نمود، داراي ضریب باال 428/51

ي میان ي تر و خشک، ارتفاع بوته، فاصلهبراي عملکرد علوفه
ي دوم که حدود مؤلفه% گل دهی بود. 50گره و تعداد روز تا 

درصد از تغییرات را تبیین نمود، داراي ضریب باالیی 239/23
توان در نتیجه میتعداد گره و نسبت برگ به ساقه بود. براي

ي اول منجر به گزینش گفت گزینش براساس مؤلفه
هایی با عملکرد باال خواهد شد و گزینش براساس اکوتیپ

ي هایی با کیفیت علوفهي دوم منجر به گزینش اکوتیپمؤلفه
باال خواهد شد.

اریانس موجود وقتی که دو مولفه اصلی اولیه علت بیشتر و
ها در مقابل این دو مولفه ها هستند، تهیه نمودار دادهدر داده

اي ژوهش پیرامون تجزیه خوشهاصلی روش خوبی براي پ
هاي پالت ترسیم شده بر مبناي مؤلفهبر اساس باي).2است (

هاي یونجه مورد بررسی به سه ژنوتیپ،1اول و دوم نمودار 
هاي نشان داد که الینگروه تقسیم شدند. این نمودار

KFA1،KFA2 ،KFA3،KFA4،KFA5 ،KFA6 ،KFA7 ،
KFA11 ،KFA13 ،KFA14،KFA17 و رقم بغدادي در سمت

ایی با عملکرد علوفه تر و خشک راست نمودار یعنی در ناحیه
همچنین از نظر ،ها قرار گرفتندباال نسبت به سایر ژنوتیپ

و برخی در حد متوسط و مولفه دوم برخی از آنها در حد پایین 
با برخی مانند رقم بغدادي در حد باالیی قرار گرفتند. بنابراین

متعلق به مولفه اول و توجه به مطلوب بودن صفات عملکرد 
هاي این برخی از ژنوتیپصفات کیفی متعلق به مولفه دوم،

گروه مانند رقم بغدادي که رقم شاهد و محلی شهرستان 
و هم از نظر کیفیت ظر عملکرد از نباشد همشوشتر می

هایی گروه دوم الینباشند. ها میتر از سایر ژنوتیپمطلوب
اي با پایین بودن مؤلفه اول و دوم قرار هستند که در ناحیه

باال بودن مولفه اول و دوم گرفتند که با توجه به این نکته که 
ها، الینپس این ؛استیعنی بیشتر بودن عملکرد و کیفیت

مطلوب نیستند. در این گروه و هم کیفیت نظر عملکرد ازهم 

و KFA8 ،KFA9 ،KFA10 ،KFA12 ،KFA15هاي الین
KFA16 ارقامی نظیر بمی گرمسیري، قرار گرفتند. همچنین

در در گروه سوم و یزدي گرمسیري و نیکشهري گرمسیري
قرار و باال بودن مولفه دوم ایی با پایین بودن مؤلفه اول ناحیه
باشد. دهنده کیفیت باالي این ارقام میکه نشان;ندگرفت

ها براساس نمودار باي پالت براي نشان دادن موقعیت ژنوتیپ
در شرایط )7پور (خدارحمتوسط دو مولفه اول در گیاه یونجه 

تنش خشکی به انجام رسیده است.
هاي مورد بررسی و به منظور تعیین قرابت ژنوتیپ

گیري شده، از تجزیه باط با صفات اندازهبندي آنها در ارتگروه
و با مربع فاصله اقلیدسی به عنوان Wardاي به روش خوشه

معیار فاصله استفاده شد و با برش دندروگرام در فاصله بین 
ها به سه خوشه تقسیم شدند. خوشه اول ژنوتیپ77/9و 89/4

، KFA1،KFA2 ،KFA3 ،KFA4 ،KFA5هاي شامل الین
KFA6 ،KFA7 ،KFA11 ،KFA13 ،KFA14،KFA17 و رقم

، KFA8 ،KFA9 ،KFA10بغدادي، خوشه دوم شامل 
KFA12 ،KFA15 وKFA16 و خوشه سوم شامل رقم بمی

باشد.گرمسیري، یزدي گرمسیري و نیکشهري گرمسیري می
بندي ارقام یونجه اي به منظور گروهاستفاده از تجزیه خوشه

حاذق جعفري و همکارن ) و 8پور و همکاران (توسط خدارحم
) با روش وارد صورت گرفته است.3(

ها در هر یک از خوشههاي موجوداز آنجایی که ژنوتیپ
هاي موجود در داراي قرابت ژنتیکی بیشتري نسبت به ژنوتیپ

هاي دیگر هستند، بنابراین در صورت نیاز به خوشه
هاي موجود در توان با توجه به ژنوتیپگیري میدورگ
هایی وري بیشتر از پدیدههاي مختلف، براي بهرهگروه

همچون هتروزیس و تفکیک متجاوز استفاده کرد. در کارهاي 
نژادي، معموالً براي ایجاد تنوع ژنتیکی یا انتقال صفات به

مطلوب از یک والد به والد دیگر و به عبارت دیگر، بهبود 
بخشیدن و اصالح یک گیاه از تالقی بین دو یا چند والد

شود.  بنابراین هر چه افرادي که تشابه مختلف استفاده می
تري کمتري دارند با یکدیگر تالقی داده شوند، صفات متنوع

بدست خواهد آمد.  همچنین براي استفاده از پدیده هتروزیس 
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بایستی از افرادي استفاده کرد که از نظر ژنتیکی فاصله 
ان را فراهم اي این امکبیشتري با هم دارند. تجزیه خوشه

بندي سازد که افراد براساس صفات مختلف طوري گروهمی
هاي نزدیک به هم و شوند که افراد با شباهت بیشتر در گروه

هاي دور از هم و افراد با شباهت کمتر با فاصله بیشتر در گروه
توان براي اهداف موردنظر افراد مناسب را براساس آن می

الحی انتخاب کرد.براي تالقی یا سایر کارهاي اص
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هاي اول و دومهاي مختلف بر اساس مؤلفههاي یونجه در برداشتنمودار باي پالت ژنوتیپ-1شکل
Figure 1. Biplot graph of alfalfa genotypes in different harvests basis on first and second components

1: KFA1, 2: KFA2, 3: KFA3, 4: KFA4, 5: KFA5, 6: KFA6, 7: KFA7, 8: KFA8, 9: KFA9, 10: KFA10, 11: KFA11, 12: KFA12, 13: KFA13,
14: KFA14, 15: KFA15, 16: KFA16, 17: KFA17, ,بغدادي :18 19: بمی گرمسیري , 20: ,نیکشهري گرمسیري 21: یزدي گرمسیري
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صفت مورد مطالعه8هاي مختلف بر اساس ژنوتیپ یونجه در برداشت21اي دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-2شکل
Figure 2. The dendrogram of cluster analysis of 21 alfalfa genotypes in different harvests basis on 8 studied traits

1: KFA1, 2: KFA2, 3: KFA3, 4: KFA4, 5: KFA5, 6: KFA6, 7: KFA7, 8: KFA8, 9: KFA9, 10: KFA10, ws11: KFA11, 12: KFA12, 13:
KFA13, 14: KFA14, 15: KFA15, 16: KFA16, 17: KFA17, :19,بغدادي :18 ,بمی گرمسیري 20: ,نیکشهري گرمسیري 21: یزدي گرمسیري

تابع تشخیص به بررسی نحوه تفکیک دو یا چند گروه از 
هاي انجام شده روي چند متغیر گیريافراد از نظر اندازه

پردازد که هدف از این تابع، تشخیص افراد متعلق به دو می
). 10(جمعیت متفاوت است که داراي مقداري تداخل هستند

بندي حاصل از تجزیه تابع تشخیص براي آزمون درستی گروه
ده گران دیگر نیز بررسی شاي توسط پژوهشتجزیه خوشه

درصد 100نشان داد که تابع تشخیص نتایج . )5،12(است
.)6(جدول ها به گروه خود تعلق دارندژنوتیپ

گر وجود تنوع ژنتیکی باال بین نتایج تجزیه واریانس نشان
% گلدهی، ارتفاع 50ها براساس صفات تعداد روز تا ژنوتیپ

بوته، عملکرد علوفه تر و خشک بود. با در نظر گرفتن 
هاي ها در برنامهبستگی صفات و ویژگی هر یک از مولفههم

اصالحی آینده باید در جهت افزایش هر دو مولفه تالش کرد.  
گیري صفات یا صفاتی که با سهولت تشخیص یا اندازه

عملکرد علوفه باال رابطه داشته باشند، داراي اهمیت خاص در 
بایستی باشد. بطوري که این صفات نژادي میهاي بهبرنامه

براحتی قابل تشخیص باشند و باعث سهولت در گزینش و 
افزایش کارایی آن گردد. 

در مجموع تطابق خوبی بین نتایج حاصل از تجزیه 
هاي اصلی وجود داشت. بطوریکه اي و تجزیه به مولفهخوشه

اي پراکنش با توجه به نمودار باي پالت و نمودار خوشه
ندروگرام همخوانی داشت. نظر ها در محور دوبعدي با دژنوتیپ

، KFA1،KFA2 ،KFA3 ،KFA4 ،KFA5هاي به اینکه الین
KFA6 ،KFA7 ،KFA11 ،KFA13 ،KFA14،KFA17 به
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باشد همراه رقم بغدادي که محلی شهرستان شوشتر می
همگی در یک خوشه قرار گرفتند و با توجه به اینکه این گروه 

نمودار باي پالت حائز هاي اصلی و طبق نتایج تجزیه به مولفه
بنابراین براي تحقیقات بیشتر ;باشندعملکرد علوفه باالیی می

شوند. نشانگرهاي مورفولوژیک علیرغم در آینده توصیه می
ها، به علت بندي گونهکارایی باال در تشخیص و طبقه

تأثیرپذیري از محیط کارایی کمتري در تعیین میزان تنوع 
نحال تفسیر نتایج بدست آمده از این ). با ای17ژنتیکی دارند (

فقط ;اندآزمایش به دلیل اینکه در یک محیط کشت شده
براي محیطی است که در آن بررسی بعمل آمده است.  

تشکر و قدردانی
با تشکر از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شوشتر که شرایط را براي اجراي این پژوهش 

ند.فراهم نمود

هاي مورد بررسیژنوتیپبندي نتایج تابع تشخیص براي صحت گروه-6جدول 
Table 6. Results of discriminant analysis for grouping studied genotypes

هابینی شده گروهاعضا پیش
3 2 1 کالستر
0 0 12 1
0 6 0 2
3 0 0 3
3 6 12 جمع کل
3 6 12 حتعداد صحی
00/1 00/1 00/1 نسبت
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Study of Genetic Diversity of Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes Via
Multivariate Analysis

Zahra Khodarahmpour1 and Mohammad Motamedi2

Abstract
This study was conducted to investigate the genetic diversity of alfalfa genotypes by

multivariate analyses using agronomic and morphological traits. For this purpose, 20 alfalfa
genotypes with local control Baghdadi was considered as the first factor and three harvest was
used as the second factor. This experiment was performed to split plot at the time in randomized
complete block design with three replications in 2013 at the College of Agriculture, Islamic
Azad University of Shoushtar. Correlation results showed the most significant positive
correlation between forage yield and dry matter yield (0.95**). Two traits forage yield and days
to 50% flowering, versus dry matter yield entered in the model using stepwise regression.
Principal component analysis showed that 63% of total variance was justified by the first two
components. Biplot and cluster analysis results of under study were classified into three groups.
In the first group, including lines KFA1, KFA2, KFA3, KFA5, KFA6, KFA7, KFA11, KFA13,
KFA17 Baghdadi variety were desirable for high forage yield. In the second group there were
lines KFA8, KFA9, KFA10, KFA12, KFA15 and KFA16 that had low forage yield and quality.
The third group were includes cultivars of Bami Garmsiri, Yazdi Garmsiri and Nikshahri
Garmsiri that had desirable quality forage. Results of discriminant function showed that 100%
of genotypes were belong to their own group.
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