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چکیده
نژادي گیاهان حائز اهمیت است و با افزایش تنوع ژنتیکی در یک جامعه، بازدهی هاي بهبرآورد تنوع ژنتیکی صفات در برنامه

یابد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی براي صفات زراعی و اجزاي عملکرد در ناشی از انتخاب افزایش می
اي به صورت طرح کامال هاي مجزا در شرایط مزرعهبوته از هر خانواده ناتنی در گلدان35تعداد بود.ناتنی یونجهخانواده12

، وزن خشک وزن تر بوتهبراي تمامی صفات بجز هادادهتجزیه واریانس گیري قرار گرفتند.تصادفی، کشت شدند و مورد اندازه
درصد براي وزن تر 4پذیري بسیار گسترده بود و از دار شد. دامنه تغییرات وراثتمعنیبرگ به ساقه وزن خشک برگ و نسبت 

انجام شد و Wardاي به روش اي نوسان داشت. تجزیه خوشهدرصد براي صفت طول برگ لپه58تا بوته و وزن خشک ساقه 
اي هاي اصالح شده در خوشهرنجر یکی از رقمکه خانواد ناتنی طوريههاي ناتنی یونجه در چهار خوشه تقسیم شدند بخانواده

مجزا قرار گرفت.

پذیري: خانواده ناتنی یونجه، صفات زراعی، تنوع، وراثتهاي کلیديواژه

مقدمه
هاي گیاهی نوع ژنتیکی اساس مطالعات اصالحی در گونه

ژنتیکی و اصالح ارقام است، بنابراین جهت مطالعات 
ژنتیکی ان تنوع ابتدا باید میزو سازگارباالعملکرد تر، مناسب

ن و سپس اقدام به اصالح آن نمود تعییهابین و درون گونه
با توجه به اینکه تنوع گیاهان زراعی همبستگی مثبتی با ).2(

هاسالطیزراعیگیاهانوداردهاپراکندگی جغرافیایی آن
متنوعیهايژنحاويمتفاوتمحیطیشرایطدرزیستن

یکداخلگیاهاندرزیاديژنتیکیتنوعبنابراین. اندشده
کنندمیرشدجغرافیاییمختلفهايده یونجه که در اقلیمتو

افرادبیندرگستردهژنتیکیاختالفچنینوجود. داردوجود
اینجمعیتبه ژنتیکمربوطمطالعاتیونجه،جمعیت

ايهبرنامهبرخیاست. امروزهنمودهترپیچیدهرامحصول
مورفولوژیکیوفنوتیپیگزینشاساسبریونجهاصالح

مطالعه تنوع البته بایستی در نظر داشت که .)1(استوار است 
مانند عملکرد و اجزاي عملکردیصفات کمیقاز طریکیژنت
شوند و تحت یژن کوچک اثر کنترل میاديتوسط تعداد زکه
تنها از است کهصفاتیتر ازهستند مشکلیطمحیادزیرتأث
یکمورفولوژصفاتشوند.یچند ژن محدود کنترل میقطر

یاهاندر گیکیتنوع ژنتیزانمیینبراي تعیعطور وسه ب
قرارمورد استفادهاز جمله یونجه مختلف 

خانواده 12) در 16محمدزاده جاللی و همکاران (. یرندگمی
اساس تفسیر آلوزیمی میزان تنوع ژنتیکی راناتنی یونجه بر

) با بررسی 24زاده و همکاران (مشاهده کردند. ولی6/0حدود 
هاي سنتتیک یونجه و برخی ارقام یونجه با تنوع ژنتیکی نسل

استفاده از وراثت تتراسومیک نشانگرهاي آلوزیمی اظهار کردند 
هاي یونجه وجود که هتروزیگوتی باالي در داخل جمعیت

عیتی، یونجه جمکه تنوع بسیار باالي دروندارد. طوري

فارغی اي چشمگیري تولید کند.سنتتیک نتوانست تمایز واریته
) با به کمک عناصر غذایی و ترکیبات شیمیایی 8و همکاران (

یونجه را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش هاي جمعیت
هاي اصلی بر اساس عناصر و ترکیبات تجزیه به مولفهنمودند،

تئین خام و درصد کلسیم شیمیایی نشان داد که درصد پرو
. داوديداراي تنوع بیشتري در بین صفات مورد مطالعه هستند

جمعیت یونجه از طریق 200با بررسی نیز)7و همکاران (
عملکرد و صفات مربوط به کیفیت علوفه، بیان کردند که 

تواند در گزینش براساس صفات مربوط به کیفیت علوفه می
و یکیتنوع ژنتیبررسدرشد.افزایش عملکرد علوفه مفید با

به منظورصفات یننظر اازهاي مختلفیپبندي ژنوتگروه
هاي اصالح نباتات، استفاده از ها در برنامهمندي از آنبهره

قرار گرفته است یدمورد تأکیرهچند متغهاي آماريروش
هاي اساسی ژنتیکی شباهت خویشاوندي یکی از پدیده).18(

کند. درجه شباهت کمی بروز میاست که توسط صفات
هايگیريتواند از طریق اندازهصفات است که میخاصیتی از

هاي خاص ساده روي جمعیت و بدون نیاز به روشنسبتاً 
اي براي چنین این شباهت وسیلهآزمایشگاهی تعیین گردد. هم

برآورد واریانس ژنتیکی و وراثت پذیري است که این معیارها 
یین کننده بهترین روش اصالحی مورد استفاده کلی تعطوربه

). ثابت شده است که 19روند (در اصالح گیاهان به شمار می
توان ، بنابراین میکوواریانس بین نتاج ناتنی برابر است با
BMجزء ژنتیکی افزایشی را با استفاده از 

2σ4) 11برآورد کرد .(
زیه واریانس فنوتیپی درجه شباهت خویشاوندان متکی بر تج

بندي افراد به به طریقی دیگر و به اجزایی مطابق با گروه
چنین کوواریانس افراد خویشاوند ها است. همصورت خانواده

خصوصیتی از جمعیت است که براي جستجوي شباهت بین 
). 25(شود خویشاوندان، خواه تنی یا ناتنی، محاسبه می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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د از: روابط نتاج با ترین و مفیدترین روابط عبارتنمتداول
ر نظر گرفتن صفات . دباشدمیوالدین، روابط نتاج ناتنی و تنی

چنین ها و همپذیري آناقتصادي و وراثتمهم، با ارزش
هاي فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات مختلف، از همبستگی

اصوالً). 4شود (هاي گزینش محسوب میموثرترین روش
ر مبناي تمام بهترین روش گزینش، روشی است که ب

اطالعات قابل دسترس در خصوص ارزش اصالحی یک فرد 
). از آن جایی که معلومات 11(گیاه) پایه ریزي شده باشد (

ها نیز تقریبی خواهد قبلی از وراثت پذیري در بهترین حالت
هاي بزرگ انجام گیرد. بود، پس بهتر است برآوردها با خانواده

ورت معلوم نبودن وراثت ) نشان داد که در ص21رابرتسون (
خواهران ناتنی باید با - هاي تجزیه برادرپذیري، آزمایش

پذیري یک وراثتریزي شود.نفري طرح20- 30هاي خانواده
شود و صفت کمی از مهمترین خصوصیات آن محسوب می

ها نسبتی از واریانس کل را که مربوط به اثرات متوسط ژن
پذیري در مطالعات وراثتترین نقشکند. مهماست، بیان می

بینی آن در تعیین اثر ژنتیکی افراد ژنتیکی صفات کمی، پیش
هدف از این تحقیق ارزیابی و تعیین تنوع بر نسل بعدي است.

یونجه بر اساس هاي ناتنی خانوادهبنديژنتیکی و گروه
پذیري صفات مورد و برآورد وراثتنشانگرهاي مورفولوژیکی 

است.مطالعه 

ها مواد و روش
یقاتیتحقیستگاهدر ا1389یدر سال زراعیشآزما

12در ی کرکجواقع در اراضیزدانشکده کشاورزي تبر
به اجرا یامتر از سطح در1361با ارتفاع یزشرق تبریلومتريک

و یعرض شمالیقهدق5درجه و 38مدار دریزدرآمد. شهر تبر
در این تحقیققرار دارد.یطول شرقیقهدق17درجه و46
مورد ارزیابی و مطالعه خواهر ناتنی یونجه - برادرخانواده 12

حاصل کراس از خزانه پلیناتنیهاي قرار گرفت. این خانواده

یک برنامه ملی تحقیقات براي اصالح و معرفی از
تهیه )، 25ذربایجان (آترین ارقام یونجه در منطقه مناسب

دهد.ها را نشان میاین جمعیتمنشأاسامی و 1شدند. جدول 
یتصادفالًکامح پایهاز طرهاي ناتنییابی خانوادهبراي ارز
ربوته از ه35تعداد در این راستا. یدرداستفاده گنامتعادل
متر بهسانتی15×20×25ابعاد هایی بهدر گلدانهاي خانواده

براي یکنواخت . شدندکاشته در شرایط مزرعهصورت انفرادي
1:1:2هاي ها به ترتیب با نسبتخاك گلدانکردن شرایط، 

خاك، کود دامی و ماسه پر شد. در هر گلدان چند بذر 
تنها یک ها در هر گلدان نآشد ولی پس از سبز شدن کشت 

صفات مورد مطالعه عبارت د. نگهداري شبوته جهت ازریابی 
زماندرمیانگرهتعداد،متربرحسب سانتیگیاهارتفاع: بودند از
طول،متربرحسب میلیايلپهبرگعرضوطولگلدهی،

سهاولیندمبرگطول،متربرحسب میلیمیانگرهاولین
گلدهیزماندربوته تروزن،متربرحسب میلیبرگچه

وزن خشک ،برحسب گرمبوتهخشکوزن،برحسب گرم
نسبتبرگ برحسب گرم، وزن خشک ساقه برحسب گرم و

.گرفتندقرارگیرياندازهموردساقهبهبرگ
گیري شده اندازههاي حاصل از صفاتبودن دادهنرمال 

اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت - توسط تست کرلمرگروف
براي انجام شد. و مقایسه میانگین و سپس تجزیه آماري 

12اعتماد به همبستگی صفات مورد مطالعه، از میانگین 
Wardاي از روش خانواده نانتی استفاده شد. در تجزیه خوشه

شد و براي تعیین نقطه برش کالستر، از تجزیه تابع استفاده
برآورد میزان . )19(استفاده شدMANOVAتشخیص و 

پذیري خصوصی با استفاده از امید ریاضی میانگین وراثت
) و در 2هاي ژنوتیپی و محیطی (جدول مربعات واریانس
). براي23،25،26گردید (برآوردنهایت از فرمول

استفاده شد. SPSSافزار نرماز زیه و تحلیل آماري تج

مورد مطالعهیونجههاي ناتنیخانوادهمنشأاسامی و- 1جدول 
Table 1. List of alfalfa half-sib families analyzed in this study

هاي ناتنیخانوادهو ماخذمنشأهاي ناتنیخانوادهو ماخذمنشأهاي ناتنیخانوادهمنشاء و ماخذ
لیالن حمیداراكزغال اغاجتبریزشازنداراك
گله بانیمرندسلواناارومیهچالشتهمحال بختیاريچهار

قره یونجهمراغهعموزین الدینتبریزرنجراصالح شده خارجی
مامان فامنینهمدانتازه کندنقدهمائوپااصالح شده خارجی

ی کراستجزیه واریانس یک طرح پل- 2جدول 
Table 2. Analysis of variance of poly cross design

میانگین مربعات مورد انتظاردرجه آزاديمنبع
جزء واریانسکواریانس خویشاوندان

+  f-1WMهاي مادريبین گروه s(Cov HS )2σBM
2

WM  + sσ2σ
f(s-1)VEWهاي مادريدرون گروه + VG – Cov HSWM

2σ
f: ،تعداد والد مادريsتعداد نتاج :

h2 = VA
P
 

V

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
9.

21
.8

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.9.21.82
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-798-en.html


84..................... .........................................................................................هاي ناتنی یونجهپذیري برخی صفات زراعی در خانوادهوراثتتنوع ژنتیکی و بررسی 

نتایج و بحث
مطالعهموردصفاتواریانستجزیهازحاصلنتایج

آورده شده است.3دفی در جدول اتصکامالً طرحاساسبر
) که اختالف 3(جداول نشان داد هاه واریانس دادهتجزی
هاي ناتنی وجود داري از نظر اکثر صفات در بین خانوادهمعنی
اي ارتفاع بوته، عرض و طول برگ لپهکه صفات طوريبهدارد.

تعداد صفات % و 1و طول اولین دمبرگ در سطح احتمال 
بوته و وزن خشک میانگره، طول اولین میانگره، وزن خشک 

ها دار در بین خانوادهاختالف معنی% 5ساقه در سطح احتمال 
برگ ، وزن خشک بوتهوزن ترصفات براي ولی.وجود داشت

دار مشاهده ساقه اختالف معنیبرگ به خشک و نسبت وزن 
اي کمترین وزن برگ لپهمورد مطالعه . در بین صفات نشد
ضریب ) 45/43(%و وزن خشک بوته بیشترین ) 75/6(%

4مقایسه میانگین صفات در جدول تغییرات را نشان دادند.
) مربوط به 81/43آورده شده است. بیشترین ارتفاع بوته (

داري فامنین بود. این خانواده تفاوت معنی- ده ناتنی مامانخانوا
هاي تازه کند، سلوانا و مائوپا نشان داد ولی با سایر با خانواده

داري نداشت. جولیر و همکاران هاي ناتنی تفاوت معنیخانواده
هاي ) ارتفاع ارقام مورد آزمایش در فرانسه را در چین14(

دند. خانواده متر گزارش کرسانتی4/71تا 7/31مختلف بین 
گرم از نظر وزن خشک 65/47با میانگین ناتنی مامان فامنین
و بانی، گلهیونجههاي قرهداري با خانوادهبوته، اختالف معنی

داري هاي ناتنی اختالف معنیرنجر نداشت اما با سایر خانواده
69/25ن میانگیفامنین باهمچنین خانواده ماماننشان داد.

کند از نظر وزن خشک م بیشترین اختالف را با خانواده تازهگر
هاي ناتنی از نظر این صفت ساقه داشت ولی با سایر خانواده

74/3فامنین با ناتنی مامانخانواده اختالفی دیده نشد.
هاي دیگر بجز داري با اکثر خانوادهمیلیمتر اختالف معنی

الدین از و عموزینیونجه، شازند لیالن حمید، گله بانی، قره
بانی اي داشت. همچنین خانواده ناتنی گلهنظر عرض برگ لپه

دار لیالن حمید اختالف معنیاي بااز لحاظ طول برگ لپه
داري هاي ناتنی اختالف معنینداشت ولی با سایر خانواده

ابعاد برگ و نیز درصد برگ در ماده خشک از نظر نشان داد.
زیادي دارد و مصرف اختیاري دام ارزش غذایی علوفه اهمیت 

) و لذا 6،13از علوفه با درصد برگ ارتباط مستقیم دارد (
تواند داراي ها میصفات مرتبط با ابعاد برگ در گیاهچه

82/48اهمیت زیادي باشد. از لحاظ طول میانگره، مائوپا با 
متر و از لحاظ تعداد میانگره، رنجر بیشترین اختالف را با میلی

ها داشتند. همچنین بیشترین طول اولین دمبرگ انوادهسایر خ
آغاج و متر مربوط به خانواده ناتنی زغالمیلی95/36با 

متر مربوط به خانواده ناتنی میلی22/27کمترین آن با مقدار 
) اظهار داشت که بین 18(و همکاران رنجر بود. منیري فر 

بیان کرد اي و صفات بالغ ارتباط وجود دارد وصفات گیاهچه
اي به ترتیب مربوط به تعداد برگ که اهمیت صفات گیاهچه

گیاهچه، ارتفاع گیاهچه و طول اولین میانگره است. با توجه 
توان اظهار داشت اي با گیاه بالغ میبه ارتباط صفات گیاهچه

که امکان حذف گیاهان ضعیف از طریق اعمال یک گزینش 
ات و نیرو براي بررسی مالیم، میسر است و بدین ترتیب امکان

هایی که داراي عملکرد بالقوه باالتري بیشتر گیاهان و خانواده

) با بررسی 13پور و معتمدي (خدارحمگردد.هستند متمرکز می
هاي یونجه بیان کردند اختالف تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

ژنوتیپ یونجه از 20داري در سطح احتمال یک بین معنی
تر و خشک علوفه وجود داشت. وزنلحاظ صفات ارتفاع بوته، 

برآوردهاي اجزاي واریانس با توجه به امیدهاي ریاضی 
اساس تک بوته پذیري خصوصی برمیانگین مربعات و وراثت

درج شده است. قابل 3مربوطه در جدول خطاي استانداردبا 
بر هاي ناتنی عالوهواریانس بین خانوادهذکر است که

واریانس غیره افزایشی است فزایشی، شامل واریانس ا
لذا بایستی توجه نمود که برآورد واریانس افزایشی داراي )1،2(

پذیري صفات طول اولین وراثت).25بت است (اریب مث
دار اي معنیدمبرگ، وزن خشک ساقه، عرض و طول برگ لپه

صفات، دهد که امکان اصالح این بود. این موضوع نشان می
پذیري مربوط به گزینش وجود دارد. بیشترین وارثتاز طریق

پذیري رصد) بود و کمترین وراثتد58اي (طول برگ لپه
بود. وزن خشک ساقهتر بوته و وزندرصد مربوط به 4حدود

وزننسبتبوته،ارتفاعپذیريوراثتمیزان) 17فر (منیري
19و 11، 50، ترتیببهتر و خشکحالتدرساقهبهبرگ

) نیز در برآورد 14گزارش کرد. جویلر و همکاران (درصد 
رقم یونجه نتایج مشابهی بدست آوردند.11پذیري، با وراثت

) اظهار داشتند که ارتباط اغلب صفات 27زاي و موسجیدیس (
اي و صفات گیاه بالغ در شبدر قرمز ضعیف است ولی گیاهچه

اي طول دمبرگ، هاي برتر بردرصد گیاهچه10گزینش 
هاي زنی تا نمو کامل چهارمین برگ یا برگروزهاي جوانه

تواند علوفه خشک انفرادي گیاهان و در نهایت گیاهچه می
، 3عملکرد ساالنه را افزایش دهد. با توجه به جدول 

اجزاي عملکرد، پذیري اکثر صفات، به ویژه عملکرد ووراثت
هاي دیپلوئید لعه یونجه) با مطا10پایین بود. گنزالس گارسیا (

درصد 25هاي کرکدار را پذیري خصوصی غدهمیزان وراثت
خانواده ناتنی یونجه و 50) 12(هیل و همکارانگزارش نمود. 

قرار را براي صفت وزن تر مورد مطالعهنتاج25خانواده از هر
درصد 30پذیري را براي وزن تر حدود داد. وي میزان وراثت

توان نشان داد که پیچیدگی وراثت اقع میگزارش کرد. در و
تتراسومیک طوري است که میزان واریانس افزایشی قابل 

هاي در حال تفکیک دسترس را براي گزینش در جمعیت
دهد. عالوه بر این دلیل مهم دیگر پایین بودن کاهش می

اد درون توان به تنوع زیوارثت پذیري در این گیاه را می
روي واریانس فنوتیپی اضافه شده و د کهها اشاره کرخانواده

ضرایب همبستگی صفات شود.باعث کاهش وراثت پذیري می
آمده است. بین اغلب صفات مختلف همبستگی 5در جدول 

داري وجود داشت که بیشترین میزان مربوط به معنی
همبستگی وزن خشک بوته و وزن خشک ساقه بود. نسبت 

علوفه است، همبستگی وزن برگ به وزن بوته معرف کیفیت
این صفت با عملکرد منفی به دست آمد، با این حال رابطه 

دار نسبت وزن برگ به ساقه با وزن تر (عملکرد) غیر معنی
یابد. بود. ظاهراً با بیشتر شدن عملکرد این نسبت کاهش می

عبارتی دیگر زیادي عملکرد عمدتاً از بیشتر بودن وزن ه ب
این امر با همبستگی وزن خشک شود، کهها حاصل میساقه

ساقه با عملکرد (وزن خشک و وزن تر) مشهود است. 
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) گزارش کرد که افزایش عملکرد بیشتر تحت 17فر (منیري
تأثیر ساقه است. همبستگی ساده عملکرد علوفه و بویژه وزن 

دار بود ولی با نسبت برگ به ساقه برگ با ارتفاع مثبت و معنی
ها ار بدست آمد، این نوع همبستگیدمنفی ولی غیر معنی

) 17،18،28اند (توسط پژوهشگران متعددي گزارش شده
تواند شاخص خوبی براي انتخاب بنابراین ارتفاع بوته می

اي با گیاهانی با عملکرد باال باشد. ارتباط صفات گیاهچه
عملکرد گیاه بالغ توسط محققان متعددي گزارش شده است 

اي و گیاه بالغ ) دریافت که صفات گیاهچه22). سیمونز (5،26(
اي تجزیه خوشهداراي همبستگی ضعیفی با یکدیگر هستند. 

آورده شده است. 1هاي مورفولوژیک در شکل بر اساس داده
محل برش کالستر از طریق نتایج بدست آمده از تجزیه تابع 

ها به چهار گروهانتخاب و جمعیتMANOVAتشخیص و 
آغاج الدین، شازند، زغالتقسیم شدند. گروه اول شامل عموزین

فامنین را یونجه و مامانبانی، قرهچالشته بود. گروه دوم گلهو
ها نیز اکثرا این گیندر برداشت. در نتایج حاصل از مقایسه میان

ها از لحاظ کلیه صفات نسبت به بقیه خانوادهسه خانواده
دند. گروه سوم تنها خانواده ناتنی مرتبط با عملکرد بهتري بو

اصالح شده رنجر را شامل شد و گروه چهارم شامل تازه کند، 
نیز نشانگر 4سلوانا، لیالن حمید و مائوپا بود که جدول 

56) 9بلیدا (ها نسبت بهم است. فومنزدیکی این خانواده
استفادهبارااسپانیاشمالمناطقیونجهمهمهايتیپازنمونه

4بهايخوشهتجزیهطریقاززراعیمورفولوژیک وصفاتاز
هاي حاصل از کرد. نظر به اینکه هر کدام از گروهتقسیمگروه

ها در حد مطلوب اي تنها از نظر برخی ویژگیتجزیه خوشه
ها و هاي این خوشهقرار دارند بنابراین با تالقی بین ژنوتیپ

در یک رقم هاي مطلوب راتوان ویژگیآزمایش نتاج می
تجزیه واریانس صفات زراعی نشان داد که بین بوجود آورد.

این دار وجود دارد.صفات اختالف معنیها از نظر اکثر خانواده
هاي مورد دهنده وجود تنوع ژنتیکی بین خانوادهموضوع نشان

مطالعه بود. ضرایب همبستگی صفات براي اکثر صفات 
ن داد که بیشترین میزان آن داري نشامختلف همبستگی معنی

مربوط به همبستگی وزن خشک بوته و وزن خشک ساقه بود. 
عبارتی دیگر زیادي عملکرد عمدتا از بیشتر بودن وزن ه ب

هايیابیارزشودیمیهتوصشود. همچنین ها حاصل میساقه
تکرار شود تا در صورت یشتربهايو سالهایطدر محیپیفنوت

هايارتباط در برنامهینصفات، از انیثابت ماندن روابط ب
استفاده و همچنین انتخاب بهترین روش اصالحی یاصالح

.یدبه عمل آ

Wardهاي ناتنی به روش اي خانوادهدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-1شکل 
Figure 1. The dendrogram of cluster analysis of alfalfa half-sib families by using Ward method
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هاي ناتنی یونجه پذیري صفات زراعی در خانوادهتجزیه واریانس و وراثت- 3جدول 
Table 3.  Analysis of variance  and heritability of agronomy triats in alfalfa half-sib families

هاي ناتنی یونجهخانوادهمقایسه میانگین مورد بررسی در- 4جدول 
Table 4.  Mean comparison of  alfalfa half-sib families for study triat

هاي ناتنی یونجه همبستگی بین صفات زراعی در خانواده- 5جدول 
Table 5. Correlation of agronomy traits in alfalfa half-sib families

طول اولین تعداد میانگرهارتفاع بوتهمنابع تغییر
دمبرگ

ل اولین طو
میانگره

طول برگ 
++ وزن خشک بوتهوزن تر بوتهايعرض برگ لپهايلپه

+ نسبت وزن 
خشک برگ به 

ساقه
++ وزن خشک ++ وزن خشک برگ

ساقه

1111111111111111111111درجه آزادي تیمار
364348395348408408363363363363363درجه آزادي خطا

108/71726/2863/70998/171200/1362/004/1081288/83033/0600/0720/1ها (خطا)عات داخل جمعیتمیانگین مرب
301/1ns24/12639*638/168ns053/0ns31/1*003/2**343/8**157/391*678/230**521/5*629/168**ها (تیمار)میانگین مربعات بین جمعیت

13/1058/1010/1530/2075/667/702/2912/4065/3086/3345/43ضریب تغییرات (درصد)
042/0±090/0020/0±085/0008/0±126/0008/0±043/0010/0±277/0003/0±581/0014/0±162/0210/0±248/0012/0±132/0013/0±155/0010/0±011/0وراثت پذیري

باشد.برآورد وراثت پذیري خصوصی به همراه خطاي استاندارد می%1و % 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب بیانگر غیر معنی: **و *،nsبه ترتیب بیانگر تبدیل جذري و تبدیل لگاریتمی: ++ و + 

هايخانواده
وزن خشک ساقه (گرم)وزن خشک بوته (گرم)متر)اي (میلیعرض برگ لپهمتر)اي (میلیطول برگ لپهمتر)طول اولین میانگره (میلیمتر)طول اولین دمبرگ (میلی(عدد)تعداد میانگرهمتر)(سانتیارتفاع بوتهناتنی

abc19/40ab62/7abc14/35abc52/44a77/7abc62/3b70/27ab84/13لیالن حمید
ab50/42a090/8bcd01/32abc37/45a94/7ab72/3ab48/34ab45/18گله بانی

ab38/42ab42/7bcd40/32abc02/46b05/7ab7/3ab12/31ab89/17قره یونجه
a81/43a062/8abcd62/32abc28/45bc00/7a74/3a65/47a69/25مامان فامنین

abc67/40a370/8bcd04/32abc53/46bc52/6abc5/3b96/30ab18/16عموزین الدین
c25/36ab45/7cde59/30d79/25bc54/6d14/3b14/28b84/13تازه کند

ab27/42a193/8a95/36ab81/46c41/6cd32/3b81/35ab01/18زغال اغاج
bc11/38ab46/7ab38/35abc46/44c45/6cd32/3b58/37ab69/19سلوانا
ab74/42a00/8bcd27/32abc43/44b10/7abc47/3b66/26ab26/14شازند
bc19/38b00/7bcde82/30a82/48bc87/6cd3/3b86/40ab76/20مائوپا
abc29/39a375/8e22/27cd78/38bc81/6bcd41/3ab14/31ab06/16رنجر

abc75/40a214/8de17/30bcd03/40bc80/6cd37/3b29/33ab55/17چالشته
ست.ا%5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی

ارتفاع بوته تعداد میانگره طول اولین دمبرگ گرهطول اولین میان ايطول برگ لپه ايعرض برگ لپه وزن تر بوته وزن خشک بوته نسبت وزن خشک برگ 
به ساقه وزن خشک برگ خشک وزن

ساقه
ارتفاع بوته 1

گرهتعداد میان *595/0 1
ولین دمبرگطول ا ns029/0 148/0- ns 1

طول اولین میان گره ns404/0 175/0- ns 533/0 ns 1
ايطول برگ لپه ns425/0 012/0 ns 057/0 ns 252/0 ns 1
ايعرض برگ لپه **716/0 232/0 ns 124/0 ns 429/0 ns **726/0 1
وزن تر بوته 447/0 ns *588/0 122/0- ns 115/0 ns 276/0- ns 143/0 ns 1

وزن خشک بوته **751/0 501/0 ns 235/0- ns 152/0 ns 166/0 ns *642/0 536/0 ns 1
نسبت وزن خشک برگ به ساقه ns536/0- 214/0- ns 173/0- ns 31/0- ns 161/0- ns **741/0 - 349/0 ns **74/0- 1

وزن خشک برگ *678/0 *700/0 263/0- ns 105/0- ns 247/0 ns 503/ ns 425/0 ns **873/0 500/0- ns 1
وزن خشک ساقه **778/0 523/0 ns 166/0- ns 188/0 ns 239/0 ns **718/0 517/0 ns **98/0 **816/0 - 523/0 ns 1

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

بررسی 
تنوع ژنتیکی و 

وراثت
پذیري برخی صفات زراعی در خانواده

هاي ناتنی یونجه
...........................

...
...................................
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Abstract
Estimation of genetic variation is very important in breeding programs and existing of high

genetic variation lead to increase the response to selection. The objective of this study was to
investigate genetic variation for agronomic traits and yield components in 12 alfalfa half-sib
families. Thirty five individuals of each half-sib family were grown and analyzed basis of
completely randomized design in separate pots into Farm conditions. Based on univarite
analysis of variance for all traits except shoot fresh weight, leaf dry weight and leaf/stem ratio
significant difference were observed. The heredity was broad ranging from 4 % for plant fresh
weight and shoot dry weight to 58 % for cotyledon leaf length. Cluster analysis based Ward
method, divided half-sib families into four groups that only the Renger half-sib families, one of
the two cultivars stand in one group.

Key word: Alfalfa half-sib families, Agronomic traits, Diversity, Heritability
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