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 دهیچک
پایرم اشویه  گزاپلوئی ، در اقلیم ارم ش خشدک یدزد در میایسده یدا پدن  الیدن امید یخش تیمنظور یررسی سیزدا الین نوکرکیب کرشموزشمی کرییه

ات مورفوفنووو یک مرکوط یا عملنرد، آزمایشی کریتیناوه،  فت رقم ان م نان ایرانی ش دش رقم ان م نان افغانی در کشت یهارا از نظر یرخی خصوصیّ

 ای مورد مطاوکه از نظر رار در مزرعه دانشگاا یزد انجام ش . نتای  نشان داد که یین  مه  نوکیپ ای کامل کصادفی در چهار کندر قاوب  رح یلوک

امدا ارکفداک کمتدری  ،پایرم میانگین رشز کا رسی ای فیزیووو یک ییشدتر ای کریتیداری شجود دارد. در این مطاوکه، الینکمام صفات، اختالف مکنی

ییشترین میانگین  ول سنوله را نشان داد. در این  رمیپایتیکر La(4B/4D)/bویه ه داشتن . عالشا یر این، الین اشّنسوت یه ارقام ان م نان ش کریتیناو

امدا  ،پایرم، ییشترین می ار را یرای  ول سنوله یده خدود اختصداا دادند  ای کریتییررسی یاکوجه یه نوک کشت ش اقلیم مورد مطاوکه، اارچه الین

یده چهدار ادرشا   داای،  نوکیپاساس نتدای  کجزیده خوشده ه صفات کک اد دانه در سنوله ش شزن دانه در سنوله را داشتن . یرکمترین می ار مریوط ی

پایرم قرار داشتن  که یدرای صدفت  دول سدنوله دارای ییشدترین میدانگین یودند . پدن  الیدن ین ی ش ن . در ارشا اشل، دشازدا الین کریتیکیسیم

 ای اصدلی وفدهؤک ی حاصل از کجزیه میُ شت رقم ان م اصالح ش ا ایرانی ش افغانی نیز در ارشا سوم قرار ارفتن . نمودار دشامی یخش کریتیناوه،  

 ا ش ارقام مورد مطاوکه یرکدری دارند . کجزیده پایرم اشویه  گزاپلوئی ، از نظر صفات فنووو یک نسوت یه سایر الیننیز نشان داد که دشازدا الین کرکی

 ma/b ،St/b ،La/b ی  گزاپلوئ یهاشوپایرم کریتی  ایینالوفه اشل، مشخص نمود که ؤدرص ی کغییرات کل در دش م 2/82ت  م ضمن کوجیه پالیای

 در مطاوکات آکی استفادا شون .  مچنین یراساس نتای ش ا،  یریااز صفات ان ازا ییرخ ییرکر یرا ای ینعنوان ال کوانن  یهمی f3(cr/b)(ka/b)ش 

دار ش یداالیی را نشدان ضریب  موستگی، صفات رشز کا ظهور سنوله ش رسی ن فیزیووو یک یا دش صفت کک اد ش شزن دانه در سنوله ارکواط منفی مکنی

 . داد

 

 پالت، کغییرات اقلیمی، کنوک  نتینیرا، یاییها کشت: یدیکل واژگان

 مهمقد  

یاا، زیست مؤثّر یر رش  ش کوسکة امحیط ای مختلف کنش

یه یک نگرانی ج ّی در زمینة کغییرات آب ش  وایی کود یل 

زیسدت محدیطاست چناننه کشاشرزی مکاصر یا فشدار  ش ا

[. دما یه عنوان عامل ککیدین کنند   1] مواجه است زیادی

شدود در آیند ا یینی میپیش .اصلی رش  ش نموّ ان م است

[. 31 ای حرارکی افزایش یای  ]میانگین دما ش دفکات کنش

د د  کده دمدای  ای علمی موجود نشان مدیچنانچه دادا

ادراد درجه سانتی 8/5 کا 4/1جهان ساالنه یه  ور متوسط 

 [. 29افزایش یای  ] 2100کا پایان سال 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2432.html
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د ی ش رسی ای زشد نگدام  ای اخیر الاارچه در د ه

[، امدا 11است ]در ایا ان زراعی یا افزایش دما مواجه ش ا

 ور  مزمان کحت  ای رش ی ایا ان یهییا این حال شیژا

کأثیر م یریت کشت ایا ان )مانند  رقدم ش کداریا کاشدت  

قرار داشته ش ارکواط این کغییرات صدرفا  یده کغییدرات آب ش 

 وایی ش یا حتّی ادرم شد ن آب ش  دوا، دشدوار ش احتمداال  

یررسی کغییرات فنووو ی اند م یدین  .[4ساز است ]مشنل

کده ایدن  نشدان داددر چدین،  2010کدا  1981 دای سال

ت آب ش  دوایی ش کغییرات، کحت کأثیر اثرات کرکیوی کغییرا

  [.16است ] م یریت محصول

کواند  ایدن دیررس، می ای آیی، مکرفی ارقام در کشت

دما یر فنووو ی ش عملنرد ان م را جوران نمودا  افزایش اثر

ش یه  ور مؤثری یر کدا ش  دول مد ّت رشد ، عملندرد ش 

شد ن آب ش  دوا میایلده زای عملنرد ان م یه دویل ارماج

[. یه  وری که در ارقام دیررس، عملنرد ان م ش 13نمای  ]

داری کوسکه پی ا کدردا یی استفادا از آب یه  ور مکنیآکار

کر در ارقدام  والنی ش افزایش یارش در  ول دشر  رسی ایِ

ق در اند م دیررس، یاعث جودران ش یهودود کوخیدر ش ککدرّ

رشیدش یده دویدل   یدودن  دول دشر والنی [؛5]است ش ا

اسددتفادا مطلددوب از کددایش، دمددا ش دیگددر عوامددل محیطددی 

خشدک ییشدتری را   د   که مادّیه ایاا اجازا می ،مناسب

 ایی  مچون ساقه ش یرگ ذخیرا نمای  ش یه عنوان در ان ام

 .یک منوع یسیار قوی در پرکدردن دانده از آن یهدرا ایدرد

صدل رشد ، این ننته ضرشری است که در اشاخدر ف ه یهکوجّ

ثیر أشد ن فداز زایشدی، کحدت کدکرایا ان یه دویدل کوکداا

 ای دمای آخر فصل، فرصت کافی یدرای انتیدال مح شدیت

آن یه شنل کدا ش  ش ا یه دانه را ن اشته ش اثرمواد ذخیرا

 . [15]شود عملنرد مشا  ا می

عملندرد ش  یان مکتی ند  کده یاید محیّ ،یه  مین دویل

ت مدورد یررسدی  ای یهارا یه دقّداجزای عملنرد در کشت

قرار ایرد کا پتانسیل کووید  اجدزای عملندرد یده ازای  در 

که یه دویل افدزایش رشز چرا[؛ 28]شاح  سطح افزایش یای  

کواند  کر نمیرشد  کوکداا  افزشن دما، انتخاب ارقدام یدا دشر

یه دنودال  یای  پاسا مناسوی یه این کغییرات دمایی یاش  ش

یده  ،ت یود. در این راسدتارا نار کارآم کری در  والنی م ّ

رش   والنی شوی سدازاار   رس  انتخاب ارقام یا دشرنظر می

ة  ددای اددرم ش خشددک در زراعددت آیددی، ازینددیددا اقلیم

 .[24]کری یرای پاسا یه آین ا خوا   یود مناسب

 1پددایرمج یدد  کریتددی ة ددای  لّدددر ایددن میددان الیددن

  bEb2n=6x=42,AABB E یرایراندی ) ةویگزاپلوئی  اشّ 

پلوئیدد  مصددنوعی کریتیناودده ش یکدد  از کوویدد  دش آمفددی

ای اند م  ای خارج اونهنمونه از  نوکیپیک ،2کریتوردیوم

 سددتن  کدده از کالقددی یددین ارقددام اندد م از اوندده دشرشم 

(2n=4x=28,AABBشدور سداحل یدا کینوپدایرم   ش علف

ل ش کحمّد [14]  حاصدل =bEb2x=14, E2n) 3یسارایینوم

زیمددنب یددر متددر در محددیط دسددی 25آنهددا یدده شددوری 

  .[22] است ی رشپونیک ازارش ش ا

 4ویدهپدایرم نوکرکیدب کرشمدوزشمی اشّ ای کریتی نوکیپ

، صددفات مورفووددو ینی،  NaClل یدده شددوری )یددرای کحمّدد

  دایدر یسدیاری از آزمدایش سازااری ش پای اری عملندرد

اذشته مورد ارزیدایی  ةیریتانیا ش ایران در دش د  می انی در

 دا سدطوح  وری کده ایدن  نوکیدپیده ،قرار ارفتده اسدت

ا را در یرایر شوری ش خشدنی نشدان ل یاویوّمختلفی از کحمّ

سددکی در  ز ایددن رش در مطاوکددات ج یدد ، محییددانا دادندد .

یررسی کحمل یه شرایط ادرم ش خشدک ایدن عجدو ج ید  

کا یتوانند  سدازااری آن را عدالشا یدر خانوادا ان م داشته 

کده  . یه  وری25شوری، در این اقلیم نیز ارزیایی نماین  )

ییدان داشدتن  کده  انیددر مورد کحمدل یده خشدنی، محیّ

پلوئید  ج ید  امید شار یدود کوان نسوت یده ایدن آمفدیمی

 دای پدایرم ا، یا ارزیایی کریتیوین یررسی وری که در اشّیه

ه یدا اندد م ش کریتیناوده در شدرایط کددنش ویده در میایسداشّ

 .[23ش  2]است  ا ازارش ش اخشنی، یرکری این الین

الین  نُه ة  در مطاوک2006حسنی ش  مناران )شا سون 

، یدا پدن  الیددن ویدده  گزاپلوئید پدایرم اشّامید یخش کریتدی

ان م نان در اقلیم ادرم ش   ش کریتیناوه ش چهار رقم اصالح

ی صدفات ییدای ایا دان در شاحد  خشک استان کرمان یرا

آزمایش، ارکفداک در زمدان رسدی ای، ککد اد پنجده، ککد اد 

د ی، رسدی ای، شزن  دزار سنولچه در سنوله، کاریا خوشه

دانه، عملنرد ییووو ینی، عملنرد اقتصادی دانده ش شداخص 

-یرداشت ازارش نمودن  که رش  ظا ری ش یننواخت الین

                                                           
1 Tritipyrum 
2 Tritordeum 
3 Thinopyrum bessarabicum 
4 Primary Trans Chromosomal Tritipyrum 
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ویده مشدایه یدا رم اشّپدایج ید  کریتدی ة ای امی یخش  لّد

ان م نان    ای امی یخش کریتیناوه ش ارقام اصالح ش الین

ک زیادی را ، کنوّیود.  مچنین کجزیه شاریانب صفات مذکور

 وری کده یده ؛داد ا یرای ییشتر صفات  نشدانیین  نوکیپ

 387ویده )پایرم اشّ ای کریتیمیانگین عملنرد دانه در الین

 815 ای کریتیناوه )میایسه یا الین کیلوارم در  نتار ، در

اند م ندان ایراندی   شد کیلوارم در  نتار  ش ارقام اصدالح

 دای ه الینکیلوارم در  نتار ، سازااری قایل کوجّ 1988)

وین کشت در شرایط آب ش  وایی استان پایرم را در اشّکریتی

 .[12]کرمان در کشت پاییزا نشان داد 

حدرارت یدر رشند  رشد   ةرجه یه ایننه افزایش دیا کوجّ

رشد    ثیر داشدته ش یاعدث کدا ش  دول دشرأان م ک ةدان

شدود، یندایراین ان م ش در نهایت کا ش عملنرد ان م می

عملنرد یاالکری را نسوت یده  ،ل یه ارماارقام دیررس متحمّ

اصدالح  ،رس ش زشدرس خوا ن  داشت. در نتیجهارقام میان

ط اقلیمی ارم ش خشک، ایا ی یرای مواجهه یا شرای ةشاریت

 . [24]را ناری مناسب یرای سازااری یا کغییر اقلیم است 

 دای نوکرکیدب   ف از کحییدق حاضدر، یررسدی الیدن

ایرانی  گزاپلوئی  در اقلیم ة  یرویپایرم اشّکرشموزشمی کریتی

ندان   ش ارم ش خشک یزد در میایسه یا ارقام ان م اصالح

امید یخش کریتیناوده در   دایایرانی ش افغانی ش نیدز الیدن

-ج ی  از زمان پی ایش آن مدی ةوین کشت یهارا این  لّاشّ

 یاش .

 

 هامواد و روش

 13پالسم ایا ی مورد استفادا در این مطاوکده شدامل  رم

 ، پن  الین 1پایرم )ج شل الین اشّویه ش کرکیوی اشّویه کریتی

، 4108، 4116 ددای امیدد یخش کریتیناودده شددامل الین

،  فت رقم ان م نان ایراندی شدامل 45Mش  4115، 4103

رششن )یهارا ، یهارا یافدت، یدم، سدیرشان، داندش، کدویر ش 

D.H 02-ش پدرشا 02-ش دش رقم ان م نان افغدانی داراومدان 

 یود.
 

 

 

 مطاوکه مورد پایرمکریتی ویهاشّ کرکیوی ش ویهاشّ الین 13  نوکیپی کرکیب ش پلوئی ی سطح -1ج شل 
صه ش اک  ای خال ردیف  کرکیب  نوکیپ ک  ای خالصه ش ا ردیف  کرکیب  نوکیپ 

1 Ka/b Karim/Th. bessarabicum 
 

8 (ka/b)(cr/b)f6 
(Karim/Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum) F6 

2 La(4B/4D)/b 
Langdon/ Th. bessarabicum 

(4B,4D)/ Th. bessarabicum 

 
9 (ma/b)(cr/b)f3 

(Macoun/ Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum)F3 

3 (ka/b)(cr/b)f2 
(Karim/Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum) F2 

 
10 (ka/b)(cr/b)f5 

(Karim/Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum) F5 

4 (st/b)(cr/b)f4 
(Stewart/ Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum) F4 

 
11 Az/b Aziziah/ Th. bessarabicum 

5 St/b Stewart/ Th. bessarabicum  12 Cr/b Creso/ Th. bessarabicum 

6 (ma/b)(cr/b)f4 
(Macoun/ Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum)F4 

 
13 La/b Langdon/ Th. bessarabicum 

7 (ka/b)(cr/b)f3 
(Karim/Th. 

bessarabicum)×(Creso/ Th. 

bessarabicum) F3 

    

 

 ای کامل کصدادفی در این آزمایش در قاوب  رح یلوک

ت رشد ، صدفات موفوودو ینی ش چهار کنرار از نظدر شضدکیّ

-1398ماا سدال زراعدی زراعی مرکوط یا عملنرد در یهمن

 ویکدی پژش شی دانشن ا منایع-در مزرعه آموزشی 1397

 35"صدات جغرافیداییا مشخّش کویرشناسی دانشگاا یدزد ید

 متر 1261)عرض  ش ارکفاک  31ͦ 49 '40") ول  ش  54ͦ 21'

 56از سطح دریا ش متوسدط یارند ای سداالنه حد شد  یاالکر

یرداری از خداک مزرعده یده رشش متر انجام ش . نمونهمیلی

متدری سدانتی 30کصادفی یا سه کنرار ش از عمدق صدفر کدا 

-شدیمیایی آن اند ازا  ای فیزیندی شانجام ش سپب شیژای

  .2ایری ش  )ج شل 
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 یزد دانشگاا کحیییاکی مزرعه خاک شیمیای ش فیزینی خصوصیّات -2ج شل 
 عمق خاک

(cm  

   ایت

 اونترینی

(1-ds.m  

pH نیترش ن کل 

  %( 

 فسفر

 قایل جذب

(ppm  

 پتاس

 قایل جذب

(ppm  

 آ ک

 %( 

 کرین آوی

  %( 

کالس یافت 

 خاک

 شنی وومی 51/0 5/31 225 41/3 026/0 13/8 53/6 0-30

 
 

سوزشد ن، رشز کدا کدا  رشزدر  ول فصل رشد ، صدفات 

افشانی، رشز کدا ظهور ساقه، رشز کا ظهور سنوله، رشز کا اردا

شدد ن، رشز کددا رسددی ای شددیری شدد ن، رشز کددا خمیددری

 ،  دول cm ،  ول پ اننل )cmفیزیووو یک، ارکفاک ایاا )

 ، ککد اد cmول سنوله اصلی ) ،  cmش عرض یرگ پرچم )

  مورد ارزیدایی قدرار gدانه در سنوله ش شزن دانه در سنوله )

 ارفتن .

یودن شاریانب صفات در این مطاوکه، پب از کأیی  نرمال

 کجزیه ای، 1اسدمیرنف-یا اسدتفادا از آزمدون کوومدوارشف

 )کجزیهversion 26   SPSSافدزاریا استفادا از ندرم آماری

 چن  آزمون از استفادا یا  ددادادامیانگین  سهمیای، شاریانب

ای  انجددام خوشه کجزیه ، موستگی کجزیه ،دانننی دامنها

 ش .

 ا، ککیدین یه منظور یررسی رشایط یین صفات ش  نوکیپ

پالت  دا، از کجزیده یدایمؤثرکرین صفات ش یرکدرین  نوکیپ

یدرای  2پالتای یدایجیاستفادا اردی . در شاقع، رشش جی

ای که از ساختار دش رفده  نوکیدپ در محدیط ش دادا  رنوک

کن ، قایدل اسدتفادا یدودا ش یا  نوکیپ در صفت پیرشی می

ایری شد ا،  ا را یراساس یک یا چن  صفت اند ازا نوکیپ

 .[30]کش  یه کصویر می

 

 گیریبحث و نتیجه

 دای نتای  کجزیه شاریانب نشان داد که یین  مده  نوکیدپ

داری شجدود ر کمام صفات، اختالف مکنیمورد مطاوکه از نظ

 نوکیدپ  27  که حاکی از کنوّک یداال یدین 3داشت )ج شل 

 دای مختلف، پتانسیل رشد  رشیشدی کیریودا  مشدایه الیدن

 ای پایرم  گزاپلوئی  مورد مطاوکه در میایسه یا الینکریتی

یاشد  ش   ان م نان مدیامی یخش کریتیناوه ش ارقام اصالح

 [. 9  مطاییت دارد ]2014زادا ش  مناران )رخکه یا نتای  ف

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 
2 GGE biplot 

 ، 4یر اساس نتدای  جد شل میایسده میدانگین )جد شل 

ییشدترین میدانگین  رمیپایتیکر La(4B/4D)/bالین اشّویه 

 ددای نوکرکیددب  ددول سددنوله را نشددان داد. اارچدده الیددن

پایرم اشّویه  گزاپلوئی ، ییشترین می ار را کرشموزشمی کریتی

ه یه خدود اختصداا دادند ، امدا کمتدرین یرای  ول سنول

می ار مریوط یه صفات کک اد دانه در سنوله ش شزن دانده در 

 ای عییم سونله را داشتن  که احتماال  یه دویل شجود الچه

در اثر کنش ارما یودا است، چناننه پاسیورا نیز ییان نمدود 

کدرین کواند  مهدمکه یررسی نایارشری الچه دراثر کنش می

 ای خشک یاش  ی یهوود عملنرد ان م در محیط  ف یرا

[20 .] 

سر ش این نتای  در حاوی است که یر اساس ازارش سیاا

  در کشددت پدداییزا درصدد  یددارشری زیدداد 2010 مندداران )

اسدت. در پایرم اشویه  یرایرانی ازارش ش ا ای کریتیالین

پژش ش این محیّیان، در شرایط کشدت پداییزا در منطیدة 

-شترین می ار دانه یه کرکیب یرای الین کریتدیسیستان، یی

ش  F4(Cr/b)(St/b)پدددددددایرم کرکیودددددددی اشّویددددددده 

(Ka/b)(Cr/b)F5 [  امدددا ییشدددترین 27ادددزارش شددد ،]

میانگین کک اد دانه در سنوله در مطاوکه حاضدر یده کرکیدب 

ش  011/53یا ککد اد  4103ش  4116 ای کریتیناوه در الین

ه در سددددنوله ش ییشدددترین میددددانگین شزن دانددد 48/53

ش  مچنین کمترین  4103ارم  در الین کریتیناوه 435/1)

ککدد اد  ش کمتددرین  1/6میددانگین ککدد اد داندده در سددنوله )

اددرم  در الیددن 133/0میددانگین شزن داندده در سددنوله )

(ma/b)(cr/b)F4  . مشا  ا اردی 

از نظددر صددفت ارکفدداک ایدداا، رقددم اندد م نددان رششددن 

ن نوکرکیب کرشمدوزشمی ش   ش الی28/67ییشترین میانگین )

  را 98/33کمترین میدانگین ) ka/bپایرم امی یخش کریتی

داشتن . در مطاوکة حاضر، یرای صفت  ول پد اننل، الیدن 

ییشددترین میددانگین ش الیددن  4115امیدد یخش کریتیناودده 

پدددایرم نوکرکیدددب کرشمدددوزشمی ش امیددد یخش کریتدددی
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(ka/b)(cr/b)f3 کمترین میدانگین را داشدتن .  مچندین 

یرای صفت  ول ش عرض یرگ پرچم، رقم ان م نان داندش 

ییشددترین میددانگین را یددرای  ددر دش صددفت نشددان داد ش 

پدایرم  ای نوکرکیدب کرشمدوزشمی ش امید یخش کریتیالین

(ma/b)(cr/b)f4  شst/b  یده کرکیددب کمتددرین میددانگین را

یرای صفات  ول ش یرگ پرچم داشتن . کمتدرین میدانگین 

 02-سی ای در رقم ان م نان داراالمانیرای صفت رشز کا ر

 دای ش یک  از آن، یه کرکیب در رقم ان م نان دانش، ش الین

مشدا  ا شد .  M45ش  4116، 4108امی یخش کریتیناوه 

 ددای درحدداوی کدده ییشددترین میدد ار ایددن صددفت در الیددن

 ،La/bپددایرم نوکرکیددب کرشمددوزشمی ش امیدد یخش کریتی

(st/b)(cr/b)f4 ش(ka/b)(cr/b)f6  5/120)یددده کرکیدددب ،

 رشز  مشا  ا ش .  121ش 75/120

پدایرم دارای  ای امید یخش اند م ج ید  کریتدیالین

کوان  حاکی از ییشترین میانگین رشز کا رسی ای یود که می

 دا یاشد . کمتدرین میدانگین یدرای دیررس یودن این الین

افشدانی ش رشز کدا صفات رشز کا ظهور سدنوله، رشز کدا ادردا

ش ا ان م ندان کدویر ثودت ، یرای رقم اصالحخمیری ش ن

پدایرم نوکرکیدب کرشمدوزشمی ش امید یخش کریتی ش . الین

(ka/b)(cr/b)f6  ،ییشترین میانگین یرای رشز کا سوزشد ن

 st/bپدایرم ش الین نوکرکیب کرشموزشمی ش امی یخش کریتی

افشدانی ش رشز کدا ییشترین میانگین یرای صفات رشز کا اردا

 ای نوکرکیب کرشمدوزشمی ش را داشتن . الینخمیری ش ن 

، ka/b ،La(4B/4D)/bپایرم امی یخش ان م ج ی  کریتی

(ka/b)(cr/b)f2 ،(st/b)(cr/b)f4 ،(ma/b)(cr/b)f3  ش

La/b  دارای ییشترین میانگین  ول سنوله ش کک اد دانه در

پدایرم  ای امی یخش ان م ج ی  کریتیسنوله در یین الین

 دا در کوان از ظرفیّت ایدن الیدندن  که میمورد یررسی یو

 دای مطاوکات یررسی یهتدرین کداریا کاشدت یهدارا الیدن

پدایرم اسدتفادا کدرد. یندایر امی یخش ان م ج ید  کریتدی

 ، الیدددن نوکرکیدددب 2010دش ش  منددداران )ادددزارش اوددده

 La(4B/4D)/bپدددایرم کرشمدددوزشمی ش امیددد یخش کریتی

کرشمددوزشمی ش کددرین الیددن ش الیددن نوکرکیددب متحمّددل

کرین الیدن حساس f3(cr/b)(ka/b)پایرم امی یخش کریتی

 ای ایدن [ کده یدا یافتده2اسدت ]یه خشنی مکرفدی شد ا

پژش ش مطاییت دارد. چراکه الین نوکرکیب کرشمدوزشمی ش 

دارای ییشددترین  La(4B/4d)/bپددایرم امیدد یخش کریتی

 میانگین  ول سنوله ش کک اد دانه در سنوله در میایسده یدا

پایرم در این یررسی است. در ادزارش  ای دیگر کریتیالین

- ای اشّویه ش کرکیودی اشویده کریتدیدیگری، یا ارزیایی الین

 ای امی یخش کریتیناوه در میایسده یدا ارقدام پایرم ش الین

پددایرم ش کریتیناودده از پایدد اری ش  ددای کریتددیاندد م، الیددن

رش الیدن سازااری ییشتری یرخوردار یودند . در ایدن ادزا

یه عنوان یک  نوکیپ پای ار  f5(cr/b)(ka/b)کرکیوی اشویه 

خشدک یدا آب ش خداک شدور یرای منا ق خشدک ش نیمده

 [.10کوصیه ش  ]

 

 

  ایالین ش نان ان م ارقام یا میایسه در  گزاپلوئی  اشویه پایرمکریتی  ایالین مورفوفنووو ینی صفات شاریانب کجزیه -3ل ج ش

 وهکریتینا امی یخش

 

 

 

 

  
 

رسی ن 

 فیزیووو یک 

خمیری 

 ش ن

شیری 

 ش ن

اردا 

 افشانی 

ظهور 

 سنوله 

ظهور 

 ساقه 

سوز 

 ش ن

شزن 

دانه در 

سنوله 

(g  

کک اد 

دانه در 

 سنوله 

عرض 

یرگ 

پرچم 

(cm  

 ول 

یرگ 

پرچم 

(cm  

 ول 

 پ اننل

(cm  

 ول 

 سنوله

(cm  

ارکفاک 

 ایاا

(cm  

df  منایع

 کغییر 

87/407 ** 84/642 ** 89/342 ** 45/337 ** 41/536 ** 3/180 ** 71/35 ** 80/0 ** 1/1155 ** 18/0 ** 12/24 ** 95/48 ** 24/7 ** 35/307   نوکیپ 26 **

99/61  17/8  75/32  78/50  56/81  15/13  26/64  03/0  49/65  02/0  24/11  44/13  07/5  59/43  یلوک 3 

46/8  17/4  73/17  91/9  66/10  54/5  78/13  04/0  11/23  01/0  59/3  45/5  04/1  32/25  خطا 78 

88/0 89/0  90/0  87/0  87/0  69/0  80/0  81/0  79/0  76/0  89/0  83/0  79/0  86/0   2Rضریب کویین ) 

 .است داری در سطح یک درص ** ییانگر مکنی 
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 کریتیناوه امی یخش

  نوکیپ 
ارکفاک 

 ایاا

 ول 

 سنوله

 ول 

 پ اننل

 ول 

یرگ 

 پرچم

عرض 

یرگ 

 پرچم

کک اد 

دانه در 

 سنوله

شزن 

دانه در 

 سنوله

سوز 

 ش ن

ظهور 

 ساقه

ظهور 

 سنوله

اردا 

 افشانی

شیری 

 ش ن

خمیری 

 ش ن

رسی ن 

 فیزیووو یک

 م
ان

 ا 
 ش

الح
اص

م 
رقا

ا
 

Darulaman-07 51/27f-k 10b-g 21/76b-f 11/84e-k 1/21b-f 41/35bcd 1/11bc 17abc 34a 60abc 65/75abc 75a 81/5ab 94/25a 

Parva-02 45/6c-h 5/68h 21/97b-f 16/49ab 1/07d-j 28/28f 0/56fg 19/5a-f 34a 66/25de 70/25cde 79/5ab 85c 101/5b 

Roshan 67/28n 9/97b-g 24/25abc 13/47b-g 1/35b 33/78efg 0/72ef 17 34a 69/5ef 72/5ef 80/5abc 85c 102/5b 

Baharebaft 44/93b-g 8/4g 20/55c-g 12/99c-j 1/23b-e 36/25def 0/89cde 17/25a-d 34a 59/5abc 66/5a-d 76/5a 85c 99/75b 

Bam 52/05g-l 8/45fg 19/8e-h 13/14c-j 1/19b-f 32/93fg 0/78def 16/25ab 34a 68de 73ef 80ab 84abc 101/5b 

Sirvan 49/31e-j 8/43fg 18/71fgh 13/37c-h 1/21b-f 37/38c-f 1/07bcd 17abc 34a 63/75cd 70/25cde 78ab 84/5bc 101b 

Danesh 54/37i-l 10/93bcd 21/73b-f 18/98a 1/81a 41/6bcd 1/36ab 20/25a-g 34a 61/25bc 67/25bcd 75a 83/5abc 98/5ab 

Kavir 52/5g-l 9/39d-g 23/45a-e 15/92bc 1/32bc 44/3bc 1/08bc 19a-f 34a 55/75a 61/75a 75/5a 80/75a 100/25b 

D.H 53/31h-l 9/62c-g 18/84fgh 14/55b-f 1/14c-g 45/35b 0/71ef 20/5a-g 34a 68de 71def 79/5ab 85c 99/25b 

ن
الی

ش 
یخ

ی 
 ام

ی
 ا

اوه
ین

ریت
ک

 

4116 59/18klm 11/44ab 23/98a-d 15/42bcd 1/27bcd 53/01a 1/32ab 20/25a-g 34a 58/75abc 64ab 78ab 83abc 97/75ab 

4108 59/77lm 9/95b-g 24/42ab 13/31c-i 1/16b-g 47/98ab 1/29ab 18a-e 34a 60abc 64ab 78ab 83abc 98/75ab 

4115 64/57mn 10/79bcd 26/3a 12/51d-k 1/02f-j 41/85bcd 1/19ab 17/25a-d 34a 58/25ab 64ab 78ab 83abc 99/5b 

4103 53/6h-l 10/03b-g 22/33b-f 11/65e-k 1/12d-h 53/48a 1/44a 15/25a 34a 58ab 64ab 78ab 83abc 100/5b 

M45 57/03j-m 10/18b-f 24/15a-d 12/53d-k 1/10d-i 40/65b-e 1/06bcd 20/5a-g 34a 59abc 64ab 78ab 83abc 98/5ab 

ن
الی

ی
ریت

ه ک
شوی

ی ا
یو
رک

ش ک
ه 

شوی
ی ا

 ا
رم

پای
 

ka/b 33/98a 10/08b-g 13/65i 11/45f-k 0/93h-k 13/45hi 0/37ghi 20/75a-g 44/75bc 74/5g 74/5ef 85bcd 99d 117/25c 

La(4B/4D)/b 41/3a-e 13/1a 19/63e-h 14/83b-f 0/98g-k 17/48h 0/50fgh 21a-g 42/25b 74fg 74ef 85bcd 99d 117c 

(ka/b)(cr/b)f2 48/4d-i 10/85bcd 21/5b-f 13/99b-f 1/04e-j 10/63hi 0/29ghi 22/75c-g 45/25bcd 75/25gh 75/25efg 85bcd 99d 117c 

(st/b)(cr/b)f4 37/08ab 10/31b-e 13/98i 11/61e-k 0/88jkl 11/15hi 0/27ghi 23/5efg 47/5cde 85/25jkl 85/25ijk 95/25fgh 107e 120/75cd 

st/b 48/61d-i 11/47ab 22/04b-f 10/19h-k 0/71l 7/17i 0/16i 21a-g 46/25cde 96m 96l 107i 117g 124/75d 

(ma/b)(cr/b)f4 37/45ab 8/85efg 16/55hi 7h 0/8kl 6/1i 0/13i 23/5d-g 49/5e 88l 88k 99/5h 108/5e 118/75c 

(ka/b)(cr/b)f3 36/62ab 9/21d-g 13/78i 9/38kl 0/89jkl 6/66i 0/16i 23/25c-g 48/75de 88l 88k 99/5h 112f 119/25c 

(ka/b)(cr/b)f6 43/35b-f 9/87b-g 20/27d-h 12/89c-j 0/96g-k 8/6i 0/24hi 26g 47/75cde 80/5ij 80/5hi 91/75efg 112/25f 121cd 

(ma/b)(cr/b)f3 39/14abc 9/25d-g 17/33ghi 23/97jk 0/97g-k 10/3hi 0/27ghi 24/5fg 49de 81/75ijk 81/75hij 91def 107e 117/25c 

(ka/b)(cr/b)f5 47/65d-i 10/24b-e 21/5b-f 12/4d-k 1/03e-j 8/85i 0/23hi 23/5d-g 47cde 75/5gh 75/5fg 87cde 107e 117/5c 

Az/b 40/77a-d 11/3abc 16/44hi 13/25c-i 0/98g-k 7/8i 0/25hi 22/25b-g 46/75cde 79/5hi 79/5gh 95fgh 107e 117/25c 

cr/b d-a40.59 10/07b-g 16/84ghi 10/53g-k 0/91ijk 7/53i 0/18i 24/25efg 46/5cde 86/25kl 86/25jk 98gh 107e 117/75c 

La/b e-a42.14 9/43d-g 18/39fgh 10/08ijk 0/93h-k 11/46hi 0/29ghi 24/25efg 48/5cde 80/75ij 80/75hi 95/5fgh 112f 120/5cd 
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 دای مدورد یه منظور ککیدین قرایدت  نتیندی  نوکیدپ

ایدری یدا صدفت اند ازا ین ی آنها در ارکواطیررسی ش ارشا

ش یا استفادا از مریع  1ای یه رشش شاردش ا، از کجزیه خوشه

 [. 17] فاصله اقلی سی یه عنوان مکیار فاصله استفادا ش 

 دای آمداری که یدر اسداس رشش یرش ةه یه نیطیا کوجّ

در این مورد مطاوکه   ای نوکیپ چن متغیرا کرسیم اردی ،

در ادرشا   .1ی ش  )شنلین پژش ش یه چهار خوشه، ارشا

پایرم  گزاپلوئی  اشویه قرار ارفتند  کده الین کریتی 12اشل 

یرای صفت  ول سنوله دارای ییشترین میانگین یدودا ش در 

رایطه یا یرخی خصوصدیات مورفوفنووو یدک شدامل ارکفداک 

ایاا،  ول سنوله، عرض یرگ پرچم، کک اد دانه، شزن دانده، 

افشانی، رشز کا شیری ش ن، ردارشز کا ظهور سنوله، رشز کا ا

رشز کا خمیری ش رشز کدا رسدی ن فیزیووو یدک نیدز کفداشت 

                                                           
1 Ward 

داری را یا ین یگر نشان ن ادن . پن  الیدن امید یخش مکنی

  ش  شت M45ش  4103، 4116، 4108، 4115کریتیناوه )

، یدم، 02-رقم ان م اصالح ش ا )کدویر، داندش، داراالمدان

ش دایل  اپلوئی   نیز در ارشا  02-سیرشان، یهارا یافت، پرشا

 سوم قرار ارفتن .

این ارشا یرای خصوصیات  دول پد اننل،  دول یدرگ 

پرچم، کک اد دانه در سنوله، شزن دانه در سنوله، رشز کا سوز 

افشانی، رشز کا شیری ش ن، رشز کا ظهور سنوله، رشز کا اردا

شدد ن، رشز کددا خمیددری ش رسددی ن فیزیووو یددک، دارای 

یودن .  مچنین الیدن  گزاپلوئید  اشویده  نگینییشترین میا

St/b  ش رقددم اصددالح شدد ا اندد م رششددن نیددز  رکدد ام در

)یه کرکیب خوشده دشم ش چهدارم  قدرار   ای ج ااانهخوشه

که  ریک در فاصله  نتینی مکینی نسوت ارفتن  یه  وری
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 دای مدرکوط یدا  ای یک ش سه که شامل  نوکیپیه خوشه

 .آنها یود، قرارداشتن 

 دای اصدلی کجزیه یده مؤوفدهدر این مطاوکه  مچنین، 

یرای ککیین سهم  ر صفت از کنوک ش کا ش کک اد متغیر ا 

میادیر یردار ای مشخصده،  ،کجزیهاین کار ارفته ش . در یه

نسوت شاریانب کوجیه ش ا کوسط  ر مؤوفه ش کل شاریانب 

کده نتدای  کجزیده یده یده  وری ،کوجیه ش ا محاسوه شد 

 ای اصلی یرای این مطاوکه نشان داد کده مؤوفده اشل مؤوفه

درص  از کل شاریدانب را پوشدش  9درص  ش مؤوفه دشم  73

دادن . این کجزیه در شاقع سهم  ر مؤوفه را از شاریانب کدل 

که در کشنیل مؤوفده  . یه  وری6 ا نشان داد )ج شل دادا

ا اشل، صفات رشز کا ظهور ساقه، رشز کا ظهور سدنوله، رشز کد

از شاریانب کدل  %73خمیری ش رشز کا رسی ن فیزیووو یک، 

 را کوجیه نمودن . 

ین مؤوفه دشم، ارکفاک ایاا،  ول سنوله ی مچنین در کو

کری نسوت یه سایر صفات از خود ش  ول پ اننل نیش مهم

منظور ککیددین پددراکنش نشددان داد. در مددین راسددتا، یدده

نمدودار دشیکد ی  دای یرکدر، از  ا ش انتخاب  نوکیپ نوکیپ

 مراا صدفات مدورد مطاوکده  ای اصدلی یدهوفهؤحاصل از م

وفه اصلی ؤیه نحوی که دش م ،  استفادا اردی 3ش  2)شنل 

ایدن   دا انتخداب شد . یدریند ی  نوکیپکر یدرای ارشامهم

پایرم اشویده  گزاپلوئید  در مجداشرت  ای کرکیاساس، الین

  ش از نظر ایدن وفه اشل قرار ارفتنؤ ای فنووو یک مشاخص

 دای مدورد مطاوکده یرکدری صفات نسوت یه سدایر  نوکیپ

، St/bوفه، الین اشویه  گزاپلوئید  ؤنشان دادن . اما در این م

 ا قرار ارفت. چهدار در فاصله ییشتری نسوت یه سایر الین

 مراا ارقام رششن ش داندش الین امی یخش کریتیناوه نیز یه

 دای مورفووو یدک در در ارشا دشم ش در مجاشرت شداخص

وفه دشم قرار ارفتن . سایر ارقام شامل دش رقم ان م ندان ؤم

 ، پن  رقم اند م ندان 02-ش پرشا 02-افغانستانی )داراالمان

ایرانی )کویر، یم، سیرشان، یهارا یافدت ش دایدل  اپلوئید   ش 

 در ارشا سوم قرار ارفتن . 4103الین امی یخش 

 

 

 
 کریتیناوه امی یخش  ایالین ش نان ان م ارقام یا میایسه در  گزاپلوئی  اشویه پایرمکریتی  ایالین خوشهای کجزیه -1 شنل

 

 ای که شا سون  ش  مناران یه منظور یررسیدر مطاوکه

پلوئید  ویده آمفدیکوان  نتینی سیزدا الیدن  گزاپلوئید  اشّ

ز ضدمن کأیید  نتدای  در کرمان انجام دادن  نید پایرمکریتی

 ی داوفدهؤکجزیده یده م پژش ش حاضر، ازارش نمودن  که 

ل، وفده اشؤاصلی یا کا ش متغیر ای مورد یررسی یه سده م

ک یین صدفات زراعدی مدورد یررسدی را درص  از کنوّ 44/94

 نیدز یده رشش شارد ایخوشهکجزیه  مچنین کوجیه کردن . 

[.  مچندین 9] نمدود یین ارشا دسته ا را در سه  نوکیپ

 ای مدی، کجزیده یده مؤوفدهمحییان یا اسدتفادا از کجزیده اَ

کده ارقدام نمونی نشان دادن  اصلی ش نیز کجزیه شاکنش  ن

زراعی ان م نان شاکنش ناپاید ار کدا پاید اری ضدکیف ش دش 

 دارای کویر ان م رقم ش 4118 ش 4115 کریتیناوه  ایهرا

ان انتخدداب شدد ا در کرمددسددازااری خصوصددی یددا محددیط 

 پددایرم،کریتی ج یدد  ه ددای  لددراددهکدده داشددتن ، درحاوی
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 ه ای مختلف داشتن  ش رادا در محیطر شاکنش پای ارکرین

سازااری خصوصی یده { f6(Cr/b)(Ka/b)ویه }اشّ کرکیوی

م پدایرکریتی اشّویده کرکیودی هریز نشدان داد. رادنی همنطی

{(Ka/b)(Cr/b)f5 } یددا عملندددرد یدددیش از میدددانگین ش

نمون شناخته ش  که یهترین  ن ،مومی مطلوبسازااری ع

  علوفده ش دانده مدورد کووید مرککدی هعنوان را کوان  یهمی

 .[10] استفادا قرار ایرد

 

  ایالین ش نان ان م ارقام یا میایسه در  گزاپلوئی  اشویه پایرمکریتی  ایالین مورفوفنووو ینی صفات شیژا یردار ای -6 ج شل

 کریتیناوه امی یخش
 صفات مؤوفه اشل مؤوفه دشم مؤوفه سوم مؤوفه چهارم مؤوفه پنجم ؤوفه ششمم

165/0  183/0  375/0  - 333/0  309/0  - 25/0  ارکفاک ایاا 

- 082/0  047/0  - 517/0  026/0  814/0  032/0   ول سنوله 

- 09/0  - 263/0  543/0  - 322/0  342/0  - 229/0   ول پ اننل 

- 482/0  12/0  294/0  629/0  187/0  - 21/0  ل یرگ پرچم  و 

511/0  41/0  102/0  46/0  065/0  - 248/0  عرض یرگ پرچم  

203/0  032/0  - 153/0  - 12/0  - 015/0  - 298/0  کک اد دانه در سنوله 

303/0  021/0  - 239/0  - 082/0  058/0  - 294/0  شزن دانه در سنوله 

496/0  - 462/0  248/0  325/0  153/0  225/0  سوز ش ن 

189/0  - 21/0  - 019/0  074/0  094/0  303/0  ظهور ساقه 

- 002/0  361/0  134/0  - 055/0  052/0  301/0  ظهور سنوله 

043/0  498/0  146/0  - 096/0  011/0  293/0  افشانیاردا 

095/0  267/0  095/0  - 174/0  088/0  295/0  شیری ش ن 

091/0  - 023/0  091/0  006/0  131/0  304/0  خمیری ش ن 

- 176/0  - 061/0  031/0  058/0  149/0  301/0  ن فیزیووو یکرسی  

97/0  96/0  93/0  89/0  82/0  73/0  شاریانب کجمکی 

 

 
 پایه یر کریتیناوه امی یخش  ایالین ش نان ان م ارقام یا میایسه در  گزاپلوئی  اشویه پایرمکریتی  ایالین دشیک ی نمودار -2 شنل

 دشم ش اشل اصلی  ایمؤوفه

 

پالت منظور کرسدیم یدایتکد د یده دای مدر یین رشش

GTنمایددد  کدددا کمدددک می 1، کصددویریرداری چن ضدددلکی

                                                           
1 Polygon view 

 ای دارای یاالکرین می ار یرای یک صفت یا ییشدتر  نوکیپ

 دا در از آن، قایل کشدخیص یاشد . یدراین اسداس،  نوکیپ

در ایدن ایرند . رئوس ش یدا در داخدل چن ضدلکی قدرار می

ش  ma/b ،St/b ،La/b ای اشویده  گزاپلوئید  مطاوکه، الین
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(ka/b)(cr/b)f3  کریتیناوه یه  4116ش نیز الین امی یخش

ش کویر اند م ندان در رئدوس  2- مراا سه رقم دانش، پرشا

 دا ییشدترین چن ضلکی قرار ارفتن . از آنجاکه این  نوکیپ

پالت نشان دادن ، یندایراین یده عندوان یای فاصله را از مو أ

ایری شد ا،  ا یا ارقام یرکر یرای یرخی از صفات ان ازاالین

شون . یه نحوی کده مطدایق یدا نتدای  کجزیده محسوب می

 ای  گزاپلوئی   ای اصلی، الینوفهؤای ش کجزیه یه مخوشه

پایرم در صفات فنوش یک مدرکوط یدا زشدرسدی، یه کریتیواش

نسوی نشان دادند  ش الیدن امید یخش کریتیناوده ش یرکری 

ارقام ان م نان، در سایر صفات مورفووو یک یرکری داشتن  

  .4)شنل 

 ای اشل ش وفدهؤپات نشان داد که م مچنین کجزیه یای

درص  کغییرات یین صدفات را کوجیده  2/82دشم درمجموک 

ین پالت کرسیم ش ا در ااما یاکوجه یه ایننه یای ،نماین می

مطاوکدده، کددل کغییددرات را کوجیدده ننمددود، ممنددن اسددت 

 ددای ذکددر شدد ا یطددور دقیددق یازکدداب اعدد اد یینیپیش

 ا یا کوان الینیرداری ش ا نواش . یا این شجود مییادداشت

ارقامی  را که یا کوجه یه صفات موجود در یدین آنهدا دارای 

  ا یا ارقدام یرکدر درارزش ییشتری  ستن  را یه عنوان الین

اقلیم مورد مطاوکده در کشدت یهدارا، شناسدایی ش انتخداب 

 نمود.

 

 

 
 ش ا یردارییادداشت صفات در  نوکیپ پالتیای چن ضلکی کصویریرداری -4شنل 

 

ارزیدایی عسنری ش  مناران نیدز از  مدین رشش یدرای 

 استفادا  ای ان م نانل یه شوری در نسل پنجم الینکحمّ

پالت صفات مدورد [.  مچنین کصویریرداری یای4نمودن  ]

مطاوکه نشان داد که صفات از  ریق خطو ی یه نام یدردار 

پالت پالت مرکوط  ستن . درشاقع این ندوک یداییا مو ا یای

کندد . یدده درک رشایددط متیایددل یددین صددفات کمددک می

درخصوا این نمودار نیدز دش مووفده اشل ش دشم درمجمدوک 

کغییرات یین صفات رش کوجیه نمودند  )شدنل درص   2/82

پالت،  رچی ر کسینوس زاشیده یدین  . یر اساس این یای5

درجه یاشد ، ارکوداط قدوی ش میوتدی  90دش صفت کمتر از 

درجه یین  90یین صفات شجود دارد. در مین راستا، زاشیه 

درجه، یده کرکیدب ییدانگر عد م  90صفات ش زاشیه ییشتر از 

 ی ش ارکواط منفی یین صفات است. دار خطرایطه مکنی

یر  مین اساس، در ایدن پدژش ش یده منظدور یررسدی 

ارکواط یین صدفات مورفوفنووو یدک مدرکوط یدا عملندرد ش 

زشدرسی، نتای  ضرایب  موستگی پیرسدون یدین صدفات ش 

  نشان داد که ارکفاک 5 ا از ین یگر )ج شل کأثیرپذیری آن

ار را یدا  دول دایاا ییشدترین  موسدتگی میودت ش مکندی

دار را یا رشز کدا پ اننل ش ییشترین  موستگی منفی ش مکنی

د د  ظهور ساقه ش رشز کدا رسدی ای دارد، کده نشدان مدی

رش ، از مواجهه یا کدنش فدرار  ایا ان یا کا ش  ول دشرا

ان . در شاقع در کشت یهارا یه دویل کا ش یارند ای ش کردا

ایل کایستان، ایاا یا افزایش درجه حرارت در اشاخر یهار ش اش

شدود کده دش کنش خشنی ش ارما یه صورت کوام مواجه می

نتیجه آن کسریع فنووو ی ش کا ش رش  ایاا یدودا کده در 

-نهایت عالشا یر کا ش ارکفاک ایاا، عملنرد نیز کا ش می

 [. 26یای  ]
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 ش ا یردارییادداشت صفات در پ نوکی پالتیای چن ضلکی کصویریرداری -5شنل 

 

  ایالین ش نان ان م ارقام یا میایسه در  گزاپلوئی  اشویه پایرمکریتی  ایالین مورفوفنووو ینی صفات  موستگی ضرایب -5 ج شل

 کریتیناوه امی یخش

 

 ددای نوکرکیددب در ایددن مطاوکدده در رایطدده یددا الیددن

پایرم یه دویل مواجده شد ن کرشموزشمی ش امی یخش کریتی

کمتدری   دا دارای ارکفداکیا درجه حرارت یداال، ایدن الیدن

 ای امید یخش کریتیناوده نسوت یه ارقام ان م نان ش الین

 ی موستگ نیشترییرسی ای کا  رشز صفتیودن .  مچنین 

 کوجده یدا. داشتیا کک اد دانه در سنوله  را داریمکن ش یمنف

 ی موسدتگ سدنوله  دول ،ی موسدتگجد شل   ایدادا یه

 داد، نشان  ول پ اننلش  ااییا ارکفاک ا یداریمکن ش میوت

. در شدرایط ن اشدت یاما یا کک اد دانه در سنوله  مسدوتگ

کنش، مصادف ش ن دشرا نمو سنوله یا درجه حدرارت یداال 

سوب کا ش  ول این دشرا ش کا ش کک اد سنولچه یدارشر 

شود،  مچنین کنش ارمدا یدا کدا ش قد رت در سنوله می

افشانی یاعدث زنی دانه اردا ش اختالل در فرآین  ارداجوانه

 [.18] شودکا ش کک اد دانه در سنوله می

صفات کک اد رشز کا رسی ای ش کک اد دانده در سدنوله از 

کدرین صدفات مدوثر ش کاثیرادذار در عملندرد یوکده در مهم

یاشن  ش اصالح در جهدت یهودود ایدن شرایط کنش ارما می

کوان  عملنرد یوکه را یه نحو مطلویی افزایش د   صفات می

 

ارکفاک 
 ایاا

 ول 
 سنوله

 ول 
 پ اننل

 ول 
یرگ 
 پرچم

عرض 
یرگ 
 پرچم

کک اد دانه 
 در سنوله

شزن دانه 
 در سنوله

سوز 
 ش ن

ظهور 
 ساقه

ظهور 
 سنوله

اردا 
 افشانی

شیری 
 ش ن

خمیری 
 ش ن

رسی ن 
 فیزیووو یک

              1 ارکفاک ایاا

**0/27  ول سنوله
 1             

            1 **0/28 85/0**  ول پ اننل

 ول یرگ 

 پرچم 

0/48** 0/23* 0/46** 1           

عرض یرگ 

 پرچم 

0/54** 09/0 0/44** 0/75** 1          

کک اد دانه در 

 سنوله

0/73** 003/0 0/61** 0/49** 0/65** 1         

شزن دانه در 

 سنوله

0/66** 07/0 0/60** 0/50** 0/70** 0/92** 1        

       1 **0/49- **0/54- **0/30- *0/23- **0/38- 03/0 **0/48- سوز ش ن

      1 **0/58 **0/80- **0/87- **0/63- **0/54- **0/55- 11/0 **0/67- ظهور ساقه

     1 **0/85 **0/52 **0/84- **0/87- **0/66- **0/53- **0/56- 07/0 **0/60- ظهور سنوله

    1 **0/98 **0/81 **0/47 **0/80- **0/83- **0/64- **0/53- **0/54- 03/0 **0/57- افشانیاردا

   1 **0/95 **0/94 **0/82 **0/43 **0/74- **0/78- **0/68- **0/56- **0/46- 11/0 **0/53- شیری ش ن

  1 **0/91 **0/89 **0/93 **0/92 **0/54 **0/84- **0/90- **0/68- **0/51- **0/53- 15/0 **0/637- خمیری ش ن

رسی ن 

 فیزیووو یک

-0/64** 17/0 -0/51** -0/46** -0/66** -0/89** -0/80** 0/51** 0/89** 0/88** 0/83** 0/84** 0/94** 1 

 .داری در سطح یک درص  استداری در سطح پن  درص  ش مکنیش ** یه کرکیب نمایانگر مکنی * 
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 نیشدتریی سدنوله در دانده ککد اد ب،یدککر نی م یه . 21)

ا یا ارکفاک ایاا،  ول پ اننل، ر داریمکن ش میوت ی موستگ

ان  ول ش عدرض یدرگ پدرچم داشدت. آرمینیدان ش  مندار

  یین کک اد دانه در سنوله یدا  دول یدرگ پدرچم ش 2010)

ارش کردند  داری ادزارکفاک یوکه  موستگی میوت ش مکندی

داری نیز یدین  دول یدرگ پدرچم ش [.  موستگی مکنی3]

شد .  کک اد دانه در سنوله ش شزن دانده در سدنوله مشدا  ا

ی ویل افزایش  ول یرگ پرچم، کده یاعدث افدزایش سدطح 

شدود، ایداا کارخانده یزراتدری یدرای یرگ پرچم نیدز مدی

 فتوسنتز ش کووی  مواد فتوسنتزی خوا  داشت. 

-کرین میانگرا ساقه یه عنوان ینی از ان امپ اننل یا یاال

 ای کامین کنن ا کرین دانه ان م محسوب ش ا ش کجمدع 

 ای مازاد یر نیداز ایداا میادیر قایل کوجهی از کریو ی رات

 ای در حدال پدر شد ن  ا یه دانهدر آن ش انتیال مج د آن

ینی از دالیل ا میت ایدن اند ام در ککیدین عملندرد دانده 

 [. 7ش ا است ]ان م ییان 

نیز صفات مورفوودو ینی   1398)اران مکتج ی ش  من

 ول پ اننل ش  ول یرگ پرچم را یه عنوان صفات مناسب 

منظور اصالح ارقام دیم مکرفی کردن . یا کوجه یده ایننده یه

شدود، سدطح می کرین میانگرا ساقه محسوبپ اننل،  ویل

سوز ش نزدینی آن یه سدنوله ش نیدش آن در انتیدال مجد د 

مددواد فتوسددنتزی از دالیددل  موسددتگی عملنددرد ش  ددول 

 [.18شود ]پ اننل محسوب می

 

 گیری کلینتیجه

 دای اشّویده ش مطاوکه الین عنوان نخستینیهدر این یررسی 

 رت کشت یهداراپایرم  گزاپلوئی  یه صوکرکیوی اشّویه کریتی

 ددا دارای ایددن الیددن  رچندد ، در اقلددیم اددرم ش خشددک

 ای عملنردی کمتری نسوت یه ارقام اند م ندان ش شیژای

رس  یدا کوجده یده دارا کریتیناوه نشان دادن ، اما یه نظر می

یودن ییشترین زمان رسدی ای ش یداالکرین میدانگین  دول 

سنوله، ظرفیت اصدالح ش سدپب کشدت در شدرایط یهینده 

از  دی یرخدی مراحدل اصدالحی از نظدر کاریا کاشت پب 

پایرم قدادر  ای کریتییرخی از الین داشته یاش .عملنرد را 

 ستن  مان ااری ییشدتری در ایدن شدرایط کشدت داشدته 

، ka/b دای یاشن . یر اساس نتای  میایسه میدانگین، الیدن

La(4B/4D)/b ،(ka/b)(cr/b)F2 ،(st/b)(cr/b)F4 ،

(ma/b)(cr/b)F3  شLa/b ییشترین میانگین  دول  دارای

پدایرم  ای کریتیسنوله ش کک اد دانه در سنوله در یین الین

ای، مددورد یررسددی یودندد  ش  وددق نتددای  کجزیدده خوشدده

، F2(cr/b)(ka/b) دای پالت، الین ای اصلی ش یدایمؤوفه

(st/b)(cr/b)F4  کحمّل یهتری نسوت یده ارمدا ش خشدنی

کری را کدا  دوالنی انتهای دشرا از خود نشان دادند  ش دشرا

 رسی ای فیزیووو یک  ی نمودن . 

 F5(cr/b)(ka/b)در این یررسی، الیدن کرکیودی اشویده 

اار چه در شرایط کشت پاییزا عملنرد ییشتری نسوت یده 

پدایرم مدورد یررسدی داشدت، امدا در  ای کریتدیدیگر الین

ا خدود در منطیده یدزد یدا اقلدیم اشوین یررسی کشت یهدار

-ش کک اد دانه کمتری نسوت یده الیدن ،  ول سنولهخشک

یرای   رچن پایرم نشان داد.  ای دیگر مورد مطاوکه کریتی

-کر درخصوا این الین، نیاز یده یررسدیارائه نتیجه قطکی

 ای ییشتر ازجمله یررسی چن سال ش چن  مندان در ایدن 

یاش . نتای  مطاوکه حاضر  مچنین نشدان داد نوک اقلیم می

پایرم در کشت یهارا ییشترین میدانگین  ای کریتیکه الین

رشز کا رسی ن فیزیووو یک را داشتن  ش این احتماال حداکی 

 ا است، چراکه محییان در اشّوین از دیررس یودن این الین

پایرم در کرمان یده ایدن  ای کریتیسازی الینیررسی یهارا

سازی، عامل مهمّی در دیررسی نتیجه رسی ن که ع م یهارا

-پایرم نوودا ش یه عوارت دیگر، ارقام ایدن آمفدیریتیارقام ک

-سدازی یدیپلوئی  مصنوعی ج ی  در میایل سرما یا یهدارا

کفاشت  ستن  ش کاشت آنها در فصل زراعی یهار یا زمستان 

رش  ینسان را دریر خوا   داشت. یاکوجه یه نتای  ی سدت 

 ای یرکر مکرفی شد ا کوان از الینآم ا از این پژش ش می

 دای  ای مرکوط یا عملنرد در اقلیمر جهت یهوود شیژاید

ل یده شدوری خشک این عجو ج ید  متحمّدخشک ش نیمه

 خانوادا  الت، استفادا نمود.

 

 سپاسگزاری

از دانشدن ا کشداشرزی دانشدگاا شدیراز ش دانشدن ا منددایع 

 دای  ویکی ش کویرشناسی دانشگاا یزد یده دویدل حمایت

نجدام ایدن پدژش ش در ذیدل ای کده در راسدتای اشائوهیی

نامه پژش شی آقایان دکتر حسین شا سون حسدنی ش کفا م

  شود. انجام دادن ، ق ردانی می دکتر سی ایرا یم سیفتی
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Abstract 

In order to study of 13 primary chromosomal recombinant lines of hexaploid Tritipyrum in 

comparison with seven Iranian and two Afghan bread wheat cultivars and five promising triticale 

lines in hot and arid climate of Yazd as spring planting was carried out as a RCBD design with four 

replications on the farm of Yazd University. Some morphophenological traits were evaluated. The 

results showed that there was a significant difference between all studied genotypes in terms of all 

traits. The results of phenotypic correlation coefficient showed that heading and physiological 

maturity day had the highest negative and significant correlation with grain number and grain 

weight per spike. Tritipyrum cultivars with the highest average days to the physiological maturity, 

due to exposure to high temperatures, had a lower height than bread wheat and Triticale cultivars. 

La (4B/4D)/b showed the highest mean spike length. According to the type of cultivation and 

climate studied although Tritipyrum lines had the highest values for spike length, but they had the 

lowest values for the number of grains per spike and grain weight per spike. The results of principal 

component analysis showed that the first component determined 73% of the total variance. It can be 

concluded that the traits of stem elongation, heading, dough development and days to physiological 

maturity had the greatest impact on diversity. The genotypes studied in this study were classified 

into four clusters. In the first group, 12 Tritipyrum lines were included. Five Triticale lines and 

eight bread wheat cultivars were placed in the third group. The two-dimensional graph obtained 

from principal component analysis showed that the 12 Tritipyrum lines are superior to the other 

studied lines and cultivars in terms of phenological traits. Bioplate analysis, while explaining 82.2% 

of the total changes in the first two components, showed that the primary Tritipyrum lines include 

ma/b ،St/b ،La/b and (ka/b)(cr/b)f3 can be used as superior lines for some of the measured traits in 

future studies. 

 

Keywords: Spring planting, GGE-biplot, Climate changes, Genetic diversity. 

 


