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  چکیذُ

گیاّاى را  عولکزدیتزیي تٌؼ هحیطی اعت کِ تغیاری اس ففات هَرفَلَصیک، فیشیَلَصیک ٍ تخقَؿ  تٌؼ خؾکی هْن     
تِ  هقاٍمٍالذ )   DNٍ الیي  (آتی کنتِ  ٍالذ حغاط) Gasspardرقن گٌذم تیي دّذ. در ایي پضٍّؼ تالقی تحت تاثیز قزار هی

ّای کاهل تقادفی در طزح آسهایؾی تلَکقالة ّوزاُ ٍالذیي در حافل تِ  F  ،F  ،F  ،BC   ٍBCّای  ًغل ؽذ.( اًجام خؾکی
. ٍ هَرد هقایغِ قزار گزفتٌذ دٍ عال هتَالی کؾتطی  ٍتکزار  در عِّزکذام  تٌؼ کوثَد آب اًتْای فقل آتیاری عادی ٍ ؽزایط

ٍ  هعوَلیتِ تزرعی پاراهتزّای صًتیکی در دٍ ؽزایط  ّا ًغلتجشیِ هیاًگیي ٍ تجشیِ ٍاریاًظ  ّای رٍػعپظ تا اعتفادُ اس 
ًؾاى داد کِ تٌؼ کوثَد آب تاثیز  ؽذُ گیزی اًذاسُففات  ٍسًی تجشیِ ٍاریاًظتٌؼ کوثَد آب اًتْای فقل پزداختِ ؽذ. 

تزای ففات ٍسى  ّاهیاًگیي ًغلتجشیِ . ًتایج داؽتعولکزد داًِ تک تَتِ  ، ٍسى حجوی ٍداًِ 111داری در کاّؼ ٍسى  هعٌی
عالٍُ تز اثزات  .هذآ دعتتِّای رگزعیًَی یکغاًی تزای دٍ هحیط ٍ هذل دٍ هحیط یکغاى تَد درٍسى حجوی  ٍ داًِ 111

اثزات  ،تزای عولکزد تک تَتِ داؽتٌذ.ًقؼ  تزرعی هَرد ففاتٍراثت کلیِ ًیش در  اپیغتاسیافشایؾی ٍ غالثیت، اثزات هتقاتل 
 ×تزای عولکزد تیَلَصیکی اثزات غالثیت ٍ غالثیت ٍ غالثیت × غالثیت ،غالثیت ×افشایؾی ٍ غالثیت ّوزاُ تا اثزات هتقاتل افشایؾی

داًِ  111عول صى تزای ففات ارتفاع تَتِ، ٍسى  ّا ًؾاى داد کِ تجشیِ ٍاریاًظ ًغلغالثیت در تَارث ًقؼ تیؾتزی داؽتٌذ. 
داًِ  تعذاد عٌثلِ، عولکزدتزای ففات . تعذاد داًِ در عٌثلِ افشایؾی تَدٍ  )ّز دٍ ؽزایط(، طَل عٌثلِ، تعذاد عٌثلچِ در عٌثلِ

 ّاًتایج دٍ تجشیِ هیاًگیي ٍ ٍاریاًظ ًغل .ٍسى حجوی )ّز دٍ ؽزایط( فَق غالثیت هؾاّذُ ؽذغالثیت ٍ تزای ففت  ،تک تَتِ
در ففات تَاى آى را تِ درجِ پزاکٌذگی صًی ٍ غالثیت دٍ جْتِ ًغثت داد. در ففاتی هاًٌذ عولکزد تیَلَصیک یکغاى ًثَد کِ هی

 تزآٍرد ؽذ.عوَهی ٍ خقَفی پاییي  ّایپذیزی  تَدى ٍاریاًظ هحیطی ٍراثتدلیل تاالعولکزد داًِ، تِ ٍ ؽاخـ تزداؽت
 

 گٌذم ّا، تٌؼ کوثَد آب، ّا، تجشیِ ٍاریاًظ ًغل تجشیِ هیاًگیي ًغلکلیذی:  ّایٍاصُ

 
 هقذهِ

ضشایط هحیطی ػاهل هْوی دس سضذ ٍ تَلیذ گیاّاى      
تشیي ػاهل غیش صیستی هحذٍدمٌٌذُ  است. موثَد آب هْن

تشای دستیاتی تِ ػولنشد پتاًسیل گیاّاى صساػی هحسَب 
ّای صًذُ ٍ غیشصًذُ اص ػَاهل هْن  گشچِ تٌص (.3ضَد ) هی

تشیي  آتی هْن ضًَذ، ٍلـی تٌص من ماّص تَلیذ هحسَب هی
ّای مطاٍسصی  دمٌٌذُ تَلیذ هحصَالت دس سیستنػاهل هحذٍ

آیذ. دس چٌیي  حساب هی خطل تِ س هٌاطق خـطل ٍ ًیوِد
هٌاطقی ٍقَع تٌص موثَد آب دس هشاحل صایطی مِ تقای گیاُ 

ًاپزیش است ٍ ػذم تـاسش ٍ  تِ آى ٍاتستِ است، اهشی اختٌاب
ػلـل هحذٍدمٌٌذُ ػولنشد  اص تَصیـغ ًاهٌاسـة تاسًـذگی

 .(3) سٍد ضواس هیتِ غالت پاییضُ
 خطنی افضایص ٍ ساالًِ ّای ماّص تاسًذگی تِ تَخِ تا     
  ػولنشد پتاًسیل داسای ٍ هتحول اسقام ایداد َّا، دهای ٍ

 اص داسد. تسیاسی اّویت تسیاسی اصالحگشاى تشای تاال
 افضایص هفَْم تِ خطنی تٌص تحول مِ هؼتقذًذ هحققیي
 اخضا تشای اصالح طشیق تٌص، اص تِ تحول ٍ ػولنشد پتاًسیل
 اصالحی تشًاهِ تٌظین (.44،48است ) پزیش اهناى ػولنشد
 ًحَُ دسك تِ ًیاص خطنی، تِ پیطشفت هقاٍهت تشای هٌاسة
 دس غیشهستقین اًتخاب(. 41داسد ) صفات هؤثش تَاسث
 هثثت ّوثستگی مِ صفاتی طشیق اص اصالحی اٍلیِ ّای ًسل

 هشاتة تِ پزیشی ٍساثت ٍ داضتِ داًِ ػولنشد تا داسی هؼٌی ٍ

 هْن ماسّایساُ اص ینی تاضٌذ داضتِ داًِ ػولنشد اص تیطتش
 مٌتشل ٍ تَاسث ًحَُ اص اطالع است؛ تٌاتشایي، اصالحی
 یّا تشًاهِ دس ای ٍیظُ اّویت اص هختلف صفات طًتینی

 ضشایط دس صفات تَاسث ًحَُ تشسسی .است تشخَسداس یًظادِت
 هحیطی، ضشایط تغییش تا مِ است ایي تیاًگش هتفاٍت هحیطی

 پزیشی ٍساثت ٍ طًتینی پاساهتشّای تشآٍسد ّا، طى ػول ًحَُ
ٍخَد  دلیلتِتَاًذ هی هَضَع ایي (.9) ذیًوا هی تغییش صفات

تاضذ  خطنی تٌص ضشایط دس هحیط ٍ طًَتیپ تیي هتقاتل اثش
 ًسثی سْن تِ یل صفت، تشایگضیٌص  مِ آًدایی اص(. 52)

 تیي فٌَتیپی اختالفات دس تشٍص غیش طًتینی ٍ طًتینی ػَاهل
 پزیشی ٍساثت ػٌَاىمِ تحت تستگی داسد خوؼیت ّای طًَتیپ

 صفات تَاسث ًحَُ سسذ تشسسی هی ًظشتِ ،(16ضَد ) هی تیاى
 هحیطی شایطض  ّش تشای هٌاسة اصالحی ساّناس اتخار ٍ

 ّای سٍش تا اغلة گٌذم اصالح مِ اصآًدایی .تاضذ ضشٍسی
 ّا اسصش اًتقال دس ٍ ضَد هی اًدام گیشیدٍسه اص گضیٌص تؼذ

 اص قثل تاضٌذ، لزاهی هؤثش افضایطی اثشات ًتاج، تِ ٍالذیي اص
 هحاسثِ ٍ ّای دخیل طى ػول ًَع تشسسی گضیٌص، تِ اقذام

 .است اّویت حائض هَسدًظش صفات خصَصی پزیشی ٍساثت
ّا مِ تشآٍسدّایی اص اثشات اصلی ٍ اثشات  تدضیِ هیاًگیي ًسل

مٌذ تِ ضٌاخت ًوَد ػولنشد ٍالذیي  هتقاتل سا فشاّن هی
ّایی مِ  ّا ٍ پتاًسیل تالقی هطلَب خْت استفادُ دس تالقی

 داًطگاُ ػلَم مطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساسی
 پظٍّطٌاهِ اصالح گیاّاى صساػی
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http://jcb.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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http://jcb.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C
http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.32.88
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1398.11.32.3.5
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1033-fa.html
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وٌذ  ؿًَذ، ووه هی ًتخاب هیگیشی اص ّتشٍصیغ ا تشای تْشُ
ایي سٍؽ تَػط هحممیي هتؼذدی دس اسصیاتی تَاسث  (.53)

( هَسد 34تشًذ )( ٍ 24گٌذم )صفات دس گیاّاى صساػی هخل 
تشآٍسد اپیؼتاصی تش اػاع تزضیِ  اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت.

ّا هؼتثشتش اص تشآٍسد آى تش هثٌای ارضای ٍاسیاًغ  هیاًگیي ًؼل
ّا اتضاس لذستوٌذی  ي تزضیِ هیاًگیي ًؼلّوچٌی (.25اػت )

وٌٌذُ صفات ووی تِ ؿواس  ّای وٌتشل دس تَریِ سفتاس طى
 سٍد. هی

 ،اصالحی طًتیىی پاساهتشّای تؼییيّذف اص ایي تحمیك،      
 ػوَهی، خصَصی، دسرِ غالثیت ٍ یشیپز ساحتٍ هیضاى

 تشای هٌاػة اصالحی ّای سٍؽ تؼییيٍ  اًحشاف غالثیت
تٌؾ  ٍ هؼوَلی آتیاسی ؿشایط دٍ دس گٌذم ساػیص هْن صفات

 .تاؿذ یه فصل پایاىدس  ووثَد آب

 
 ها روشمواد و 

 ، سلنGaspard طًَتیپ گٌذم ٍالذیدس ایي آصهایؾ اص دٍ      
ٍ الیي تْاسُ  پش هحصَل ٍلی حؼاع تِ خـىی پاییضُ

DN   ِتا ػولىشد تاالتش ًؼثت ت ،Gaspard  ٍِلی هتحول ت
صساػی  یّا ػالدس  ٍ تاللی اػتفادُ ؿذ خـىی رْت اًزام

  F  ،F  ،F  ،BC   ٍBC تفىیه ّای ًؼل 92-91ٍ  91-90
 .تَلیذ ؿذًذ

دس هضسػِ پظٍّـی پظٍّـىذُ وـاٍسصی  ّا ًؼل اسصیاتی     
 44دسرِ ٍ  50دلیمِ ؿوال ٍ  49دسرِ ٍ  36ای وشد ) ّؼتِ

هتش اص ػطح دسیا( دس دٍ ػال  1275دلیمِ ؿشق تا استفاع 
اًزام گشفت. هیاًگیي تاسًذگی دس  93-94ٍ  92-93صساػی 

 7/162ٍ  8/174تشتیة تِ 93-94ٍ  92-93ػال صساػی 
دٍ آصهایؾ هزضا دس  دس اػتفادُ هَسدّفت ًؼل  هتش تَد. هیلی

دس پاییض  ّای واهالً تصادفی دس ػِ تىشاس لالة طشح تلَن
تحت دٍ ؿشایط  دس تْاس ؿذُ وـتّای  وـت ؿذًذ. ًؼل

یاسی ًشهال ٍ تٌؾ ووثَد آب آخش فصل همایؼِ ؿذًذ. آت
آخشیي آتیاسی دس ؿشایط ووثَد آب دسػت لثل اص هشحلِ 

افـاًی اًزام ؿذ؛ اها تشای ؿشایط تا آتیاسی ًشهال  ؿشٍع گشدُ
تٌذی ٍ پش ؿذى داًِ ًیض  دٍ ًَتت آتیاسی تیـتش دس هشاحل داًِ

س چْاس خط، دس ایي آصهایؾ ّشوذام اص ٍالذیي د .اًزام گشفت
F   ،دس ػِ خطF  ّای ته وشاع ّشوذام دس  ّوشاُ تا ًؼل

خط وـت ؿذًذ  50صَست  تِ  Fچْاس خط ٍ دس آخش ًؼل 
روش اػت وِ ًمـِ آصهایؾ دس ّش  (. الصم تِ Fخاًَادُ  50)

دٍ ؿشایط وـت ٍ دس ّش دٍ ػال یىؼاى تَد. دس ّش خط تِ 
سٍی خط  هتش ػاًتی 10 تافاصلِتزٍس  هتش ػاًتی 50طَل 

گیشی صفات دس ّش تىشاس، اص ّشوذام  وـت ؿذًذ. تشای اًذاصُ
تَتِ، ًؼل  10( ّشوذام  Fّای تذٍى تفشق )ٍالذیي ٍ  اص ًؼل

F  40 تَتِ ٍ  30-25ّای ته وشاع  تَتِ، ّشوذام اص ًؼل
 دسهزوَعتَتِ ) 5تا  F ، 4ّای  دسًْایت اص ّشوذام اص خاًَادُ

 تخاب ؿذ.اً تصادف تِتَتِ(  250الی  200
 تؼذاد ػٌثلچِ، ؿاهل استفاع تَتِ یشیگ اًذاصُ هَسدصفات      

دس ػٌثلِ اصلی، طَل ػٌثلِ، تؼذاد ػٌثلِ، تؼذاد داًِ دس ػٌثلِ 
ولىشد ػاصلی، ػولىشد داًِ ته تَتِ، ٍصى صذ داًِ، 

شای ت تیَلَطیىی، ٍصى حزوی ٍ ؿاخص تشداؿت تَدًذ.

گیشی  تشای اًذاصُ هتشی ٍ وؾ هیلی گیشی طَل اص خط اًذاصُ
 لطش اص وَلیغ دیزیتال اػتفادُ ؿذ.

ّا  آٍسی اطالػات اتتذا آصهَى ًشهال تَدى دادُ پغ اص روغ     
ّای آهاسی صَست گشفت. ػپغ تزضیِ  اص طشیك سٍؽ

تشای صَست تزضیِ هشوة ّفت ًؼل  ّا تِ دادُ ٍصًی ٍاسیاًغ
 ؿذ.ؿشایط آصهایـی ًشهال ٍ تٌؾ ووثَد آب اًزام  ػال ٍ دٍ

همایؼات هیاًگیي تا اػتفادُ اص آصهَى داًىي اًزام ؿذ. دس 
 اص غالثیت افضایـی هذل وفایت طًتیىی، دس اتتذا ّای تزضیِ
 آصهَى اػتفادُ تا ػپغ ٍ 1همیاع آصهَى وفایت طشیك

تزضیِ  لشاس گشفت. هَسدتشسػیاػىَئش(  ٍصًی )وای هـتشن
ات ٍصًی ووتشیي هشتؼ  ّا تِ سٍؽ ًؼلٍ ٍاسیاًغ هیاًگیي 

اص تزضیِ  ؿذُ هحاػثِاًزام ؿذ. تا اػتفادُ اص ارضای ٍاسیاًغ 
ّای ػوَهی ٍ خصَصی،  پزیشی ّا همادیش ٍساحت ٍاسیاًغ ًؼل

 تشآٍسد تشای .ًذدسرِ غالثیت ٍ اًحشاف غالثیت هحاػثِ ؿذ
 اص ًؼل، ّش ّا دس ٍاسیاًغ تفاٍت دلیلتِ طًتیىی پاساهتشّای

تشای هحاػثات . ؿذ ادٍُصًی اػتف ووتشیي هشتؼات سٍؽ
 یافضاسّا ًشم طًتیىی اص یپاساهتشّاتزضیِ ٍاسیاًغ ٍ هحاػثِ 

Exell ٍSAS  ػتفادُ ؿذ.ا 

 
 نتایج و بحث

ًتایذ حاصل اص تزضیِ ٍاسیاًغ هشوة تشای ٍالذیي ٍ      
ووثَد آب  تٌؾّای حاصل اص تاللی دس دٍ ؿشایط ًؼل

دس  شسػیهَسدتتشای صفات  آتیاسی هؼوَلیٍ  اًتْای فصل
صفات ٍصى حزوی،  اصًظشآهذُ اػت. تیي دٍ هحیط  1رذٍل 

داس ٍرَد  اختالف هؼٌیػولىشد داًِ ته تَتِ  ٍ داًِ 100ٍصى 
داس داؿت؛ ّوچٌیي ًتایذ همایؼات هیاًگیي، واّؾ هؼٌی

داس تشای صفات  ٍ واّؾ غیش هؼٌی ؿذُ اؿاسُتشای صفات 
اؿت دس طَل خَؿِ، تؼذاد ػٌثلچِ دس ػٌثلِ ٍ ؿاخص تشد

احش  گشید ػثاست تِ؛ دادًـاى  ووثَد آب اًتْای فصلؿشایط 
افـاًی هٌزش تِ واّؾ دس اوخش  ػَء ووثَد آب پغ اص گشدُ
تواهی  اصلحاظ هَسدتشسػیّای  صفات ؿذُ اػت. تیي ًؼل

ٍرَد  دٌّذُ ًـاىداس هـاّذُ ؿذ وِ  صفات اختالف هؼٌی
هحیط ×ًؼلاػت. احش هتماتل  تشسػی هَسدّای تٌَع تیي ًؼل

داس تَد. تا تَرِ  هؼٌی ٍ ٍصى حزوی داًِ 100دس صفات ٍصى 
هحیط تشای ایي صفات  ×ًؼلداس ؿذى احش هتماتل تِ هؼٌی

اص ؿشایط هحیط ًشهال  ّشوذاماهىاى اًزام تزضیِ طًتیىی دس 
ٍ تٌؾ ووثَد آب اًتْای فصل ٍرَد داسد. دس صفاتی وِ احش 

ّا دس دٍ  ٌؾ طًَتیپداس ًیؼت ٍاو هحیط هؼٌی ×ًؼلهتماتل 
ؿشایط آصهایؾ یىؼاى تَدُ اػت؛ تٌاتشایي دس ایي صفات 

ّا سا تشای تَاى دٍ هحیط سا یىؼاى فشض وشد ٍ ولیِ دادُهی
تا تَرِ تِ هیاًگیي  واس تشد.اًزام یه تزضیِ طًتیىی ولی تِ

ؿَد وِ دس اوخش  هـخص هی تشسػی هَسدّای  صفات دس ًؼل
 وِ یطَس تِواّؾ ؿذُ اػت صفات، تٌؾ ووثَد آب تاػج 

داس ٍ دس تشخی دس تشخی اص صفات ایي واّؾ هؼٌی
گضاسؽ  (40ّوىاساى )اػت. هحوذی ٍ  داسؼٌیهدیگشغیش

هحلَل دس آب  صَست تِدلیل ایٌىِ هَاد غزایی وشدًذ وِ تِ
ؿًَذ، تٌاتشایي، هحذٍدیت دس هٌاتغ آتی هٌزش رزب گیاُ هی

 ذُ ٍ گیاُ هزثَس تِ ون تِ هحذٍدیت دس ولیِ هٌاتغ غزایی ؿ
 

1- Joint scaling test 
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کردى رضذ رٍیطی ٍ اتوام زٍدٌّگام هرحلِ رٍیطی ٍ ضرٍع 
ارتفاع تَتِ، طَل سٌثلِ  جِیدرًتگردد ٍ  هرحلِ زایطی هی

یاتذ. تا اصلی، عولکرد کاُ ٍ حتی طَل ریطك کاّص هی
کاّص ایي صفات سطح فتَسٌتس کٌٌذُ ّن کاّص پیذا کردُ 

. یك دٍرُ کَتاُ تٌص یاتذٍ هتعاقة آى عولکرد کاّص هی
ّایی  افطاًی هَجة کاّص ضذیذ تعذاد گل آب در زهاى گردُ

ایي دٍرُ  تِ داًِ را دارًذ ضذى لیتثذضَد کِ قاتلیت  هی
ٍ  ضذُ ضرٍعّای هادر گردُ  تحراًی در غالت تا ظَْر سلَل

تٌاترایي در هرحلِ  (؛23رسذ ) افطاًی تِ پایاى هی تعذ از گردُ
دارد ای تِ کوثَد آب  ساسیت ٍیصُزایطی، رضذ گیاّاى ح

(55.) 

 ّاّا ٍ هحیطتجسیِ ٍاریاًس هرکة در دٍ ضرایط هحیطی ّوراُ تا هقایسات هیاًگیي ًسل -1جذٍل 
Table  . Combined analysis of variance in two environmental conditions, with mean comparisons of generations and 

environments 

 ًذارًذ تاّنی دار یهعٌاختالف  تاضٌذ یهیی کِ دارای حذاقل یك حرف هطاتِ ّا يیاًگیه
 درصذ تِ ترتیة 5ٍ  1 احتوال دار در سطح : هعٌی*ٍ ** 

 

 دانه صدوزن 
 100ٍزى  ّای ترآٍرد ضذُ ترای صفت تا تَجِ تِ هیاًگیي     

 کوثَد آب اًتْای فصلٍ  در دٍ هحیط ّای گٌذمًسل داًِ
 ایي دار یهعٌ کِ تٌص تاعج کاّص ضذ( هطاّذُ 1)جذٍل 

ٍزى ّسار داًِ یکی از اجسای هْن عولکرد صفت ضذُ است. 
پتاًسیل  ازًظرتأحیر خصَصیات شًتیکی گیاُ گٌذم تَدُ ٍ تحت

هخازى اصلی  عٌَاى تِّا  تَلیذ تعذاد داًِ در سٌثلِ، رقاتت داًِ
گیاُ، طَل دٍرُ پر ضذى داًِ ٍ ضرایط هحیطی قثل ٍ تعذ از 

اختالف تیي  (.51دارد )قرار ّا  افطاًی ٍ احرات هتقاتل آى گردُ
هحیط در ×ٍ احر هتقاتل ًسلدار % هعٌی1ّا در سطح ًسل

از  ّرکذامتَاى ترای ّویي دلیل هیتِ دار تَد.% هعٌی5سطح 
 ّا تجسیِ شًتیکی جذاگاًِ اًجام داد.هحیط

دار  در ّر دٍ ضرایط هحیطی هعٌی ،در هَرد ایي صفت     
 غالثیت -ایت هذل افسایطیّای اًفرادی کف ضذى ترخی آزهَى

ترازش هذل سِ در  کای اسکَئردار ضذى آزهَى  هعٌی ٍ
غالثیت ترای -پاراهتری حاکی از ًاکافی تَدى هذل افسایطی

(. در ضرایط تٌص هذل 2جذٍل تَد )تَجیِ تغییرات شًتیکی 

در آى  iاًتخاب ضذ کِ پاراهتر  (m-d-h-i-l) پٌج پاراهتری
حاکی از ٍجَد غالثیت  hدى عالهت دار تَد. هخثت تَ غیر هعٌی

تاضذ. یکساى تَدى  داًِ هی 100ًسثی در جْت افسایص ٍزى 
در . استدٌّذُ اپیستازی تکویلی  ًطاى h  ٍl ّای عالهت

ترگسیذُ ضذ  (m-d-h-j-l)ضرایط ًرهال هذل پٌج پاراهتری 
. عالهت ًذدار تَد غیر هعٌی d  ٍjکِ در ایي هذل پاراهترّای 

دٌّذُ اپیستازی هضاعف ٍ پیچیذگی  طاىً h  ٍlهخالف 
تَارث ایي صفت است. ایي ًَع از اپیستازی تا کاّص تٌَع در 

ّای تعذ از آى سثة اختالل در فرایٌذ اًتخاب  ٍ ًسل  Fًسل 
ٍضعیت احر غالثیت در دٍ ضرایط هحیطی هتفاٍت گردد.  هی

در ضرایط تٌص عالهت هخثت حاکی از  کِ یًحَ تِاست 
داًِ ٍ در ضرایط  100ر جْت افسایص ٍزى غالثیت ًسثی د

ًرهال عالهت هٌفی حاکی از غالثیت ًسثی در جْت کاّص 
صَالً تا تَجِ تِ احر اپیستازی ا .(3جذٍل است )داًِ  100ٍزى 

تَاى  غالثیت هی-ٍ ّوچٌیي کفایت ًذاضتي هذل افسایطی
صفات افسایص  کٌٌذُ کٌترلتیاى کرد کِ ّرچِ عَاهل شًتیکی 

 (.19ضَد ) ًیس تیطتر هیّا  تعذاد احر هتقاتل تیي آىیاتٌذ  هی

ٍزى  درجِ آزادی
 حجوی

ضاخص 
 ترداضت

عولکرد 
 تیَلَشیکی

تعذاد 
داًِ در 
 سٌثلِ

عولکرد 
داًِ تك 

 تَتِ

تعذاد 
سٌثلچِ 
 در سٌثلِ

تعذاد  طَل سٌثلِ
 داًِ 100ٍزى  ارتفاع تَتِ سٌثلِ

 31/1 144/0 133/0 277/0 31/18** 12/2 276/0 41/8 38/0 - 1 سال
 2/15** 268/0 049/0 618/0 458/0 55/4* 211/0 056/0 45/0 085/0 1 هحیط
 036/0 174/0 008/0 2/0 706/0 28/0 075/0 63/1 26/0 - 1 هحیط× سال 
 063/0 39/6 68/0 316/1 709/0 08/1 35/1 96/1 246/0 1/0 8 خطا
 32/1** 13/12** 69/0** 19/8** 85/1** 36/2** 23/1* 59/0* 155/0** 53/9* 6 ًسل
 76/0** 89/1* 81/0** 56/0* 977/0* 608/0* 77/0 88/1** 015/0 - 6 سال×ًسل
 57/0* 92/0 34/0 23/0 568/0 49/0 16/0 56/0 042/0 73/0* 6 هحیط×ًسل
 13/0 16/0 36/0 496/0 167/0 2/0 18/0 67/0 039/0 - 6 هحیط×سال×ًسل
 233/0 78/0 15/0 23/0 376/0 256/0 54/0 29/0 016/0 23/0 48 خطا

CV%  12/9 30 71/0 98/0 43/1 71/2 23/4 26/2 04/1 08/13 

 در صفات هَرفَلَشیك ٍ عولکردی هقایسات هیاًگیي ضرایط هحیطی

 %  cm ٍاحذ
gr / 

plant 
 gr / plant  Cm  cm gr / plant 

 b25/5 a39/0 a66/77 a94/75 b36/33 a4/22 a097/11 a67/17 a94/86 b51/3 کوثَد آب تٌص
 a36/5 a43/0 a66/75 a45/75 a86/40 a81/22 a55/11 a04/17 a78/90 a91/3 ًرهالآتیاری 

 ّا در صفات هَرفَلَشیك ٍ عولکردیًسلهقایسات هیاًگیي 

 / cm  % gr ٍاحذ
plant  gr / plant  Cm  cm gr / plant 

Gaspard 63/5 a 376/0 b 93/70 bc 45/71 b 25/33 b 92/22 ab 41/10 d 93/16 b 9/82 a 54/3 dc 

DN   08/5 d 47/0 a 18/78 ab 57/73 b 2/43 a 18/22 bc 25/12 a 35/19 a 7/91 bc 85/3 a 

F  33/5 c 46/0 a 52/81 a 73/76 b 93/43 a 24/23 a 55/11 b 87/18 a 1/98 a 78/3 ab 

F  27/5 c 39/0 a 8/74 abc 75/72 b 16/32 b 7/22 abc 13/11 c 9/14 bc 7/86 a 52/3 c 

F  31/5 c 42/0 a 04/67 c 5/75 b 6/34 b 29/22 bc 84/10 c 99/15 bc 6/81 b 3/3 bcd 

BC  47/5 b 4/0 a 04/78  ab 45/79 ab 68/33 b 91/21 c 54/11 b 41/14 c 9/84 b 72/3 abc 

BC  09/5 d 42/0 a 21/72 abc 94/84 a 42/34 b 28/21 bc 91/10 c 45/16 bc 8/83 c 72/3 ab 
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 (6ّوکبراى )ًتبیج حبصل اس ایي تحقیق بب ًتبیج چَدّزی ٍ 
هطببقت دارد. ایي هحققیي بب اعتفبدُ اس تجشیِ هیبًگیي 

تعذادی اس صفبت  ًحَُ تَارثّب در عِ تالقی گٌذم،  ًغل
دًذ کِ قزار دا هَردبزرعیعولکزد ٍ اجشاء آى را  اسجولِکوی 

ّن آسهَى ٍسًی ٍ ّن آسهَى هقیبط هؾتزک، حضَر عول 
اپیغتبسی را در کٌتزل اکثز صفبت ٍ در ّز عِ تالقی آؽکبر 

 عبخت.
 

 

 ی کفبیت هقیبط ٍ آسهَى عِ پبراهتزیّب آسهَى -2ذٍل ج
Table  . Joint scaling test and three parametric test 

 ؽزایط صفت
(X

آسهَى عِ  ( 
 پبراهتزی

 ّبی کفبیت هقیبط هَىآس
D C B A 

 ٍسى ّشارداًِ
 -4/0**±06/0 -38/0**±08/0 -08/1**±17/0. -27/0*±1/0 48/58** تٌؼ
 -3/0**±017/0 -23/0*±106/0 -47/0±25/0 -13/0±15/0 29/11* ًزهبل

 -8/19**±8/1 -3/23**±67/1 -6/9*±9/3 -9/20**±3/2 47/320** هجوَع ارتفبع بَتِ
 -5/8**±07/1 -7/3**±1 -9/9**±9/1 -3/4**±2/1 78/91** هجوَع لِتعذاد عٌب

 -5/8**±07/1 -7/3**±1 -9/9**±9/1 -3/4**±2/1 78/91** هجوَع طَل عٌبلِ
 -5/8**±07/1 -7/3**±1 -9/9**±9/1 -3/4**±2/1 78/91** هجوَع تعذاد عٌبلچِ در عٌبلِ

 5/8**±2/2 53/5**±28/2 -54/7±26/4 84/5**±7/2 12/32** هجوَع تعذاد داًِ در عٌبلِ
 5/8**±2/2 53/5**±28/2 -54/7±26/4 84/5**±7/2 12/32** هجوَع عولکزد داًِ تک بَتِ

 -5/26**±5/2 -4/27**±2/2 -8/45**±6/4 -5/14**±8/2 4/79** هجوَع عولکزد بیَلَصیک
 0072/0±023/0 084/0**±024/0 015/0±044/0 -02/0±026/0 1/20** هجوَع ؽبخص بزداؽت

 ٍسى حجوی
 -09/0±09/0 021/0±1/0 -5/0**±12/0 042/0±1/0 62/14** تٌؼ
 -06/0±08/0 -49/0**±01/0 -21/0±12/0 047/0±1/0 72/47** ًزهبل

 بیدرصذ بِ تزت 5ٍ  1در عطح احتوبل  دار یهعٌ : *ٍ ** 

 یهزبعبت ٍسً يیکوتز  ّب بب اعتفبدُ اس رٍػ ًغل يیبًگیه ِیتجش -3 جذٍل
Table  . Generation means analysis with using of least squares weight 

 l j i h d M  ̅  R  X  (df) ؽزایط صفت

 ٍسى صذ داًِ
7/0**±2/0 تٌؼ  - 05/0±09/0  2/0±**53/0  03/0±**25/0  05/0±**5/3  96/0  99/0  6/1 (2) 

5/0**±15/0 ًزهبل  14/0±07/0  - 16/0±*4/0-  038/0±03/0  03/0±**99/3  98/0  99/0  09/0 (2) 

2/39**±1/3 هجوَع ارتفبع بَتِ  2/2±02/4  89/0±*9/1-  54/3±**3/32-  49/0±**2/5  8/0±**7/87  12/0  88/0  (1)**8/66  

8/11**±3/1 هجوَع تعذاد عٌبلِ  4/1±**67/4  - 4/1±**9/10-  3/0±**1  27/0±**8/17  987/0  996/0  (1 )7/1  

-48/0±3/0 هجوَع طَل عٌبلِ  2/0±03/0-  08/0±**4/0  33/0±23/0  05/0±**85/0  1/0±**8/10  78/0  96/0  (1 )**2/8  
تعذاد عٌبلچِ 

4/7**±6/0 هجوَع در عٌبلِ  4/0±16/0  2/0±**16/1-  66/0±**9/7-  1/0±**25/0-  2/0±**7/23  46/0  91/0  (1 )**1/18  

تعذاد داًِ در 
 عٌبلِ

-12**±7/3 هجوَع  9/2±2/3  16/1±**3  4/4±**06/19  8/0±21/0  04/1±**71  65/0  81/0  (1 )**8/19  

عولکزد داًِ 
 تک بَتِ

7/23**±2/3 هجوَع  3±*4/7-  - 3/3±**5/18-  8/0±**6/4  7/0±**6/56  95/0  99/0  (2 )6/1  

عولکزد 
7/52**±9/7 هجوَع بیَلَصیک  - 31/2±94/0-  1/9±**9/47-  2/1±71/1  15/2±**5/80  97/0  99/0  (2 )77/0  

ؽبخص 
-11/0**±04/0 هجوَع بزداؽت  03/0±*08/0-  011/0±**36/0  04/0±**16/0  008/0±**32/0  01/0±**44/0  85/0  98/0  (1 )88/0  

 ٍسى حجوی
13/0±15/0 تٌؼ  15/0±13/0-  05/0±09/0-  2/0±04/0-  04/0±**2/0  04/0±**3/5  75/0  96/0  1/4 (1) 

62/0**±12/0 ًزهبل  1/0±**43/0  036/0±**14/0-  14/0±**8/0-  02/0±**3/0  03/0±**5/5  87/0  99/0  9/1 (1) 

 درصذ بِ تزتیب 5ٍ  1دار در عطح احتوبل  هعٌی*: ٍ ** 
M ،هیبًگیي :d:  ،اثز افشایؾیh ،اثز غبلبیت :i ،اپیغتبسی افشایؾی در افشایؾی :j ،اپیغتبسی افشایؾی در غبلبیت :l ،اپیغتبسی غبلبیت در غبلبیت :R

X: ضزیب تبییي،  
 
 (df): ُآهبر 

 عکَرکبی ا
 

ی ًغبت بِ ٍاریبًظ افشایؾدر ّز دٍ ؽزایط هحیطی      
ٍ ایي هطلب هغبیز بب  (4جذٍل بَد )تز  ٍاریبًظ غبلبیت بشرگ

 اثز بزآٍرد ّب اعت. ًتبیج حبصل اس تجشیِ هیبًگیي ًغل
دار ٍلی در  هعٌی ،ایي صفت در ؽزایط تٌؼ بزای افشایؾی

ؽزایط اس اثز  ٍلی در ّز دٍ بَددار  ؽزایط ًزهبل غیز هعٌی
هغئلِ  ایي اس ًبؽی اعت هوکي اهز ایي غبلبیت کوتز بَد.

 یب ٍ افشایؾی پبراهتزّبی ّب ًغل هیبًگیي تجشیِ در کِ ببؽذ
 پزاکٌذگی درجِ اس تببعی افشایؾی اثز هزتبط بب هتقببل اثز
 در اعت. بیي ٍالذیي در صفت دٌّذُ افشایؼ ّبی صى

تحت  هتعبدل اثز لِیٍع بِ صًتیکی ّبی ٍاریبًظ کِ یصَرت
 صًی هکبى ّز اثز هزبعبت هیبًگیي درٍاقع ٍ ًگزفتِ قزار تأثیز
ؽًَذ  هی بیبى افشایؾی اثز هجوَع صَرت بِکِ  ببؽٌذ هی

کِ  ؽذهؾخص  VADبب تَجِ بِ هٌفی بَدى پبراهتز  (.39،32)
ّبی غبلب عوذتبً در ٍالذ گبعپبرد  در ّز دٍ ؽزایط هحیطی صى

   DNفت هذکَر را در هقبیغِ بب ٍالذ کِ هقذار کوتزی اس ص
در هحیط ًزهبل ٍاریبًظ هحیطی  اًذ. گزفتِ ببؽذ قزار دارا هی

بَدى  دٍعبلِآى را بِ  تَاى یکِ هداد هقذار سیبدی را ًؾبى 
آسهبیؼ ٍ اثز هتقببل ًغبت داد. در ّز دٍ هحیط هیشاى 

ٍلی ٍاریبًظ غبلبیت در ؽزایط  بَدٍاریبًظ افشایؾی بزابز 
پذیزی  ٍراثت هحبعبِ .داد هقذار بیؾتزی را ًؾبى تٌؼ 

 ایي عوَهی ًیش بیبًگز پذیزی ٍراثت بب آى هقبیغِ خصَصی ٍ
 عْن بیؾتزی اس اثز تقزیببً صًی افشایؾی اثز کِ هطلب اعت
صفت در ّز دٍ هحیط ایفب  کٌتزل صًتیکی در غیز افشایؾی

دارد.  غبلبیت ًیش هطببقت درجِ اس حبصل ًتبیج بب کِ ًوبیذ هی
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پزیشی عوَهی ٍ خػَغی ًسثت تِ  دس ضشایط تٌص ٍساحت
تش اص  اص طشف دیگش کَچک. تَد اًذکی تیطتش ًشهالضشایط 

یک تَدى دسجِ غالثیت کِ تیاًگش غالثیت ًسثی است ًطاى 
ّای اتتذایی  دّذ کِ اغالح ایي غفت تا گضیٌص دس ًسل هی

ًتیجِ تا تَاًذ هؤحشتش تاضذ. ایي  دس ّش دٍ ضشایط هحیطی هی
( دس 37ّوکاساى )هالیک ٍ  اص هطالعات آهذُ دست تًِتایج 
 ( دس ج35َضاسها )ٍ کَالسیا ٍ  (43) ش ٍ ّوکاساىاپشاک گٌذم،

ٍ ( دس گٌذم 27ّوکاساى )اقثال ٍ هغایشت داسد ٍلی تا ًتایج 
هطاتقت داسد. تا تَجِ تِ  دس جَ (42) ًخجَاى ٍ ّوکاساى

اختالف  تاٍجَدستٌثاط کشد کِ ا گًَِ يیاتَاى  ًتایج حاغل هی
ّای اغالحی تشای دٍ  ّا، سٍش هیاًگیي ًظش اصتیي دٍ هحیط 

کٌذ ٍ ایي ًَع تٌص تفاٍتی  هحیط یکساى تَدُ ٍ تفاٍتی ًوی
 کٌذ. سٍش اغالحی تشای ایي غفت ایجاد ًویاتخار سا دس 

 

 کوتشیي هشتعات ٍصًیتا استفادُ اص سٍش  ٍ پاساهتشّای طًتیکی ٍاسیاًس هحاسثِ اجضای -4جذٍل 
Table  . Computation of variance components and genetic parameters with using of least squre weight 

اًحشاف  ضشایط غفت
 غالثیت

دسجِ 
 غالثیت

ٍساحت 
پزیشی 
 خػَغی

 یشیپز ٍساحت
 عوَهی

ٍاسیاًس 
 فٌَتیپی

ٍاسیاًس 
 طًتیکی

ٍاسیاًس 
افضایطی 
 دس غالثیت

ٍاسیاًس 
 غالثیت

ٍاسیاًس 
 افضایطی

ٍاسیاًس 
 هحیطی

 غذ داًِ ٍصى
 1043/0 1291/0 0346/0 -039/0 164/0 268/0 61/0 48/0 51/0 -57/0 تٌص
 1814/0 125/0 009/0 -034/0 134/0 315/0 42/0 4/0 27/0 -01/1 ًشهال

 75/64 5/90 5/22 -9/12 113 8/177 63/0 51/0 49/0 -28/0 هجوَع استفاع تَتِ
 96/19 46/16 28/23 32/1 06/41 02/61 67/0 24/0 19/1 067/0 هجوَع ذاد سٌثلِتع

 61/0 6/0 35/0 06/0 01/1 62/1 62/0 38/0 76/0 13/0 هجوَع طَل سٌثلِ
تعذاد سٌثلچِ دس 

 سٌثلِ
 99/1 47/3 18/1 -23/0 65/4 64/6 7/0 52/0 58/0 -11/0 هجوَع

 1/139 66/99 86/27 07/18 59/145 69/284 51/0 68/0 53/0 34/0 هجوَع تعذاد داًِ دس سٌثلِ
عولکشد داًِ تک 

 تَتِ
 2/148 5/234 -26/44 56/26 06/261 26/409 64/0 57/0 - - هجوَع

 18/441 8/355 3/309 08/14 1/665 28/1106 6/0 32/0 93/0 042/0 هجوَع عولکشد تیَلَطیک
 013/0 -0015/0 0098/0 -0005/0 0098/0 0228/0 43/0 0 - - هجوَع ضاخع تشداضت

 ٍصى حجوی
 022/0 /013 091/0 -009/0 104/0 126/0 83/0 15/0 64/2 -26/0 تٌص
 014/0 0016/0 0592/0 0011/0 062/0 075/0 82/0 02/0 08/6 11/0 ًشهال

 دسغذ تِ تشتیة 5ٍ  1داس دس سطح احتوال  هعٌی*: ٍ ** 
 

 ارتفاع بوته
 لیضذُ است ٍ استفاع تَتِص تٌص کوثَد آب تاعج کاّ     

. (1جذٍل ًثَد )داس  تا هحیط ًشهال هعٌی ضذُ هطاّذُاختالف 
ّای پاکَتاُ عولکشد تیطتشی  ضشایط خطکی اٍلیِ، طًَتیپ دس

ضشایط خطکی  کِ یدسحالّای پاتلٌذ داسًذ  ًسثت تِ طًَتیپ
داس  طَس هعٌی ّای پاتلٌذ تِ پایاًی فػل یا دیشٌّگام، طًَتیپ

ّای پاکَتاُ ًطاى  ًِ تیطتشی سا ًسثت تِ طًَتیپعولکشد دا
ّای پاتلٌذ  تَاًذ تِ قاتلیت تیطتش طًَتیپ دٌّذ. ایي اهش هی هی

تشای استخشاج آب اص خاک ًسثت دادُ ضَد کِ دسًتیجِ طَل 
ّا کوتش تحت تأحیش  ّا دس ایي طًَتیپ دٍسُ پش ضذى داًِ

ظْاس ًیض ا( 1) يیآستگیشد. دس ایي ساتطِ  خطکی قشاس هی
ّا دس کٌذ کِ هوکي است ٍجَد رخایش تیطتش آسویالت هی

ّا دس ضشایط  ّا دس دٍساى پش ضذى داًِ ساقِ ٍ هػشف آى
 خطکی اًتْایی ًیض دس ایي ساتطِ ًقص داضتِ تاضٌذ.

ّای  تیي ًسل دس تَتِ استفاع اصلحاظ داسی هعٌی اختالف     
داس هعٌی هحیط × ٍجَد داسد. ٍلی احش هتقاتل ًسل هَسدهطالعِ

تشای جذاگاًِ ًیست تٌاتشایي ًیاصی تِ اًجام تجضیِ طًتیکی 
یک تجضیِ طًتیکی تشای دٍ  جْت يیا اصّش هحیط ًیست 
ّای کفایت  داس ضذى تواهی آصهَى هعٌی .هحیط اًجام ضذ

دس کای اسکَئش  غالثیت ٍ ّوچٌیي آصهَى -هذل افضایطی
احشات  حاکی اص ٍجَد (،2)جذٍل  تشاصش هذل سِ پاساهتشی

. تا تشاصش هذل استآللی دس تَاسث ایي غفت هتقاتل غیش
تَاى  هیکای اسکَئش  داس ضذى آصهَى ضص پاساهتشی ٍ هعٌی

گاًِ، لیٌکاط یا پیَستگی طًی ٍ  ًتیجِ گشفت کِ احش هتقاتل سِ
 حال یيا تاذ. ًیا احشات هادسی دس تَاسث ایي غفت ًقص داس

داس  هعٌی jاحش هتقاتل  جضِ تتِ هذل  ٍاسدضذُّای تواهی پاساهتش

دٌّذُ غالثیت ًسثی  دس ایي تالقی ًطاى hهٌفی تَدى  .ذّستٌ
 .(3جذٍل است )دس جْت کاّص استفاع تَتِ 

ّا ًطاى داد کِ ٍاسیاًس هحیطی  تجضیِ ٍاسیاًس ًسل     
ضَد تَجیِ  تَدى آصهایص دٍسالِتَاًذ تا  تاال است کِ هی

تِ ٍاسیاًس غالثیت تیطتش . ٍاسیاًس افضایطی ًسثت (4جذٍل )
پزیشی عوَهی ٍ خػَغی  است. ّوچٌیي تشآٍسدّای ٍساحت

دّذ کِ ٍاسیاًس افضایطی سْن تاالیی اص  ًیض ًطاى هی
ٍاسیاًس طًتیکی سا تِ خَد اختػاظ دادُ است ٍ ایي هطلة 

ضَد. لزا تا تَجِ تِ کوتش اص یک تَدى دسجِ غالثیت تَجیِ هی
ِ ًتایج حاغل، گضیٌص دس دس اغالح ایي غفت تا تَجِ ت

ّای عطقی  ّای اتتذایی هؤحش است. ایي هطلة تا تشسسی ًسل
( هطاتقت داسد 42ّوکاساى )ٍ ًخجَاى ٍ  (14آخًَذٍٍا )ٍ 

 (35ضاسها )ٍ کَالسیا ٍ  (43ّوکاساى )ش ٍ اٍلی تا ًتایج پشاک
هغایشت داسد. ًتایج حاغل اص دٍ تجضیِ ٍاسیاًس ٍ هیاًگیي 

 ًگیيدس تجضیِ هیا یکِطَسِاٍت است تّا اًذکی هتفًسل
تش است ٍلی دس تجضیِ ٍاسیاًس احش  احش غالثیت هْن ّا ًسل

دس کٌتشل طًتیکی استفاع ًطاى  یتش افضایطی ًقص هْن
 دّذ. هی

 در بوته عداد سنبلهت
سٍی ایي غفت ًذاضتِ  داسی هعٌیتاحیش تٌص کوثَد آب      

ص اجضای هْن عولکشد تعذاد سٌثلِ تاسٍس یکی ا. (1است )جذٍل 
صًی است. تعذاد  ٍ تاتعی اص تشاکن تَتِ ٍ قذست پٌجِ تَدُگٌذم 

سٌثلِ دس ٍاحذ سطح عالٍُ تش طًَتیپ، تحت تأحیش تٌص 
. دس هٌاطقی (50،5) شدیگ خطکی ٍ عولیات صساعی ًیض قشاس هی

ّای پش  افتذ ٍاسیتِ کِ تٌص خطکی قثل اص گلذّی اتفاق هی
ّای خَد سا دس احش تٌص خطکی  ٌجِپٌجِ تعذاد صیادی اص پ
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ّای سًذُ حاغل اس  دٌّذ ٍ سٌثلِ قثل اس گلذّی اس دست هی
ّای کن پٌجِ، دارای تؼذاد داًِ  ّا ًیش، در هقایسِ تا ٍاریتِ آى

تاضٌذ؛ اها هَقؼی کِ خطکی در اٍاخز دٍرُ رٍیص  کوتزی هی
گیزد سیادی تؼذاد پٌجِ، تز رٍی تؼذاد سٌثلِ در  غَرت هی

ّای پز پٌجِ در هقایسِ تا  تأحیز ًذاضتِ ٍ ٍاریتِ تغهتزهز
 (.31) ٌذیًوا ّای کن پٌجِ ػولکزد تیطتزی تَلیذ هی ٍاریتِ

 .% ٍجَد دارد1داری در سطح  ّا اختالف هؼٌی تیي ًسل
ٍ  یتغالث یطیافشاّای کفایت هذل  دار ضذى آسهَى هؼٌی

تزاسش هذل سِ پاراهتزی در کای اسکَئز  ّوچٌیي آسهَى
تَد آللی در تَارث ایي غفت ی اس ٍجَد احزات هتقاتل غیزحاک

 (m-d-h-j-l)هختلف، هذل  یّا (. تا تزاسش هذل2جذٍل )
 ضذُ هطاّذُتْتزیي تزاسش را تزای تَجیِ تغییزات صًتیکی 

 ضذُ دادُ. در هذل تزاسش (3جذٍل داد )تزای ایي غفت ًطاى 
ذ. تا تَجِ تِ دار تَدً تِ هذل هؼٌی ٍاردضذُّای تواهی پاراهتز

، ٍاریاًس (4جذٍل ّا ) ًتایج حاغل اس تجشیِ ٍاریاًس ًسل
دٍسالِ هحیطی اس ٍاریاًس صًتیکی کوتز است ٍلی تا تَجِ تِ 

، در هقایسِ تا احزات غالثیت ٍ افشایطی هیشاى تَدى تحقیق
دّذ. اس طزف دیگز ٍاریاًس غالثیت اس تاالیی را ًطاى هی

است. تا تَجِ تِ هیشاى تاالی  تیطتزاًذکی ٍاریاًس افشایطی 
تَاى پذیزی خػَغی هی پذیزی ػوَهی ٍ پاییي ٍراحت ٍراحت

در تَارث ایي غفت پی تزد. ایي  غالثیتتِ ًقص تاالی احزات 
ضَد.  هی یذتِ درجِ غالثیت تزآٍرد ضذُ ًیش تائ تا تَجِهَضَع 

در کل تاحیز احزات غالثیت در ایي غفت چطوگیزتز تَدُ ٍ 
تَاًذ در اغالح ایي غفت  هییی اًتْا ّای یٌصگش  استفادُ اس
 .هفیذ تاضذ

 طول سنبله
 طَل سٌثلِتاػج کاّص  کوثَد آب اًتْای فػلتٌص      

دار  تا هحیط ًزهال هؼٌی ضذُ هطاّذُضذُ است ٍلی اختالف 
ّای دین در هٌاطق  تزتزی ػوذُ گٌذم. (1جذٍل ) ًیست
ػلت هؼوَلی، تِ ّای خطک استزالیا در هقایسِ تا گٌذم ًیوِ

تز، ٍسى تیطتز سٌثلِ  ّای طَیل ّا در تَلیذ سٌثلِ تَاًایی آى
ّا، تطکیل داًِ تیطتز ٍ ًسثت سیادتز  در سهاى تاس ضذى گل

. (56) استّا  ٍسى داًِ تِ سطح تزگ پس اس تاس ضذى گل
رضذ ٍ ًوَ سٌثلِ تْتزیي هزحلِ رضذ ٍ ًوَ غالت هحسَب 

ّای سایطی است. طَل  امضَد کِ ّوزاُ تا تطکیل اًذ هی
ّای یک  ّای هختلف ٍ حتی در تیي تَتِ ًْایی آى در صًَتیپ

صًَتیپ هتفاٍت است ٍ تِ هیشاى سیاد تحت تأحیز ضزایط 
ایي  اسلحاظ داری هؼٌی اختالف (.45) زدیگ هحیطی قزار هی

دار  هؼٌی. داضتٍجَد  هَردهطالؼِّای  تیي ًسل غفت در
ٍ  غالثیت-ل افشایطیّای کفایت هذ ضذى تزخی آسهَى

تزاسش هذل سِ پاراهتزی در  کای اسکَئز ّوچٌیي آسهَى
تَد حاکی اس ٍجَد احزات هتقاتل غیزآللی در تَارث ایي غفت 

 دار ضذى آى تا تزاسش هذل ضص پاراهتزی ٍ هؼٌی (.2جذٍل )
تَاى ًتیجِ گزفت کِ ػالٍُ تز احزات سادُ ٍ هتقاتل  هی

ِ، پیَستگی ٍ احزات هادری ًیش گاً غیزآللی، احزات هتقاتل سِ
در  حال یيتاادر تَجیِ تغییزات صًتیکی ایي غفت ًقص دارًذ. 

افشایطی  ×ایي هذل، احز افشایطی ٍ احز اپیستاسی افشایطی
در کٌتزل ایي  ایي احزاتدّذ  دار تَدًذ کِ ًطاى هی هؼٌی

احز هتقاتل  .(3جذٍل کٌٌذ ) غفت ًقص هْوی را ایفا هی

تاضذ ٍ  تٌْضادی حائش اّویت هی اسًظزی افشایط ×افشایطی
 (.3،53تاضذ ) یق گشیٌص هیزتیاًگز اهکاى تْثَد غفت اس ط

کٌذ کِ ّا هطخع هی ًتایج حاغل اس تجشیِ ٍاریاًس ًسل
ٍاریاًس صًتیکی اس ٍاریاًس هحیطی تیطتز است ٍلی تا تَجِ 

، هیشاى سیادی اس ٍاریاًس فٌَتیپی را تَدى تحقیق دٍسالِتِ 
(. ّوچٌیي ٍاریاًس 4جذٍل دّذ ) اختػاظ هی تِ خَد

. تا تَجِ تِ ًتایج استتز  افزایطی اس ٍاریاًس غالثیت تشرگ
ّا هطخع حاغل اس تجشیِ ٍاریاًس ٍ تجشیِ هیاًگیي ًسل

در یک راستا تَدُ ٍ ّز دٍ تجشیِ تِ  تاّنًتایج  ضَد کِ هی
ًقص تیطتز احزات افشایطی در تَارث ایي غفت اضارُ دارًذ. 

ًقص هتَسط تِ  دٌّذُ ػوَهی ًطاى پذیزی ٍراحت زآٍردت
تاًاچ اکزم ٍ  است. غفت ایي کٌتزل در صًتیکی احز تاالی

 ارتفاع تزای را ػوَهی تَارث قاتلیت دٍرٍم گٌذم در (26)
گشارش کزدًذ کِ ًسثت تِ  66/0طَل سٌثلِ  ٍ 15/0تَتِ 

پذیزی  ٍراحت هحاسثِ .ًتایج ایي تحقیق اًذکی تیطتز است
 ایي ػوَهی تیاًگز پذیزی ٍراحت تا آى هقایسِ ػَغی ٍخ

غیز  احز سْوی تیطتز اس ّا صى افشایطی احز کِ هطلة است
 ایي غفت در ضزایط ًزهال ایفا کٌتزل صًتیکی در افشایطی

غالثیت کوتز اس  درجِ اس هحاسثِ حاغل ًتایج تا کِ ًوایذ هی
تَسط  آهذُ دست تِایي هَضَع تا ًتایج دارد.  هطاتقت یک

هطاتقت  (33ّوکاراى )( ٍ خاى ٍ 23ّوکاراى )سادُ ٍ کوالی
تا تَجِ تِ ًتایج حاغل اس تجشیِ هیاًگیي ٍ تجشیِ دارد. 

رسذ کِ در اغالح ایي غفت،  ًظز هیّا تِ ٍاریاًس ًسل
 ّای اٍلیِ هؤحزتز تاضذ. گشیٌص در ًسل

 عداد سنبلچه در سنبلهت
 دار هؼٌیغیز  ّصتاػج کا کوثَد آب اًتْای فػلتٌص      
ّا تیي ًسلایي غفت  اسًظز. گزدیذ تؼذاد سٌثلچِ در سٌثلِ در

. (1داضت )جذٍل دار ٍجَد % اختالف هؼٌی1در سطح 
 ّای کفایت هذل آسهَى تواهی دار ضذى هؼٌی

تزاسش در کای اسکَئز  غالثیت ٍ ّوچٌیي آسهَى -افشایطی
لی در هذل سِ پاراهتزی حاکی اس ٍجَد احزات هتقاتل غیزآل

(. تا تزاسش هذل ضص 2جذٍل تَد )تَارث ایي غفت 
تَاى ًتیجِ  هی کای اسکَئز دار ضذى آسهَى پاراهتزی ٍ هؼٌی

گاًِ، پیَستگی صًی ٍ یا احزات هادری  گزفت کِ احز هتقاتل سِ
 حال ایي تا(. 3جذٍل دارًذ )در تَارث ایي غفت ًقص ًیش 

هتقاتل احز  جش تِدر هذل  ٍاردضذُتواهی پاراهتزّای 
ّوچٌیي احز هتقاتل  دار تَدًذ. هؼٌی غالثیت×افشایطی
. ایي احز ضذ دار % درغذ هؼٌی1افشایطی در سطح ×افشایطی

ٍ تیاًگز اهکاى تْثَد غفت  استًضادی حائش اّویت تِ اسًظز
ّا  ًتایج تجشیِ ٍاریاًس ًسل تاضذ. اس طزیق گشیٌص هی

 دٍسالِ ٍجَد تاکِ ٍاریاًس هحیطی  دادًطاى  (4)جذٍل 
 دٌّذُ ًطاىاس ٍاریاًس صًتیکی کوتز تَدُ کِ  تَدى تحقیق

ًقص کوتز هحیط در تَارث ایي غفت است. ٍاریاًس 
افشایطی ًسثت تِ ٍاریاًس غالثیت تیطتز ٍ هتَسط غالثیت اس 

پذیزی ػوَهی  یک کوتز است. تا تَجِ تِ هیشاى تاالی ٍراحت
ي ضَد کِ صًتیک ًقص تیطتزی در کٌتزل ای هطخع هی

پذیزی  غفت در ّز دٍ ضزایط هحیطی دارد. اس طزفی ٍراحت
دّذ کِ احز افشایطی ًقص هْوی در خػَغی تاال ًطاى هی

پذیزی  کٌتزل صًتیکی ایي غفت دارد ٍ اختالف اًذک ٍراحت
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دَذ. تا  عمًمی ي خػًغی ایه ومص را تسیار تیطتز وطان می
غفت  رسذ وٍ در اغالح ایه وظز میتًجٍ تٍ وتایج حاغُ تٍ

 َای اتتذایی مؤحزتز تاضذ. ٌشیىص در وسُ
 عداد دانه در سنبلهت
تعذاد داوٍ در  وظز اس تیه دي محیظ ضذٌ مطاَذٌاختالف      

% 5َا در سغح دار ویست. اس عزفی تیه وسُ معىی سىثٍّ
دار ضذن تزخی  معىی (.1)جذيَ  داضتدار يجًد  اختالف معىی

َمچىیه ي  طی غاِثیتافشایَای اوفزادی وفایت مذَ  آسمًن
تزاسش مذَ سٍ در وای اسىًئز  دار ضذن آسمًن معىی

پارامتزی حاوی اس يجًد احزات متماتُ غیزآِّی در تًارث ایه 
دار  (. تا تزاسش مذَ ضص پارامتزی ي معىی2)جذيَ تًد  غفت

تیجٍ ٌزفت وٍ احز متماتُ تًان و می وای اسىًئز ضذن آسمًن
صوی ي یا احزات مادری در تًارث ، ِیىىاص یا پیًستٍی ٌاوٍ سٍ

 l ي m ،h ،iذ. در ایه مذَ پارامتزَای وایه غفت ومص دار
. (3جذيَ تًدوذ )دار  غیز معىی j ي d َایدار ي پارامتزمعىی

ٌشیىص، تز اساس  مىظًر تٍویش در آسمایطی وٍ  (8وًالوً )
در یه جمعیت ٌىذْ سمستاوٍ اوجاْ وٍ عمّىزد ي اجشاء آن 

ٌزفت وٍ عمُ اپیستاسی صن در يراحت يسن داوٍ، داد وتیجٍ 
تا  ارتفاع تًتٍ، عًَ سىثٍّ ي تعذاد داوٍ در سىثٍّ ومص دارد.

، ياریاوس (4جذيَ َا ) تًجٍ تٍ وتایج تجشیٍ ياریاوس وسُ
 داضتٍ است وٍمحیغی اختالف اوذوی تا ياریاوس صوتیىی 

دَذ محیظ تاحیز سیادی در تًارث ایه غفت دارد. وطان می
ياریاوس افشایطی وسثت تٍ ياریاوس غاِثیت تیطتز تًدٌ ي 

وٍ وطاوٍز غاِثیت وسثی در  تًددرجٍ غاِثیت ویش ومتز اس یه 
  پذیزی . تا تًجٍ تٍ پاییه تًدن يراحتاستتًارث ایه غفت 

عمًمی مطخع است وٍ صوتیه ومص متًسغی در وىتزَ 
رسذ وٍ احزات افشایطی  وظز میتٍ حاَ ایه تاایه غفت دارد. 

ومص سیادی در وىتزَ صوتیىی ایه غفت داروذ تخػًظ 
پذیزی عمًمی ي خػًغی ایه ومص را  اختالف اوذن يراحت

پذیزی تزای ایه  دَذ. ایه میشان يراحت تسیار تیطتز وطان می
ضذٌ است   غفت در وتایج تحمیمات دیٍز محممیه ویش ٌشارش

پذیزی  ( میشان يراحت22)َمىاران عًریىٍ حمشٌ ي ٍت
( تزای دي تاللی 18َمىاران )%، فزيسان فز ي 33خػًغی را 

( 54َمىاران )% ي ضیزوًوذ ي 39% ي 23تزتیة مختّف تٍ
تا تًجٍ  اوذ. % ٌشارش وزد22ٌ% ي 8تزتیة تزای دي تاللی تٍ

تٍ وتایج حاغُ تُتز است عاليٌ تز اغالح اس عزیك ٌشیىص 
 َای اوتُایی ویش استفادٌ وزد.ُ اتتذایی اس ٌشیىص در وس
 عملکرد دانه تک بوته

عمّىزد داوٍ ته تًتٍ  وظز اساختالف تیه دي محیظ      
در  ٌزْ در تًتٍ 8ي ضزایظ تىص تاعج واَص  تًددار  معىی

اوذ وٍ  ٌشارش وزدٌ (22َمىاران )ًوتا ي جی. ٌزدیذ ایه غفت
 دار عمّىزد داوٍ در ٌیاٌ تىص خطىی تاعج واَص معىی

افطاوی اس عزیك واَص  ضًد. ومثًد آب در مزحٍّ ٌزدٌ می
َای تارير مىجز تٍ واَص  َا ي تعذاد سىثّچٍ تعذاد پىجٍ
دار % اختالف معىی1َا در سغح ضًد. تیه وسُ عمّىزد می

 َای وفایت مذَ افشایطی ي غاِثیتتمامی آسمًن. ضذمطاَذٌ 
تًان استىثاط  ایه میتًدوذ تىاتزدار  عىیوای اسىًئز م ي آسمًن

ومًد وٍ عاليٌ تز احزات افشایطی ي غاِثیت احزات متماتُ ویش 
پس اس تزاسش  (.2جذيَ داروذ )در تًارث ایه غفت ومص 

تُتزیه  (m-d-h-j-l)َای مختّف، مذَ پىج پارامتزی  مذَ
َای مطخع ضذ وٍ تمامی پارامتز ي تزاسش را وطان داد

دار  َمچىیه معىی. (3جذيَ تًدوذ )دار در مذَ معىی ياردضذٌ
حاوی اس ایه است وٍ ایه احز متماتُ  j متماتُضذن احز 

ٌشیىص تحت ضزایظ خًدٌطىی لاتُ تخثیت ویست. تا  يسیٍّ تٍ
 (4جذيَ َا ) تًجٍ تٍ وتایج حاغُ اس تجشیٍ ياریاوس وسُ

ضًد وٍ ياریاوس محیغی تفايت اوذوی تا  مطخع می
محیظ در تًارث ایه  وٍدَذ وطان می يياریاوس صوتیىی دارد 

تًاوذ تاال تًدن ياریاوس محیغی می غفت ومص سیادی دارد.
دار تًدن اختالف تًدن آسمایص ي معىی ديساٍِتٍ دِیُ 

 تیه محیظ وزماَ ي تىص تاضذ. اس عزفی، ضذٌ  مطاَذٌ
تیطتز  اوذوی ياریاوس غاِثیت وسثت تٍ ياریاوس افشایطی

 ي ومی ن متًسظمیشا ي خػًغی پذیزی عمًمی است. يراحت
وٍ تا تاال تًدن میشان ياریاوس محیغی لاتُ  ذىدَ را وطان می
تز اس یه است وٍ  تشرياوذوی . درجٍ غاِثیت تًجیٍ است

پاییه تًدن میشان  ي دَىذٌ يجًد راتغٍ غاِثیت است وطان
تا تًجٍ تٍ وتایج وىذ.  پذیزی خػًغی را تًجیٍ می يراحت

تزای ایه  ري ٌیزیس دياغالح اس عزیك ٌشیىص تعذ ا حاغُ،
ش ي اتًاوذ مؤحز تاضذ. ایه وتایج تا وتایج پزاو می غفت

َمىاران ضیزوًوذ ي ، (35ضارما )ي وًالریا ي  (43َمىاران )
تًرلی مغاتمت ي تا وتایج  (49) یچًدَزي ساوً يان ي  (54)

 (28َمىاران )ي جًضی ي  (8وًالوً )، (4) هیسي پزیه 
 ي غیز افشایطی را تٍ افشایطی احز دي َز (2) ىزیتمغایزت دارد. 

 ی ٍیتداوذ. عاِعی ي  مؤحز می عمّىزد وىتزَ در اوذاسٌ یه
 َز ارتفاع ي عمّىزد وىتزَ غفات در وٌٍشارش وزدوذ  (55)

رسذ وًع  وظز میداروذ. تٍ ومص غیز افشایطی ي افشایطی احز دي
 مًاد صوتیىی، ضزایظ آسمایص ي میشان تىًع صوتیىی در تزآيرد

 احزات تأحیزٌذار َستىذ.
 ملکرد بیولوژیکیع
ایه  وظز اس تیه دي ضزایظ محیغی ضذٌ مطاَذٌاختالف      

دار در سغح َا اختالف معىیدار ویست. تیه وسُ معىی غفت
َمٍ دار ضذن  . معىی(1)جذيَ  ضًد % مطاَذٌ می5

ي َمچىیه  افشایطی غاِثیتَای اوفزادی وفایت مذَ  آسمًن
تزاسش مذَ سٍ پارامتزی، حاوی اس در  ًئزوای اسى آسمًن

جذيَ تًد )يجًد احزات متماتُ غیزآِّی در تًارث ایه غفت 
مذَ پىج پارامتزی  ی رٌزسیًوی مختّفَا مذَتا تزاسش (. 2

(m-d-h-i-l)  در . دادتُتزیه تزاسش را تزای ایه غفت وطان
عالمت متضاد تًدوذ. دار معىی lي  m ،hایه مذَ پارامتزَای 

d  يi دَىذٌ ماَیت متضاد احز متماتُ تزای ایه غفت  وطان
دَذ وٍ در وىتزَ تًارث ایه غفت  ایه وتایج وطان می. است

. (3جذيَ داروذ )احزات سادٌ ي متماتُ غاِثیت ومص تیطتزی 
وسثت تٍ وتایج متفايتی را  (4جذيَ َا ) تجشیٍ ياریاوس وسُ
ٍ ياریاوس و عًری تٍدَذ. َا وطان میتجشیٍ میاوٍیه وسُ

است. ایه عذْ اوغثاق  افشایطی تیطتز اس ياریاوس غاِثیت
وٍ تاعج  تاضذاس يجًد پزاوىذٌی صوی  تًاوذ واضی احتماالً می

ضًد يِی ريی  وًچه ضذن احزَای افشایطی تزآيرد ضذٌ می
ویش در مغاِعٍ  (12) یست. داوذا ي ياریاوس افشایطی تاحیز وذارد

 تخمیه احزَای اغًالً .خًد تٍ ایه تىالض دست یافتىذ
 تفزق اس لثیُ فزضیاتی تًدن غادق تا صوی مختّف
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 ّايآلل ٍجَد ػذم تَدى ٍالذیي، ّوَسیگَت دیپلَئیذي،
هتماتل  احز ٍجَد ػذم ٍ صًی پیَستگی ػذم ٍجَد چٌذگاًِ،

 در فزؼ اٍل است. دٍ دستیاتی  لاتل صًَتیپ×هحیط
 فزضیات، سایز در هَرد اها است غادق گٌذم ّاي جوؼیت
 اس ًاغحیح تزآٍردّاي تِ ّا هٌجز آى اس اًحزافی ّزگًَِ
اس ٍاریاًس صًتیکی ٍاریاًس هحیطی  .ضَد صًی هی احزّاي

دّذ کِ  پذیزي خػَغی ًطاى هی ٍراحتکوتز است. تزآٍرد 
ایي  افشایطی در کٌتزلغیز  احزات ًمطی تزاتز تاافشایطی  احزات

 . یک است ًشدیکّوچٌیي درجِ غالثیت غفت دارًذ. 
ّاي اتتذایی ٍ  تَاى گشیٌص را در ًسل ّویي دلیل هیتِ

ایي ًتایج هطاتك تا ًتایج گل پزٍر ٍ  .اًتْایی تَغیِ کزد
است. داًذا  (12) ٌشیٍٍ هغایز تا ًتایج اّذایی ٍ  (21ّوکاراى )

تزاي هحیط تٌص خطکی ػول افشایطی صى ٍ  (10) یستٍ 
تَاى  تفاٍت تا ًتایج را هیپذیزي تاال را هطاّذُ کزدًذ.  ٍراحت

دلیل هَاد صًتیکی ٍ ضزایط هحیطی هتفاٍت داًست کِ در تِ
 گیزد. استفادُ لزار هی هطالؼات هختلف هَرد

 شاخص برداشت
ضاخع  اسًظز تیي دٍ هحیط ضذُ هطاّذُاختالف      

را  درغذي 4ٍلی ضزایط تٌص کاّص  ًثَددار  هؼٌیتزداضت 
% 1ّا در سطح ف تیي ًسلاختال. دداتزاي ایي غفت ًطاى 

 در ارلام تَاى تیاًگز تزداضت ضاخع .(1)جذٍل دار تَد  هؼٌی
 ػولکزد تَلیذ جْت در فتَسٌتشي هَاد دادى تیطتز اختػاظ

 تزداضت ضاخع کاّص تاػج آب کوثَد تٌص .است)داًِ( 
 اسًظز ( ٍ  DNجش الیي  ِ تِت)الث ضذ هَردهطالؼِّاي  ًسل در

 تیي کوثَد آب ٍ تٌص ًزهال هحیط دٍ ّز در خػَغیت ایي
در ضزایط  داضت. ٍجَد تٌَع هَردهطالؼِ ّاي ارلام ٍ ًسل

دلیل دارا تَدى ضاخع ّاي پاکَتاُ جذیذ تِ هطلَب ٍاریتِ
ّاي لذیوی  تزداضت تاال، ػولکزد داًِ تْتزي ًسثت تِ ٍاریتِ

؛ اها تحت ضزایط کوثَد آب (17) ٌذیًوا ٍ پاتلٌذ تَلیذ هی
کَتاُ دارًذ سیزا ٌذ ػولکزد داًِ تْتزي ًسثت تِ پاگیاّاى پاتل

یاتذ ٍ  ٍسى خطک تخص َّایی تا کاّص ارتفاع ًمػاى هی
ضاخع تزداضت تیطتز ارلام پاکَتاُ تا تَجِ تِ کاّص ضذیذ 

ضَد  ٍسى خطک تخص َّایی هٌجز تِ افشایص ػولکزد ًوی
تذیْی است کِ تٌص خطکی هَجة کاّص سطح  (.47)

ٍ ( 46گزدد ) ّا ٍ ػولکزد تیَلَصیک هی آى ّا، طَل ػوز تزگ
 ضَد. در کل تاػج کاّص ضاخع تزداضت هی

اًفزادي کفایت هذل  ّاي دار ضذى یکی اس آسهَى هؼٌی     
کاي  دار ضذى آهارُ غالثیت ٍ ّوچٌیي هؼٌی -افشایطی
اس ٍجَد احزات ًطاى تزاسش هذل سِ پاراهتزي در اسکَئز 

پس اس  .(2جذٍل دارد )غفت هتماتل غیزآللی در تَارث ایي 
تْتزیي تزاسش ّاي هختلف هذل ضص پاراهتزي تزاسش هذل

ّاي تواهی پاراهتز .(3جذٍل داد )را تزاي ایي غفت ًطاى 
 h  ٍlػالهت هتضاد . دار تَدًذ تِ هذل هؼٌی ٍاردضذُ

سادُ ٍ تاضذ. کوالی اپیستاسي اس ًَع هضاػف هی دٌّذُ ًطاى
شایطی ٍ غالثیت ٍ ّوچٌیي احزات ًیش احزات اف (29ّوکاراى )

کِ تطاتك سیادي تا  اًذهتماتل را تزاي ایي غفت گشارش کزدُ
ّا ًطاى  ًتایج ایي تحمیك دارد. ًتایج تجشیِ ٍاریاًس ًسل

کِ ٍاریاًس هحیطی اس ٍاریاًس صًتیکی تیطتز است ٍ  دّذ هی
. (4جذٍل دارد )هحیط ًمص سیادي در تَارث ایي غفت 

کِ تزاتز غفز هٌظَر ضذ.  تَد هٌفی ٍاریاًس افشایطی
است. ایي ًتایج هطاتك تا ًتایج  ًیش پاییيپذیزي ػوَهی  ٍراحت

ٍ ػطمی  (54ّوکاراى )ضیزکًَذ ٍ  (،21ّوکاراى )گل پزٍر ٍ 
، ًخجَاى (12) ٌشیٍٍ هغایز تا ًتایج اّذایی ٍ  (13سادُ )خالی ٍ

ّوکاراى  ٍ ائَص تاضذ. هی (10) یستٍ داًذا ٍ  (42ّوکاراى )ٍ 
گشارش  را تزداضت ضاخع پذیزي ٍراحت پاییي ًیش هیشاى (61)

تا تَجِ تِ ایي ًتایج ٍ تاحیز سیاد ٍاریاًس هحیطی اًذ.  کزدُ
در تَارث ایي غفت تْتز است کِ در اغالح ایي  آهذُ دست تِ

 .رگ گیزي استفادُ ضَدغفت اس گشیٌص تؼذ اس دٍ
 وزن حجمی

کِ اختالف  داد، ًطاى (1ل جذًٍتایج تجشیِ ٍاریاًس )     
ّا در دار ًیست. تیي ًسل تیي دٍ هحیط هؼٌی ضذُ هطاّذُ
؛ اس طزفی احز هتماتل ضتدار ٍجَد داالف هؼٌیت% اخ1سطح 

در تجشیِ  .تَد دار% هؼٌی5هحیط ًیش در سطح ×ًسل
ّا اختالف ّاي جذاگاًِ تزاي ّز هحیط ًیش تیي ًسلٍاریاًس

ایي تزاي ّز هحیط تٌاتز. ضذ % هطاّذ1ُدار در سطح هؼٌی
 تجشیِ صًتیکی جذاگاًِ اًجام ضذ.

ّاي  دار ضذى آسهَى در ّز دٍ ضزایط هحیطی، هؼٌی     
در ضزایط ًزهال ٍ  Bغالثیت ) -اًفزادي کفایت هذل افشایطی

C )تزاسش در کاي اسکَئز  ٍ ّوچٌیي آسهَى در ضزایط تٌص
در  یزآللیغ هذل سِ پاراهتزي حاکی اس ٍجَد احزات هتماتل

ضزایط هحیطی ّز دٍ (. در 2جذٍل تَد )تَارث ایي غفت 
تْتزیي تزاسش را تزاي  (m-d-h-i-j-l)پاراهتزي  ضصهذل 

، d. در ضزایط تٌص پاراهتزّاي (3جذٍل داد )ایي غفت ًطاى 
i ،j ٍ l ٍلی در ضزایط ًزهال تواهی  دار تَدًذ هؼٌیغیز 

غالثیت در دٍ ضزایط ٍضؼیت احز  دار ضذًذ.ّا هؼٌیپاراهتز
دار ٍ در  طَریکِ در ضزایط ًزهال هؼٌیِت تَدهحیطی هتفاٍت 

. در ضزایط گزدیذ دار غیز هؼٌی کوثَد آب اًتْاي فػلضزایط 
ًزهال ٍ تٌص ػالهت هٌفی حاکی اس غالثیت ًسثی در جْت 

ّا  کاّص ٍسى حجوی است. ًتایج تجشیِ ٍاریاًس ًسل
دٍ ضزایط هحیطی، دّذ کِ در ّز  ًطاى هی (4)جذٍل 

ٍاریاًس صًتیکی اس ٍاریاًس هحیطی تیطتز است ٍ ٍاریاًس 
غالثیت ًیش تیطتز اس ٍاریاًس افشایطی است. ایي ٍضؼیت تا 

پذیزي ػوَهی ٍ خػَغی در  اختالف تسیار سیاد تیي ٍراحت
ضَد تطَریکِ هیشاى تاالي  ّز دٍ ضزایط هحیطی ًیش تائیذ هی

ص سیاد احز صًتیکی در کٌتزل پذیزي ػوَهی ًطاى اس ًم ٍراحت
پذیزي خػَغی حاکی اس  ایي غفت دارد ٍلی کن تَدى ٍراحت

یکساى تَدى  ًمص کن احز افشایطی در کٌتزل ایي غفت است.
دار ضذى احز  ًتایج تجشیِ صًتیکی در ایي غفت هغایز تا هؼٌی

هحیط در تجشیِ هزکة است. تا تَجِ تِ تیطتز ×هتماتل ًسل
لثیت در ّز دٍ ضزایط هحیطی ٍ احثات اس یک تَدى درجِ غا

رسذ کِ در اغالح ایي غفت  ًظز هیٍجَد احز فَق غالثیت تِ
گشیٌص اتتذایی هؤحز ًثاضذ ٍ تْتز است کِ اس گشیٌص اًتْایی 

 .استفادُ ضَد
ّاي در  جوؼیت در هطالؼِ هَرد غفات تَسیغ طَرکلی تِ     

 تز داللت پیَستگی ایي ٍ تَد پیَستِ تزرسی هَردحال تفزق 
ایي  ًتایج دارد. در تزرسی هَرد در غفات صًیکتَارث پلی

 توام هَارد در غالثیت -افشایطی هذل ایٌکِ تِ تَجِ تا تحمیك
 هذل تسیار اجشاي ّوِ هَارد، یدر تواه ٍ ًثَدُ هٌاسثی هذل
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 96 ...................................................................................................................................... گٌذمدر تزای غفات سراػی  تدشیِ صًتیکی پاسخ تِ تٌص کوثَد آب

 تَدًذ دارای اّویت ستاتیكاپی اثزات یطَرکل تِ ٍ دار هؼٌی
 عًَ اس هَردهطالؼِ غفات اکثز کِ گزفت ًتیدِ تَاى هی
 است اپیستاسی هٌطقی هطاّذُ تا تٌاتزایي ّستٌذ. صىپلی

 کٌٌذ. یل هرا کٌتز غفات ایي تیطتزی ّای صى کِ ضَد فزؼ
ػولکزد داًِ  ٍ ارتفاع ،داًِ 011ٍسى  تزای غفاتی هاًٌذ     

 تَد. تٌاتزایي، هٌفی غالثیت دٍ ٍالذ افشایطی اخشای کٍَاریاًس
 ،ارتفاع پاییي هقذار تا Gaspardٍالذ  در اکثزاً غالة ّای صى

 VADخشء  ایي .اًذ ضذُ خوغداًِ  011ٍ ٍسى  داًِ ػولکزد

 صًی ّای هکاى کلیِ هیاًگیي در d  ٍhّوثستگی  دٌّذُ ًطاى
 یك، ًشدیك تٍِاریاًس افشایطی در غالثیت است. 

 ّای هکاى توام ( درh/dغالثیت ) درخِ تَدى ثاتت دٌّذُ ًطاى
 درخِ خْت اگز کِ . درحالیتَدتشرگی  ٍ ػالهت لحاظ اس صًی

تاضذ،  هتفاٍت غفت کٌٌذُ کٌتزل ّای هکاى تیي غالثیت در
 هتوایل غفز طزف تٍِاریاًس افشایطی در غالثیت  هقذار آًگاُ

اًحزاف  خشء هطلق تز اس یك تَدى قذر کَچك .تَد خَاّذ
ٌٌذُ ک ّای کٌتزل صىدّذ کِ در ایي غفات  ًطاى هی غالثیت

ّای صًی گًَاگَى تا  ػالهت ٍ تشرگی در هکاى لحاظ اس
 یکذیگز تفاٍت دارًذ.

پذیزی ػوَهی ٍ خػَغی  ٍراثت داًِ 011ٍسى  در غفت     
کِ دلیل آى را  در ضزایط تٌص تیطتز اس ضزایط ًزهال تَد

ّای در حال  تَاى تِ سیادتز تَدى تٌَع صًتیکی در ًسل هی
 ب ًسثت داد. اگزچِفکیك در ضزایط تٌص کوثَد آت

 پذیزی خػَغی ٍراثت یخَت تِ ػوَهی پذیزی ٍراثت
 تَدى تاال ًوایذ اها هطخع را تٌَع صًتیکی سْن تَاًذ ًوی

هؼزف سیادتز تَدى تٌَع صًتیکی ًسثت تِ تٌَع  آى هیشاى
 تِ ًتاج ٍالذیي اس غفات اًتقال هحیطی، سیادتز تَدى احتوال

 است. دٍ ٍالذ قیتال هتؼاقة گشیٌص تحت پیطزفت سزػت ٍ
 ًَع تحت تاثیز پذیزی هقذار ٍراثت کِ داضت تَخِ تایذ

 افزاد هحیطی درتزگیزًذُ ضزایط ٍ هَردهطالؼِ خوؼیت غفت،
 در ٍ تَدُ هَردًظزگیزی فٌَتیپ  اًذاسُ ًحَُ ٍ تزرسی تحت
 ٍ آهذُ دست تِ ضزایط هؼیي تحت ٍ هؼیي خوؼیت یك
 .(23ًیست )ّای دیگز  خوؼیت ٍ ضزایط تِ نیتؼو قاتل

تزای غفات  ایي تحقیق در آهذُ دست تِ ّای پذیزی ٍراثت
تزای  تَد، هتفاٍت هطالؼات سایز تا هقایسِ در هَردتزرسی

غفت ضاخع  تزای خػَغی پذیزی ٍراثت هیشاى هثال
 گزدیذ، تزآٍرد کوتز ًتایح هحققیي دیگز تا در هقایسِ تزداضت

 در تخاتیاً ٍالذیي در تفاٍت تِ تَاًذ اختالف هی ایي
 هتفاٍت هحیطی ػَاهل تأثیز ّوچٌیي ٍ ّای هختلف آسهایص

ًظز کِ تِدادُ ضَد  ًسثت هختلف ضزایط در رٍی غفات تز
ایي تحقیق ٍ تاثیز  دٍسالِدلیل اًدام رسذ ػاهل دٍم تِ هی

تزی تز رٍی ایي  ّا تاثیز هْن ضزایط هحیطی هختلف ایي سال
 پذیزی ٍراثت تیي یادس ٍخَد تفاٍت الثتِ .هَضَع داضتِ تاضذ

 کٌتزل در غالثیتاثز  تیاًگز اّویت خػَغی ٍ ػوَهی
 هختلف تحقیقات ًتایح تفاٍت تیي تاضذ. تٌاتزایي هی غفات
 اثزّای ًَع تِ تَاًذ هی پذیزی خػَغی ٍراثت هیشاى اسًظز

دادُ ضَد.  ًسثت ًیش ٍ اپیستاسی غالثیت افشایطی،
 غفات اکثز تزای تا پاییي هتَسط خػَغی پذیزی ٍراثت
 تْثَد ایي هٌظَر تِ گشیٌص هتَسط صًتیکی تاسدُ اس حاکی
 اغالحی اٍلیِ ّای ًسل خػَظ در تٌص تِ هحیط در غفات
 .است
 تا ّای ًقص صى ایٌکِ تِ تَخِ تا داًِ ػولکزد تَارث در     

 تَاى تَد هی افشایطی اثزات تا ّای صى اس تیطتز غالثیت اثز
 گٌذم در ارقام غفت ایي یکیصًت اغالح در کِ ًوَد تَغیِ

 اس گزفتٌذ قزار هَردهطالؼِ تحقیق ایي در کِ ارقاهی ضُیٍ تِ
 ٍراثت کٌتزل در گشیٌص تؼذ اس دٍرگ گیزی استفادُ ضَد.

 اثزات ّا، صى ٍ غالثیت افشایطی اثزات تز ػالٍُ داًِ ػولکزد
 تشرگ تِ تَخِ تا .تاضٌذ هی اّویت حائش ًیش صًی اپیستاسی

در  افشایص اثز تِ ًسثت غالثیت اثز تیطتز ًقص ،درخِ غالثیت
 ٍ زیّچَد ّای آسهایص ًتایح ضَد. هی دیذُ غفت ایي ٍراثت

 در( 26) لًَك ( 61ٍّوکاراى ) ٍ سالَسکی ،(6ّوکاراى )
 کِ یدرحالت تحقیق داض ایي ًتایح تا کاهل تطاتق ًاى گٌذم
 یتزا را صى دٍرٍم ػول افشایطی گٌذم در( 23ضارها ) ٍ هاى

ًقص ( 3) کزیتکزدًذ ٍ ّوچٌیي  گشارش داًِ ػولکزد
یکساًی را در کٌتزل ػولکزد داًِ گٌذم تزای ّز دٍ اثز صًی 

 افشایطی ٍ غیز افشایطی گشارش کزد.
در هَرد غفات هؤثز تز ػولکزد داًِ ًقص تیطتز اثزات      

است ضذُ   افشایطی تَسط تحقیقات هتؼذدی گشارش
هحققیي اّویت تیطتز اثزات غیز  در هقاتل تزخی (.02،33،4)

ّوچٌیي  (.24،21،23،49اًذ ) افشایطی را گشارش کزدُ
ّز دٍ  (00ّوکاراى )س ٍ دپضٍّطگزاى دیگزی ًظیز ادٍار

اثزات افشایطی ٍ غیز افشایطی را در کٌتزل غفات ػولکزد 
رسذ ًتایح هتٌَػی در خػَظ ًحَُ  ًظز هیاًذ. تِ هؤثز داًستِ

هزتثط ٍخَد دارد کِ تِ ًَع هَاد  ٍراثت ػولکزد ٍ غفات
صًتیکی، ضزایط آسهایص ٍ ًیش هیشاى تٌَع صًتیکی هَخَد در 

 هَاد صًتیکی تستگی دارد.
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Abstract 
     Drought stress is the most important environmental stress that affects many morphological, 
physiological and, especially, yield traits of arable crops. In this research, a cross between the 
cultivar Gaspard (dehydrated susceptible parent) and DN   line (drought resistant parent) was 
performed. F , F , F , BC  and BC  generations along with parents, were planted and compared 
in a randomized complete block design with three replications in normal and water deficit 
conditions for two years. Then, using generation means analysis and generation variance 
analysis; genetic parameters were investigated in normal and water deficit conditions. Weighted 
analysis of variance showed that water deficit stress had a significant effect on the reduction of 
    grains weight, volumetric weight and seed yield per plant. The results of mean generation 
analysis for     grains weight and volumetric weight were the same and the same regression 
models were obtained for two environments. In addition to additive and dominant effects, 
epistatic effects also played a role in the inheritance of all studied traits. Additive and dominant 
effects along with additive×dominant and dominant×dominant interactions effects had played a 
role in the inheritance of single plant yield, moreover, in biological yield, dominant and 
dominant×dominant interaction effects had played a role, too. Generations variance analysis 
showed that the gene action for plant height,     grains weight (both conditions), spike length, 
spikelet number per spike and number of seeds per spike were additive. For the number of 
spikes and grain yield per plant were dominant and for the volumetric weight (both conditions), 
overdominance was observed. The results of two generations mean and variance analysis in 
traits such as biological yield were not the same, which can be attributed to the degree of genetic 
dispersion and bi-directional dominance. In harvest index and grain yield, due to high 
environmental variability, narrow sense and broad sense heritability was low. 
 
Keyword: Generations Means Analysis, Generations Variance Analysis, Water Deficit Stress, 

Wheat 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
2.

88
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
22

86
12

8.
13

98
.1

1.
32

.3
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://jcb.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Valizadeh
http://jcb.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohammadi
http://jcb.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Khodarahmi
http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.32.88
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1398.11.32.3.5
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1033-fa.html
http://www.tcpdf.org

