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در شرایظ  Biplotبا استفادُ از داًِ در گٌذم ًاى بررسی ارتباط بیي صفات هختلف ٍ عولکرد 

 دین

 
 هْذی جَدی، بٌْام الْاهی، اصغر عبادی سقرلَ، *هرتضی کاهراًی

 دإؾنذٙ مؾبٗرسی ّغبٓ اعبتیذ

 mor.kamrani@gmail.com :ٕ٘یغٖذٙ ّغئً٘*

 

 
 خالصِ

ىٖذُ در قبٍت  یپصٕ٘ت 30ثب  یؾیآسّب دإٚ ففبت ّختَف ثب ػَْنزد یٔارتجبط ث ّطبٍؼٚثٚ ّٖظ٘ر 

اجزا  89-90 یاردثیٌ درعبً سراػ یمؾبٗرس یقبتتحق یغتيبٙتنزار در ا 3ثب  یمبٌّ تقبدف یطزح ثَ٘مٜب

ّطبٍؼٚ ففبت ارتفبع ث٘تٚ، ٗسٓ ث٘تٚ، طً٘ پذإنٌ، ٗسٓ پذإنٌ، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ، ٗسٓ  یٔىزدیذ. در ا

ّغبحت طً٘ ثزه پزچِ، ػزك ثزه پزچِ، ، ؽبخـ ثزداؽت، دإٚ دإٚ در عٖجَٚ، ٗسٓ ٛشار دإٚ، ػَْنزد

پالت ٕؾبٓ داد مٚ ػَْنزد دإٚ ثب ففبت إٓبٍیش ثبی قزار ىزفتٖذ. ثزه پزچِ ٗ ّیشآ مَزٗفیٌ ّ٘رد ارسیبثی

ْٛجغتيی ّثجت دارد. ففبت ؽبخـ  رعیذىیػَْنزد ثیٍ٘٘صیل، ّیشآ مَزٗفیٌ، ارتفبع ث٘تٚ ٗ رٗس تب 

-ْٕبیؼ پَی ثزداؽت، ّغبحت عطح ثزه پزچِ ٗ ٗسٓ ٛشار دإٚ ْٛجغتيی ّٖفی ثب ػَْنزد دإٚ داؽتٖذ.

 .ثٚ تزتیت ثٜتزیٔ ٗ ثذتزیٔ ث٘دٕذ 16ٗ  22بی ؽْبرٙ ٛاس ٕظز ففت ػَْنزد صٕ٘تیپ ٓ دادپالت ٕؾبىبٓ ثبی

 .ٕذإتخبة ؽذ ثٜتزیٔ 5ٗ  9، 22ثز اعبط ػَْنزد دإٚ ٗ سٗدرعی صٕ٘تیپ ؽْبرٙ 

 

 پالتؽزایط دیِ، ػَْنزد دإٚ، ثبیىٖذُ ٕبٓ،  :کلوات کلیذی

 

 

 هقذهِ

ىیزٕذ مٚ اس ایٔ ّ٘رد اعتفبدٙ قزار ّی ٛبی غذاییىٕ٘ٚ آٓ ثٚ ػٖ٘آ ىٕ٘ٚ 150تٖٜب ٛشار ىٕ٘ٚ ىیبٛی ّ٘ج٘د ثز رٗی سّیٔ،  350اس 

 15دٖٛذ مٚ ثیؼ اس ٕیْی اس ایٔ ػزضٚ غذا در ثبسار جٜبٕی را تؾنیٌ ّیٙ ىٕ٘ٚ در عطح تجبرتی تٍ٘یذ ٗ ثخؼ ػْذ 15تؼذاد فقط 

ایٔ  ثبؽٖذ ٗ ثزاعتیدرفذ غذای ّزدُ مزٙ سّیٔ ّی 70(. غالت تأّیٔ مٖٖذٙ 1984دٖٛذ )ىبالٛز، ّی ىٕ٘ٚ را غالت تؾنیٌ

سیز مؾت جٜبٕی ٕغجت ثٚ دیيز  . ىٖذُ اس ٕظز تٍ٘یذ ٗ عطح(2007)اّبُ،  رٕٗذؽْبر ّی ىیبٛبٓ پبیٚ افَی تغذیٚ ٗ ثقبی ثؾز ثٚ

دٙ اعت. در ایزآ در ّیَی٘ٓ تٔ ث٘ 605ّیالدی حذٗد  2007 ثبؽذ. تٍ٘یذ ىٖذُ در جٜبٓ عبًای رتجٚ اًٗ را دارا ّیغالت دإٚ

  (.2009)فبئ٘،  ّیَی٘ٓ تٔ ث٘دٙ اعت 5/9 مؾت ؽذٙ ٗ تٍ٘یذ آٓ حذٗدّیَی٘ٓ ٛنتبر  5/6ىٖذُ در عطح  2007 عبً
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ػْذتبً  ىٖذُ ثٚ ف٘رت دیِ اعت. در ایٔ ّٖبطق ّیشآ ثبرٕذىی ّٖبطق ٕیْٚ خؾل، ثخؼ قبثٌ ت٘جٜی اس اراضی مؾت در

ایٔ رٗ افالح ىٖذُ ثزای  تٖؼ خؾنی ّْٜتزیٔ ّحذٗدیت در تٍ٘یذ آٓ اعت . اس ٗ ثٖبثزایٔمِ ٗ ت٘سیغ عبٍیبٕٚ آٓ ٕبّٖظِ اعت 

 إتخبة رٗػ افالحی ّطَ٘ة، اعتفبدٙ اس ّؼیبرٛبی ّٖبطق ثغیبر ضزٗری اعت. ثزای إجبُ ایٔ مبر پظ اس تحٌْ ثٚ خؾنی در ایٔ

ثزای تحٌْ ثٚ تٖؼ  یبٛبٓدر افالح ى اعت.ّتحٌْ یل ضزٗرت اعبعی  ٛبیىشیٖؾی ٗ ففبت ّٖبعت در ؽٖبعبیی صٕ٘تیپ

آعبٓ ٗ تظبٛز  یبثیػَْنزد، ارس یذاریٕقؼ ّؤثز در تحٌْ ثٚ تٖؼ ٗ پب یضىی ؽبٌّت٘آ ع٘د جغت مٚ چٜبر ٗیّ یاس ففبت یخؾن

 یٖٚ راٗ ٛش یقبثٌ قجً٘ اس جٖجٚ سّبٕ یبثیثبال ٗ ثبالخزٙ ارس یزیثزخ٘رداری اس ت٘ارث پذ یبٙ،رؽذ ى چزخٚ در سّبٓ ّٖبعت در طً٘

 یشثبالتز ٕ یزیثزای ففبت ثب ٗراثت پذ ینیصٕت یؾزفتثبؽذ. پیتز ّتز ٗ راحتىٕ٘ٚ ففبت ّطْئٔ یٔثزای ا یٖؼداؽتٚ ثبؽٖذ. ىش

 (.1989 ینز،ثبؽذ )ثیتز ّیؼث

ٗ ٛبی ّتحٌْ ثٚ تٖؼ ثٚ دٗ رٗػ ّغتقیِ )عٖجؼ ػَْنزد( ٗ غیزّغتقیِ ثز اعبط ففبت ّ٘رفٍ٘٘صیل إتخبة صٕ٘تیپ

پذیزی پبییٔ ٗ ؽ٘د. إتخبة ثزای ػَْنزد در ؽزایط تٖؼ ْٛزاٙ ثب ٗراثتفیشیٍ٘٘صیل مٚ ثب تحٌْ تٖؼ ْٛجغتيی دارٕذ إجبُ ّی

اثزّتقبثٌ سیبد ثیٔ صٕ٘تیپ ٗ ّحیط اعت، ثٖبثزایٔ ثٚ تٖٜبیی مبرعبس ٕیغت ٗ ثبیذ ثزای ثٜج٘د ػَْنزد، ففبتی را مٚ ْٛجغتيی 

(. در ایٔ سّیٖٚ ففبت سیبدی 2004ز تحت تبثیز ّحیط قزار دارٕذ، در ٕظز ىزفت )مزى٘ی ٗ ْٛنبرآ، ثبالیی ثب آٓ داؽتٚ ٗ مْت

ٛبی ثبرٗر، ارتفبع سٗدرعی، تؼذاد پٖجّٚثٌ ٗسٓ ٛشار دإٚ، ٗسٓ عٖجَٚ، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ، دٗرٙ پزؽذٓ دإٚ، عزػت پزؽذٓ دإٚ، 

ٍذا ٛذف اس ایٔ تحقیق ثزرعی  إذ.تيی ّثجت یب ّٖفی ثب ػَْنزد دإٚ داؽتٚإذ مٚ ْٛيی ْٛجغث٘تٚ ٗ طً٘ پذإنٌ ّؼزفی ؽذٙ

 ثبؽذ.پالت ّیارتجبط ثیٔ ففبت ّختَف ثب ػَْنزد تحت ؽزایط دیِ ثب اعتفبدٙ اس ثبی

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

( در قبٍت 1ٕبٓ )جذًٗىٖذُ  پیصٕ٘ت 30تؼذاد  دإٚ، ثب ػَْنزد سراػی ٗ ّ٘رفٍ٘٘صینی ارتجبط ثیٔ ففبت ّختَف ثزرعیثٚ ّٖظ٘ر 

مؾبٗرسی اردثیٌ ٗاقغ در  قبتیتحق غتيبٙیدر ا ؼیآسّب ٔیؽذ. ا یثزرع ِید طیتنزار در ؽزا 3ثب  ٛبی مبٌّ تقبدفیطزح ثَ٘ك

 یدر عبً سراػ قٚیدق 15درجٚ ٗ  38 ییبیٗ طً٘ جغزاف قٚیدق 20درجٚ ٗ  48 ییبیخَخبً ثب ػزك جغزاف-جبدٙ اردثیٌ 12میَّ٘تز 

ثذر در ّتزّزثغ  400ّتز ثب تزامِ مبؽت  4ّتز ٗ طً٘  یعبٕت 20ثٚ فبفَٚ فیرد 4ؽبٌّ  یؾیاجزا ىزدیذ. ٛز ٗاحذ آسّب 90-89

در ٛشار( ضذػفٕ٘ی ؽذٕذ. ثؼذ اس إجبُ ػَْیبت ّتذاًٗ تٜیٚ سّیٔ )ؽبٌّ: ؽخِ،  2تیزاُ ) ث٘د. در سّبٓ مبؽت ثذٗر ثب عِ مزث٘مغی

ٛزس در  ٛبی مؾت ىزدیذ. ثٚ ّٖظ٘ر ّجبرسٙ ثب ػَف 92فبرٗ( ثق٘رت دعتی در آثبٓ ّبٙ عبً  جبدیٗ ا حیپخؼ م٘د، دیغل، تغط

مؼ  ٛب ٗ اس ػَف ثزدٓ پٜٔ ثزه ٔمؼ ت٘ف٘ردی ثزای اس ثیثزىٚ ث٘دٕذ اس ػَف 4ـ5ٛبی ٛزس  سٕی ىٖذُ سّبٕی مٚ ػَف ّزحَٚ پٖجٚ

 ٛب اعتفبدٙ ؽذ. ثزدٓ ثبریل ثزه ٔیتبپیل ثزای اس ث

در عٖجَٚ، ٗسٓ دإٚ در عٖجَٚ، ٗسٓ  در ایٔ آسّبیؼ ففبتی ٕظیز ارتفبع ث٘تٚ، ٗسٓ ث٘تٚ، طً٘ پذإنٌ، ٗسٓ پذإنٌ، تؼذاد دإٚ

ثب ٛب  تجشیٚ ٗاریبٕظ دادٙ .ٛشار دإٚ، ػَْنزد، ؽبخـ ثزداؽت، ّغبحت ثزه پزچِ ٗ ّیشآ مَزٗفیٌ ّ٘رد ارسیبثی قزار ىزفتٖذ

اعتفبدٙ  GGEbiplotپالت ت٘عط ٕزُ افشار ثزای ثزرعی ارتجبط ثیٔ ففبت ّختَف اس ثبی ٗ إجبُ پذیزفت SASاعتفبدٙ اس ٕزُ افشار 

 ىزدیذ. 
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 هَرد هطالعِ در ایي آزهایشگٌذم ّای ژًَتیپ-1جذٍل 

 ؽْبرٙ صٕ٘تیپ

 

 ؽجزٙ

 

1. Zarrin/SW89.306/Borl95 

2. Alamoot/3/Azd/Tob//Chb 

3. Alamoot/4/Spb"s"//K1349/Go/3/Vee"s" 

4. Zarrin/3/Azd/Tob//Chb 

5. Alvand/3/Azd/Tob//Chb 

6. Gaspard//F-Gy54/1-70-8 

7. Gaspard/3/ Flt//Ombu1/Alamo 

8. Gaspard/5/Fln/Acc//Ana/3/Pew"s"/4/F12.71/Coc//Cno79 

9. Gaspard/3/Ald"s"/Snb"s"//Zarrin 

10. Owl, 85224*-3H-*o-*HOH/4/ Spb"s"//K1349/Go/3/Vee"s" 

11. Charger/Alamoot 

12. Charger/Zarrin 

13. Charger/Owl, 85224*-3H-*o-*HOH 

14. Rialto/Alvand 

15. Hys//Drc*2/7c/3/2*Rsh/4/1-12577/5/Opata*2/Wulp 

16. Spn/Mcd//Cama/3/Nzr/4/Ald"s"/Snb"s"/5/Opata*2/Wulp 

17. Spn/Mcd//Cama/3/Nzr/4/Ald"s"/Snb"s"/5/Catbird 

18. Spn/Mcd//Cama/3/Nzr/4/Ald"s"/Snb"s"/5/Yaco/2*Parus 

19. F-Gy54//Kea"s"/Ghk"s"/3/Gascogne 

20. F-Gy54/1-70-8/3/Yaco/2*Parus 

21. F-Gy54/1-70-8/3/Rsk/CA8055//Cham6 

22. Flt//Ombu1/Alamo/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/3*Kal//Emu 

23. Fln/Acc//Ana/3/Pew"s"/4/F12.71/Coc//Cno79/5/Rsk/CA8055//Cham6 

24. Fln/Acc//Ana/3/Pew"s"/4/F12.71/Coc//Cno79/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/3*Kal//Emu 

25. 

26. 

Fln/Acc//Ana/3/Pew"s"/4/F12.71/Coc//Cno79/5/Gascogne 

Viking/Inia/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/3*Kal//Emu 

27. 

28. 

Ald"s"/Snb"s"//Zarrin/3/Yaco/2*Parus 

Ald"s"/Snb"s"//Zarrin/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/3*Kal//Emu 

29. Batera//Buc/To 173/3/Opata*2/Wulp 

30. Batera//Buc/To 173/3/Catbird 

 

 ًتایج ٍ بحث

ثبؽذ  درجٚ 90ٗمت٘رٛبی دٗ ففت مْتز اس  پالت اىز ساٗیٚ ثیٔدر ثبی دٛذ.پالت صٕ٘تیپ در ففت را ٕؾبٓ ّیْٕبیؼ ثبی 1ؽنٌ 

آٓ ثبؽذ درجٚ یب ٕشدیل  90تز خ٘اٛذ ث٘د. اىز ساٗیٚ ْٛجغتيی ّثجت ثیٔ دٗ ففت ٗج٘د دارد ٛزچٚ ساٗیٚ مْتز ْٛجغتيی ق٘ی

یبٓ ٗ درجٚ ثبؽذ ْٛجغتيی ّٖفی ثیٔ دٗ ففت ٗج٘د دارد ) 90دٛذ. اىز ساٗیٚ ثیؾتز اس ػذُ ْٛجغتيی ثیٔ دٗ ففت را ٕؾبٓ ّی

ػَْنزد دإٚ ثب ففبت ػَْنزد ثیٍ٘٘صیل، ّیشآ مَزٗفیٌ، رٗس تب رعیذىی ٗ ارتفبع ث٘تٚ ْٛجغتيی ّثجت ٗج٘د دارد.  (.2003مبٕو، 

دٛی ْٛجغتيی ّٖفی ثب ػَْنزد دارٕذ. ٗ رٗس تب عٖجَٚ ، ٗسٓ ٛشار دإٚطً٘ ثزه پزچِ، ؽبخـ ثزداؽتففبت عطح ثزه پزچِ، 
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دٛی، طً٘ پذإنٌ ثب ٗسٓ پذإنٌ، ٗسٓ ث٘تٚ ثب تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ ٗ ٗسٓ دإٚ در عٖجَٚ، ؽبخـ ثزداؽت ارتفبع ث٘تٚ ثب رٗس تب عٖجَٚ

 . (1)ؽنٌ  ٍ٘٘صیل ْٛجغتيی ّثجت ٗ ق٘ی دارٕذثب عطح ثزه پزچِ ٗ ػَْنزد دإٚ ثب ػَْنزد ثی

 

 
 پالت ژًَتیپ در صفاتترسین بای -1شکل 

 

 

 
 ّاگاى برای شٌاسایی بْتریي ژًَتیپترسین پلی -2شکل 
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ثیؾتزیٔ ّقبدیز ففبت ػَْنزد دإٚ،  22دٛذ. صٕ٘تیپ ؽْبرٙ پالت صٕ٘تیپ در ففت را ٕؾبٓ ّیىبٓ ثبیْٕ٘دار پَی 2ؽنٌ 

إذ. ثز در ّزاتت ثؼذی قزار ىزفتٚ 5ٗ  9ٛبی ؽْبرٙ یٍ٘٘صیل ٗ ّیشآ مَزٗفیٌ را ثخ٘د اختقبؿ دادٙ اعت ٗ صٕ٘تیپػَْنزد ث

تزیٔ ىیبٙ إتخبة تزیٔ ٗ پب ثَٖذثیؾتزیٔ ّقذار را داؽتٚ ٗ ثٚ ػٖ٘آ دیزرط 24اعبط ارتفبع ث٘تٚ ٗ رٗس تب رعیذىی صٕ٘تیپ ؽْبرٙ 

، ٗسٓ ث٘تٚ، طً٘ پذإنٌ، ٗسٓ پذإنٌ، عطح ثزه پزچِ، ، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ، ٗسٓ دإٚ در عٖجَٚؽذٙ اعت. اس ٕظز ٗسٓ ٛشار دإٚ

، 4ٛبی در ؽزایط ّطَ٘ثی قزار دارد ٗ پظ اس آٓ صٕ٘تیپ 8دٛی صٕ٘تیپ ؽْبرٙ طً٘ ثزه پزچِ، ػزك ثزه پزچِ ٗ رٗس تب عٖجَٚ

 (. 2قزار دارٕذ )ؽنٌ  7ٗ  13

اس ٕظز ففبت ػَْنزد دإٚ، ط ٕؾبٓ دادٙ ؽذٙ اعت. ٘پالت صٕ٘تیپ در ففت ثق٘رت ّؼنىبٓ ثبیپَی 3در ؽنٌ ؽْبرٙ 

تزیٔ صٕ٘تیپ مْتزیٔ ّقذار را داؽتٚ ٗ سٗدرط 16ػَْنزد ثیٍ٘٘صیل، ارتفبع ث٘تٚ، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ ٗ ّیشآ مَزٗفیٌ صٕ٘تیپ 

در راثطٚ ثب  5ٗ  9ٗ عپظ  22ٛبی ؽْبرٙ صٕ٘تیپ إذ.ٚدر ّزاتت ثؼذی قزار ىزفت 15ٗ  18ٛبی ؽْبرٙ ؽ٘د. صٕ٘تیپّحغ٘ة ّی

ٗسٓ ٛشار دإٚ، ٗسٓ دإٚ در عٖجَٚ، ٗسٓ ث٘تٚ، طً٘ پذإنٌ، ٗسٓ پذإنٌ، عطح ثزه پزچِ، طً٘ ثزه پزچِ، ػزك ثزه  ففبت

 .(3 )ؽنٌ إذدٛی ّقبدیز پبییٖی داؽتٚ ٗ در ٗضؼیت ٕبّٖبعجی قزار ىزفتٚؽبخـ ثزداؽت ٗ رٗس تب عٖجَٚ پزچِ،

 

 
 ّاتریي ژًَتیپگاى برای شٌاسایی ضعیفترسین پلی -3شکل 
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 ّا بر اساس دٍ صفت عولکرد داًِ ٍ زٍدرسیشٌاسایی ژًَتیپ -4شکل 

 

دٛذ. ففت رٗس تب رعیذىی در ایٔ ٛب ثز اعبط ػَْنزد دإٚ ٗ رٗس تب رعیذىی را ٕؾبٓ ّیتزتیت قزار ىزفتٔ صٕ٘تیپ 4ؽنٌ 

قزار  5ٗ  9ٛبی . پظ اس آٓ صٕ٘تیپؽذّؼزفی  22صٕ٘تیپ ؽْبرٙ  ثبال اعت. ثز اعبط سٗدرعی ٗ ػَْنزد دإٚ ْٕ٘دار ّؼن٘ط ؽذٙ

ٛب قبثٌ ؽٕ٘ذ ایٔ صٕ٘تیپإذ. ثٖبثزایٔ ثزای ّٖبطق دیِ مٚ در آخز فقٌ رؽذ ىٖذُ  ٗ سّبٓ پز ؽذٓ دإٚ ثب خؾنی ّ٘اجٚ ّیىزفتٚ

 ت٘فیٚ اعت. 
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