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تىًع صوتیکی ي قابلیت تًراث بزخی اس صفات مهم سراعی وخًد تحت ضزایط تىص ارسیابی 

 رطًبتی

 

 3، محمذرضا عبذاللهی2ارحی،  فزساد کیان1*مًسًیسیذ سعیذ 

 عیٌب ّوذاى. ثِ تزتیت اعتبدیبر ٍ داًؾیبر گزٍُ سراػت ٍ افالح ًجبتبت داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ثَػلی -3ٍ  -1

  عیٌب ّوذاى.افالح ًجبتبت )صًتیک هَلکَلی( داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ثَػلیداًؾزَی دکتزی  -2
 s.moosavi@basu.ac.ir: ًَیغٌذُ هغئَل*

 خالصه

الیي اهیذ ثخؼ ًخَد سراػی،  20ثزخی اس ففبت هْن سراػی ثِ هٌظَر ارسیبثی تٌَع صًتیکی ٍ قبثلیت تَارث 

اًزبم ؽذ. ًتبیذ  طزح ریشی ٍ ِ تکزار تحت ؽزایط تٌؼ رطَثتیّبی کبهل تقبدفی ثب عآسهبیؾی در قبلت طزح ثلَک

-درفذ دارای تفبٍت هؼٌی 1آهبری احتوبل ثزای کلیِ ففبت در عطح  ی هَرد هطبلؼِ ّبتزشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ الیي

ثَد. ًتبیذ هقبیغِ  ّبی هَرد هطبلؼِ اس ًظز ایي ففبت، ثَیضُ ففت ػولکزد داًِدار ثَدًذ کِ ایي ثیبًگز تٌَع سیبد الیي

کیلَگزم( کوتزیي ػولکزد  47)  7کیلَگزم( ٍ  43) 17کیلَگزم(،  40) 1ّبی ؽوبرُ هیبًگیي ػولکزد ًؾبى داد کِ الیي

کیلَگزم( ثیؾتزیي ػولکزد داًِ را دارا ثَد.  77)  19کیلَگزم( ٍ  66/77) 3کیلَگزم(،  78) 13ّبی ؽوبرُ داًِ ٍ الیي

ٍسى فذ داًِ، پذیزی هزثَط ثِ یزی ففبت تحت ؽزایط تٌؼ رطَثتی ًؾبى داد کِ ثبالتزیي ٍراحتپذًتبیذ هحبعجبت ٍراحت

رٍس تب رعیذگی، رٍس تب گلذّی ٍ تؼذاد غالف  تبپذیزی هزثَط ثِ ففٍ کوتزیي ٍراحت داًٍِ ػولکزد  سیغت تَدُػولکزد 

ثبؽذ ٍ تٌَع هیتحت تأحیز ػَاهل صًتیکی ؾتز ثیثبؽذ،  تزپذیزی ففتی ثبالتّز چقذر هیشاى ٍراح . در ٍاقغثَدُ اعت

 ؽَد.کبرایی آى ثیؾتز هیٍ لذا در هقبفذ تَام ثب گشیٌؼ  گزددرا ثبػج هی یصًتیکی ثیؾتز

 پذیزی: ًخَد سراػی، ٍراحتکلمات کلیذی

 مقذمه

هحیطی اعت. ایزاى ثب تزیي تٌؼ عز رْبى ٍ ؽبیغکٌٌذُ رؽذ گیبّبى در عزتبتزیي ػَاهل هحذٍدتٌؼ خؾکی یکی اس هْن

هتز، یک عَم هتَعط ثبرًذگی رْبى را دارد. ثز اعبط گشارػ فبئَ حذٍد هیلی 250حذٍد  (2010)عبل  هتَعط ثبرًذگی

. در ثیي گیبّبى سراػی، خبًَادُ حجَثبت اس رولِ ًخَد ]3[درفذ اس کؾَر ایزاى در ًَاحی خؾک ٍ ًیوِ خؾک قزار دارد 90

دارًذ. اگزچِ تؼذادی اس ایي گیبّبى ثِ خَثی ثب ؽزایط دین عبسگبری  ی غذایی رَاهغ ثؾزیًقؼ هْوی در تبهیي ًیبسّب

درفذ عطح سیز کؾت ٍ  98ّب اغلت پبییي اعت. ثطَری کِ در ایزاى، ثب ٍرَد ایي کِ اًذ، ٍلی ظزفیت تَلیذ آىپیذا کزدُ

ثبؽذ، در فَرتی کِ ػولکزد آى ر ّکتبر هیکیلَگزم د 357درفذ تَلیذ ًخَد ثِ فَرت دین اعت، هتَعط ػولکزد آى  93

ّب ٍ ارقبم هتحول ثِ ؽزایط ثز ایي اعبط ؽٌبعبیی الیي. ]1[کیلَگزم در ّکتبر گشارػ ؽذُ اعت 1111در اراضی آثی 

ًضادی ثبیغتی هَرد تَرِ خبؿ قزار گیزًذ. در ایي راعتب چَى ػولکزد داًِ ای دارد کِ در ثِتٌؼ رطَثتی اّویت ٍیضُ

ّب ٍ اهکبى ّبی آهبری رْت تؼییي تٌَع الیيپذیزی پبییٌی دارد لذا اعتفبدُ فحیح ٍ کبرآهذ اس رٍػٍراحت هؼوَال

ضزیت تٌَع فٌَتیپی ٍ صًَتیپی ثبالی ثِ تزتیت رْت  ثبؽذ.ّبی هْن هزتجط ثب ػولکزد هطلَة ٍ هٌبعت هیؽٌبعبیی ففت

 .ّب ثِ ًحَ هفیذی اعتفبدُ کزدًذکِ ثزای ثْجَد ػولکزد اس آىففبت تؼذاد ًیبم در ثَتِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت هؾبّذُ گزدیذ 
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داری ٍ قبثل تَرْی ثزای کلیِ صًَتیپ ًخَد تفبٍت هؼٌی 25هطبلؼِ تٌَع صًتیکی  در ]2[دٍیَیذای ٍ گبیجزیبل

َرد رْت کلیِ ففبت هّبی هختلف ًخَد، ، در هطبلؼِ صًَتیپ]5[عبلن ٍ ّوکبراى ففبت هَرد هطبلؼِ هؾبّذُ کزدًذ. 

گشارػ کزدًذ کِ ففبت تؼذاد غالف در ثَتِ، تؼذاد داًِ در  ]4[فیبك ٍ طبلجی  هؼٌی داری را گشارػ ًوَد.هطبلؼِ تفبٍت 

ْت افشایؼ ػولکزد اًتخبة گزدًذ. تَاى رثبؽٌذ ٍ هیغالف، سیغت تَدُ ٍ ؽبخـ ثزداؽت ففبت هَحز ثز ػولکزد داًِ هی

ّبی پز ٍ صًَتیپ ًخَد دعی ًؾبى داد کِ اس لحبظ ٍسى غالف 418ػولکزد  ثزرعی تٌَع صًتیکی ٍ ؽٌبعبیی ارشای هْن

ّبی ثزتز ٍ عبسگبر ثب ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ؽٌبعبیی السهِ صًَتیپ .ّب ٍرَد داؽتتؼذاد داًِ در ثَتِ، تٌَع سیبدی ثیي صًَتیپ

خی زرعی تٌَع ٍ قبثلیت تَارحی ثز ؽزایط هختلف هحیطی، ٍرَد تٌَع صًتیکی کبفی اعت. ثٌبثزایي ایي تحقیق ثِ هٌظَر ث

 اًزبم ؽذ. ّبی اهیذثخؼ ًخَد ففبت فٌَلَصیک، ػولکزد الیي

 هامًاد ي ريش

تکزار تحت ؽزایط تٌؼ  3ّبی کبهل تقبدفی ثب در قبلت طزح ثلَک بود که الیي ًخَد سراػی 20ایي آسهبیؼ ؽبهل

ارزا  1391-92 در عبل سراػی یؼی اعتبى کزدعتبىرطَثتی در هشرػِ پضٍّؾی هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طج

پتبط ٍ فغفز  ، دٍ هزحلِ دیغک ػوَد ثزّن ٍ تَسیغ کَدّبی پبیِ ًیتزٍصى،بت آهبدُ عبسی سهیي ؽبهل ؽخنػولی گزدیذ.

ِ ؽذ کِ فبفل تؾکیل هتزی 5 ردیف عِ اس آسهبیؾی کزت ّز ثزاعبط آسهبیؼ خبک ٍ تَفیِ کَدی هزثَطِ اًزبم گزفت.

 ثَتِ اس ّز 10اعبط اًتخبة  تقبدفی  ثزٍ حبؽیِ احز رػبیت  ثب هختلف. ففبت ؽذ ًظزگزفتِ در هتزعبًتی 50 ّبیفرد ثیي

ٍاحذ ّب در ثَتِسیغت تَدُ ٍ ؽبخـ ثزداؽت ثز اعبط هیبًگیي کل  ففبت ػولکزد داًِ، الجتِگیزی ؽذًذ. ، اًذاسُکزت

ّبی آهبری هختلف ، اس رٍػهْن اگزٍهَفَلَصیکت بّب ثز اعبط ففالیي تٌَعارسیبثی  رْت عطح کبؽتِ ؽذُ هحبعجِ ؽذ.

 اعتفبدُ ؽذ. پذیزی ضزیت تغییزات فٌَتیپی ٍ صًَتیپی ٍ ٍراحتهقبیغِ هیبًگیي، تزشیِ ٍاریبًظ، 

 وتایج ي بحج

ّبی فزػی، ِّب اس ًظز ثیؾتز ففبت هَرد ثزرعی ؽبهل هحتَای آة ًغجی، تؼذاد ؽبخ( ًؾبى داد کِ الیي1ًتبیذ )رذٍل 

سى فذ داًِ، ؽبخـ ثزداؽت، ػولکزد سیغت تَدُ، ػولکزد ّبی افلی، تؼذاد ثذر، تؼذاد غالف، ارتفبع ثَتِ، ٍتؼذاد ؽبخِ

ّب ٍ آى آهبری ثَدًذ داراختالف هؼٌی دارایدّی ٍ رٍس تب گلذّی درفذ غالف 50، رٍس تب رعیذگی فیشیَلَصیک، رٍس تب داًِ

ّبی ثزتز ٍ هطلَة ایي ففبت ثَدًذ. ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ٍرَد تٌَع پبیِ ٍ اعبط اًزبم گشیٌؼ الیيدارای تٌَع کبفی اس ًظز 

 در ]2[دٍیَیذای ٍ گبیجزیبل  ثبؽٌذ.ّبی هَرد هطبلؼِ دارای تٌَع کبفی ثزای اًتخبة ففبت هختلف هیثبؽذ، لذا صًَتیپهی

 ففبت هَرد هطبلؼِ هؾبّذُ کزدًذ. ل تَرْی ثزای کلیِداری ٍ قبثصًَتیپ ًخَد تفبٍت هؼٌی 25هطبلؼِ تٌَع صًتیکی 
                               

 وتایج تجشیه ياریاوس صفات مًرد بزرسی در ضزایط تىص رطًبتی -1جذيل 

    ففبت (MS)هیبًگیي هزثؼبت   

 د ثذرتؼذا ّبی افلیتؼذاد ؽبخِ ّبی فزػیتؼذاد ؽبخِ آة ًغجیهحتَای دررِ آسادی هٌجغ تغییز

ns 2 ثلَک
13/6 

** 31/13
 

 ns
83/3 

*
34/33 

** 19 الیي
81/82 

**
66/1 

**
83/0 

**
63/33 

 08/9 33/0 41/3 24/33 38 خطب

 ٍ ** ،*ns ثبؽذ.داری هیٍ ػذم اختالف هؼٌی %1 %،5 دار ثَدى درعطح آهبریثِ تزتیت ًؾبًگز هؼٌی 
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  رسی در ضزایط تىص رطًبتیوتایج تجشیه ياریاوس صفات مًرد بز -1ادامه جذيل 

    صفات (MS)ميانگني مزبعات   

 ؽبخـ ثزداؽت ٍسى فذ داًِ ثَتِارتفبع تؼذاد غالف دررِ آسادی هٌجغ تغییز

* 2 ثلَک
 33/30 

**
91/62 

*
33/3 

**
92/369 

* 19 الیي
29/33 

**
93/80 

**
33/816 

*
38/34 

 03/38 62/8 33/9 46/33 38 خطب

 

 تجشیه ياریاوس صفات مًرد بزرسی در ضزایط تىص رطًبتی آخز فصلوتایج  -1ادامه جذيل 

 (MS)ميانگني مزبعات    

 صفات

   

هٌجغ 

 تغییز

رٍس تب رعیذگی  ػولکزد داًِ سیغت تَدُ دررِ آسادی

 فیشیَلَصیک

 رٍس تب گلذّی دّیغالف 50رٍس تب %

* 8 ثلَک
23/3843 

ns
93/33 ns

 12/1 
ns

 12/0 
ns

 02/3 

** 39 الیي
88/8333 

**
39/113 *

91/6 
**

83/1 *
33/2 

 33/1 32/3 61/2 33/64 81/313 13 خطب

 ٍ ** ،*ns ثبؽذ.داری هیٍ ػذم اختالف هؼٌی %1 %،5 دار ثَدى درعطح آهبریثِ تزتیت ًؾبًگز هؼٌی 

  وتایج مقایسه میاوگیه

ّبی کوتزیي هقذار ٍ الیي 17ٍ  11، 1ّبی ؽوبرُ ( ًؾبى داد کِ ثزای ففت هحتَای آة ًغجی، الیي2ًتبیذ ) رذٍل 

ثیؾتزیي هقذار را دارا ثَدًذ. ثز اعبط ایي ًتبیذ هؾخـ ؽذ کِ ثب کبّؼ هیشاى هحتَای آة ًغجی  3ٍ  19 ،13ؽوبرُ 

افشایؼ ثیؾتز  کِ ثیبًگز ایي اعت کِ یبثذًیش کبّؼ هی (، ػولکزد دا17ًٍِ  1ّبی گیبُ در ؽزایط تٌؼ رطَثتی ) الیي

( ففت تؼذاد ؽبخِ فزػی حبکی اس 2ًتبیذ هقبیغِ هیبًگیي ) رذٍل  ثبؽذ.ایط تٌؼ رطَثتی هٌبعت هیایي ففت در ؽز

ثیؾتزیي تؼذاد ؽبخِ فزػی را دارا ثَدًذ.  18ٍ  9ّبی ؽوبرُ ٍ الیي ي تؼذادکوتزی 14ٍ  5ّبی ؽوبرُ ایي اهز ثَد کِ الیي

 18ٍ  17ّبی الیيکوتزیي ٍ دارای  3ٍ   6ّبی کِ الیي( ًؾبى داد 2هقبیغِ هیبًگیي ففت تؼذاد ؽبخِ افلی ) رذٍل 

ّبی گزٍُ اٍل ًغجت ثِ گزٍُ دٍم دّذ کِ ػولکزد داًِ در الیيثیؾتزیي هقذار ایي ففت را دارا ثَدًذ. ایي ًتبیذ ًؾبى هی

 ؼ ػولکزدکبّافشایؼ رؽذ رٍیؾی ٍ تَاى گفت افشایؼ ایي ففت در ؽزایط تٌؼ رطَثتی، ثبػج ثیؾتز اعت ثطَریکِ هی

 3ٍ  6ّبی ؽوبرُ کوتزیي ٍ الیي 8ٍ  12ّبی ( هؾخـ ؽذ کِ الیي2ّبی ثِ ػول آهذُ ) رذٍل ؽَد. در ثزرعیهی داًِ

ثبؽذ کِ خَد تبثؼی اس تؼذاد هقذار را دارا ثَدًذ. یکی اس هْوتزیي ارشای ػولکزد، تؼذاد ثذر ٍ داًِ در ثَتِ هی ثیؾتزیي

 17ّبی ؽوبرُ هؾخـ گزدیذ کِ الیي 2ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبفل اس رذٍل  افلی اعت. یّبتؼذاد ؽبخِ ّبی فزػی ٍؽبخِ

( ثیبًگز ایي ثَد کِ 2ایي ففت را دارا ثَدًذ. ًتبیذ ) رذٍل  ثیؾتزیي تؼذاد 3ٍ  6ّبی ؽوبرُ کوتزیي تؼذاد ٍ الیي 8ٍ 

ثبؽٌذ. ثب ثزرعی ثزای ففت هذکَر هی قذارثیؾتزیي هدارای  6ٍ  10ّبی ؽوبرُ دارای کوتزیي ٍ الیي 15ٍ  14ّبی الیي

 4ّبی ؽوبرُ ٍ الیيدارای کوتزیي  17ٍ  14ّبی ( الیي2ًتبیذ رذٍل هقبیغِ هیبًگیي ثزای ففت ٍسى فذ داًِ ) رذٍل 

رعذ دلیل کبّؼ ػولکزد تَعط کبّؼ ٍسى فذ داًِ در ؽزایط ثبؽٌذ، ثٌظز هیثیؾتزیي هقبدیز ٍسى فذ داًِ را هی 3ٍ 

ثبؽذ کِ ایي ػبهل ثبػج دّذ هیس خؾکی رخ هییت هَاد فتَعٌتشی، کِ در سهبى ثزٍتٌؼ رطَثتی احتوبال ثذلیل هحذٍد

هَاد ّبی هَرَد در غالف ثزای ؽَد کِ ٍسى فذ داًِ ثِ حذ پتبًغیل ثبقَُ خَد ًزعذ ثِ ػجبرتی دیگز رقبثت داًِهی

( ثیبًگز ایي ثَد کِ 2گزدد. ًتبیذ هقبیغِ هیبًگیي ؽبخـ ثزداؽت ) رذٍل فتَعٌتشی هحذٍد ثبػج کبّؼ ٍسى حذ داًِ هی
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ثبؽٌذ. دارای ثیؾتزیي هقبدیز ثزای ففت هذکَر هی  4ٍ   19ّبی ؽوبرُ دارای کوتزیي ٍ الیي 6ٍ  3ّبی ؽوبرُ الیي

(. 2ثبؽٌذ )رذٍل ثیؾتزیي هقذار ػولکزد سیغت تَدُ را دارا هی  6ٍ  3ی ؽوبرُ ّبکوتزیي ٍ الیي 1ٍ  17ّبی ؽوبرُ الیي

گزدد ٍ اس طزفی آثیبری تکویلی اراضی دین احز کوجَد آة قبثل دعتزط عجت کبّؼ چؾوگیز در ػولکزد سیغت تَدُ هی

،  1ّبی ؽوبرُ هزثَط ثِ الیيکوتزیي ػولکزد داًِ  هغتقین ٍ هخجت در افشایؼ ؽبخـ ثزداؽت ٍ افشایؼ تَلیذ داًِ دارد.

ثَد. ثز اعبط ًتبیذ هقبیغِ هیبًگیي 19ٍ  3،  13ّبی ؽوبرُ ٍ ثیؾتزیي ػولکزد داًِ ثِ تزتیت هزثَط ثِ الیي  7ٍ   17

هؾخـ ؽذ کِ ففبتی هخل هحتَای آة ًغجی، تؼذاد غالف، ؽبخـ ثزداؽت ٍ تؼذاد ؽبخِ افلی ثز ػولکزد اقتقبدی 

ّبیی کِ دارای ػولکزد ثبالیی ثَدًذ، ایي افشایؼ کبّؼ یب افشایؼ ػولکزد ؽذًذ ثطَریکِ الیي تبحیزگذار ثَدًذ ٍ ثبػج

تَاى ثبؽٌذ. ثٌبثزایي ایي ففبت را هیتحت تبحیز ففبتی ّوچَى هحتَای آة ًغجی، تؼذاد غالف ٍ ػولکزد سیغت تَدُ هی

-د. ثزای ففت رٍس تب رعیذگی فیشیَلَصیک الیيثِ ػٌَاى هؼیبرّبی هَحز در گشیٌؼ در ؽزایط گزم ٍ خؾک پیؾٌْبد ًوَ

 (. 2ثبؽٌذ ) رذٍل ثِ تزتیت کوتزیي ٍ ثیؾتزیي هقبدیز هی  19ٍ   14ّبی ؽوبرُ ٍ الیي  4،  18ّبی ؽوبرُ 

دارای ثیؾتزیي هقذار ففت رٍس  2ٍ  4ّبی ؽوبرُ ثِ تزتیت دارای کوتزیي ٍ الیي 19، 12ّبی ؽوبرُ الیي 2هطبثق رذٍل 

 17، 6ّبی ؽوبرُ ( ًؾبى داد کِ الیي2هقبیغِ هیبًگیي ففت رٍس تب گلذّی ) رذٍل  ثبؽٌذ.دّی هیرفذ غالفد 50تب 

  دارای ثیؾتزیي هقذار ثَدًذ. 8ٍ  5، 4ّبی ؽوبرُ دارای کوتزیي ٍ الیي

 
 وتایج مقایسه میاوگیه صفات مختلف در ضزایط تىص رطًبتی -2جذيل 

 ٍسى فذ داًِ ارتفبع ثَتِ تؼذاد غالف تؼذاد ثذر تؼذاد ؽبخِ افلی فزػیتؼذاد ؽبخِ هحتَای ًغجی آة الیي

1 C66/21 A-F33/7 B-D 73/1 A-E67/18 A-C44/16 A-E13/24 D66/33 

2 AB33/29 A-F53/7 A
-
C46/2 A-E46/17 A-C53/16 B-E86/21 CD66/34 

3 AB33/32 A-F24/7 CD53/1 AB73/21 A64/21 A-E46/24 AB44 

4 AB33/28 
A-D46/9 A-C46/2 C- E73/15 A-C64/15 A-C86/25 A66/44 

5 AB33/31 F96/5 A-C46/2 A-E66/17 A-C73/16 B-E46/22 AB39 

6 AB29 A-F46/7 D33/1 A46/22 A93/21 AB26/26 AB44 

7 AB33/34 B-F73/6 A-D93/1 C-E86/14 A-C46/16 B-E86/22 D33/33 

8 AB66/31 A-F64/7 A-C24/2 DE44/14 BC46/14 B-E46/22 AB33/39 

9 BC33/26 A44/9 A-D93/1 A-E44/24 A53/21 A-D23/25 AB38 

10 AB66/34 A-F8 A-c13/2 A-E24/19 A-C93/18 A13/29 AB66/37 

11 BC26 C-F66/6 B-D64/1 A-E84/17 A-C44/17 A-D25 BC33/37 

12 A-C27 A-E86/8 A-D93/1 E24/14 A-C46/16 A-E53/24 AB33/39 

13 A66/33 A-F93/7 A-C13/2 A-C84/24 AB33/24 B-E44/21 E66/21 

14 AB66/31 EF33/6 B-D73/1 C-E66/15 A-C66/15 E84/18 F33/18 

15 AB66/29 A-F86/7 A-D86/1 A-E53/19 A-C66/17 DE73/19 E33/21 

16 A-C28 D-F46/6 B-D73/1 B-E46/16 A-C73/15 B-E64/24 E66/21 

17 BC26 A-C24/9 A46/2 B-E13/16 C24/13 B-E93/24 EF66/19 

18 AB29 AB3/9 A26/2 C-F26/15 A-C13/15 A-E33/23 EF66/24 

19 A33/33 C-F66/6 B-D84/1 A-D26/24 A-C73/19 CD86/19 E33/22 

20 AB29 A-D9 B-D84/1 A-E67/18 A-C33/18 C-E24 EF33/19 

 ثبؽذ.دار هیحزٍف هؾبثِ ثِ هؼٌی ػذم تفبٍت هؼٌی

 



 

5 

 

 

 طًبتیوتایج مقایسه میاوگیه صفات مختلف در ضزایط تىص ر -2امه جذيل اد

 رٍس تب گلذّی دّیدرفذ غالف 50رٍس تب  رٍس تب رعیذگی  ػولکزد داًِ سیغت تَدُ ؽبخـ ثزداؽت الیي

1 BC88/44 F54/89 G44 AB66/83 AB63 A-C33/47 

2 A-C59/49 EF54/95 E-G54/47 AB33/84 AB66/63 A-C66/48 

3 C93/42 A181 A66/77 AB33/86 BC66/61 A-C33/47 

4 AB88/51 C-F67/113 B-F59 B66/82 A33/64 A51 

5 A-C99/47 B-E33/127 A-E66/64 AB66/83 A-C62 AB66/54 

6 C82/43 A67/174 AB66/75 AB85 A-C66/62 C33/46 

7 A-C46/49 EF96 E-G47 AB87 AB66/63 A-C33/49 

8 BC98/44 C-F114 D-G33/49 B66/82 AB66/63 A51 

9 BC26/44 A-C67/152 A-D67 AB85 AB63 ABC66/49 

10 A-C54/46 A-C154 AB54/71 AB85 BC33/61 A-C49 

11 BC93/44 A-D33/143 A-E63 AB66/84 AB66/63 
BC47 

12 A-C98/48 B-E54/125 A-E61 AB66/83 C33/64 A-C33/49 

13 A-C51/46 AB24/168 A78 B83 AB33/63 A-C33/48 

14 A-C85/46 C-E114 C-G33/53 A88 AB63 A-C66/49 

15 A-C32/47 B-E67/127 A-E67/64 
B66/82 BC66/61 A-C33/48 

16 A-C16/47 A-E54/137 A-E54/64 AB33/85 BC66/61 A-C33/48 

17 A-C41/49 F67/87 FG43 AB66/83 ABC66/62 BC47 

18 A-C93/47 DF145 
D-G54 B33/82 ABC66/62 A-C33/48 

19 A79/52 A-D146 A77 AB33/85 BC33/61 A-C66/48 

20 BC14/45 A-C33/152 A-C68 AB84 AB63 A-C66/48 

 ضزیب تغییزات صوًتیپی ي فىًتیپی، پذیزیيراحت

ٍ سیغت تَدُ ٍ ػولکزد داًِ ٍسى فذ داًِ، ػولکزد  پذیزی هزثَط ثِ ففبتٍراحت ًؾبى داد کِ ثبالتزیي (3رذٍل ) ًتبیذ

تَاى ًتیزِ گزفت کِ هی ثَدُ اعترٍس تب رعیذگی، رٍس تب گلذّی ٍ تؼذاد غالف  تبپذیزی هزثَط ثِ ففکوتزیي ٍراحت

پذیزی خقَفی پذیزی ػوَهی ثِ خَثی ٍراحتٍراحت اگز چِ ثبؽذ.هیشاى اًتقبل ًغجی ففبت اس ٍالذیي ثِ ًتبد ثبال هی

-ففبت اس ٍالذیي ثِ ًتبد هیًغجی ثْتز ب ثبال ثَدى هیشاى آى هؼزف اًتقبل تَاًذ عْن صًتیکی تٌَع را هؾخـ ًوبیذ، اهًوی

صًَتیپ ًخَد سراػی اظْبر کزدًذ کِ ضزیت تٌَػبت فٌَتیپی ٍ  25، در هطبلؼِ تٌَع صًتیکی ]2[ دٍیَیذای ٍ گبیجزیبل ثبؽذ.

ّب ذ کِ ثزای ثْجَد ػولکزد اس آىصًَتیپی ثبالی ثِ تزتیت رْت ففبت تؼذاد ًیبم در ثَتِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت هؾبّذُ گزدی

 ثِ ًحَ هفیذی اعتفبدُ کزدًذ. 

اقذام ثِ هحبعجِ ضزیت تغییزات صًَتیپی ٍ فٌَتیپی  هختلف، هَرَد در ففبتفٌَتیپی ٍ صًَتیپی رْت تؼییي هیشاى تٌَع 

زایت تغییزات صًَتیپی را ضزیت تغییزات صًَتیپی ثَد. ثبالتزیي ض اس تزگثشر گزدیذ. در کلیِ ففبت ضزیت تغییزات فٌَتیپی

درفذ  50ٍ کوتزیي ضزیت را ففبت رٍس تب رعیذگی، رٍس تب  داًٍِ ػولکزد  سیغت تَدٍُسى فذ داًِ، ػولکزد  ففبت

 ثِ خَد اختقبؿ دادًذ. ذّی دّی ٍ رٍس تب گلغالف
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 فات مختلفمقادیز ضزیب تغییزات صوًتیپی، ضزیب تغییزات فىًتیپی ي يراحت پذیزی عمًمی بزای ص -3جذيل 

تغيريات ضزيب صفات

 ((%)GCV) ژنوتيپي
تغيريات ضزيب

فنوتيپي               

(PCV(%))  

 پذيزي عموميوراثت

 (%)  

 88/64 65/19 83/15 محتوای آب نسبی

 46/64 46/28 77/22 های فزعیتعداد شاخه

 18/61 87/27 84/21 های اصلیتعداد شاخه

 47/63 92/27 24/22 تعداد بذر

 51/55 55/29 41/22 تعداد غالف

 13/66 75/22 54/18 ارتفاع بوته

 89/86 42/54 74/49 وسن صد دانه

 12/52 69/14 71/7 شاخص بزداشت

 42/82 91/37 41/34 عملکزد سیست توده

 12/82 32 99/28 عملکزد دانه

 34/47 87/3 66/2 روس تا رسیدگی فیشیولوصیک

 86/65 29/3 67/2 دهیدردصد غالف 54روس تا 

 25/54 61/5 13/4 روس تا گلدهی

 وتیجه گیزی

تزیي ٍ تبحیزگذارتزیي ففبت ثز ػولکزد داًِ ثَدًذ ٍ در تَاى ثیبى کزد کِ ایي ففبت هْنثب تَرِ ثِ ًتبیذ رذٍل ثبال هی

ویت ایي خقَفیبت ثِ ًضادی رْت افشایؼ ػولکزد ثِ ایي ففبت تَرِ خبفی داؽت. اس طزفی ثب تَرِ ثِ اّّبی ثِثزًبهِ

پذیزی ثبال ٍ ثب در ًظز داؽتي ایي هَضَع کِ ایزاى یکی اس هزاکش هْن تٌَع ًخَد در ػٌَاى یک هٌجغ رذیذ تٌَع ثب ٍراحت

ّب ثؼٌَاى ػبهلی رْت اًتخبة ّب ٍ خقَفیبتؾبى ٍرَد دارد، اس آىالیي ثیيای تَاى ثب تَرِ ثِ راثطِثبؽذ هیرْبى هی

  ب اعتفبدُ کزد.ّغیزهغتقین الیي
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