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 چکيده 
 معرفی ارقاا  نژادگران د س در انتخاب و آن بر دملكرد دانه از ابزارهای اصلی به تأثیرشناخت صفات مهم گیاهی و 

ای از باش . برای تعیین ح  و دامنه بهینه صفات زرادای دا س دیام، باناال اطیدااتی گ اترده      دیم میسازگار با مناطق 
ژنوتیاپ باه ما ت     8300یروان( باا  های تحقیقات کشاورزی دیم مناطق سرد کشور )مراغه، زنجان، اردبیال و شا  ای تگاه

ات زرادی با استفاده از دو روش خطاوط مارزی و میاانگین   آوری ش . ح  و دامنه بهینه صف( جمع1375-1395سال )20
، تعا اد روز از کاشات تاا گلا هی و     داناه 100وزنگیری از جامعه دارای دملكرد باال تعیین ش . ح  بهیناه ارتفااع بوتاه،    

روز  6/92روز،  4/55گار ،   4/5متر، سانتی 8/27ترتیب دانه با خطوط مرزی به پُرش نرسی گی فیزیولوژیال و طول دوره 
روز تعیین ش . هار   7/30روز و  6/92روز،  0/62گر ،  9/4متر، سانتی 7/23ترتیب گیری بهروز و با روش میانگین 8/33و 

دو روش ح  تع اد روز از کاشت تا رسی گی فیزیولوژیال را یك ان برآورد نمودن . در حالی که در تعیین دامنه بهینه باین  
تار بارآورد   برابار گ اترده   سهشت و روش خطوط مرزی دامنه آن را به طور میانگین داری وجود دادو روش، تفاوت معنی

ین صفات برای گازینش ارقاا  دا س دیام را تعا اد روز از کاشات تاا گلا هی و         ترمهمهای اصلی، مؤلفهنمود. تجزیه به 
و انطباق بیشاتر نتاایآ آن باا    رسی گی فیزیولوژیال تشخیص داد. با توجه به دقّت باال در برآورد ح  و دامنه بهینه صفات 

 شود.های برتر توصیه میش ه در این مناطق، استفاده از روش خطوط مرزی برای انتخاب ژنوتیپارقا  معرفی
 

 های اصلی؛ ح  بهینه صفات؛ خطوط مرزی؛ صفات گیاهیتجزیه به مؤلفههای کليدی: واژه

 

 1مقدمه
ی( احتماااالا از قاا یم.Lens culinaris Medikدا س ) 

ای است که توسط ان ان اهلی ش ه است و به ترین حبوبات دانه
ها در سطح ین لگو ترمهمای آن یكی از های تغذیهدلیل ویژگی
هاای  باش . د س منبع ب یار خاوبی از کربوهیا رات  جهانی می

و  2ها، فیبرهای رژیمیپیچی ه، پروتئین، دناصر مع نی، ویتامین

                                                           
 vfeiziasl@yahoo.com نوی ن ه م ئول: *

2. Dietary fibers 

ای طبیعای بارای تغذیاه ان اان     هاک ی انسطح باالیی از آنتی
(. دا س  Erdoğan, 2015; Ninou et al., 2019باشا  ) مای 

 یمای رژ یهاا ینمنبع مقرون به صرفه از پاروتئ که  دیوه بر این
 یمهما ب ایار  نقش باش ، می یرافراد فق ی( برادرص  35 تا 22)

درحاال  یدر کشورها هایمغذیزو کمبود ر یهدر کاهش سوءتغذ
باودن شااخص گلاوگز در دا س،     ینلیال پاای  به د. توسعه دارد

مصرف آن برای افراد دیابتی، چاق و بیماران قلبی دروقی ب یار 
شود. الز  به ذکر است که دیوه بر مصارف خاوراکی   توصیه می

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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نیاز  باه دناوان خاوراا دا      برای ان ان، از دانه و کلش دا س 
داناه   یمیاییشا  یاب ترکشود. گزارش ش ه است که استفاده می

 Kumar etاسات )  یطیو مح یكیدوامل ژنت تأثیرحت تد س 

al., 2015; Ninou et al., 2019 .) 
شود و تولیا  جهاانی ایان    د س دم تاا در آسیا کشت می

باش  و کشور کانادا با تولی  میلیون تن در سال می 9/4محصول 
(. کشات  Erdoğan, 2015میلیون تن در ص ر قارار دارد )  9/1

ران رایآ است و متوسط تولی  آن در هاست که در اید س سال
درصا  آن در   8/89باشا  کاه   تن مای  77167سال اخیر،  پنآ

درص  سطح زیرکشت دا س در   8/94شرایط دیم تولی  ش ه و 
هازار هكتاار( باه صاورت دیام اسات. میاانگین         28132ایران )

کیلاوگر  در هكتاار و    539دملكرد د س در شرایط دیم کشور 
 ,Ahmadiباشا  ) وگر  در هكتار میکیل 1125در شرایط آبی 

et al., 2015a; Ahmadi, et al., 2015b; Ahmadi, et 
al., 2016; Ahmadi, et al., 2017; Ahmadi, et al., 

2019.) 
از دالیاال اصاالی کاااهش دملكاارد داا س در ب اایاری از   

از  ایمجمودااهبااا  شاا ن آنمواجااه توسااعه،درحااال یکشااورها
، پژمردگای  3، زنا  2آنتراکناوز  ،1های زی تی )برق زدگای تنش

( و غیرزی ااتی )خشااكی، 5و بییاات اسااتمفیلیومی 4فوزاریااومی
ایان دوامال   که ر و شوری( است یخبن ان، سرما، کمبود دنصر بُ
 شاود یما ل محصاو این ملكرد و د بادث کاهش قابل توجه رش 

(Kumar et al., 2014).  ین تانش ترمهمتنش خشكی یكی از
ست کاه منجار باه کااهش دملكارد      های غیرزی تی در ایران ا
ساال اخیار    پانآ شود. نتایآ میاانگین  د س در شرایط دیم می

ده  کاه دملكارد داناه ایان     آمار تولی  د س در ایران نشان می
درصا ( در شارایط    60تاا   30درص  ) 50گیاه به طور میانگین 

باا  یاب . از ساوی دیگار،   دیم ن بت به شرایط فاریاب کاهش می
مق ار د س در  دانه ی ، تولای د ستغذیهو  یارزش زراد وجود
ریاز ماننا    این گیاه در مقای ه باا غایت داناه   مان ه و  یباق کم

 Ninouبوده اسات )  اصیحگران گیاهیمورد توجه  گن   کمتر

et al., 2019.) مرسو   یهایالد س از تكنگران کنون اصیحتا
کاه   ان هارقا  استفاده کرد توسعه اصیح یبراگزینش نوترکیبی 

اماا   است، ژنی موفق دمل کردهاین روش برای برخی صفات تال
های مرسو  از دقّت باالیی در مورد صفات پیچی ه کمّی، تكنیال

 (.Kumar et al., 2015برخوردار نی تن  )

                                                           
1. Ascochyta blight 

2. Anthracnose 
3. Rust 

4. Fusarium wilt 

5. Stemphylium blight 

هاای باه  ای در برناماه بررسی صفات زرادی از اهمیت ویژه
یح کاه پژوهشاگران اصا   طاوری باه  ،باشان  نژادی برخوردار مای 

ین دوامال بارای انتخااب    تار مهمگیاهان از این صفات به دنوان 
یی مطلوب، ارزش تجااری  آهایی با سازگاری مناسب، کارژنوتیپ

خوب و داشتن تقاضا برای مصارف خاص در اه اف اصیح یاال  
(. معماوالا  Rahimi et al., 2016کننا  ) نباات اساتفاده مای   

  تعا اد روز از  اصیحگران گیاهان از صفات زرادی دا س ماننا  
کاشت تا گل هی و رسی گی فیزیولوژیكی، ارتفاع بوتاه، طاول و   
درض برگ، دملكرد زی تی و تع اد غایف در بوتاه باه دناوان     
معیارهایی برای انتخاب غیرم تقیم ارقاا  پرمحصاول اساتفاده    

کنن . به بیان دیگر، تحت شرایط دیم دملكرد بااالی دا س   می
شود که دارای دوره رشا  رویشای   میهایی دی ه در ارقا  و الین

و زایشی کوتاه، سردت رش  باال، تع اد غیف در بوته، تع اد دانه 
 ,.Rahimi et alباشان  ) بااالیی مای   داناه 100وزندر غیف و 

2017 .) Vaezi (2015) دملكرد دانه بیشترین گزارش کرد که
دار را با صفات شاخص برداشت، تع اد همب تگی مثبت و معنی

منفی و همب تگی در بوته، دملكرد بیولوژیال و ارتفاع بوته  نیا 
درصا  گلا هی و    50دار با صفات تع اد روز از کاشات تاا   معنی

در هاای دیرگال و دیاررس    ژنوتیاپ  یعنی دارد،زمان رسی گی 
نژادگاران  بهن . بر این اساس، از دملكرد کمتری برخوردارد س 

انا  کاه بارای    قیا ه این د های گیاهان زرادی برو فیزیولوژی ت
مناطق خشاال و نیماه   اب در اصیح ارقا  سازگار بازدهی بیشتر

آبای در  خشال، نخ ت بایا  صافاتی را کاه تحات شارایط کام      
هماراه باا   را  هاآنشناخت و سپس  ،افزایش دملكرد دانه مؤثرن 

 دملكرد دانه به دنوان معیارهای انتخاب مورد استفاده قارار داد 
(Kanouni, 2003زیرا ،)     صفات مورفولوژیال باه ساادگی و باا
در مقای اه باا دملكارد داناه     گیری بوده و ت زیاد قابل ان ازهدقّ

انتخاب بر اساس ایان   ،رواز این .ی دارن یباال ن بتاا پذیریوراثت
و  جمعیات اصایحی  صفات، راه مطمئن و سریعی بارای غرباال   

 (.Ebrahimi et al., 2016) باش بهبود دملكرد می
ر اسااتفاده از صاافات گیاااهی در انتخاااب ارقااا  بااه من ااو

مطلوب برای شرایط مختلف، ابتا ا بایا  حا  مطلاوب و دامناه      
بهینه این صفات در شرایط مربوطه شناساایی و تعیاین گاردد.    

های مناسب تعیین این دامنه، اساتفاده از خطاوط   یكی از روش
 Feiziaslاست که  7و شاخص تعادل خصوصیات گیاهی 6مرزی

et al, (2003)  این روش را برای اولین بار با موفقیت در تعیین
هح  و دامنه بهینه صفات گیاهی و مقای ه ارقا  در گن   دیم ب

کار بردن . در این روش، نقاط پاراکنش باین صافت باه دناوان      

                                                           
6. Boundary lines 

7. Crop properties balance index (CPBI) 
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متغیر م تقل و پاسخ گیاه به دنوان متغیر واب ته با اساتفاده از  
وط مارزی از آن  شود که تحت دنوان خطا خطوطی محصور می

شود و طول محل تیقی دو خط مرزی سمت راست برده مینا  
گردد و چپ بانال اطیداتی به دنوان ح  بهینه صفت تعیین می

(Walworth et al., 1986با توجه به این .)    که رابطاه واقعای
بین صفات گیاهی با دملكرد گیاهان زرادی اغلب از ناوع درجاه   

اشاا  و بعاا  از محاا وده خاصاای، بماای 1دو  و یااا ساایگمو ی ی
شاود، لاذا شاناخت    افزایش صفات منجر به افات دملكارد مای   

ثر بر دملكرد اقتصادی گیااه، یكای از   ؤمح وده مناسب صفات م
ها و ارقاا   ضروریات اساسی اصیحگران نبات در انتخاب ژنوتیپ

باش . در پژوهش حاضر با اساتفاده از روش خطاوط   مناسب می
ی از جامعه دارای دملكرد باال، ح  بهیناه و  گیرمرزی و میانگین

های دا س بهااره   رفوفیزیوژیال ژنوتیپودامنه مطلوب صفات م
و از تلفیاق ایان صافات     شا   دیم در مناطق سرد کشور تعیین

های مناساب بارای ارقاا  ماورد معرفای      دیوه بر معرفی ویژگی
د س در این مناطق، وضعیت ارقا  معرفی ش ه د س دیم نیاز  

توان  مون قرار گرفت. اطیدات حاصل از این پژوهش میمورد آز
هاای اصایحی   هایی با دملكرد باال در برناماه در انتخاب ژنوتیپ

برای دستیابی به ارقا  بهااره برتار دا س دیام ماورد اساتفاده       
 در مناطق سردسیر دیم قرار گیرد. اصیحگران

 

 هامواد و روش
 آوری بانک اطالعاتیجمع

ژنوتیپ د س  8300ای با بیش از  تردهبانال اطیداتی گ
ات کشاورزی دیم مناطق سرد و نیمههای تحقیقدیم از ای تگاه

 20سرد کشور شامل مراغه، زنجان، اردبیل و شیروان باه ما ت   
( جهت تعیین حا  و دامناه بهیناه صافات     1375-1395سال )

زرادی د س بهاره دیم شامل تع اد روز از کاشات تاا گلا هی و    
داناه، ارتفااع بوتاه،     پُرشا ن زیولوژیال، طاول دوره  رسی گی فی

 آوری ش .و دملكرد دانه جمع دانه100وزن

 
 رسيم نقاط پراکنش بين صفات مورد بررسی و عملکرد دانهت

رابطه بین هر صافت باا دملكارد داناه باه صاورت نقااط        
ترسایم شا . سااپس    Excelافازار  پاراکنش باا اساتفاده از ناار    

استفاده از خطوط مرزی تعیاین   ح اکثر مح ودیت هر صفت با
گردی . برای این من ور نقاط پراکنش موجاود در هار شاكل باا     
استفاده از دو خط رگرسیونی محصور ش ، به نحوی که یكای از  
خطوط رگرسیونی در سمت چپ هر شكل و دیگاری در سامت   

دهنا ه رفاع   راست قرار گرفت. محل تیقی این دو خاط، نشاان  

                                                           
1. Sigmoid 

یط آزماایش و رسای ن باه حا اکثر     ها در شراتمامی مح ودیت
باش . این دو خط رگرسیونی خطوط مارزی نامیا ه   دملكرد می

شون . برای تعیین دقیق معادالت خطوط مارزی مرباوط باه    می
هاای آن صافت باا درن رگارفتن     هر صافت، ابتا ا تماامی داده   

به صورت صاعودی )متغیار    Excelافزار دملكرد دانه توسط نر 
هاا باه گاروه   ه( مرتب ش . سپس کل دادهواب ته یا دملكرد دان

تااایی حاا اکثر 20تااایی تق اایم شاا ن . در هاار گااروه 20هااای 
دملكرد دانه به همراه ارزش صفت مربوطه به صورت زوج مرتبه 
در یال ج ول تن یم ش . در برازش معادله رگرسایونی مرباوط   

هاایی  به سمت چپ هر شاكل )بخاش صاعودی( از زوج مرتباه    
در مقای اه باا    هاآند دانه و ارزش صفت استفاده ش  که دملكر

تایی( افزایشی بودن . برای بارازش معادلاه   20گروه قبلی )گروه 
رگرسیونی سمت راست هر شكل )بخش نزولی( بر دكس حالت 

افاازار قبلاای دماال شاا . معااادالت مربوطااه بااا اسااتفاده از ناار  
CurveExpert1.4 (  برازش شFeiziasl et al., 2010.) 

 
 دامنه بهينه صفات مورد بررسیتعيين حد و 

گیری برای این من ور از دو روش خطوط مرزی و میانگین
از جامعااه دارای دملكاارد باااال اسااتفاده شاا . در روش خطااوط 
مرزی، ح  بهینه هر صفت گیاهی )متغیر م تقل( محل تیقای  
دمود رسم ش ه از ح اکثر منحنی )محل تیقی دو خط مارزی(  

امكان دستیابی به ح اکثر دملكرد در باش  که ها میXبا محور 
من ور تعیین دامناه بهیناه هار صافت،     آن نقطه وجود دارد. به

و بااال   پاییندملكرد دانه در هر شكل به دو گروه دارای دملكرد 
بن ی معموالا اختیااری اسات و بار اسااس     تق یم ش . این گروه
گیارد. در ایان پاژوهش، مبناای تفكیاال      درف رایآ انجاا  مای  

کاه  طاوری به ،کیلوگر  در هكتار بود 700دها به دو گروه دملكر
کیلاوگر  در هكتاار دملكارد بااال و      700دملكردهای بایش از  

برای د س دیم در ن ر  پایینکمتر از آن به دنوان دملكردهای 
های مربوط باه  بودن دادهبن ی نرمالگرفته ش . شرط این گروه

و دضاویت حا اقل   بااال  دملكرد دانه در جامعاه دارای دملكارد   
درص  از بانال اطیداات در جامعاه دارای دملكارد باالسات.     40

کیلوگر  در هكتار باه   700حال با ترسیم خطی از دملكرد دانه 
دو خط مرزی سامت چاپ و    Xموازات صفت مربوطه در محور 

ایان دو نقطاه باه دناوان      Xراست قطع ش ن  که ارزش محور 
 Feiziasl etه شا  ) دامنه بهینه برای آن صفت در ن ار گرفتا  

al., 2003; Feiziasl et al., 2010 .) 
گیااری از جامعااه دارای دملكاارد باااال   در روش میااانگین

همانن  روش قبلی به صورت اختیاری دملكرد دانه به دو گاروه  
( در جامعاه  کم و زیاد تق یم ش . میاانگین صافت گیااهی )   

حا  بهیناه آن صافت    دارای دملكرد باال در هر شكل به دنوان 
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شناخته ش  که در دمل این ح  نماین ه دملكردهایی است کاه  
-ان  و با افزایش تع اد نمونهآم هدستبههای برتر توسط ژنوتیپ

ها در جامعه دارای دملكرد باال، مق ار ح  بهینه تعیین ش ه باه  
(. در ایان روش  Sumner, 1977شاود ) تر مید د ثابتی نزدیال
صفت گیاهی با استفاده از انحراف معیار جامعاه   دامنه بهینه هر

برای آن صفت تعیین  X±SDدارای دملكرد باال از طریق رابطه 
 (. Gomes, 1985گردی  )

باودن  هاا، آزماون نرماال   در این پژوهش، محاسبه چاارا 
ها، تمامی مشخصات آماری در بانال اطیدااتی و همچناین   داده

باه   پاایین رد بااال و  روابط باین صافات در جامعاه دارای دملكا    
از طریق تجزیاه باه    Xlstat2016افزار تفكیال با استفاده از نر 

( مورد بررسای قارار گرفات. در نهایات     PCAهای اصلی )مؤلفه
خصوصیات گیاهی ارقا  د س معرفی ش ه در مناطق سردسایر  
دیم با ح  و دامنه بهینه صافات در باناال اطیدااتی باا هار دو      

 گیری مقای ه و تف یر ش .نروش خطوط مرزی و میانگی

 

 نتایج و بحث
 حد و دامنه بهينه صفات گياهی
آوری شاا ه، ارتفااع بوتااه باارای  در باناال اطیداااتی جماع  

متر سانتی 5/20های مورد بررسی د س دارای میانگین ژنوتیپ
متر و توزیع غیرنرمال بود. در ایان جامعاه   سانتی 8-39با دامنه 
متار و  ساانتی  23تاا   18باین   هاا درصا  از ژنوتیاپ   50ارتفاع 

متار بودنا .   سانتی 23دارای ارتفاع بوته کمتر از  هاآندرص  75
هاای ماورد بررسای در    درص  از کل ژنوتیاپ  25بنابراین ح ود 

متاار )حاا اکثر تااا سااانتی 23سااال زراداای، باایش از  20طااول 
(. باا اساتفاده از روش   1متر( ارتفاع داشاتن  )جا ول   سانتی53

بهینه ارتفاع بوته برای د س دیم در منااطق  خطوط مرزی، ح  
متر تعیاین گردیا . دامناه بهیناه ایان      سانتی 8/27سرد کشور 

تاا   9/10صفت در باناال اطیدااتی باا اساتفاده از هماان روش      
تیابی بااه دملكاارد دانااه باایش از متاار باارای دسااسااانتی 0/36

با در حالی که  ،(1Aکیلوگر  در هكتار محاسبه ش  )شكل 700
 1425گیری از جامعه دارای دملكرد باال )بیش از نگینروش میا

کیلوگر  در هكتار(، ح  بهیناه ارتفااع بوتاه بارای دا س دیام       
متار  ساانتی  7/27تاا   8/19متر و دامنه بهیناه آن  سانتی 7/23

تعیین گردی  که در این جامعه مطابق تعریف اولیه دملكرد دانه 
باناال اطیدااتی   (. بار اسااس   1ول دارای توزیع نرمال بود )جا  

هاا و  ساله موجود در مناطق سرد برای د س دیام، ژنوتیاپ  20
متر بیشترین دملكارد  سانتی 30ارقامی با ارتفاع بوته نزدیال به 

ای تولی  نمودن . همچنین های مزردهدانه را در شرایط آزمایش
ساانتی  11-36هایی با دامنه ارتفاع بوتاه حا ود   ارقا  و ژنوتیپ
ه مطلوبی را در مقای ه باا ساایر ارقاا  داشاتن      متر، دملكرد دان

هاای  (. بررسی ارقا  معرفی ش ه د س دیم و ژنوتیپ1A)شكل 
دها  متوساط   برتر برای مناطق سرد و معت ل کشور نشان مای 

 35، 33ترتیب سوار، شاه  محلی بهارتفاع بوته ارقا  کیمیا، بیله
( که در Sabaghpour et al., 2016باش  )متر میسانتی 34و 

طاور  مقای ه با ح  مطلوب ارتفاع بوته از طریق خطوط مرزی به
در  ،متر( اختیف داردسانتی2/7تا  2/5متر )سانتی 2/6میانگین 
ارتفاع بوته ارقا  یادش ه باا حا  بهیناه جامعاه دارای      حالی که

 3/11تاا   3/9متار ) ساانتی  3/10طاور میاانگین   دملكرد باال باه 
 ن .متر( تفاوت دارسانتی
مقای ه ح  بهینه ارتفاع بوته در دو روش خطوط مرزی و  

ساانتی 1/4عه دارای دملكرد بااال اخاتیف   گیری از جاممیانگین
متری را نشان داد که در آن ح  بهینه خطوط مارزی بیشاتر از   

-تر به ارتفاع بوته ارقاا  و ژنوتیاپ  گیری و نزدیالروش میانگین

و معتا ل باود. دامناه    های پیشرفته د س دیم در مناطق سرد 
تر از برابر گ ترده 2/3بهینه ارتفاع بوته در خطوط مرزی ح ود 

گیری بود. در این دو از طریق میانگین آم هدستبهدامنه بهینه 
-ساانتی  9/8در روش خطوط مرزی به میازان   پایینروش، ح  

متار  ساانتی  3/8گیاری و حا  بااال    متر کمتر از روش میاانگین 
(. در 1Aو شاكل   1گیری باود )جا ول   انگینبیشتر از روش می

 0/20حاا  بهینااه ارتفاااع بوتااه ) پااایینجامعااه دارای دملكاارد 
 0/39متاار( و حاا  باااال )ساانتی  0/8) پااایینمتاار(، حاا  ساانتی 
آما ه بارای کال باناال     دستمتر( دقیقاا مشابه با اد اد بهسانتی

(. شاای  دلیال   1گیری باود )جا ول   اطیداتی از طریق میانگین
درص  مشاه ات در جامعاه   70تا  60ن امر قرارگرفتن ح ود ای

هاای  باش  که میانگین و دامنه آن باه داده  پاییندارای دملكرد 
شود. نتایآ حاصال از تجزیاه و   تر میکل بانال اطیداتی نزدیال

هاای مختلاف   های مربوط به ارتفاع بوتاه باه شاكل   تحلیل داده
ه از طریق خطوط مرزی آم دستاوالا ح  بهینه به که نشان داد

های پیشارفته دا س   تر به ارتفاع بوته ارقا  و الینب یار نزدیال
انیاا ارتفااع بوتاه ارقاا  و    (. ث1Aدیم در این مناطق است )شكل 

متار( در منااطق   ساانتی 37تاا   33های برتر د س دیم )ژنوتیپ
سرد همگی در داخل و یا نزدیال به خاط مارزی دامناه بهیناه     

متار( مرباوط باه روش خطاوط مارزی قارار       ساانتی  36تا  11)
ها همگی خاارج  ارتفاع بوته ارقا  و ژنوتیپ در حالی کهداشتن ، 

-متر( حاصل از روش میاانگین سانتی 30تا  12از دامنه بهینه )

(. ایاان اماار قاباال1Aو شااكل  1گیااری قاارار گرفتناا  )جاا ول 
بودن ح  و دامنه بهینه حاصل از روش خطاوط مارزی   اطمینان

دها  کاه   ی صفت ارتفاع بوتاه در دا س دیام نشاان مای     را برا
هاای حاصال از آن   تواننا  از داده این محصاول مای   اصیحگران

هماراه ساایر صافات    دنوان الگویی در انتخاب ارقا  ج یا  باه  به
استفاده نماین . ارتفاع بوته باال دیوه بر اهمیت آن در برداشات  
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های ی افزایش ان ا ین نشانگرهاترمهمدنوان یكی از مكانیزه، به
ای هااای ذخیاارهرویشاای و فتوساانتزی گیاااه و همچنااین اناا ا 

شااود کربوهیاا راتی در گیاااه در شاارایط دیاام مح ااوب ماای  
(Sadeghzadeh- Ahari, 2016  نتایآ تحقیقات نشاان مای .)

ها و ارقا  د سی که ارتفااع بوتاه بیشاتری دارنا ،     ده  ژنوتیپ
یی و انتقاال ایان ماواد در    توانایی باالیی را در ذخیره ماواد غاذا  

 ,Rao & Yadavزمان پرش ن دانه از منبع به مخزن  دارنا  ) 

انا  کاه در   رو برخای از محققاان گازارش کارده    (. از این1988
داری باین ارتفااع   های د س، همب تگی مثبت و معنای ژنوتیپ

 Vaezi, 2015; Rahimi etبوته با دملكرد داناه وجاود دارد )  

al., 2017تفاع بوته در تعیین پتان یل دملكرد گیاه (. اهمیت ار
ین تار مهمدنوان یكی از تا ح ی است که برخی از این صفت به

صفات مورد استفاده در گزینش ارقا  مناسب برای شرایط دیام  
 (. Khan et al., 2007ان  )بینی دملكرد دانه نا  بردهو پیش

سااله، دارای  20انال اطیداتی د س در کل ب دانه100وزن
گر  باا توزیاع غیرنرماال     1/1-0/11گر  و دامنه  7/4یانگین م

 7/3ها بین درص  از ژنوتیپ 50 دانه100وزنبود. در این جامعه 
کمتار از   داناه 100وزنها دارای درص  ژنوتیپ 75گر  و  7/5تا 
گر  بود. بر این اساس، از کل جامعه ماورد بررسای حا ود     7/5

گر  )حا اکثر   7/5ش از بی دانه100وزنها درص  از ژنوتیپ 25
در جامعاه دارای   داناه 100وزنگر ( داشتن . ح  بهیناه   11تا 

گار  تعیاین    1/6تا  6/3گر  و دامنه بهینه آن  9/4دملكرد باال 
(. با استفاده از روش خطوط مرزی، ح  بهیناه  1گردی  )ج ول 

برای دستیابی به ح اکثر دملكارد داناه دا س در     دانه100وزن
ر  تعیین ش . در این روش، برای دساتیابی  گ 4/5مناطق سرد، 

کیلااوگر  در هكتااار، دامنااه    700بااه دملكردهااای باایش از   
(. 1Bگاار  محاساابه گردیاا  )شااكل  5/9تااا  7/1 دانااه100وزن

ده  که مقا ار بهیناه   نشان می آم هدستبهمقای ه برآوردهای 
درصا ( بیشاتر    10گر  ) 5/0این صفت در روش خطوط مرزی 

یری است. این افزایش برای دامنه بهیناه نیاز   گاز روش میانگین
آن  پایینطوری که روش خطوط مرزی در دامنه صادق است، به

گار  بیشاتر از روش میاانگین    4/3گر  و در دامنه بااال   9/0را 
(. با توجه به این که روش خطاوط  2گیری برآورد نمود )ج ول 

ماارزی واقعیااات موجااود در بانااال اطیداااتی را بهتاار از روش   
هاا  که رون  شكاف داده ویژه اینبه ،ده گیری نشان مییانگینم

بینای و بارازش   توان  در جامعه مورد بررسی پیشخوبی میرا به
هاای  رسا  داده ن ر می (، لذا بهFeiziasl et al., 2010نمای  )

گیاری بیشاتر   حاصل از این روش، در مقای ه با روش میاانگین 
ارقا  معرفای  دانه100وزنتوسط قابل اطمینان و استناد باش . م

 5ترتیاب  سرد کشور بهش ه کیمیا و سنا در مناطق سرد و نیمه
( که ح  بهیناه  Sabaghpour et al., 2013باش  )گر  می 6و 

از طریق خطوط مرزی تقریباا در میاانگین ایان دو    آم هدستبه
ارقا  معرفی ش ه ساپهر   دانه100وزندانه قرار دارد. 100مق ار 
 7/5و  1/4ترتیب گرم یری بهسوار در مناطق گر  و نیمههو بیل

باشان   گر  دارای دامنه بیشتری ن بت به ارقا  کیمیا و سنا می
(Sabaghpour et al., 2016    ایان موضاوع نشاان مای .)   ها

هاای مهام دا س در تولیا      باال از ویژگای  دانه100وزناگرچه 
، آیا  شمار میه بیشتر دملكرد دانه و همچنین بازارپ ن ی آن ب

سااله در باین ارقاا  ساازگار باا      20اما بر اساس بانال اطیداتی 
شاود  شرایط دیم، تغییرات زیادی از لحاظ این ویژگی دی ه نمی

شا ه دا س بارای شارایط     ارقا  معرفی دانه100وزنو میانگین 
تار  باشا . معماوالا ارقاا  دارای باذور درشات     گر  مای  2/5دیم 

ترنا ، زیارا   بر تنش خشكی ح ااس بیشتر( در برا دانه100وزن)
هاای دارای  تحت شرایط مح ودیت رطوبت )خشاكی( ژنوتیاپ  

زنی را در مقای ه با بذور درشت بیشترین میزان جوانه ،بذور ریز
دلیال   بیشتر باه  دانه100وزنهای دارای دارن . بنابراین ژنوتیپ

های محیطی ماننا  سارما و   پذیری بیشتر در مقابل تنشآسیب
دناوان  نش آبی( در جمعیت اصیحی د س هرگز باه خشكی )ت

شااون  باارای معرفاای انتخاااب نماای اارقااا  امیاا بخش و کان یاا 
(Moradi et al., 2013; Ghassemi-Golezani et al., 

از  داناه 100وزنهای انجا  گرفته، (. مطابق نتایآ پژوهش2014
دوامال   تاأثیر باشا  کاه تحات    اجزای دملكرد دانه دا س مای  

 Pakbazگیرد و مق ار ثابتی نی ات ) حیط قرار میژنتیكی و م

et al., 2014 ( دواملی مانن  نوع رقام .)Noor et al., 2019 ،)
 ,Borah(، تااراکم بااذر )Mehraban, 2017تاااریخ کاشاات )

1996; Mahmoudi, 2006  شرایط محیطی از لحاظ شا ت ،)
 ,.Panahyan-e-Kivi et alتنش خشكی و وضعیت آبی گیاه )

( در تغییاار و Ali et al., 2017ای )ایط تغذیااه( و شاار2009
 ثرن .  ؤتعیین آن م

صفت تع اد روز از کاشت تا گل هی در کل بانال اطیداتی 
روز بااا توزیااع   103تااا  34روز و دامنااه  63دارای میااانگین 

هی غیرنرمال بود. در این جامعاه، تعا اد روز از کاشات تاا گلا      
هاا  درص  ژنوتیپ 75و روز  69تا  57ها بین درص  از ژنوتیپ50

روز بودنا . بار    69دارای تع اد روز از کاشت تا گل هی کمتار از  
درصا  از   25این اساس، از کال جامعاه ماورد بررسای حا ود      

روز و  57شات تاا گلا هی کمتار از     هاا تعا اد روز از کا  ژنوتیپ
روز  69درص  دارای تع اد روز از کاشت تا گلا هی بایش از   25

اشتن . ح  بهینه ایان صافت در جامعاه    روز( د 103)ح اکثر تا 
روز  70تااا  54روز و دامنااه بهینااه آن  62دارای دملكاارد باااال 
(. با استفاده از روش خطوط مرزی، حا   1تعیین گردی  )ج ول 

بهینه تع اد روز از کاشت تا گل هی برای دساتیابی باه حا اکثر    
روز تعیاین شا . در ایان روش، بارای      55دملكرد دانه دا س،  
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کیلوگر  در هكتار، دامنه  700به دملكردهای بیش از  دستیابی
روز محاسابه گردیا     93تاا   38تع اد روز از کاشت تا گلا هی  

ده  مقا ار بهیناه ایان    (. مقای ه این اد اد نشان می1C)شكل 
درصا ( بیشاتر از    12روز ) 6/6گیاری  صفت در روش میاانگین 

ه دامنا  پاایین روش خطوط مرزی است. این افزایش بارای حا    
گیری در دامناه  طوری که روش میانگینبهینه نیز صادق بود، به

روز بیشتر از روش خطوط مرزی اما در دامناه بااال    2/15 پایین
روز کمتر از خطوط مارزی آن را بارآورد نماود. باه بیاان       0/23

دیگر، دامناه بهیناه برآوردشا ه بارای تعا اد روز از کاشات تاا        
تار از دامناه   گ اترده برابار   3/3گل هی از طرق خطاور مارزی   

(. 2گیااری اساات )جاا ول برآوردشاا ه از طریااق روش میااانگین
Azizi-Chakherchaman et al, (2010)    با مطالعاه بار روی

ژنوتیپ د س دیام بهااره در منطقاه اردبیال، تعا اد روز از      13
 Mahmoudiروز تعیین کردنا .   73تا  62کاشت تا گل هی را 

اد روز از کاشت تا گلا هی  اثر تاریخ کاشت بر روی تع  (2006)
دار گزارش کرد و در کشات معنی لیارا در شیروان خراسان شم

روز در 13روز( این صفت حا ود   67میانگین طور های بهاره )به
روز( بیشاتر باود.    54طور میانگین مقای ه با کشت انت اری )به

Shobeiri (2018)      در منطقه زنجاان تعا اد روز از کاشات تاا
روز گازارش   48و  47دو ژنوتیاپ دا س بهااره     گل هی را برای

از دو  آما ه دسات بهکرد. مقای ه این اد اد با ح  و دامنه بهینه 
ده  تعا اد روز از  گیری و خطوط مرزی نشان میروش میانگین

های تحقیقات اردبیل )اختیف صفر کاشت تا گل هی در ای تگاه
روش روز( بااه حاا  بهینااه  5روز( و شاایروان )اخااتیف  11تااا 

روز(  7گیری و در ای تگاه تحقیقات زنجان )با اخاتیف  میانگین
اماا نتاایآ هار ساه      ،باشا  تر مای به روش خطوط مرزی نزدیال

ای تگاه تحقیقات اردبیال، شایروان و زنجاان در داخال دامناه      
در بهینه تعیین ش ه از طریق روش خطوط مارزی قارار دارنا .    

روش  پاایین دامناه   کمتر از Shobeiri (2018)نتایآ  حالی که
اما نتایآ هر سه پژوهش ارا اه شا ه، در    ،باش گیری میمیانگین

-داخل دامنه بهینه روش خطوط مرزی قرار گرفتن  که این می

توان  یكی از دالیل سازگاری بهتر روش خطوط مرزی باا باناال   
 اطیداتی و ارقا  معرفی ش ه باش .

اه مای زمان گل هی یكی از مراحل کلی ی در توساعه گیا  
-کن  و در مقابل تنشباش  که در آن گیاه تولی  دانه را آغاز می

پذیرتر است. شاروع مرحلاه گلا هی از طریاق دوامال      ها آسیب
 تاأثیر شود و در گیااه دا س بیشاتر تحات     ژنتیكی گیاه القا می

باش . بر این اسااس، قارار گارفتن    محرا محیطی طول روز می
کاشت و همچناین ارتفااع از    هایها، فصول، تاریخگیاه در اقلیم

سطح دریای مختلف بادث پاسخ متفاوت گیاه به زماان گلا هی   
 Yuan et al, (2017)(. Kahriman et al., 2015شاود ) مای 

 تاأثیر بیان داشتن  که تعا اد روز از کاشات تاا گلا هی تحات      
 ,Roberts et alباشا .  ژنوتیپ و نور محیط )کیفیت ناور( مای  

داننا .  دوامل اصلی گل هی در د س می نور و دما را از (1986)
های مهم گیاهاان لگاو  در ساازگاری و    تاریخ گل هی از ویژگی

هایی با تنش خشكی و دمای باالی آخر فصال و  تولی  در محیط
باشا . در  هایی با طول فصل رویشای کوتاا مای   همچنین محیط

چنین شرایطی گل هی زودهنگا  بادث افازایش تولیا  گیاهاان    
 ,.Kahriman et alشاود )   نخاود و دا س مای   زرادای ماننا  

2015 .)Sehgal et al, (2017)   نیز به این نتیجه رسی ن  کاه
دار تعا اد روز از  تنش گرماایی و خشاكی باداث کااهش معنای     

شود. نتایآ نمودار پراکنش تعا اد  کاشت تا گل هی در د س می
روز از کاشت تا گل هی و دملكرد دانه د س در پژوهش حاضار  

هایی که دارای تع اد روز از کاشات تاا   ده  ژنوتیپشان مینیز ن
نیااز  هاااآنباشاان ، دملكاارد دانااه روز ماای 55گلا هی باایش از  

. مطاابق باناال اطیدااتی    (1C)شاكل   یابا  ت ریآ کاهش میبه
از ، بااا فاارض معرفاای ارقااامی بااا دملكردهااای باایش  ساااله20

ن تواننا  باه دناوا   هاایی مای  کیلوگر  در هكتار، ژنوتیاپ 1000
 هاا آنانتخاب شون  که تع اد روز از کاشات تاا گلا هی     اکان ی 
باش . از سوی دیگر، با گذشت هر یال روز از روز  84تا  42بین 

روز(، مقا ار دملكارد داناه دا س در      55ح  بهینه این صفت )
کیلاوگر  در هكتاار    119خط مرزی )سمت راست( باه میازان   

 اد روزهای کمتار  این کاهش در تع در حالی که ،یاب کاهش می
باش . باه  کیلوگر  در هكتار می 30 ،از ح  مطلوب برای هر روز

بیان دیگر، افزایش تع اد روز از کاشت تا گل هی در د س دیام  
برابر بیشتر از کااهش آن باداث افات     چهاراز ح  بهینه، ح ود 

شود و این امر، اثر منفای افازایش تعا اد روز از    دملكرد دانه می
را بر دملكرد دانه د س دیم در مناطق سرد و  کاشت تا گل هی

در خصاوص وجاود    دیگاران ده  که با نتایچ نشان می سردنیمه
رابطه منفی بین تع اد روز از کاشت تا گل هی باا دملكارد داناه    

 Vaezi, 2015; Kahrimanدر د س دیم کامیا مطابقت دارد )

et al., 2015; Ghanem et al., 2017; Rahimi et al., 

2017   .) 
نتااایآ بررساای در مااورد صاافت تعاا اد روز از کاشاات تااا  

تااا  67هااا از رساای گی فیزیولوژیااال نشااان داد کااه دامنااه داده
ز بااود. در ایاان بانااال اطیداااتی،   رو 93روز بااا میااانگین  127
ها دارای تعا اد روز از کاشات تاا رسای گی     درص  از ژنوتیپ50

 هاا آنصا  از  در 75روز بوده و در  100تا  84فیزیولوژیال بین 
روز به ثبت رسی ه بود. ح  بهینه تع اد  100این صفت کمتر از 

روز از کاشت تا رسی گی فیزیولوژیال در جامعه دارای دملكارد  
(. 1روز تعیین ش  )ج ول 100تا  85نه روز با دامنه بهی 93باال 

بررسی این صفت با روش خطوط مرزی نیز نشاان داد کاه ایان    
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( که این مقا ار دقیقااا مشاابه    1Dكل روز است )ش 93ح  برابر 
من اور  گیری باود. باه  با ح  بهینه تعیین ش ه از روش میانگین

کیلوگر  در هكتار، دامنه  700دستیابی به دملكردهای بیش از 
روز بارآورد   117تاا   72بهینه با استفاده از روش خطوط مرزی 

گیاری و در  روز کمتر از روش میانگین 13 پایینش  که در ح  
روز بیشتر از روش یادش ه بود. مطاابق ایان نتاایآ،     17  باال ح

تار از  برابر گ ترده سهاز روش خطوط مرزی  آم هدستبهدامنه 
(. نتاایآ تحقیقاات نشاان    2گیری اسات )جا ول   روش میانگین

ده  اگرچه د س برای شروع مراحل زایشی نیااز باه دماای    می
امااا یكاای از  ،گااراد( دارددرجااه سااانتی 18باااالتری )باایش از 

یی کاه باا کمباود آب و    هاناهای مهم این گیاه در مكاستراتژی
دمای باال مواجه ه اتن ، فارار از خشاكی از طریاق شاروع باه       

ر نتیجاه پیاری زودرس و   گل هی و ظهور غایف زودهنگاا  و د  
 Shrestha et al., 2006; Roy etباش  )هنگا  میرسی گی زود

al., 2012; Ghanem et al., 2017 .)Sehgal et al, 

ناا  کااه بااروز تاانش خشااكی در مرحلااه  گاازارش کرد (2017)
روز تعا اد روز از   28تاا   9ها به م ت غیف پُرش ندرص ی 75

با وقوع تانش   در حالی که ،ده کاشت تا رسی گی را کاهش می
تاا   40گرمایی در این مرحله، تع اد روز از کاشت تاا رسای گی   

طور همزمان خشكی و گرما( بهروز و با تلفیق این دو تنش ) 57
دها  اوالا تعا اد   روز کاهش یافت. این نتایآ نشان می 74تا  50

 تاأثیر روز از کاشت تا رسی گی در د س، دیوه بر این که تحت 
ها قرار دارد، به تنش خشكی و گرمای آخر فصل نیز ب تگی ژن

توان با تن یم تاریخ کاشت آن را کنتارل  دارد که تا ح ودی می
ایاران کاه مرحلاه     سارد نیماه . ثانیاا در دیمزارهاای سارد و   کرد

های خشكی و گرمای آخار فصال   زایشی د س مصادف با تنش
شود. بر می ترها زودرسمن ور فرار از این تنشباش ، گیاه بهمی

هایی که در شرایط تنش خشكی، رش  خاود  این اساس، ژنوتیپ
ن ، بار اسااس   را ت ریع نموده و زودتر باه مرحلاه زایشای برسا    

بااالیی را تولیا  خواهنا  کارد و     مكانیز  فرار از تنش، دملكرد 
با افزایش تع اد روز از کاشات تاا رسای گی در چناین      ،دكسبر

یاب  و بین این شرایطی، دملكرد دانه د س به ش ت کاهش می
 Amanullah& دو ویژگاای همب ااتگی منفاای وجااود دارد )

., 2014et alTadesse Hatam, 2000;  ) که با نتایآ پژوهش
روز( کاامیا مطابقات    93حاضر در مح وده بیش از ح  بهیناه ) 

در شرایط ب ون تنش خشكی و گرماایی ایان    در حالی که ،دارد
 et alBicer ;2008 ,.همب تگی مثبت گازارش شا ه اسات )   

Hussan et al., 2018.) 
دامنه تغییرات ثبت ش ه برای صافت طاول دوره پرشا ن    

روز باا میاانگین    53تاا   11دااتی  باناال اطی  دانه د س دیم در
های بهاره در بخش میانی درص  از ژنوتیپ 50روز بود. ح ود 28

روز و 32تاا   28ول دوره پرش ن داناه باین   این جامعه دارای ط
درص   25روز و  32دانه بیشتر از  پُرش ندرص  با طول دوره 25

ر دستیابی من و(. به1روز قرار داشتن  )ج ول  28بقیه کمتر از 
کیلوگر  در هكتار، ح  بهینه دوره  700به دملكردهای بیش از 

روز تعیین گردیا    36تا  25روز با دامنه بهینه  31پرش ن دانه 
در روش خطوط مرزی ح  بهینه بارای   در حالی که ،(2)ج ول 

روز و دامنااه بهینااه باارای  34دسااتیابی بااه حاا اکثر دملكاارد 
تاا   14کیلوگر  در هكتاار  700دستیابی به دملكردهای بیش از 

(. مقای اه ایان ادا اد    2و ج ول  1Eروز برآورد ش  )شكل  53
ده  مقا ار بهیناه طاول دوره پرشا ن داناه در روش      نشان می

گیاری  درص ( بیشتر از روش میانگین 10روز ) 3خطوط مرزی 
حا  بهیناه، روش میاانگین    پاایین در دامنه  در حالی که ،است

روز کمتاار از روش  17دامنااه باااال  روز بیشااتر و در 11گیااری 
خطوط مرزی بارآورد شا . همچناین هماننا  صافات پیشاین،       

برابار بیشاتر از    4/3گ تره دامنه بهینه در روش خطوط مرزی 
(. طول دوره پرش ن رقم سپهر 2گیری بود )ج ل روش میانگین

 ,.Sabaghpour et alباش  )روز می 38و  36و کیمیا به ترتیب 

2013 .)Sabaghpour et al, (2016)  الیاان  16بااا ارزیااابی
ای ااتگاه تحقیقااات 9سااوار و کیمیااا در بیلااهپیشاارفته و ارقااا  

 سارد نیماه های منااطق سارد و   کشاورزی دیم از جمله ای تگاه
مورد بررسی در پژوهش حاضر، طول دوره پرش ن داناه را باین   

روز گزارش کردن . مقای ه این ادا اد باا حا  بهیناه      41تا  35
گیری نشاان مای  ین ش ه از طریق خطوط مرزی و میانگینتعی

هاای  ده  که اوالا طول دوره پرش ن دانه تماامی ارقاا  و الیان   
روز( بیشتر به ح  بهینه خطوط مارزی   37یادش ه )با میانگین 

باشن . ثانیاا طاول دوره  روز( می 3تر )با میانگین اختیف نزدیال
در داخال حا ود بهیناه    هاا و ارقاا    پرش ن دانه در تمامی الین

 در حاالی کاه   ،روز( قارار دارنا    53تا  14روش خطوط مرزی )
روز( خارج از  41سوار )رقم کیمیا و رقم بیله پُرش نطول دوره 

در  ،باشان  روز( مای  36تا  25گیری )دامنه بهینه روش میانگین
صورتی که تمامی این اد اد در دامنه بهینه روش خطوط مرزی 

روش خطاوط مارزی    کاه  شاود براین استنباط میقرار دارن . بنا
های دا س  بینی و ارزیابی ژنوتیپکارآیی ن بتاا بهتری در پیش

دیم در مورد صفت طول دوره پرش ن دانه در مقای اه باا روش   
گیری دارد. طول دوره پرش ن دانه یكی از صفات مهام  میانگین

ر آی  که مورد توجه پژوهشگران دشمار میهاصیحی در د س ب
 Shrestha etمراکز تحقیقاتی مختلف از جمله ایكااردا اسات )  

al., 2006که گیاه د س در طول دوره زایشی  (. با توجه به این
هایی کاه از  نیاز به نیتروژن و تثبیت بیشتر آن دارد، لذا ژنوتیپ

طریق تثییت نیتروژن نیاز بیشاتری از ایان دنصار را در اوایال     
های موفق باوده و دملكارد   نوتیپکنن ، ژپرش ن دانه تامین می

در  در حاالی کاه   ،نماینا  زی تی و دانه بیشتری نیز تولیا  مای  
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مراحل بع ی پرش ن دانه )نهایی( به دلیل کاهش ش ی  تثبات  
مین نیتروژن مورد نیاز أنیتروژن در شرایط دیم )تنش خشكی( ت

ی از طرق مكانی ام انتقاال مجا د انجاا      پایینهای دانه از ان ا 
رد. بنابراین وقوع تنش رطوبتی در دوره پرش ن دانه یكی گیمی
ین دوامل کاهش طول دوره پرشا ن داناه و در نهایات    ترمهماز 

(. همچناین  Kumar et al., 2013باشا  ) دملكرد دا س مای  
دیوه بر تنش خشكی و کمبود رطوبات خااا، وقاوع دماهاای     

ش گراد نیز در این دوره منجر باه کااه  درجه سانتی 32بیش از 
شود ش ی  طول دوره پرش ن دانه و دملكرد دانه در این گیاه می

(Gulmezoglu & Kayan, 2011    به طاوری کاه تحقیقاات .)
Delahunty et al, (2018)   درجاه   42نشان داد، وقوع دماای

درجاه ساانتی   25روز با دماای شابانه    پنآگراد به م ت سانتی
درص ی 45هش هش دوره پرش ن دانه بادث کاگراد، دیوه بر کا

معتق نا    Gaur et al, (2014)دملكارد داناه در دا س شا .     
درصا ی  50و دمای باال توامااا باداث کااهش    های خشكی تنش

سالیانه محصول حبوبات در سطح جهانی ش ه است. بار خایف   
های یادش ه که منجر به کاهش طول دوره پرش ن دانه در تنش

نن  آبیاری تكمیلی شون ، با استفاده از برخی دوامل ماد س می
ویژه نیتروژن )و ف فر( در شرایط مین بهینه دناصر غذایی بهأو ت

توان طول دوره پرش ن دانه و در نتیجاه دملكارد داناه    دیم می
et Kivi -e-Panahyanارقا  مختلف د س را بهبود بخشای  ) 

 &., 2010; Gulmezoglu et alHazeri Niri ., 2009; al
Kayan, 2011 .)گیااه از طاول    ،در شرایط ب ون تنش خشكی

و تجماع ماواد پارورده در آن     استدوره رش  باالتری برخوردار 
طول دوره پرش ن داناه،  که در نهایت بادث افزایش  استبیشتر 

شاود  مای وزن نهایی دانه و افزایش دملكرد دانه در واح  سطح 
(Mansourifar et al., 2012الز  به ذکر است که با طوالن .) ی

دانه، وزن نهایی داناه و دملكارد    پُرش نش ن بیش از ح  دوره 
نتایآ پژوهش حاضر نیاز نشاان داد کاه در     یاب .میدانه کاهش 
روز )و کمتر از آن( دملكارد   34های بیش از پرش ن طول دوره

طوری کاه در طاول   به ،یاب دانه د س دیم به ش ت کاهش می
 ،ده چنین اتفاقی رخ میروز نیز  34های کمتر از پرش ن دوره

روز به ازای  34اما مق ار کاهش دملكرد دانه در مقادیر بیشتر از 
ر کمتار از حا  بهیناه    برابر بیشاتر از مقاادی   2/7هر روز بیشتر، 

 (. 1Eباش  )شكلمی
 

گيری و خطوط مرزی در تعيين حد و مقایسه دو روش ميانگين
 دامنه بهينه صفات گياهی

از دو روش  آما ه دسات بهگیاهی  مقای ه ح  بهینه صفات
گیری از جامعه دارای دملكرد باال نشان خطوط مرزی و میانگین

کام و بارای    داناه 100وزنداد تفاوت در دو روش بارای صافات   
اماا   ،باشا  تع اد روز از کاشت تا رسی گی دقیقاا مشابه با هم می

در مورد صفات تع اد روز از کاشات تاا گلا هی، ارتفااع بوتاه و      
دوره پرش ن دانه نتایآ حاصل از برآورد دو روش خطاوط  طول 

بارای حا     tگیری تفااوت دارد. انجاا  آزماون    مرزی و میانگین
داری باین دو روش وجاود   بهینه صفات نشان داد تفاوت معنای 

(. همچناین دامناه بهیناه تعیاین شا ه بارای       nst=0.12ن ارد )
ت مورد صفات در هر دو روش کامیا متفاوت بود. در تمامی صفا

طاور  در روش خطاوط مارزی باه    آما ه دسات باه بررسی دامنه 
گیری بود. کمترین تر از روش میانگینبرابر گ ترده سهمیانگین 

و بیشاترین آن   داناه 100وزنبرابار مرباوط باه     دوگ تردگی با 
(. 2برابر( متعلق به طول دوره پرشا ن داناه باود )جا ول      4/3)

دامناه بهیناه    پاایین رد ح  نیز نشان داد در برآو tانجا  آزمون 
(، در *t=0.3.4درصا  )  پانآ تفاوت دو روش در سطح احتمال 

( و **t=4.5ح  باال این تفاوت در سطح احتمال یاال درصا  )  
( از لحااظ  *t=4.1درصا  )  5در دامنه بهینه در سطح احتماال  

دار بود. بنابراین به استثنای ح  بهیناه صافات کاه    آماری معنی
برآورد دو روش وجاود ن اشات، در دامناه    داری در تفاوت معنی

بهینه این صفات برآوردها از لحااظ آمااری متفااوت بودنا . باا      
یكی از مزایای استفاده از خطوط مرزی توجه به  کهاینتوجه به 

ها در بانال اطیداتی اسات، لاذا حا  و    رون  تغییرات واقعی داده
ر و تا دامنه بهینه تعیاین شا ه باا اساتفاده از ایان روش دقیاق      

باشا  و  گیاری از باناال اطیدااتی مای    تر از روش میانگینواقعی
بیشتر با ح  و دامنه بهینه ارقاا  معرفای شا ه منطباق اسات.      

Feiziasl et al, (2003)   این نتیجه را برای صفات مختلاف در
و  سااردنیمااهبانااال اطیداااتی گناا   دیاام در مناااطق ساارد و  

Sadeghzadeh-Ahari et al., (2020)  در باناااال آن را
اطیداتی نخود دیم در مناطق سرد گزارش کردن  که باا نتاایآ   

 پژوهش حاضر کامیا مطابقت دارد.

 
بررسی روابط بين صفات گياهی در دو جامعه دارای عملکررد  

 پایينباال و 

رابطه بین صفات گیاهی در جامعاه دارای دملكارد بااال از    
 اد روز از های اصلی نشان داد صافات تعا  مؤلفهطریق تجزیه به 

صاورت مثبات و   کاشت تا گل هی و تا رسی گی فیزیولوژیال باه 
درصا  از کال تغییارات     5/35اول با توجیاه   مؤلفهدار در معنی

اول در جهات   مؤلفاه درصا  از تغییارات    83بانال اطیدااتی و  
مخالف با دملكرد دانه قرار گرفتنا . یعنای باا افازایش ایان دو      

یاب . نتاایآ نشاان داد   میصفت، دملكرد دانه د س دیم کاهش 
کااه دو صاافت طااول دوره پرشاا ن دانااه و ارتفاااع بوتااه هاار دو 

دو  و  مؤلفاه درص  از تغییرات  21داری صورت مثبت و معنیبه
درص  از تغییرات کل بانال اطیداتی را توجیه کرده و تقریباا  67

 ارتباطی با دملكرد دانه ن ارن .
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(A) (B) 

  
(C) (D) 

  
(E) 

 
 
 

(، تعداد روز از کاشت تا C(، تعداد روز از کاشت تا گلدهی )B) دانه100وزن(، Aنمودار پراکنش عملکرد دانه با ارتفاع بوته ) -1شکل 

 های عدس بهاره دیم در مناطق سرد ایرانژنوتيپ( E( و طول دوره پرشدن دانه )Dرسيدگی )
Fig. 1. Scatter diagrams of grain yield with plant height (A), plant 100-seed weight (B), planting date to flowering (C), 

planting date to maturity (D) and grain filling duration (E) of  
 dryland spring lentil genotypes under cold areas of Iran 
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 گيری و خطوط مرزیحد و دامنه بهينه برخی از صفات زراعی عدس دیم با استفاده از روش ميانگين -2جدول 
Table. 2. Optimal levels of lentil agronomic characteristics using averaging and boundary lines methods 

 

 صفت
 Trait 

 گيریانگينروش مي
Averaging method 

 روش خط مرزی
Boundary line method 

اختالف حد بهينه دو 

 روش
Optimal difference of 

two methods 

 دامنه بهينه
Optimum 

levels 

حد بهينه 
Optimum level 

 دامنه بهينه
Optimum 

levels 

ضریب 

 تغييرات
C.V.% 

انحراف 

 معيار
S.D. 

حد بهينه 
Optimum level 

 متر(ارتفاع بوته )سانتی
Plant height (cm) 

23.7 4.0 16.7 19.8-27.7 27.8 10.9-36.0 4.1 

 )گر ( دانه100وزن
100 Seed weight 

(g) 

4.9 1.2 25.0 3.6-6.1 5.4 4.5-9.5 0.5 

تع اد روز از کاشت تا 

 گل هی )روز(
Date flowering 

(day) 

62.0 8.3 13.5 53.6-70.3 55.4 38.4-93.3 6.6 

تع اد روز از کاشت تا 

 رسی گی )روز(

Date maturity 

(day) 

92.6 7.5 8.0 
85.2-

100.1 
92.6 71.6-117.3 0.0 

طول دوره پرش ن دانه 

 )روز(

Grain filling 

duration (day) 

30.7 5.8 18.8 24.9-36.4 33.8 13.6-52.6 3.1 

 
 دملكرد دانه در جامعاه دارای دملكارد   کهایننكته جالب 

ها قرار نگرفت و به تنهایی م تقیا مؤلفهباال، در هیچ یال از این 
سو  جای  مؤلفهدرص  از تغییرات  6/16سو  با توجیه  مؤلفهدر 

آن )کمتار از   1مقا ار ارزش ویاژه   بودنپایینداشت که به دلیل 
از لحااظ آمااری قابال انتخااب و بحاث نی ات        مؤلفهیال( این 
دا س نیاز م اتقیا در     هدانا 100وزن(. 2Aو شاكل   3)ج ول 
قارار   مؤلفاه درص  از تغییرات این  5/14چهار  با توجیه  مؤلفه

دارد و ارزش ویژه آن هم دیمت با دملكرد دانه بود و باه دلیال   
نیاز از   مؤلفهمق ار ارزش ویژه آن )کمتر از یال( این  بودنپایین

لحاظ آماری قابل انتخاب و بحث نی ت و باه هماین دلیال در    
ده  اطیدات آن قی  نش ه است. این نتایآ نشان می (3ج ول )

د س دیم تنها ادتبار تجاری و بازارپ ن ی دارد و  دانه100وزن
دناوان  د س دیم بتوانن  از آن باه  اصیحگرانداملی نی ت که 

صفت اصلی در گزینش ارقامی با دملكرد بااال اساتفاده نماینا .    
Sadeghzadeh-Ahari et al, (2020) ای را نیاز  جهچنین نتی

نخود دیام گازارش کردنا  کاه باا نتاایآ        دانه100وزندر مورد 
 پژوهش حاضر کامیا مطابقت دارد. 

های اصلی در جامعاه دارای دملكارد   مؤلفهنتایآ تجزیه به 
د س دیام بایا  از دو صافت     اصیحگرانده  که باال نشان می

                                                           
1. Eigenvalue 

تع اد روز از کاشت تا گل هی )بیشاترین همب اتگی منفای باا     
لكرد دانه( و تع اد روز از کاشات تاا رسای گی فیزیولوژیاال     دم

هاایی باا دملكارد بااال در منااطق سارد و       برای انتخاب ژنوتیپ
(. بررسای در جامعاه دارای   2Aاستفاده نماین  )شكل  سردنیمه

همانن  جامعه دارای دملكرد باال نشان داد که دو  پاییندملكرد 
 گی فیزیولوژیاال باا   صفت تع اد روز از کاشت تا گل هی و رسی

اول قرار دارنا . در   مؤلفهدرص  از تغییرات در  32توجیه ح ود 
درصا  ایان    7/18دو  طول دوره پرش ن دانه باا توجیاه    مؤلفه
درص  از  0/17سو  نیز دملكرد دانه با توجیه  مؤلفهو در  مؤلفه

(. ارتفااع  2Bو شاكل   3قرار داشت )جا ول   مؤلفهتغییرات این 
های مؤلفهترتیب در از صفاتی ه تن  که به انهد100وزنبوته و 

مقا ار ارزش   بودنپاییناما به دلیل  ،ج اگانه بع ی قرار گرفتن 
قیا    3هاا در جا ول   مؤلفه)کمتر از یال(، نتایآ این  هاآنویژه 

که  پاییننش ه است. مطابق این نتایآ، در جامعه دارای دملكرد 
ر منااطق دیام در   دا س د  اصایحگران از اهمیت چن انی برای 

باش ، دملكارد داناه   مقای ه با جامعه دملكرد باال برخوردار نمی
با صفات تع اد روز از کاشت تاا گلا هی و ساپس تعا اد روز از     
کاشت تا رسی گی فیزیولوزیال همب اتگی مثبات و باا ارتفااع     

همب اتگی   داناه 100وزنبوته، طول دوره پرش ن دانه و سپس 
 (.2Bمنفی داشت )شكل 
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  پایيندر دو جامعه دارای عملکرد باال و  های مشتركمقادیر ویژه و درصدهای واریانس عاملهای اصلی، مؤلفهتجزیه به  -3دول ج

 عدس دیم
Table 3. Principal component analysis, eigenvalues and variability of dryland lentil genotypes in high and low 

yielding groups 
 

 صفات

 Trait 

 Low yield پایينعملکرد  High yieldعملکرد باال 

 عامل اول
First Factor 

 عامل دوم
Second Factor 

 عامل سوم
Third Factor 

 عامل اول
First Factor 

 عامل دوم
Second Factor 

 عامل سوم
Third Factor 

 تع اد روز از کاشت تا گل هی

Date flowering 
0.917 0.008 0.029 0.644 0.250 0.001 

 تع اد روز از کاشت تا رسی گی

Date maturity 
0.857 0.028 0.003 0.910 0.004 0.020 

 طول دوره پرش ن دانه

Grain filling duration 
0.024 0.462 0.103 0.218 0.493 0.043 

 ارتفاع بوته

Plant height 
0.032 0.388 0.173 0.003 0.113 0.314 

 دانه100وزن

100 Seed weight 
0.001 0.368 0.032 0.127 0.158 0.173 

 دملكرد دانه

Grain yield 
0.301 0.014 0.387 0.008 0.102 0.473 

 مقادیر ویژه

Eigenvalue 
2.1 1.3 0.9 2.1 1.1 1.0 

 تغییرات )درص (
Variability (%) 

35.5 21.1 16.6 31.8 18.7 17.0 

 
 
 

(A) (B) 

  
 

 (B) پایين( و Aعملکرد دانه و صفات زراعی عدس دیم در جامعه دارای عملکرد باال )پالت بای -2شکل 
Fig. 2. Biplot of grain yield agronomic triats of dryland lentil in high (A) and low (B) yielding groups 

PH: Plant height (ارتفاع بوته); DF: Date flowering (تع اد روز از کاشت تا گل هی); DM: Date maturity (تع اد روز از کاشت تا رسی گی);  

GFD: Grain filling duration (طول دوره پرش ن دانه); Yield: Grain yield (دملكرد دانه) 
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 گيرینتيجه
نتایآ پژوهش حاضر نشان داد، در تعیین صفت تعا اد روز  

ت تا رسی گی فیزیولوژیال د س دیم بهاره هار دو روش  از کاش
گیاری بارآورد یك اانی داشاتن  و در     خطوط مرزی و میاانگین 

نشاان داد   tکام باود. آزماون     ،تفااوت  دانه100وزنمورد صفت 
داری در بارآورد حا  بهیناه توساط ایان دو روش      تفاوت معنی
اما دامنه بهینه صفات را خطوط مرزی باا دامناه    ،وجود ن اشت

براباار( روش  سااهبراباار )میااانگین  4/3تااا  2تااری از گ ااترده
گیری برآورد نمود و از لحااظ آمااری ایان برآوردهاا در     میانگین

داری داشتن . نتایآ این پاژوهش  و باال تفاوت معنی پاییندامنه 
رونا  کلای    کاه ایان نشان داد روش خطوط مرزی با توجاه باه   

تر و گیرد، دقیقن ر میها را در بانال اطیداتی در پراکنش داده
گیری ح  بهینه و دامنه صافات را بارآورد   بهتر از روش میانگین

نمای  که این ح  ب یار نزدیال به حا  بهیناه تعیاین شا ه     می
برای ارقا  د س دیم در مناطق سرد بود. در مجموع، دایوه بار   
وجود ارتباط منطقی بین صفات زرادی و دملكارد داناه دا س    

هاا و ارقاا  مناساب    توان در انتخاب الینمی دیم، از این صفات
 برای شرایط مورد بررسی استفاده نمود.
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Introduction1 
Pulse crops play important role in supplying human food needs. Lentil (Lens culinaris Medik.) 

is probably the oldest grain legume to be domesticated and one of the most important pulse crops worldwide 
due its nutritional characteristics. Lentil is an integral part of dryland agriculture, mainly because of its 
ability to thrive comparatively well under water-limiting environments. As a result, the crop which provides 
protein-rich food and animal feed is largely grown under rainfed conditions. The major lentil producing 
countries are India, Canada, Turkey, USA, Nepal, Australia, Syria, China, Bangladesh, Iran, etc. Iran ranked 
fourth in area after India, Turkey and Canada and ninth in the production. The aim of any breeding program 
working for unpredictable and rainfed environments is to develop varieties with high and stable yields. 
Breeders take advantage of the selection for several traits to achieve maximum economic yield. The selection 
of genotypes based on indices using yield components was used by breeders for a long time. Breeders 
believe that obtaining a linear function for measurable traits could lead the selection of genotypes with better 
genetic values, but a need to include economic value and weights in this function express by many 
researchers. Simultaneous selection using characteristics with important and heritable economic values is 
more effective. Crop yield is a function of multiple variables inter-related to each other and can not be 
defined only by a single-variable equation. One of the most effective of these methods is boundary lines. 
Feiziasl et al (2003 and 2010) used this method for the first time to determine the optimum levels of plant 
(dryland wheat) characteristics and yield stability analysis. In this paper, “Boundary Lines” and averaging 
methods and are used to determine optimum levels for some traits of dryland lentil in cold areas.  
 

Materials and Methods 
 More than 8300 data for each trait were collected from national and international trials conducted under 

rainfed conditions in Maragheh, Zanjan, Ardabil and Shirvan (North Khorasan Province) DARI experiment 
stations 20 years (1996-2016). The traits considered in the analysis were: days to heading, days to 
physiological maturity, grain filling period, plant height, 100 seed weight and grain yield. The Excel 
software was used to develop a scatter diagram showing the relationship between each trait with grain yield 
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in each location. Two methods were used to determine the optimum value for a given characteristic. One is 
based on the boundary lines method where the maximum grain yield and the optimum value for the trait 
considered coincide with the crossing point of the two boundary lines. “Boundary Lines” method was used to 
determine the maximum limits of each crop characteristic. The scatter diagram is surrounded by two 
regression lines, one on the left and the other on the right called boundary lines. Then Maximum yield is 
obtained at the intersection of both boundary lines. The other approach, called averaging method, is based on 
subdividing the data into two groups: high and low yielding groups. 
 

Results and Discussion 
The boundary lines method allowed the determination of optimum levels for days to flowering, days to 

physiological maturity, duration of grain filling, plant height and 100 seed weight which were 55.4 days, 
92.6 days, 33.8 days, 27.8 centimeters and 5.4 grams, respectively. By averaging of high yielding group 
method optimums for days to flowering, days to physiological maturity, duration of grain filling, plant height 
and 100 seed weight characteristics were 62.0 days, 92.6 days, 30.7 days, 23.7 centimeters, 4.9 grams, 
respectively. These optimums were closely equivalent to those determined using the averaging method for 
one days to physiological maturity characteristic. But for other plant characteristics there were a lot of 
difference and boundary line estimated its amplitude on average 3 times wider than the averaging method. 
Principle component analysis (PCA) show that, the most important traits for selection of lentil varieties were 
days to flowering and number of days to physiological maturity. These methods could help breeders to 
determine the optimum and range for characteristics determining the adaptation of genotypes to given 
environments. Boundary lines method is more suitable for determining of characteristic’s optimum levels in 
comparison with the averaging method. 
 

Conclusion 
It can be concluded that, determining the optimum levels of some dryland lentil characteristics were 

closely equivalent in two boundary lines and averaging methods. However, in some other characteristics, the 
optimum levels were a lot of difference in estimating of boundary lines and averaging of high yielding 
groups. Because boundary lines method is considered the data distribution process and gap data in databank, 
therefore, its estimates in the optimum levels of the characteristics are more accurate and more realistic than 
the averaging of the high yielding group.  
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