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 چکیذُ
اّویت خزها تِ دلیل صادراتی تَدى آى ٍ ًیش ارسش غذایی تاال ٍ هحصَالت هتؼذد ٍ هتٌَع دیگزی است کِ . خزها یکی اس هحصَالت غذایی هْن است

اّویت ایي . تاضذهزؽ، هاّی ٍ سیة سهیٌی هیهزؽ، ًاى، تخن ارسش غذایی خزها قاتل هقایسِ تا اًَاع خطکثار، گَضت گاٍ ٍ. آیٌذاس آى تذست هی

هَجَد در هٌاطق هختلف ایزاى تِ رقن خزهای  15ّا اس تِ هٌظَر اًجام تجشیِ تِ ػاهل .هحصَل اس ًظز ارسش غذایی تِ دلیل کالزی تسیار سیاد آى است

ًتایج حاصل اس تزرسی ضزایة ػاهلی، ًطاًگز اّویت صفات  .گیزی ضذاسُّا اًذتزداری صَرت گزفت ٍ دُ صفت هَرفَلَصی در آىطَر تصادفی ًوًَِ

 . ّای هطلَب استدر گشیٌص صًَتیپ داًِ، تافت هیَُ، ٍسى هیَُ، طَل هیَُ، قطز هیَُ، ضکل هیَُ، طَل تذر ٍ قطز تذرٍسى دُ

 .ّا، گشیٌص، هَرفَلَصیخزها، تجشیِ تِ ػاهل: کلوات کلیذی

 هقذهِ

ّای دسخت خشهای هحلی هتؼذد ّؼتٌذ ٍ تِ ٍاسیتِ. لپِ، دائوی ٍ دٍ پایِ اػتدسختی تک( .Phoenix dactylifera L ؛n2; 36)دسخت خشها

ای اػت کِ دسختاًی کِ اص ًظام کـت فؼلی تِ گًَِ. (Elhoumaizi, 2002)ظ خَد تِ خَتی ػاصؽ پیذا ًوَدًذؿشایظ آگشٍاکَلَطی هحی

ؿًَذ، ایي ًظام کـت هٌدش تِ فشػایؾ طًتیکی، رخایش تَاسثی ٍ تؼشیغ آػیة یش هیلحاػ ظاّشی هغلَب ّؼتٌذ اًتخاب ٍ تکث

تاؿذ تٌذی هیّای هٌاػة گشٍُّا اص خولِ سٍؽتدضیِ تِ ػاهل Karim et al, 2010).ؿَد ّای صًذُ ٍ غیش صًذُ هیپزیشی تِ تٌؾ

کاهل گیاّاى صساػی ٍ تشسػی اثش هتقاتل هحیظ ٍ طًَتیپ کِ ًقؾ هْوی سا دس تشسػی تٌَع طًتیکی، اًتخاب ٍالذیي، تؼییي ًحَُ ت

دسخت  21هْن دس  ٍ صفات صساػی ّا، تـخیص ؿثاّت تیي طًَتیپهیضاى کلی چٌذ سیختیپظٍّؾ یک  دس(. Walton, 1971)داسًذ

-ِ، یافتي تشکیةّذف اص ایي تدضی. (Mohamed ahmed et al, 2011)هتغییش سٍیـی ٍ صایـی اسصیاتی ؿذخشها تا اػتفادُ اص ػی 

تٌاتشایي ایي   .ّا اػتتِ هٌظَس تـشیح تغییشات هَخَد دس دادُ( تِ تشتیة اّویت)ّای هؼتقلّایی اص چٌذ هتغییش تشای ایداد ؿاخص

تدضیِ تِ ّا اص عشیق پظٍّؾ تشسػی تٌَع طًتیکی اسقام تَهی خشهای ایشاى سا خْت اصالح تَلیذات ٍتؼییي استثاط طًتیکی هیاى آى

  .ػاصداهکاى پزیش هیصفات هشفَلَطیک ّا تشای ػاهل

 هَاد ٍ رٍش ّا

دُ (. 1خذٍل )گیشی اًدام ؿذطًَتیپ اص اسقام خشهای پشهصشف ایشاى تِ عَس تصادفی اًتخاب ٍ ًوًَِ 15تِ هٌظَس اًدام ایي پظٍّؾ 

ػولکشد دسخت اسصیاتی  دیشسػی ٍّای تزسی، خصَصیات هیَُ، استفاع دسخت، صٍدسػی یا صفت هشفَلَطی ؿاهل ٍیظگی

افضاس اص ًشم. ّای گشهؼیشی کـَس اًدام گشفتگیشی ّا تَػظ هشکض تحقیقات خشها ٍ هیَُتشخی اص ایي اًذاصُ  (.2خذٍل )ؿذ

XLSTAT رکش ؿذ 3آهذُ تشای ّش صفت دس خذٍل هقادیش تذػت .تشای تشسػی ّوثؼتگی تیي صفات اػتفادُ ؿذ  . 
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 گیزی ضذُصفات هزفَلَصیکی اًذاسُ -2جذٍل                        آٍری ارقام خزها                        ًام، صًَتیپ ٍ هحل جوغ -1جذٍل 

 کذ ٍاحذ صفت

 gr X1 هیاًگیي ٍصى دُ داًِ تزس

 Kg X2 هیاًگیي ػولکشد دسخت

 X3 - تافت هیَُ

 X4 - پاکَتاّی یا پاتلٌذی

 gr X5 هیاًگیي ٍصى هیَُ

 cm X6 هیاًگیي عَل هیَُ

 cm X7 هیاًگیي قغش هیَُ

 X8 - ؿکل هیَُ

 mm X9 هیاًگیي عَل تزس

 mm X10 هیاًگیي قغش تزس

 
 

 

 

 

 

 

 ًتایج ٍ تحث

تدضیِ تِ . اػتآٍسدُ ؿذُ 3هقادیش حذاقل، حذاکثش، هیاًگیي، اًحشاف اػتاًذاسد ٍ ضشیة تغییشات تشای صفات هختلف دس خذٍل 

تش، ضشایة تِ هٌظَس تفؼیش تْتش ٍ هٌغقی. ّای اصلی ٍ تا چشخؾ ٍسیواکغ صَست گشفتّا تش اػاع سٍؽ تدضیِ تِ هَلفِػاهل

چْاس ػاهل ( 4خذٍل )تا اًدام تدضیِ ػاهلی دس اسقام خشها. داس دس ًظش گشفتِ ؿذًذتِ ػٌَاى ضشایة ػاهلی هؼٌی 5/0ػاهلی تاالی 

دسصذ اص تغیشات  39/28دس ػاهل اٍل کِ . دسصذ اص تغییشات کل تیي هتغییشّا سا تَخیِ ًوَدًذ 70/76کِ هدوَػاً اصلی اػتخشاج ؿذ 

داًِ، تافت هیَُ، ٍصى هیَُ، عَل هیَُ، قغش هیَُ، ؿکل هیَُ، عَل تزس ٍ قغش تزس هثثت ٍ صفات کٌذ صفات ٍصى دُسا تَخیِ هی

کٌذ کِ دس آى صفات دسصذ اص تغییشات سا تَخیِ هی 35/24ػاهل دٍم . هٌفی ّؼتٌذػولکشد دسخت ٍ پاکَتاّی یا پاتلٌذی دسخت 

ػولکشد دسخت، ٍصى هیَُ، عَل هیَُ، قغش هیَُ، ؿکل هیَُ، قغش تزس اثش هثثت ٍ ٍصى دُ داًِ، تافت هیَُ، پاکَتاّی یا پاتلٌذی دسخت 

غییشات صفات ٍصى دُ داًِ، پاکَتاّی یا پاتلٌذی، ٍصى هیَُ، عَل دسصذ اص ت 56/13دس ػاهل ػَم تا تَخیِ . ٍ عَل تزس اثش هٌفی داسًذ

 .هیَُ، قغش هیَُ ٍ قغش تزس اثش هثثت ٍ ػولکشد دسخت، تافت هیَُ، ؿکل هیَُ ٍ عَل تزس اثش هٌفی داسًذ

 

 

 

 

 ػنا طًَتیپ هٌثغ کذ ػذدی

 ؿاّاًی A اَّاص 1

 هدَل B اَّاص 2

 تشین C اَّاص 3

 اػتؼوشاى D اَّاص 4

 صاّذی E اَّاص 5

 پیاسم F خْشم 6

 خضشاٍی G اَّاص 7

 تشحی H آتاداى 8

 دیشی I اَّاص 9

 هضافتی J تن 10

 ػَیذی K اَّاص 11

 فشػی L آتاداى 12

 گٌتاس M اَّاص 13

 دگلت ًَس N اَّاص 14

 کثکاب P اىتْثْ 15
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 گیزی ضذُهؼیار ٍ ضزیة تغییزات صفات اًذاسُحذاکثز، حذاقل، هیاًگیي، اًحزاف -3جذٍل

 ضشیة تغییشات هؼیاساًحشاف هیاًگیي حذاقل حذاکثش هتغییش

X1 10.470 5.131 7.742 1.486 19.192 
X2 145 45 73.467 22.794 31.025 
X3 - - - - - 

X4 - - - - - 
X5 14.800 4.700 8.943 2.581 28.856 
X6 4.500 2.900 3.567 0.508 14.243 
X7 2.600 1.600 2.127 0.339 15.943 
X8 - - - - - 
X9 25.920 5.886 20/916 2.488 11.893 

X10 7.410 5.350 6.460 0.508 7.858 
 کيفی هستند X8و   X3، X4 متغيير: یادآوری                        

 ّا تزای صفات ارسیاتی ضذُ در ارقام خزهاتجشیِ تِ ػاهل -4جذٍل 

   ّای اصلیتار ػاهل ّای چزخص یافتِتار ػاهل

 صفات 1 2 3 4 1 2 3 4

-0.006 -0.153 0.682 0.627 0.067 0.230 -0.035 0.907 X1 هیاًگیي ٍصى دُ داًِ تزس 

0.235 -0.176 -0.046 -0.870 0.214 -0.119 0.682 -0.566 X2 هیاًگیي ػولکشد دسخت 

-0.726 -0.276 0.228 0.329 0.529 -0.269 -0.444 0.463 X3 َُتافت هی 

0.119 0.902 0.131 0.091 -0.160 0.838 -0.289 -0.203 X4 پاکَتاّی یا پاتلٌذی 

0.817 -0.194 0.195 0.056 -0.518 0.123 0.635 0.244 X5 َُهیاًگیي ٍصى هی 

0.156 -0.388 0.598 0.086 0.147 0.027 0.428 0.571 X6 َُهیاًگیي عَل هی 

0.440 -0.217 0.414 -0.413 0.082 0.133 0.746 0.048 X7  هیَُهیاًگیي قغش 

0.351 -0.710 0.340 0.150 -0.091 -0.328 0.551 0.589 X8 َُؿکل هی 

0.045 -0.167 0.015 0.935 -0.431 -0.117 -0.413 0.730 X9 هیاًگیي عَل تزس 

-0.013 0.185 0.859 -0.046 0.428 0.597 0.259 0.409 X10 هیاًگیي قغش تزس 

 هیضاى ٍاسیاًغ 2/839 2.434 1.356 1.039 2.349 1.960 1.748 1.611

 ٍاسیاًغ تدوؼی 2.839 5.273 6.629 7.668 2.349 4.309 6.057 7.668

 

ای ٍ تدضیِ تِ اها تدضیِ خَؿِ. لَطیک دس خشها اػتفادُ ًـذُ اػتَّا تشای تشسػی صفات هَسفهتاػفاًِ تاکٌَى اص تدضیِ تِ ػاهل

ًتایح ًـاى داد کِ تٌَع  .ّا تؼیاس هغلَب تَدص آىفتٌذ کِ ًتایح حاصل اٍّؾ هَسد تشسػی قشاس گشتؼذاد اًذکی پظ ّای اصلی دسهَلفِ

ّا، ّا ٍ تیغّای اصلی هـخص ًوَد کِ عَل تشگچِتدضیِ تِ هَلفِ. ّای دسخت خشها ٍخَد داسدفٌَتیپی قاتل تَخْی تیي ٍاسیتِ

تٌذی ٍاسیتِ سا دس ػِ دػتِ هتوایض تقؼین 21ای ًیض تدضیِ خَؿِ. ًوایٌذاًذاصُ هیَُ ٍ داًِ تخؾ صیادی اص تٌَع هَخَد سا تَخیِ هی

 (.Mohamed ahmed et al, 2011)ًوَد
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 گیزی کلیًتیجِ
ّا تِ ػٌَاى سٍؿی هٌاػة دس خْت تشسػی تٌَع طًتیکی اص عشیق ًتایح حاصل اص ایي تشسػی تِ خَتی ًـاى داد کِ تدضیِ تِ ػاهل

-ای ٍ تدضیِ تاتغ تـخیص کِ اص ػایش سٍؽایي سٍؽ تِ ّوشاُ سٍؽ تدضیِ خَؿِ صفات هَسفَلَطیک کاسایی تؼیاس هٌاػثی داسد ٍ

 . تَاًذ ًتیدِ تؼیاس هغلَتی سا ایداد ًوایذّای آهاسی چٌذ هتغییشُ ّؼتٌذ هی
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Abstract  
Date is one of the important food. Date important are due to high nutritional value and other various product that take it. 

Date nutritional values are compared with kinds of nuts, beef and chicken, bread, eggs, fish and potato. The importance 

of nutritional value because it is very high in calories. In order to perform factor analysis of 15 varieties of date palm in 

different part Iran were randomly sampled and the morphological traits were measured. the results of factor coefficients, 

indicating the importance ten seed weight, texture fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit shape, seed length and 

seed  diameter in the selection of genotypes is desirable. 
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