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 یچند صفت نشیکنجد بر اساس گز يهانیسازگار در ال يهاپیژنوت ییشناسا

  

  2يسعداهللا منصور و *1يزیزاده تبرنلیز نیحس

  

  )7/2/1399 رش:یخ پذی؛ تار 27/6/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 پیژنوت ییشناسا منظوربه. است یاهیگ کینژادگران و متخصصان ژنتبه ژهیو يهايمنطقه خاص از عالقمند کیسازگار به  پیژنوت ییشناسا

 یقـات یتحق ستگاهیدر چهار تکرار در ا یکامل تصادف يهادر قالب بلوك یشیآزما ،یچند صفت نشیکنجد بر اساس گز يهانیسازگار در ال

مـواد ژنتیکـی مـورد    اجرا شـد.   1397و  1396 يهاسال در لیتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردب زمغان واقع در مرک

حـال   هـاي در (حاصل از اداره نسل 1395منطقه در سال  3مقدماتی عملکرد در  هايآزمایشبرتر از  نیال 14ارزیابی در این مطالعه شامل 

متقابـل   و اثـر  پیدو سال نشان داد که اثر ژنوت يهامرکب داده انسیوار هیشاهد بود. تجز عنواناي) و رقم اولتان بهروش شجرهبه کیتفک

اول در  مؤلفـه کنجد نشـان داد کـه دو    يهاپیژنوت پالتیبا یکیگراف هیبود. تجز داریصفات مورد مطالعه معن یتمام يسال برا×  پیژنوت

کجا/چرا بر اساس صفات مختلـف  -برتر-کدام یچندضلع يکردند. الگو هیوجصفات را ت انسیمربوط به وار راتییدرصد تغ 3/55مجموع 

عملکرد مانند ارتفاع بوته، تعداد کپسـول   يعملکرد و اجزا ریمقاد نیشتریب G8و  G3 يهاپیژنوت بیترتد نشان داد که بهکنج يهاپیژنوت

و نقشه  يشوکال، شاخص برتر يداریشاخص پا آل،دهیا پیتبا ژنو هاپیژنوت سهیپالت مقا يدر بوته و درصد روغن را داشتند. بر اساس با

 نیبهتـر  بیترتبودند، به ترسبت به رقم شاهد اولتان مطلوبن یصفات زراع ریکه از نظر عملکرد و سا G9و  G3 ،G8 يهاپیژنوت ،ییگرما

 بـراي  دیعنوان رقم جدبه یمعرف منظوربه یجیترو-یقیتحق هايآزمایشورود به  تیصفات مورد مطالعه بوده و قابل یاز نظر تمام هاپیژنوت

    کشت در منطقه مغان را داشتند.

  

  

 ییکنجد، نقشه گرما ،يصفت، سازگار×  پیپالت ژنوت يانتخاب، با :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

و آمـوزش   جیتـرو  قـات، یسازمان تحق ل،یمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردب ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق ار،یاستاد .1

  رانی(مغان)، ا لیاردب ،يکشاورز

  رانیکرج، ا ،يو آموزش کشاورز جیترو قات،ینهال و بذر، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق ،یروغن يهادانه قاتیبخش تحق ،اریاستاد .2

  h.zeinalzadeh@areeo.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

انسـان   یو صـنعت  یخوراک ازین نیمأدر ت یروغن يهادانه تیاهم

سـفانه در کشـور   أ، متنیا بل انکار است. با وجودقاریبه روغن غ

 يهادانه ییو شناسا تیریمد د،یکشورها به تول ریما برخالف سا

کمتـر توجـه شـده     یمحصوالت زراع ریبا سا سهیدر مقا یروغن

 ازیـ روغن مـورد ن  يصددر 90آن واردات حدود  جهیاست و نت

ـ 3( اسـت کشور از خـارج   کنجـد   ،یروغنـ  يهـا دانـه  نی). در ب

).Sesamum indicum L از خانواده (Pedaliaceae  نیتـر مهماز 

ــه اهــانیگ ــ دان ــفیاســت کــه روغــن آن از ک یروغن ــاال تی  ییب

ـ دل) و بـه 2برخوردار بـوده (  ـ دارا بـودن م  لی  یقابـل تـوجه   زانی

ـ  ،یدانیاکسـ  یآنت باتیترکاز جمله  يزمغذیر باتیترک  يهـا ونی

اشـباع  ریرب غچ يدهایاس زیو ن يضرور يهانهیآمدیو اس يفلز

). طبـق  28شـناخته شـده اسـت (    یروغن يهاعنوان ملکه دانهبه

 رانیـ کشت کنجد در ا ریسطح ز زانی، م2017آمار فائو در سال 

در هکتـار و   لوگرمیک 690عملکرد دانه  نیانگیهزار هکتار، م 42

 بـا وجـود  ). 11هزار تن بوده اسـت (  29دانه کنجد  دیزان تولیم

در کشور ما بـا   اهیگ نیکنجد، کشت ا ییو دارو ياهیتغذ تیاهم

باعـث   هـا تیمحدود نیرو بوده است که اهروب ییهاتیمحدود

). 22شده است ( اهیگ نیعدم رغبت کشاورزان نسبت به کشت ا

 لیخوب و پتانس تیفیبا انتخاب ارقام با ک تواندیم تیوضع نیا

). 34( ابـد یمختلف بهبـود   ییآب و هوا طیباال به شرا يسازگار

ظهور عملکـرد   يآن رقم برا یکیژنت تیظرف ،رقم کی يسازگار

 گـر، ی). از طـرف د 12متفاوت است ( يهاطیدر مح داریباال و پا

اسـت   دهیچیو پ یکمّ یژگیو کی یزراع اهانیعملکرد دانه در گ

 یزراعـ  اتیعملکـرد و خصوصـ   يااجز تأثیرتحت  شدتبهکه 

ـ ا تـأثیر از نقـش و   یلذا آگاه رد،یگیقرار م اجـزا و صـفات    نی

 اتیعمل يآنها برا نیمرتبط با عملکرد و شناخت روابط ب یزراع

  ).19است ( يضرور ينژادو به یاصالح

 ریز لیاز نظر چند صفت به دال هاپیژنوت یو بررس یابیارز

مانند عملکـرد،   یصفات مهم زراع شتری) ب1دارد:  يادیز تیاهم

ژن کنتـرل   يادیهستند که توسط تعداد ز دهیچیو پ یصفات کم

در  توانـد یمـ  یکمـ  دهیـ چیصـفات پ  ياجـزا  نی. بنـابرا شوندیم

ـ اول يهـا در نسل یتالق يبرا نیوالد ییشناسا ه مـورد انتخـاب   ی

ـ قرار بگ ـ ) 2. ردی ـ ا پیـ ژنوت کی صـفت   کیـ  يدارا فقـط  آلدهی

انواع صفات مانند  آلدهیرقم ا کیداشتن  يو برا ستیمطلوب ن

 عملکـرد  کنـار  در هم...  و هامقاومت به تنش ،یدگیرس ت،یفیک

 سـتم یس کیـ عنـوان  ) رقـم بـه  3مهم هسـتند.   نشیگز يبرا باال

نشده و اصالح  لیمستقل تشک تصف ياز تعداد فقط یکیولوژیب

 ازمنـد یآنهـا ن  انیـ صفات و روابط متقابل م يثر به درك اجزاؤم

که صـفت هـدف از    یهنگام میرمستقیغ نشیگز ي) برا4است. 

 نیتـر مهـم  ییبـه شناسـا   ازیـ است نشده  لیمختلف تشک ياجزا

  ).32است ( میرمستقیصفات غ

از  رهیچنـدمتغ  يآمـار  يهـا توسـط روش  هاپیژنوت نشیگز

بـه   هیـ چندگانـه، تجز  ونیرگرس ت،یعل هیو تجز یهمبستگ لیقب

 کنـار  در هـا روش نی. اردیگیانجام م ياخوشه هیتجز و هاعامل

تفاده از آنهـا را  هستند که اس یبیمعا يدارا هاتیمز یبرخ داشتن

صـفات   ایـ صفت  کیسازگار به  پیانتخاب ژنوت يهادر برنامه

ارتبـاط   یهمبسـتگ  هیعنوان مثال، تجز. بهسازدیخاص محدود م

 هـا پیصفات و ژنوت گریجفت از صفات را مستقل از د کی نیب

گام به گام  ونیکه شامل رگرس ونیرگرس هی. تجزکندیمحاسبه م

ـ ن است تیعل هیو تجز  رهیچنـدمتغ  يهـا روش ریماننـد سـا  ه زی

را بـدون   هـا پیاز ژنوت يادر مجموعه اتصف نیمشابه، ارتباط ب

صـفت خـاص محاسـبه     کیـ  ي) برتـر بـرا  ي(هاپ یژنوت نییتع

و  يسـازگار  ی) در بررسـ 22( يو منصـور  ی). رمضان1( کندیم

برتـر کنجـد حاصـل از     نیـ در چهـارده ال  یروابط صـفات کمـ  

 یهمراه رقم اولتـان و تـوده محلـ   به ،نیشیپ یمقدمات هايیبررس

ـ از تجز هبـا اسـتفاد   رجندیب  هیـ و تجز یاصـل  يهـا مؤلفـه بـه   هی

وزن هزار  ،یگرفتند که صفات تعداد شاخه فرع جهینت ياخوشه

وزن را در  نیشــتریدانــه، درصــد ســبز کــردن و عملکــرد کــل ب

ارقام داشتند و بر اساس صفات ذکر شده براي کشت  يبندگروه

با داشـتن برتـري از    رجندیب یتوده محل رجند،ینطقه بکنجد در م

و همکـاران   ییند. طباطباکرد هیرا توص یصفات مورد بررس رنظ

کنجـد بـا اسـتفاده از     پیـ ژنوت 27 یکیتنوع ژنت ی) در بررس27(

ــتجز ــو تجز ياخوشــه هی ــه عامــل هی ــه  جــهیهــا نتب ــد ک گرفتن
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از  یبعضـ مورد مطالعه در چهار گروه قرار دارند و  هايپیژنوت

قـرار   یخـارج  هـاي پیـ در گروه ژنوت یرانیکنجد ا هايپیژنوت

 هـاي پیآنها با ژنوت شاونديیموضوع احتمال خو نیگرفتند که ا

  را نشان داد. یخارج

 طیمحـ ×  پیاثر متقابل ژنوت نییتع يکه برا ییهاشیآزما در

ـ پاسـخ ژنوت  يالگوهـا  نیـی اغلب تع روندیکار مبه  طیمحـ ×  پی

هـا مشـکل اسـت    داده یگـ یگراف شین از نمـا بدون کمک گـرفت 

است کـه   رهیمتغچند ياهیروش تجز کی پالتيبا هی). تجز30(

صـورت  صـفت) را بـه  ×  پیـ دوطرفه (مانند ژنوت يهاانواع داده

 هـا طیمحـ  نیب یروابط درون ینشان داده و امکان بررس یگیگراف

 ). بـر 31( سـازد یرا فـراهم مـ   هـا پیژنوت نیماب یو روابط درون

 پـالت يبـا  هیـ روش، تجز نیمنحصر به فرد ا يهایژگیاساس و

 ی) معرفـ 32و کانـگ (  انیبار توسط  نیصفت که اول×  پیژنوت

ارقـام بـر اسـاس چنـد      یابیـ رزا يبـرا  يدیعنوان ابزار مفشد به

ارقام بر اسـاس صـفات خـاص     نیبرتر نییتع نیصفت و همچن

 ایـ و  یه اصـالح در برنام یتالق نیعنوان والدانتخاب به منظوربه

). 1( رودیمـ  شـمار بـه  يعنـوان رقـم تجـار   بـه  میمسـتق  یمعرف

 یکـ یژنت یهمبسـتگ  یکیگراف یابیصفت ارز×  پیژنوت پالتيبا

را  هـا پیژنوت یابی) و امکان ارز33صفات را فراهم ساخته ( نیب

). اگرچـه  32و  30( سازدیم سریبر اساس چند صفت همزمان م

ــ ــر اســاس31و همکــاران ( انی ــ(م G+GEمحاســبه  ) ب  نیانگی

ـ دادنـد کـه از    شـنهاد ی) پیطیعملکرد + اثرمتقابل مح روش  کی

 پـالت يبا GGEاستفاده شود و آن را  پالتيبا یکیگراف هیتجز

بر  یدوطرفه مبتن يهاتمام انواع داده يروش برا نیاما ا دند،ینام

×  پیـ کاشـت، ژنوت  خیتـار ×  پیهمچون ژنوت طیمح×  پیژنوت

ـ .. کاربرد دارد. تنهـا تفـاوت در ا  کود و . زانیم اسـت کـه در    نی

مختلـف   يوجـود واحـدها   لیـ دلصـفت بـه  ×  پیژنوت يهاداده

ـ ). از ا32است ( ازین هاداده يصفات، به استانداردساز روش،  نی

)، 8و همکــاران ( ی) در بــرنج، دهقــان20و همکــاران ( یمحــدث

ـ ن) در کلـزا، صـباغ  18و همکاران ( ی) و ملکشاه35ضابط ( و  ای

 ي) و عسـگر 15و همکـاران (  زادهی) در جـو، قلـ  23همکاران (

و انتخــاب  یبررســ ي) در گنــدم، بــرا4و همکــاران ( یگلســتان

صفت اسـتفاده کردنـد.   ×  پیژنوت پالتيبر اساس با هاپیژنوت

ـ ن یپژوهشگران خارج ـ از ا ریـ اخ يهـا در سـال  زی روش در  نی

انـد  ه کـرده در کنجد اسـتفاد  طیدر مح پیاثر متقابل ژنوت یبررس

روش  نیـ دربـاره اسـتفاده از ا   ی) اما تاکنون گزارش26و  17، 7(

  کنجد در کشور وجود ندارد.  يهاپیژنوت يسازگار یدر بررس

مطلـوب کنجـد و    ياهیخواص تغذ با وجود گر،یطرف د از

کشـور از   یمـ یاقل طیبه شرا اهیگ نیمناسب ا يسازگار نیهمچن

 يهـا دانـه  رینسـبت بـه سـا    اهیگ نیکشت و کار ا ،یآبجمله کم

 یزراعـت کنجـد در تمـام    شـتر یو ب اسـت  ییابتدا اریبس یروغن

صورت گرفته  یبوم يهاگذشته با استفاده از ارقام و توده انیسال

 مواد فقدان نیز و کشت نوین هايروش از گیرياست. عدم بهره

 خـاص  منـاطق  بـه  سـازگار ) جدیـد  ارقام( شده اصالح ژنتیکی

 زراعـت  نکـرد  جلوه مداناکار و عملکرد هشکا به منجر کشور،

ـ  دانـه  اهـان یبا دیگـر گ  مقایسه در کنجد اسـت. از   دهشـ  یروغن

 و غیریکنـواختی  دیررسـی،  کشـور  کنجد بومی هايمعایب توده

 هـاي الین ییراستا، شناسا نیا در. ندهست هابیماري به حساسیت

ـ  بـه  منجر تواندمی يسازگار يهاشیآزما از حاصل برتر  یمعرف

شود. هدف  یفعل یبوم يهاآنها با توده ینیگزیو جا دیارقام جد

 دبخشیام يهانیسازگار در ال پیژنوت ییپژوهش شناسا نیاز ا

 ییآب و هـوا  طیچنـد صـفت در شـرا    نشیکنجد بر اساس گـز 

  مغان بود.

  

  هاو روش مواد

  شیمحل آزما ییایجغراف تیموقع

تحقیقــات  مغــان در مرکــز یقــاتیتحق ســتگاهیمطالعــه در ا نیــا

واقع در دشـت مغـان بـا     لیکشاورزي و منابع طبیعی استان اردب

دقیقـه شـمالی و    39درجـه و   39مشخصات عرض جغرافیـایی  

از متر  60دقیقه شرقی و ارتفاع  42درجه و  47طول جغرافیایی 

بـه  گـرم و   يهـا سطح دریا انجام شد. این منطقه داراي تابسـتان 

اراي یخبندان محـدود بـا   هاي معتدل دمرطوب و زمستان نسبت

گـراد و متوسـط   درجـه سـانتی   35متوسط حداکثر دماي سـاالنه  

گـراد و متوسـط بارنـدگی    درجـه سـانتی   8حداقل دماي سالیانه 
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  1397و  1396 هايهاي هواشناسی منطقه در طول فصل رویش کنجد در سال. داده1جدول 

  
1396  1397  

  مهر  شهریور  ردادم  تیر  خرداد    مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد

 درجه حرارت کمینه

  (درجه سلسیوس)
8/16  7/19  6/20  9/18  7/11    16  1/21  7/21  5/17  9/13  

 درجه حرارت بیشینه

  (درجه سلسیوس)
4/29  4/34  9/35  7/32  9/20    1/31  1/37  6/33  9/30  3/24  

 میانگین درجه حرارت

  (درجه سلسیوس)
1/23  1/27  2/28  8/25  3/16    2/29  2/29  7/27  2/24  1/19  

  0/0  0/1  0/0  2/0  4/1    2/2  0/0  0/0  0/0  2/0  متر)(میلی بارش

  

  هاي امیدبخش کنجد. شجره مواد ژنتیکی استفاده شده در آزمایش سازگاري الین2جدول 

 ردیف شجره ژنوتیپ  کد اختصاص یافته

G1  )1(Sis) × M-19× Haj (  1 

G2  )2(Sis) × M-19× Haj( 2 

G3  )3(Sis) × M-19× Haj(  3 

G4  )1(Sis) × M-19× 2822(  4 

G5  )2(Sis) × M-19× 2822(  5 

G6  M-19 × Henj × J-142  6 

G7  TN-238) × PM× Haj(  7 

G8 TN-238) × M-19× Haj(  8 

G9 Isf  × Ch  9 

G10 Isf  × India  10 

G11  )1(Isf  × 2822  11 

G12  )2(Isf  × 2822  12 

G13  )3(Isf  × 2822  13 

Olt  14  اولتانشاهد 

G14  unknown 15 

 
 41 شـده  ثبت حرارت درجه حداکثر. است مترمیلی 250سالیانه 

مـاه  درجه در دي -5/16آن  اقلحد و تیرماه در وسیسلس درجه

ن بیشـتری  کـه  اسـت  متـر میلی 1486 ساالنه تبخیر متوسط. است

آب و  طیشـرا . اسـت هـاي تیـر و مـرداد    مقدار آن متعلق به مـاه 

در  شیآزمـا  ياجـرا  يهـا سال یط شیآزما يجرامحل ا ییهوا

  آورده شده است. 1جدول 

  شیآزما يو روش اجرا یکیژنت مواد

هاي ژنتیکی مورد ارزیابی در این بررسی شامل برترین الین مواد

بـه   کیـ هاي درحال تفکالین) حاصل از اداره نسل 14انتخابی (

قـه  منط سهمقدماتی عملکرد در  هايآزمایشاي در روش شجره

همـراه رقـم شـاهد اولتـان بودنـد      به 1395شده در سال  یابیارز

هـاي  در منطقه مغان در قالب طـرح بلـوك   شی). آزما2(جدول 
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  . نتایج آزمون خاك مزرعه آزمایشی3جدول 

 
 هامیزان ریز مغذي پتاسیم قابل جذب فسفر قابل جذب ازت کل کربن آلی آهک اسیدیته شوري

)dS/m( )pH( (درصد) )ppm( 

 Zn Fe        عمق خاك

30-0 702/0 72/7 47/17 76/2 2/0 85/1 469 14/7 94/3 

60-30 736/0 75/7 51/15 781/0 7/0 09/1 267 46/10 27/4 

  

به اجـرا   1397و  1396کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال 

  در آمد. 

مــورد  نیبــوده و زمــ یلــوم یشــیخــاك مزرعــه آزما بافــت

کشت گندم بود. قبل از کشـت آزمـون    ریقبل زدر سال  شیآزما

). زمـین  3عمـل آمـد (جـدول    موردنظر بـه  نیخاك از قطعه زم

زراعی درنظر گرفته شده در اواسط بهار شخم زده شد. کوددهی 

 بخـش  کارشناسـان  هـاي با توجه به آزمون خاك و طبق توصـیه 

 150کـود اوره و   لوگرمیک 150صورت خاك و آب به قاتیتحق

صـورت  در هکتار کود ازته به لوگرمیک 50کود فسفاته،  لوگرمیک

در هکتـار کـود    لـوگرم یک 3و  یسرك در مرحله قبـل از گلـده  

 یدر مرحلـه گلـده   یپاشمحلول صورتبه کرویکامل ماکرو و م

عـرف   ساسو بر ا ياریدور آب صورتبه ياریصورت گرفت. آب

  منطقه صورت گرفت.

ش ترفالن به نسـبت  کعلف هرز از يهامبارزه با علف يبرا

در هکتار استفاده شد. فاروکشی با ایجاد خطوط به فاصله  تریل 2

 دنیمـاه بـا رسـ   ریمتر انجام شد. کاشت در دهـه اول ت سانتی 60

کشـت   ينظـر بـرا   خاك به عدد مطلوب و مـورد  يدما نیانگیم

شـامل   یشـ یمامختلف کنجد انجام شد. هر کرت آز يهاپیژنوت

هـا  متر و فاصله بوتـه سانتی 60طوط متري، با فاصله خ 5خط  3

جـوي و پشـته    صـورت بـه متـر و  سانتی 15 تا 10روي خطوط 

 مبارزه قبیل از زراعی هايانجام شد. در طول دوره رشد مراقبت

 فصل طول در. گرفت صورت احتمالی آفات و هرز هايعلف با

از صـفات مختلـف ماننـد تعـداد روز تـا       يبردارادداشتیشد ر

کپسـول اولیـه    10 ی)، تعداد روز تـا رسـیدگ  FI( یشروع گلده

)TenC) طول دوره رشد ،(MA ) تعداد کپسول در بوتـه ،(CN ،(

ـ  PH)، ارتفـاع گیـاه (  CLطول کپسول ( کپسـول   نی)، ارتفـاع اول

)FCH) و قطر ساقه (SDفصل با توجه بـه   انی) انجام شد. در پا

 ايبا درنظر گرفتن اثرات حاشیه ها،ناختالف زمان رسیدگی الی

 خطـوط  انتهـاي  و ابتـدا  از متـر  5/0 و کنـاري  خط دو حذف با

) بـر اسـاس دو نمونـه    SW( دانـه  هزار وزن. شد انجام برداشت

عملکـرد   صـورت بـه ) SYمحاسبه شد. عملکرد دانه ( ییتا 100

 هـا نیـ ) الOCبوته محاسبه شـد. درصـد روغـن (   وزن دانه تک

سسـه  ؤم یروغنـ  يهـا بخش دانـه  شگاهیآزما در NMRروش به

شـد.   يریـ گنهـال و بـذر کـرج انـدازه     هیاصالح و ته قاتیتحق

درصـد  × ضـرب عملکـرد دانـه    ) از حاصلOYعملکرد روغن (

  روغن محاسبه شد.

  

  هاداده لیو تحل هیتجز

پرت بـا اسـتفاده    يهاداده یینخست شناسا يآمار هیتجز براي

) صـورت گرفــت. سـپس نرمـال بــودن    16از آزمـون گـراب (  

) 25( لـک یو - رویرد دانـه توسـط آزمـون شـاپ    عملکـ  يهاداده

 یشیآزما يخطاها انسیوار یکنواختیآزمون  برايشد.  یبررس

ـ ) استفاده شـد. تجز 6از آزمون بارتلت (  بـر  هـا مرکـب داده  هی

با درنظر گرفتن اثر سـال   یکامل تصادف يهاطرح بلوك ساسا

) 24( 1/9نسـخه   SAS افـزار توسط نرم یعنوان عامل تصادفبه

ـ انتخاب مـدل مناسـب تجز   برايگرفت. صورت   یکـ یگراف هی

ـ  هیـ توج را هـا داده انسیـ وار نیشـتر یکـه ب  پـالت يبـا  از  د،کن

  استفاده شد: ریز يپارامترها

    هاداده لیداده: بدون تبد لینوع تبد  -1

 ایبر اساس انحراف استاندارد تستر  2: مدل يبنداسینوع مق  -2
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در  کسـان ی يواحـدها از  يبرخـوردار  براي) SD( کننده آزمون

  صفات

 پـالت يبر اسـاس تسـتر و بـا    حیتصح: هاداده حینوع تصح  -3

  G+GEاطالعات  يحاو

کـه   بر اساس تسـتر  يبنداسیمنفرد: مق ریبه مقاد هینوع تجز  -4

مربـوط بـه    ژهیـ و يطور کامل بـه بردارهـا  در آن مقدار منفرد به

 ازیـ تسـترها مـورد ن   قیـ دق سهیمقا يکه برا شودیم میتستر تقس

  ).F=0است (

متفـاوت هماننـد    يکـه واحـدها   ییهـا داده يسر يمدل برا نیا

چند صفت دارنـد مناسـب اسـت     يصفت برا×  پیجدول ژنوت

 GGE افـزار بـا اسـتفاده از نـرم    یکـ یروش گرافبـه  هی). تجز32(

رسـم نقشـه    ي) صـورت گرفـت. بـرا   30( 3/6نسخه  پالتيبا

  استفاده شد. )R )21افزار از نرم ییگرما

  

  و بحث جینتا

 یتمـام  يبـرا  پیـ مرکب نشان داد کـه اثـر ژنوت   انسیوار هیتجز

 زیـ سال ن×  پیبود. اثر متقابل ژنوت داریصفات مورد مطالعه معن

  ).4بود (جدول  داریصفات معن یتمام يبرا

کنجد نشان داد که دو  يهاپیژنوت پالتيبا یکیگراف هیتجز

 انسیـ ربوط به وارم راتییدرصد تغ 3/55اول در مجموع  مؤلفه

درصد مربـوط بـه    1/32 راتییتغ نیکردند. از ا هیصفات را توج

  ).1دوم بود (شکل  مؤلفهدرصد مربوط به  2/23اول و  مؤلفه

ـ بر اساس صـفات مختلـف ژنوت   یچندضلع يالگو  يهـا پی

درك  يالگـو بـرا   نینشان داده شده است. از ا 1کنجد در شکل 

آسـان   صیتشـخ  يبـرا  و در واقـع  کجـا/چرا -برتر-مفهوم کدام

) و چـرا مناسـب   ی(صـفت  یطـ یچه مح يبرا پیکدام ژنوت نکهیا

 پیـ ژنوت 15 پـالت ي. بر اساس نمودار بـا شودیاست، استفاده م

عملکـرد   ریمقاد نیشتریب G8و  G3 يهاپیژنوت بیترتبه نجدک

عملکرد (ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوتـه و درصـد    يو اجزا

 يدارا G2 پیـ ژنوت نی). همچنـ 1کل روغن) را نشان دادند (شـ 

 خیتـار  نیکمتـر  G13 پیـ طـول دوره رشـد بـود. ژنوت    نیکمتر

ـ  فـاع ارت نیکمتر G14را داشت و  هیده کپسول اول دنیرس  نیاول

 نیانگیـ م یموضوع با بررس نیخود اختصاص داد. اکپسول را به

رقم شـاهد   گاهی). جا5بود (جدول  تأییدقابل  زیدوساله صفات ن

دهنـده ارزش  بود که نشـان  پالتينمودار با انهیع در ماولتان واق

طـور  اکثر صفات مورد مطالعه بود. همـان  يرقم برا نیمتوسط ا

 ،یشـروع گلـده   خیصـفات تـار   استمشخص  پالتيکه در با

ـ  ه،یده کپسول اول یدگیرس خیتار  نیطول دوره رشد و ارتفاع اول

 زیصـفات متمـا   ریاز سـا  نیریـ صورت عالمت خط زکپسول به

 يبردار برا يسازامر استفاده از عملگر معکوس نیا لیهستند. دل

ـ . ابـوده، اسـت  کمتر آنها مطلـوب   ریکه مقاد یصفات  یژگـ یو نی

و  اسـت  آن متنـاظر  افزارو نرم پالتيبا GGEمخصوص روش 

 يهـا روش ریبـا سـا   سهیروش را در مقا نیا زینقطه قوت و تما

بـه   هیـ روش تجز ایو  AMMIمانند  يو سازگار يداریپا هیتجز

عنوان مثـال در مطالعـه   ). به30( سازدیم انینما یاصل يهامؤلفه

 نشیگـز  يبـرا  یاصل يهامؤلفهبه  هی) از روش تجز13( يغفار

 یو فرخـ  يسه جانبه آفتابگردان و در مطالعـه غفـار   يدهایبریه

 تیـ ورد قابلآبـر  يبـرا  یاصل يهامؤلفهبه  هی) از روش تجز14(

 ییاکـار  با وجودآفتابگردان استفاده شد.  يهانیال يریپذبیترک

 يسـاز عدم امکـان معکـوس   لیدلروش در مطالعات آنها، به نیا

کمتـر آن   ریصفات مانند طول دوره رشـد کـه مقـاد    یبردار برخ

 یمثبت و منف يهایوجود انواع همبستگ نیمطلوب بود و همچن

ــا ــا  نی ــا س ــز  ریصــفت ب ــدق نشیصــفات، انجــام گ ــدون  قی ب

و خطـا همـراه    يبردار صفات مربوطه با دشـوار  يسازمعکوس

  است.  

از چه نظر نامطلوب است در شـکل   پیکدام ژنوت پالتيبا

بـا   پـالت يبـا  GGEروش  یژگـ یو نینشان داده شده است. ا 2

کـه   ییهـا پیـ ژنوت شـود یعالئم صفات باعث م يسازمعکوس

چنـد صـفت دارا هسـتند در     ای کی يبرا را هاارزش نیترنییپا

 پیـ ژنوت نیحاصـل، نشـان داده شـوند. بنـابرا     یچند ضلع رأس

G14 پیعملکرد، ژنوت ياکثر صفات عملکرد و اجزا يبرا G13 

ـ   يبـرا  G3 پیـ قطـر سـاقه، ژنوت   يبرا کپسـول و   نیارتفـاع اول

و  یشـروع گلـده   خیتـار  یکیصفات فنولـوژ  يبرا G9 پیژنوت

 .بودنـد  برخـوردار  هاارزش نیاز کمتر هیده کپسول اول یدگیرس
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تعداد روز تا شروع : FI؛ هاي کنجدچرا بر مبناي چند صفت در ژنوتیپ کجا/- برتر- پالت و نمایش الگوي کدام. تجزیه گرافیکی باي1شکل 

ارتفاع گیاه، : PHطول کپسول، : CLتعداد کپسول در بوته، : CNطول دوره رشد، : MAکپسول اولیه،  10تعداد روز تا رسیدگی : TenCگلدهی، 

FCH :ارتفاع اولین کپسول ،SD: قطر ساقه، SW :وزن هزار دانه ،SY :عملکرد دانه ،OC: و درصد روغن OY :عملکرد روغن  
  

  
  

تعداد روز تا : TenCتا شروع گلدهی، تعداد روز : FI؛ پالت و نمایش الگوي کدام ژنوتیپ براي کدام صفت بد است. تجزیه گرافیکی باي2شکل 

، ارتفاع اولین کپسول: FCHارتفاع گیاه، : PHطول کپسول، : CLتعداد کپسول در بوته، : CNطول دوره رشد، : MAکپسول اولیه،  10رسیدگی 

SD: قطر ساقه، SW :وزن هزار دانه ،SY :عملکرد دانه ،OC: و درصد روغن OY : عملکرد روغن  
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ـ مزا 2و  1 يهـا همزمان شکل یبررس نیبنابرا  کیـ  بیـ و معا ای

در  توانـد ی. اطالعات حاصل از آنهـا مـ  دهدیرا نشان م پیژنوت

به کشاورزان مورد  هیتوص ایو  يریگدورگ يبرا نیانتخاب والد

  ).32و  30( ردیاستفاده قرار گ

 ،یشروع گلـده  خیبر اساس صفات تار هاپیژنوت يبندرتبه

در دانــه و عملکــرد دانــه در  طــول دوره رشــد، تعــداد کپســول

ــکل ــاش ــا 6و  5، 4، 3 يه ــت. در ا  شینم ــده اس ــداده ش  نی

محور قرمز رنگ موسـوم بـه محـور صـفت کـه از       ها،پالتيبا

بـراي مطلـوب ارزش آن صـفت را     کندیم عبور پالتيمرکز با

عمـود بـر محـور صـفت      گـر یرنـگ د  ی. خط آبدهدیش مینما

) اسـت. تمـام   GEفت (در صـ  پیـ دهنده اثـر متقابـل ژنوت  نشان

ـ واقـع در سـمت نزد   يهـا پیژنوت  يدارا کـان یبـه محـور پ   کی

ــاارزش ــتریب يه ــرعکس   ش ــتند و ب ــفت هس ــط آن ص از متوس

 يهـا ارزش يدارا کانیواقع در سمت متقابل نوك پ يهاپیژنوت

ــط   ــر از متوس ــتند (  آنکمت ــفت هس ــه32ص ــال  ). ب ــوان مث عن

د و در هسـتن  ررسیـ د 4و  3در شـکل   G7و  G9 يهـا پیژنوت

 نیهمـ مخـالف آن قـرار دارنـد و بـه    مـه یو ن کانیسمت متقابل پ

تعـداد   نیکمتر 6و  5در شکل  G13و  G14 يهاپیژنوت بیترت

اسـاس از نظـر    نیکپسول در بوته و عملکرد دانه را داشتند. بر ا

، از نظـر  G2و  G13 يهـا پیـ ژنوت یشروع گلـده  خیصفت تار

، از نظـر صـفت   G13و  G2 يهاپیصفت طول دوره رشد ژنوت

، و از نظر صفت عملکـرد دانـه   G8و  G3تعداد کپسول در بوته 

G3  وG8 .مطلوب بودند 

دو صـفت عملکـرد    يطور همزمان بـرا به هاپیژنوت یابیارز

و عملکرد دانـه و طـول دوره رشـد     یشروع گلده خیدانه و تار

ـ نشان داده شده است. ا 8و  7 يهادر شکل بیترتبه کـار بـا    نی

آنهـا در   انـه یکـردن نقطـه م   دایـ و پ گریاتصال دو صفت به همد

ـ ). بـر ا 32اسـت (  ریپذامکان پالتيبا GGE هیتجز اسـاس،   نی

عملکـرد دانـه و    نیشـتر یب بیترتبه G7و  G9 ،G3 يهاپیژنوت

طـور همزمـان داشـتند    را به یتعداد روز تا شروع گلده نیکمتر

ــژنوت نی). همچنــ7(شــکل  ــه G3و  G9 ،G7 يهــاپی ــترتب  بی

طـول   ایـ  یدگیتعداد روز تا رس نیعملکرد دانه و کمتر نیشتریب

). صــفات 8(شــکل  دطــور همزمــان داشــتنرا بــه شیــدوره رو

 و طــول دوره رشــد معمــوالً یماننــد شــروع گلــده کیــفنولوژ

 زین شیآزما نی). در ا6با عملکرد دارند (جدول  یمنف یهمبستگ

 يشـتر یب هیـ زاو يرد دارابـا عملکـ   کیـ صفات فنولوژ يبردارها

ــ هــاپیــحــال، انتخــاب ژنوت نیهســتند. در عــ ــام دارا ای  يارق

 ژهیـ و يهايمنداز عالقه زیکم ن شیعملکردباال و طول دوره رو

ارقـام بـر اسـاس دو     یابیارز نی. بنابرااست کنجد در نژادگرانبه

 یدر معرفـ  توانـد یمـ  شیـ صفت عملکرد دانه و طـول دوره رو 

منطقـه   يکشت دوم با عملکرد دانه باال بـرا  يارقام زودرس برا

 شیآزمـا  نیـ در ا نکـه یباشـد. بـا توجـه بـه ا     تیمغان حائز اهم

داشـت   ییبـاال  اریبسـ  یبا عملکرد روغن همبسـتگ  انهعملکرد د

بردار صـفت   زین پالتيبا يارهانموددر  نی) و همچن6(جدول 

 جینتـا  نیراستا بود، بنـابرا  کیعملکرد روغن با عملکرد دانه در 

  ).1مشابه بود (شکل  زیمربوط به آنها ن

ـ بـا ژنوت  هاپیژنوت سهیپالت مقا يبا ـ ا پی  9در شـکل   آلدهی

ـ نشان داده شده است. مرکز دوا  یفرضـ  پیـ متحـدالمرکز، ژنوت  ری

ـ  در هـا ارزش نیباالتر يکه دارا دهدیرا نشان م آلدهیا تمـام   نیب

در عمـل   . البتـه اسـت از نظر تمام صفات مورد مطالعه  هاپیژنوت

بر  هاپیژنوت هیبق يبنداما رتبه ردندا یوجود خارج یپیژنوت نیچن

عبـارت  ). بـه 32( شـود یانجام م آلدهیا یفرض پیژنوت نیاساس ا

ـ دا نیتـر کیکه در نزد ییهاپیژنوت گرید  پیـ نسـبت بـه ژنوت   رهی

صـفات مـورد    یاز نظـر تمـام   نیانگیـ طـور م قرار دارند به آلدهیا

ـ . بر امطالعه برتر هستند ـ اسـاس ژنوت  نی  G9 و G3 ،G8 يهـا پی

). 9صفات بودند (شـکل   یاز نظر تمام هاپیژنوت نیبهتر بیترتبه

و فاصـله   هـا پیژنوت نیانگیم نیمحاسبه شده ب یهمبستگ بیضر

مناسـب   نیـی تب دهنـده بـود کـه نشـان    - 93/0 پالتيبا يآنها رو

بـا   جـه ینت نیاست. ا آلدهیا پیبا ژنوت هاپیژنوت سهیمقا پالتيبا

 70کمتـر از   نیانگیـ م يکـه دارا  ییهاپیانجام آزمون حذف ژنوت

تأییـد شـد    زیـ صفات هستند ن یدر تمام هاپیژنوت نیدرصد برتر

از  G9و  G3 ،G8 يهـا پیـ ژنوت زین پالتيبا نی). در ا10(شکل 

برتـر بـوده و بعـد از     هاپیژنوت ریصفات نسبت به سا ینظر تمام

  ماندند. ید در مدل باقدرص 70 نشیاعمال شدت گز
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ها بندي ژنوتیپ: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده شدن رتبهE؛ هاي کنجد بر اساس تاریخ شروع گلدهیبندي ژنوتیپ. رتبه3شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی). به اختصار درج شده است

  

  
ها به بندي ژنوتیپ: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده شدن رتبهE؛ هاي کنجد بر اساس طول دوره رشدبندي ژنوتیپ. رتبه4شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ اختصار درج شده است
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ها بندي ژنوتیپ: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده شدن رتبهE؛ هاي کنجد بر اساس تعداد کپسول در بوتهبندي ژنوتیپ. رتبه5شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ ار درج شده استبه اختص

  

  
ها به بندي ژنوتیپ: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده شدن رتبهE؛ هاي کنجد بر اساس عملکرد دانهبندي ژنوتیپ. رتبه6شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ اختصار درج شده است
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: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده E؛ س دو صفت عملکرد دانه و تاریخ شروع گلدهیهاي کنجد بر اسابندي ژنوتیپ. رتبه7شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ ها به اختصار درج شده استبندي ژنوتیپشدن رتبه

  

  
این شکل براي بهتر دیده شدن : صفات مختلف که در E؛ هاي کنجد بر اساس دو صفت عملکرد دانه و طول دوره رشدبندي ژنوتیپ. رتبه8شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ ها به اختصار درج شده استبندي ژنوتیپرتبه
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ها به اختصار بندي ژنوتیپ: صفات مختلف که در این شکل براي بهتر دیده شدن رتبهE؛ آلها با ژنوتیپ ایده. باي پالت مقایسه ژنوتیپ9شکل 

  ).یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ درج شده است

  

  
تعداد : TenCتعداد روز تا شروع گلدهی، : FI؛ درصد 70ها براي تمامی صفات بعد از اعمال شدت گزینش . باي پالت برترین ژنوتیپ10شکل 

ارتفاع اولین : FCHارتفاع گیاه،  :PHطول کپسول، : CLتعداد کپسول در بوته، : CNطول دوره رشد، : MAکپسول اولیه،  10روز تا رسیدگی 

  عملکرد روغن : OY و درصد روغن :OC، عملکرد دانه: SY، وزن هزار دانه: SW ،قطر ساقه :SD، کپسول
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) در یکنجـد (محـور افقـ    يهـا پیعملکرد ژنوت نیانگیم نمودار

 11) در شـکل  يآنهـا (محـور عمـود    يداریمقابل انحراف از پا

ـ ا گریعبارت دارائه شده است. به ـ نمـودار شـاخص پا   نی  يداری

ـ . بـر ا دهـد ینشان مـ  یمورد بررس يهاپیشوکال را در ژنوت  نی

در  هـا پیتژنو رینسبت به سا G8و  G3 ،G9 يهاپیاساس ژنوت

  بودند. دارتریبرتر و پا شیدو سال آزما یط

ــودار ــم نم ــرد    نیانگی ــداکثر عملک ــه ح ــبت ب ــرد نس عملک

)YERM کنجـد   يهـا پیـ عملکـرد ژنوت  يشـاخص برتـر   ای) و

ـ ) در مقابـل انحـراف از پا  ی(محور افقـ   يشـاخص برتـر   يداری

ـ داده شـده اسـت. بـر ا    شینما 12) در شکل ي(محور عمود  نی

از  هـا پیژنوت رینسبت به سا G8و  G3 ،G9 يهاپیاساس ژنوت

ـ  اریمع نیآزمون برتر بودند. در واقع ا ردنظر صفات مو  نیکه اول

 ينوع شاخص برتـر  کیشده است  شنهادی) پ29( انیبار توسط 

تـر باشـد،   آن بـزرگ  ری) است و هـر چـه مقـاد   1و  0( يبر مبنا

 کی اریمع نیا قتیخواهد بود. در حق دارتریموردنظر پا پیژنوت

ــدازه ــگان ــر يری ــتقل از ترک  يبص ــه مس ــت ک ــاده اس ــو س  بی

 يبـرا  یکم اریمع کیعنوان بوده و به شیمورد آزما يهاپینوتژ

 کیـ  يهاشیآزما يهاداده يبنابر م هاپیحذف ژنوت ای نشیگز

  .رودیم کارچند ساله به ایساله و 

هـر صـفت بـر     يبـرا  پیـ هر ژنوت يهاارزش ییگرما نقشه

داده  شینما 13کنجد در شکل  شیدو سال آزما يهااساس داده

از  يرسازینوع تصو کی ینقشه رنگ ای ییشده است. نقشه گرما

ـ با  يورود سیترما از خانه هر مقدار آن در که است هاداده  کی

 ریمقـاد  يدارا کـه  ییهـا . معموالً خانهشودیم داده شیرنگ نما

 يکه دارا ییهانسبت به خانه يتررهیت يهاهستند با رنگ ییباال

 13. در شـکل  شـوند یگذاشته م شیهستند به نما يکمتر ریمقاد

مورد  يهاپیژنوت هاشامل صفات مورد مطالعه و ستون هافیرد

ــا ــ شیآزم ــر ردبودن ــد. در ه ــه، ژنوت فی ــنقش ــاپی  يدارا يه

 يدارا يهـا پیـ و ژنوت یبا رنگ آب تصفا يکمتر برا يهاارزش

در  نیصفات به رنگ قرمـز بودنـد. بنـابرا    يباالتر برا يهاارزش

کنـد،   لیـ سمت رنـگ قرمـز م  به یصفت هر چه از رنگ آب کی

ـ    در ارزش صفت مورد شیافزا انگریب جـز چهـار   هنظـر اسـت. ب

 ه،یـ ده کپسـول اول  یدگیرسـ  خیتار ،یشروع گلده خیصفت تار

آنها  يکمتر برا ریکپسول که مقاد نیاول اعطول دوره رشد و ارتف

ـ پررنـگ) در بق  یرنگ آب يمطلوب دارا پیمطلوب بود (ژنوت  هی

ســتون  بیــترت نیمطلــوب بــود. بــد رهیــصــفات رنــگ قرمــز ت

ار چهـ  يپررنگ برا یآب يهاتعداد خانه يدارا آلدهی) اپی(ژنوت

ـ بق يصفت ذکر شده و قرمز پررنگ برا صـفات بـود (شـکل     هی

ـ مثـال، ژنوت  وانعن). به13 شـروع   خیصـفات تـار   يبـرا  G3 پی

 يبـرا  و رنـگ کم یآب يهاخانه يو طول دوره رشد دارا یگلده

و  پـالت يبـا  هیـ تجز جیصفات قرمز پررنگ بود که بـا نتـا   هیبق

بـود.  ) در تطـابق  5صـفات (جـدول    نیانگیـ م سـه یمقا نیهمچن

ــاقر ــکيب ــاران ( ای ــ) از ا5و همک ــرا نی ــروه يروش ب ــدگ  يبن

مختلـف   طیگنـدم در شـرا   يهـا و صفات در موتانت هاپیژنوت

ـ یاستفاده کردند. ع یرطوبت ) در گـزینش  10و همکـاران (  زادهین

 بهبـود  بـراي  ایـران  بـومی  گشـنیز  هـاي چندمنظوره برخی تـوده 

و  ییگرما شهنق از مختلف رطوبتی هايرژیم در صفات همزمان

ـ اکوت يبندگروه يبرا پالتيبا  جـه یاسـتفاده کردنـد و نت   هـا پی

ـ تشابه ز یکیدو روش گراف نیا نیگرفتند که ب وجـود دارد   يادی

 داشت. یخوانپژوهش هم نیا جیکه با نتا

و  یطـ یمح چنـد  يهـا شیآزمـا  هیبر پا یستیبا شرفتهیپ ارقام

ارقام انتخـاب  شوند تا از عملکرد قابل قبول  یابیارز یچند صفت

 نـان یمختلـف و در منـاطق مـورد نظـر اطم     يهـا طیشده در مح

در  هـا شیآزمـا  یمهم زراعـ  اهانیدر گ لیدل نیحاصل شود. به ا

 يریـ گاندازه یطور معمول در آن صفات مختلفکه به طیچند مح

انتخـاب و   ياست که برا یهی). بد35( ردیگیصورت م شود،یم

عملکرد دانـه   يرو دیکأه بر تسازگار، عالو يهاپیژنوت نشیگز

با اسـتفاده   هاپیژنوت یابیارز ،یصفت اصالح نیترعنوان مهمبه

مـدنظر   یدر برنامـه اصـالح   یسـت یبا زیعملکرد ن ياز تمام اجزا

) بـا اسـتفاده   23و همکاران ( اینصباغ استا،ر نی. در همردیقرار گ

گرفتند که صـفات وزن   جهیصفت در جو نت×  پیژنوت هیاز تجز

 انگرهیم نیانه سنبله، وزن پدانکل، تعداد دانه سنبله و طول دومد

اسـت و الزم اسـت کـه در     گـذار از جمله صـفات مهـم و تأثیر  

  توجه   وردعملکرد باال م يبرا نشیجو و گز یاصالح يهابرنامه
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 هاي کنجد. میانگین عملکرد و شاخص پایداري شوکال در ژنوتیپ11شکل 

  

  
 برتري هر ژنوتیپ کنجد از نظر صفات مورد آزمون . میانگین شاخص12شکل 

) در تجزیه گرافیکی ژنوتیپ 20و همکاران ( ی. محدثردیقرار گ

) در برنج نشان دادند که عملکرد دانـه همبسـتگی   GTصفت (× 

 و بوتـه  ارتفاع و دانه کل تعداد پر، دانه تعداد با دارمثبت و معنی

 خوشـه  طول و بوته در پنجه تعداد با دارمعنی و منفی همبستگی

دانه پر، تعداد کل دانه و ارتفاع بوته صفاتی  عدادت بنابراین،. دارد

بودند کـه بـراي بهبـود عملکـرد دانـه بـرنج از طریـق انتخـاب         

) با اسـتفاده  18و همکاران ( یغیرمستقیم مناسب بودند. ملکشاه

ــاز ا ــرا   نی ــود آب ب ــنش کمب ــرایط ت ــا يروش در ش  ییشناس

 کارانو هم زادهیدر کلزا استفاده کردند. قل مطلوب يهاپیژنوت

 جـه یصـفت نت × پالت ژنوتیـپ   ي) در گندم با استفاده از با15(

 تواننـد یتوده و شـاخص برداشـت مـ   ستیگرفتند که عملکرد ز

  با عملکرد   يهاپیانتخاب ژنوت يمناسب برا يارهایعنوان معبه
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تعداد روز تا شروع : FIهاي دو سال آزمایش؛ ر ژنوتیپ براي هر صفت بر اساس دادههاي ه. نقشه گرمایی و نمایش گرافیکی ارزش13شکل 

ارتفاع گیاه، : PHطول کپسول، : CLتعداد کپسول در بوته، : CNطول دوره رشد، : MAکپسول اولیه،  10تعداد روز تا رسیدگی : TenCگلدهی، 

FCH :ارتفاع اولین کپسول ،SD: قطر ساقه، SW :وزن هزار دانه، SY :عملکرد دانه ،OC: و درصد روغن OY :عملکرد روغن  

  

ـ یاستفاده شـوند. ع  يو تنش شور يعاد طیباال در شرا و  زادهین

متحمـل بـه    زیگشـن  یبـوم  هايپیاکوت نشی) در گز9همکاران (

صــفت، شــاخص  - طیدر محــ پیــژنوت پــالتاز بــاي یخشــک

ات و صـف  ها،پیاکوت بنديبراي گروه ییو نقشه گرما رهیچندمتغ

ها استفاده کـرده و  طینحوه بروز آنها در مح شینما و هاشاخص

ـ پا هايپیاکوت  نشیگـز  بـراي  را مناسـب  هـاي و شـاخص  داری

  کردند. ییشناسا

  

  یکل يریگجهینت

 يهـا از دغدغه یکی ط،یو در چند مح یصفت چند يهاداده ریتفس

نـوع   نیمد اآکار لیتحلوهیو تجز رودیم شماربه نژادگرانبزرگ به

 یزراعـ  اهـان یمهـم در بهبـود عملکـرد گ    اریبخش بس کی هاداده

 یکـ یبـا رابـط گراف   صفت×  پیژنوت هیتجز گر،ی. از طرف داست

از  یانـواع مختلفـ   تواندیپالت ميبا GGE افزارکاربرپسند در نرم

از روابـط   یو کامل عیکرده و درك سر هیدو طرفه را تجز يهاداده

 هیـ تجز پـالت يهم آورد. اگرچـه بـا  و صفات فـرا  هاپیژنوت نیب

 هیـ توج را هـا تمام تنوع موجود در داده تواندیصفت نم×  پیژنوت

چنـد   يمبنـا  بـر  را هاو مهم داده یاساس يکند اما قادر است الگو

  ساده آشکار سازد. یکیطور گرافصفت به

 بیــترتکنجـد، بـه   پیـ ژنوت 15 پــالتياسـاس نمـودار بـا    بـر 

عملکـرد   يعملکرد و اجـزا  ریمقاد نیترشیب G8و  G3 يهاپیژنوت

  (ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته و درصد روغن) را نشان دادند.

دو صـفت عملکـرد    يطور همزمان بـرا به هاپیژنوت یابیارز

و عملکرد دانـه و طـول دوره رشـد     یشروع گلده خیدانه و تار

عملکرد  نیشتریب بیترتبه G7و  G9 ،G3 يهاپینشان داد ژنوت

طـور همزمـان   را بـه  یتعداد روز تا شروع گلـده  نیدانه و کمتر

 نیشـتر یب بیترتبه G3و  G9 ،G7 يهاپیژنوت نیداشتند. همچن

طـول دوره   ایـ  یدگیتعـداد روز تـا رسـ    نیعملکرد دانه و کمتر

حــال، انتخــاب  نیطــور همزمــان داشــتند. در عــرا بــه شیــرو

کم از  شیوره روعملکرد باال و طول د يارقام دارا ای هاپیژنوت

 یابیارز نی. بنابرااست کنجد در نژادگرانبه ژهیو يهايمندعالقه

 شیـ صـفت عملکـرد دانـه و طـول دوره رو     وارقام بر اسـاس د 

کشـت دوم بـا عملکـرد     يارقام زودرس برا یدر معرف تواندیم

  باشد.   تیمنطقه مغان حائز اهم يدانه باال برا
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کـه از   G9و  G3 ،G8 يهـا پیـ نشان داد که ژنوت شیآزما نیا جینتا

عملکرد برتـر از رقـم شـاهد اولتـان بودنـد،       ينظر عملکرد و اجزا

صفات مورد مطالعـه بـوده    یاز نظر تمام هاپیژنوت نیبهتر بیترتبه

 یمنظـور معرفـ  به یجیترو - یقیتحق هايآزمایشورود به  تیو قابل

  کشت در منطقه مغان را دارند.     براي دیعنوان رقم جدبه

  

  يگزارو سپاس شکرت

پـروژه ملـی مصـوب     يپژوهش براساس نتایج حاصل از اجـرا  نیا

موسسـه تحقیقـات اصـالح و     0- 03- 03- 308- 961551شـماره  به

تهیه نهال و بـذر در منطقـه مغـان اسـت. بـدین وسـیله از موسسـه        

اجراي  يهامین هزینهأتحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر به پاس ت

 یعـ یو منـابع طب  يورزو آموزش کشا قاتیقپروژه و نیز از مرکز تح

پـروژه و جنـاب    ين امکانـات اجـرا  کـرد فراهم  بابت لیاستان اردب

 يو اجـرا  هـا يبـردار ادداشـت یدر  يهمکار براي نیاکبر فرز يآقا

  آید.عمل میپروژه، تقدیر و تشکر به
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Abstract 

Identification of genotypes adapted to a particular region is of special interest to breeders and plant geneticists. In order 
to identify adapted genotypes in sesame lines based on multi-trait selection, an experiment was conducted in a 
completely randomized block design with four replications at Moghan Agricultural Research Station of Ardabil 
Agricultural and Natural Resources Research and Education Center during the years 2017 and 2018. The genetic 
materials evaluated in this study were consisted of 14 superior lines from preliminary yield trails of the three different 
regions evaluated in 2016 (Derived from the management of segregated generations in a pedigree way) and Oltan 
cultivar as a check. Combined analysis of variance showed that the genotype and genotype × year interaction effects 
were significant for all of the studied traits. Biplot analysis of sesame genotypes showed that the first two components 
explained the 55.3% of the total variations of traits. Which-won-where/what polygon pattern based on different traits of 
sesame genotypes showed that G3 and G8 had the highest yield and yield components such as plant height, number of 
capsules per plant and oil content, respectively. Based on comparing of genotypes with ideal genotypes biplot, Shukla 
stability index, superiority index and heat map analysis, genotypes G3, G8 and G9 were better than Oltan cultivar, thus 
identified as the best genotypes. These genotypes have the potential to be used in research-extension trials for 
introduction as a new cultivar for cultivation in Moghan region. 
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