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2سعداله منصوريو1رضا رمضانیسید حمید

) hrramazani@Birjand.ac.irول:ونویسنده مس(دانشگاه بیرجند ،گروه زراعت و اصالح نباتاتاستادیار-1
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانپژوهش موسسه استادیار-2

11/3/95تاریخ پذیرش: 5/8/94ت:  تاریخ دریاف

چکیده
درییشآزمادریرجندبمحلیتودهوتانلاورقمهمراهبهیشین،پیمقدماتيهایبررسازحاصلکنجدبرترینالچهارده

درصد شاملتحقیقایندرشدهيگیراندازهصفات.شدندارزیابیسال2مدتبهتکرار4بایتصادفکاملبلوكطرحقالب
ارتفاع بوته،ارتفاعسبز کردن، تعداد گل در محور، تعداد شاخه فرعی، طول کپسول، تعداد کپسول در بوته، ارتفاع اولین کپسول،

یجنتابود.و درصد روغندانهوزن هزار،دانهعملکردشاخه بندي، ارتفاع زاینده، ارتفاع زاینده کپسول، طول دوره رویشی،
) دارد. =697/0rوزن هزار دانه بیشترین همبستگی را با صفات ارتفاع بوته (دادنشان(پیرسون)فنوتیپیسادههمبستگی

توده محلیکه شامل 2گروه متمایز شد. گروه 3اي بر اساس صفات ذکر شده و با روش وارد منجر به تفکیک تجزیه خوشه
گروه برتر شناخته شد. عنوانبهود از نظر میانگین تمام صفات وضعیت بهتري داشت و ب12و الین 11بیرجند، رقم اولتان، الین 

اصلی اول مقادیر مؤلفه4) مشخص کرد که PCAهاي اصلی (مؤلفهتجزیه به داشت.3و 1این گروه بیشترین فاصله را با گروه 
صفات تعداد اصلی اول مؤلفهکنند. در ا و ارقام را توجیه میهیرات کل الینی% تغ42/76مؤلفهو این چهار را دارند1ویژه باالتر از 

اصلی دوم وزن صفات درصد سبز کردن و عملکرد کل بیشتر بود، لذا در برنامه انتخاب مؤلفهشاخه فرعی و وزن هزار دانه و در 
استفاده ،کشت کنجد در منطقهبراينشان داد که بندي بر اساس صفات ذکر شده کالسها باید به این صفات توجه نماییم. الین

شود.میتوصیه ،از نظر صفات مورد بررسیبه لحاظ برتريمحلی بیرجند از توده

کنجد، گروه برترهاي اصلی، مؤلفهاي، تجزیه به هاي کلیدي: تجزیه خوشهواژه

مقدمه
Sesamum indicum(کنجد L.ترین) یکی از قدیمی

بهایراندرکنجدکشتتاریخ).3باشد (گیاهان روغنی می
گیاهاینرويبراتقتحقیولیگرددیبرمقبلسال4000
اساساًکنجد).13(باشدمیکمخیلیگیاهانسایربهنسبت
برايکهاستگرمسیرنیمهوگرمسیرمناطقخاصگیاهی
).2(داردنیازخشکوگرمنسبتاًشرایطبهحداکثرتولید
پروتئیندرصد)،58تا44(روغنزامهمیمنبعکنجدبذور

باشدمیدرصد)5/13(کربوهیدراتودرصد)25تا15(
اکسیدانتآنتیمقدارباالتریندارايکنجدروغن).5(

طعمخاطربهکنجدروغناینبرعالوهوباشدمی
).8(دارداهمیتغذاییصنایعدرمتمایزش

درگیاهاینکشت،داروییوايتغذیهاهمیتعلیرغم
اینکهاستبودهروبروهاییمحدودیتباایرانکشور

کشتبهنسبتکشاورزانرغبتعدمباعثهامحدودیت
یننوياهروشازیريگبهرهعدماست.شدهگیاهاین

کاهشبهمنجرشدهاصالحیکیژنتموادیزنوکشت
نباتاتبایسهمقادریاهگینازراعتيناکارآمدوعملکرد

).15(شودیمیگرد
وخوبکیفیتباارقامانتخابباتواندمیوضعیتاین

بهبودمختلفهواییوآبشرایطبهباالسازگاريپتانسیل
منبعخویشاوندوحشیهاگونهبعالوهمحلیايهتودهیابد.

چارچوبوبودهنژادگرانبهبرايژنتیکیتنوعازمهمی
راستاایندر).24(هنددمیشکلراکشاورزيتولید

یخارجی،داخلارقامبردنکارهببا)12(احمديومنصوري
کنجدگیريدورگخزانهیجادابهمبادرتیبوميهاتودهو

ارقاماینF2نسلازحاصلههايژنوتیپانتخابازنمود.
استخراجبیشتربرتريباهاییینال،مختلفمناطقدر

ند.یدگرد
اگرومورفولوژيصفاتازاستفادهبا)23(رانهمکاوور
ارزیابیترکیهدرراکنجدمحلیژنوتیپ52ژنتیکیتنوع

شانشباهتمیزانبهتوجهباراهاژنوتیپاینهاآنکردند.
کردند.بنديدستهاصلیگروهچهاردر

ژنوتیپ27ژنتیکیتنوع)22(همکارانوطباطبایی
استفادهباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرراکنجد

تجزیهازاستفادهبا.کردندگیرياندازهصفت21از
قرارگروهچهاردرمطالعهموردهايژنوتیپياخوشه

گروهدرایرانیکنجدهايژنوتیپازبعضیکهگرفتند
احتمالموضوعاینگرفتند.قرارخارجیهايژنوتیپ

.دهدیمنشانراخارجیهايژنوتیپباهاآنخویشاوندي
ازدرصد09/74عاملششهاعاملبهتجزیهاساسبر

تنوعمطالعهبا)17(سعیديوصالحیکردند.توجیهراتنوع
تایی6و16گروهدوبهراهاآنکنجد،ژنوتیپ20ژنتیکی
12مطالعهبا)4(همکارانوعسکريکردند.بنديتقسیم

تنشعدموخشکینشتشرایطدودرکنجدژنوتیپ
صفتبینرابطهآبیاريتنششرایطدرکهکردندمشاهده
بیولوژیکعملکردوکپسولتعدادصفاتبادانهعملکرد

برگتعدادصفاتنرمالشرایطدرکهحالیدرشددارمعنی
همبستگیبیشترینکپسولوزنودانههزاروزنبوته،در
درراهاژنوتیپايشهخوتجزیهداشتند.دانهعملکردبارا
نمود.بنديتقسیمتنشونرمالشرایطدردستهسهودو

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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بهحاضرهايالینبنديگروهپژوهشاینانجامازهدف
صفاتاساسبربیرجندمحلیتودهواولتانارقامهمراه

تعیینوبنديگروهاینباشد.مییمورفولوژیکويعملکرد
بهمنجرتواندمیرقامااینوهاالینبینموجودتنوع

وشدهبررسیموردصفاتلحاظازبرترهايگروهمعرفی
هايژنوتیپانتخابامکانبعدي،اصالحیهايبرنامهدر

کرد.خواهدایجادبرترهايگروهدررابرتر

هامواد و روش
از آمـده دسـت بـه کنجـد  الیـن 14از این طرح با استفاده 

هاي روغنی موسسه تحقیقـات  ش دانهبخپیشینهايیشآزما
و یـک  اولتـان اصالح و تهیه نهال و بذر کرج به همـراه رقـم   

1هـا در جـدول   (شجره ایـن ژنوتیـپ  توده کنجد بومی بیرجند
(بـا  ایستگاه تحقیقات کشاورزي محمدیه در مزرعه آمده است)

دقیقـه  53درجه و 32دقیقه طول جغرافیایی و 13درجه و 59
واقـع در  )متري از سطح دریا1470ارتفاع وی عرض جغرافیای

بـود، خاك رسی لومی بافتکه داراي جاده کرمان20کیلومتر 
هـاي  صورت بلـوك هطرح بقالبکشت شد.1391در تابستان 

خـط بـه   4تکرار بود. هر الین و رقم در 4با کامل تصادفی و 
بـه  و متـر سـانتی 10و فاصله روي خـط  مترسانتی60فاصله
بود. مترمربع20تر کاشت شده که مساحت هر کرت م5طول

متـر در نظـر گرفتـه شـد. میـزان بـذر       3فاصله بین تکرارهـا  
در اول د. کاشــت کیلــوگرم در هکتــار بــو10مصــرفی حــدود 

هـاي خـاکزي   جهت پیشگیري از بیمـاري انجام شد. مردادماه
% بـه نسـبت دو در هـزار    1بذرها قبـل از کاشـت بـا بنومیـل     

شدند. در مرحله هشت برگی عملیات تنـک کـردن   ضدعفونی 
بوته در هـر  10(تعداد موردنظرجهت رسیدن به تراکم گیاهی 

انجام گرفت. متر طول)
مصـرف  خـاك آزمون بر اساسیازموردنکودهاي شیمیائی 

کیلوگرم در هکتار (در دو 200ه به میزان نیتروژن. کودهاي شد
وجـین و ارتفـاع حـدود    بعد از-2قبل از دیسک و -1تقسیط 

متري گیاه) از دو منبع نیترات آمونیوم و اوره استفاده سانتی20
ــل   ــاي ســوپر فســفات تریپ ــین از کوده ــد. همچن 200(گردی

کیلوگرم در هکتـار)،  150کیلوگرم در هکتار)، سولفات پتاسیم (
20(کیلـوگرم در هکتـار)، سـولفات منگنـز    20(سولفات روي

کیلــوگرم در 80وگرد آلــی گرانولــه (کیلــوگرم در هکتــار) و گــ
گریـز از مرکـز  کودپـاش هکتار) قبل از کاشت توسط دستگاه 

پاشیده شد.
آبیاري مطابق عرف منطقه انجام شـد. جهـت مبـارزه بـا     

اي هاي هرز، در دو مرحله (یعنی همراه با تنـک و مرحلـه  علف
متـر رسـید) عمـل وجـین توسـط      سانتی20که ارتفاع گیاه به 

هـا نیـز   وي کارگري انجام گردید. مبارزه با آفات و بیمـاري نیر
انجام گرفت. در طول فصل رشد آفاتی از جملـه کـرم   موقعبه

هـایی نظیـر   خوار و اگروتیس و بیمـاري خوار، پروانه برگبرگ
پژمردگی یا بوته میري و گـل سـبز مشـاهده شـد کـه جهـت       

نون و سیسـتمیک نظیـر دیـازی   يهاکشآفتمبارزه با آفات از 
اکاتین استفاده گردید.

هايدانهکهگرفتزمانی صورتهابوتهنهاییبرداشت
هابوتهبودند.روشنبه زردرنگتغییرحالدرکپسولدرون

و حذف حاشیه ابتدایی و انتهایی هر هاکرتوسطردیفدواز
جهـت خشـک   وگردیدندبرداشتمترمربع1مساحتبهخط

درصـد  شـامل موردمطالعـه صفات تقل شدند.شدن به انبار من
سبز کردن، تعداد گـل در محـور، تعـداد شـاخه فرعـی، طـول       

ارتفـاع کپسول، تعداد کپسول در بوته، ارتفـاع اولـین کپسـول،   
ارتفاع زاینده، ارتفـاع زاینـده کپسـول،    ، بنديارتفاع شاخهبوته،

و درصـد  دانـه وزن هـزار ،دانـه عملکـرد طول دوره رویشـی، 
از میـانگین صـفات   آزمایش در سال بعد نیز تکرار شد..روغن

استفاده شد.مرکب تجزیهدو سال براي 
براي استخراج روغـن و تعیـین درصـد روغـن از دسـتگاه      

ازپـس شده،پودريانمونهازگرمپنجسوکسوله استفاده شد.
سـاعت، 24به مدتگراد سانتیدرجه72آون درگرفتنقرار
پنبـه بـا هـا آنو دربریختـه سلولزيرتوشکاداخلووزن

ومتـانول مورداسـتفاده حـالل شـد. پوشـانده چربیازعاري
قسـمت دو(1:2نسـبت  بهویترلمیلی180یزانبه مکلروفرم
یـري گروغـن زمانبود. مدتکلروفرم)قسمتو یکمتانول

حـالل  تبخیربراي1خألدرتبخیردستگاهازساعت بود.5/4
.شداستفاده

اي با استفاده از صفات مورد بررسـی از  براي تجزیه خوشه
اســتفاده شــد. 2معیــار مربــع فاصــله اقلیدســی و از روش وارد

اي و محاســبه ضــریب همبســتگی دنــدروگرام تجزیــه خوشــه
انجام گرفت. )SPSS-16.0)21افزار پیرسون با استفاده از نرم

افـزار  الت از نرمپو رسم باي3هاي اصلیلفهؤبراي تجزیه به م
SAS-9.0)18 (.استفاده گردید

نتایج و بحث
آزمایش،دوسالهنتایجمرکبواریانستجزیه

صفتجزبهآزمایشتیمارهايبینراريادمعنیاختالفات
اثرهمچنینداد.نشانروغندرصدوبنديشاخهارتفاع
داریمعنبسیارروغندرصدجزبهصفاتکلیهمورددرسال
مورددرجزبهسالدررقممتقابلاثرات.)2جدول(بود

ارتفاعبوته،ارتفاعبندي،شاخهارتفاعدانه،هزاروزنصفات
طولوروغندرصد،بوتهدرکپسولتعدادکپسول،اولین

داشت.راداريمعنیبسیاراثراتصفاتمابقیدرکپسول،
کمکبهدانهلکردعممیانگینمقایسهازآمدهدستبهنتایج

بومیتودهکهدادنشاندرصدیکسطحدردانکنآزمون
هکتاردرکیلوگرم7/1812دانهعملکردمیزانبابیرجند

درکیلوگرم2/1384با4شمارهالین.داشترااولرتبه
کمترینداراياولتانرقمگرفت.قراربعديرتبهدرهکتار
حاصلنتایج.بودتارهکدرکیلوگرم2/907عملکردمیزان

ارقامروغنمیزانبینکهدادنشانواریانستجزیهاز
نظرازهاژنوتیپیعنی،داردنوجودداريمعنیاختالف

میانگینهمچنین.اندیکسانیکدیگربادانهروغنمیزان
بامیزاناینکهباشدیمدرصد26/52هاژنوتیپروغنکل

روغنمیانگینمقایسه).6(داردمشابهتسایرینهاگزارش
بیرجندبومیتودهازتغییراتدامنهکهدهدمینشان

درصد)36/48(12و2شمارههايالینتا)درصد36/55(
نتایج همبستگی ساده فنوتیپی.)3جدول(بودمتغیر

همبستگی ارائه شده است. 4جدول (پیرسون) بین صفات در 
1- Evaporator 2- Ward 3- Principal Component Analysis
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تعداد شاخه فرعی و ارتفاع وزن هزار دانه با صفات ارتفاع بوته، 
بود.545/0*و 558/0*، 697/0**به ترتیب برابر بنديشاخه

تعداد شاخه ووزن هزار دانههمبستگی مثبت بین افزایش 
که در ارقام با تعداد شاخه تواند به این علت باشد فرعی می

يهاکپسولفرعی بیشتر، بیوماس گیاه به نسبت تعداد 
دانه بیشتر و در نتیجه وزن هزاربیشتر بوده شدهیلتشک
عملکرد کل بیشترین همبستگی را با طول دوره .باشدمی

بندي ) و بعد از آن با ارتفاع شاخه=649/0r**رویشی (
)*542/0r= داشت. ارتفاع زاینده کپسول در بوته با تعداد (

داري را شاخه فرعی و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی
(ارتفاع ). ارتفاع زاینده=6/0r*و=505/0r*داشت (به ترتیب

داري را با معنیهمبستگی مثبت واولین گل از سطح زمین)
=64/0r*صفات طول کپسول، تعداد شاخه فرعی (به ترتیب

)، تعداد گل در محور و ارتفاع بوته (به ترتیب=635/0r*و
*54/0r=578/0*وr= داشت. طول کپسول همبستگی (

) و =567/0r*ا با صفات ارتفاع بوته (داري رمثبت و معنی
) داشت. تعداد شاخه فرعی =634/0r**تعداد شاخه فرعی (

داري را با صفات درصد سبز کردن ارتباط منفی و معنی
)*535/0-r=) 688/0**) و تعداد گل در محور-r=.داشت (

) و طول =472/0r*درصد روغن دانه فقط با وزن هزار دانه (
دار داشت ) همبستگی مثبت و معنی=720/0r**دوره رویش (

نتایج همبستگی و با سایر صفات همبستگی وجود نداشت.
خوانی هم)1(صفات در این تحقیق با نتایج احمدي و بحرانی 

ها نشان داده بودند عملکرد کل با عملکرد داشت که آن

داري دارد. در این تحقیق بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی
کرد کل با طول دوره رویش نیز مشخص شد که عمل

یعنی هرچه طول دوره ،داري داردهمبستگی مثبت و معنی
شود عملکرد بیولوژیک نیز باال رفته و در رویشی بیشتر می

. همچنین در این تحقیق رودنتیجه عملکرد کل دانه باال می
همبستگی بین عملکرد کل و تعداد کپسول منفی و غیر 

کامالً مطابقت دارد. )16(یديدار بود که با نتایج سعمعنی
دار عملکرد کل با طول دوره رویشی همبستگی مثبت و معنی

هاي اصالحی دهد که در برنامهبندي نشان میو ارتفاع شاخه
هایی براي افزایش معیارعنوانبهتوان از این دو صفت می

دهد که ارتفاع عملکرد استفاده کرد. گزارش دیگري نشان می
).20د منجر به افزایش عملکرد شود (نتواگیاه می

اي بر اساس تمامی صفات مورد بررسی تجزیه خوشه
یگرهمداز متمایزگروه سهانجام گرفت و منجر به تفکیک 

4گروه دوم شامل الین،9). گروه اول شامل 1شد (شکل
و رقم اولتان و توده محلی بیرجند) 13و 12هاي الین( الین

با توجه بود.) 14و 8، 2هاي (الینینال3مل گروه سوم شاو
شده یبررسهايالینیندر ببه مربع فاصله اقلیدسی، 

(از بیرجندتوده محلییگرنسبت به همدهاژنوتیپیندورتر
بودند. 33/81با فاصله )، 3(از گروه 14شمارهینو ال) 2گروه 

اصله ف(از گروه یک) با 7و 13شماره ها،الینترینیکنزد
) 14بندي با نتایج فام و همکاران (نتایج گروه.بودند74/4

گروه متمایز 3جمعیت کنجد را در 14ها مطابقت دارد که آن
بندي کردند.وهرگ

در آزمایشمورداستفادههاي کنجد الینياشجرهمشخصات - 1جدول 
Table 1. Characteristics of the sesame lines used in the experiment

پدیگريشماره
1(2822 x ch)x(bn * pal)
2(k1 * 2822)*(pal * nbn)
3(nbn * bn)*(nbn * ch)
4(D14 * nbn)(pal * mdz)*(bn * ch)(k1 * pal)* Ind * olt
5(ch * pal)(D14 * bn)*(mdz * k1)(nbn * pal)* Ind * olt
یکتا× اولتان 6
یکتا× 17مغان 7
یکتا× 1کرج 8
یکتا× اولتان 9

یکتا× اولتان 10
یکتا× 17مغان 11
12pal ×اولتان
13(2822 * ch) (ch * ch)
14(ch * k1)*(k1 * 2822)
اولتان15
توده محلی بیرجند16

) نیز با استفاده از صفات 13پارساییان و همکاران (
5را در یو خارجلی هاي داخمورفولوژیکی تعدادي از ژنوتیپ

بندي کردند.گروه مجزا گروه
بین و درون گروهی نشان اقلیدسیمیانگین ضریب فاصله

و ترینیکنزد26/143با ضریب فاصله 3و 1داد که دو گروه 
دورترین 195با ضریب فاصله 2،3و 1،2هاي جفت گروه

78/23از یگروهدرونباشند. فاصله ها نسبت به هم میگروه

) 2هاي گروه (بین الین51/70) تا 3هاي گروه (بین الین
متغیر بود.  

نشان داده 5ها از نظر صفات مختلف در جدول میانگین گروه
شوند:زیر تشریح میصورتبهها شده است. گروه

هایی با طول دوره رویشی، گروه اول: این گروه شامل الین
باشد. حور باال میتعداد کپسول در بوته و تعداد گل در م

هاي این گروه از لحاظ سایر صفات مورد بررسی به جز الین
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تر و پایین3هاي گروه در مورد درصد سبز شدن باالتر از الین
هاي این گروه از لحاظ قرار دارند. گروه دوم: الین2از گروه 

تمامی صفات مورد بررسی به جز صفات طول دوره رویشی، 
ته، تعداد گل در محور و درصد سبز کردن تعداد کپسول در بو

هاي گروه دیگر قرار دارند. همچنین الین2هاي باالتر از الین
تر از دو گروه این گروه از لحاظ صفت درصد سبز کردن پایین

دیگر قرار دارند.
هاي این گروه از لحاظ تمامی صفات مورد گروه سوم: الین

هاي دو تر از الینینبررسی به جز صفت درصد سبز کردن پای
گروه دیگر قرار دارند و تنها از لحاظ صفت درصد سبز کردن 

هاي دو گروه وضعیت بهتري دارند.نسبت به الین
از لحاظ میانگین صفات در بین یتوجهقابلهمچنین تنوع 

از نظر اکثر صفات باالتر از 2ها مشاهده شد که گروه گروه
درصد جزبهاز نظر همه صفات (تقریبا3ًها و گروه همه گروه

چند تنوع تر از دو گروه دیگر قرار داشت. هرسبز کردن) پایین
هاي اصالحی مخصوص مورد نیاز ژنتیکی باال براي برنامه

است، هیبریداسیون بر اساس صفات با مقادیر حداقل و حداکثر 
ممکن است منجر به عملکرد دانه و کارایی باال، مخصوصاً در 

نشود. بنابراین براي توسعه مدتکوتاههاي اصالحی برنامه
ی با فاصله ژنتیکی یهاهاي بهبود یافته انتخاب ژنوتیپرقم
). 13هاي زراعی مطلوب توصیه شده است (و ویژگیقبولقابل

ها از لحاظ صفات مورد بررسی با توجه به میانگین گروه
2گروه و توده محلی برتر ازتوان اقدام به انتخاب الینمی

نمود، زیرا این گروه از نظر تمامی صفات در وضعیت مناسبی 
هاي دهد که الینها نشان میقرار دارد. میانگین گروه

ها در مقایسه با توده محلی بیرجند و پیشرفته حاصل از تالقی
اولتان توفیق چندانی ندارند، لذا به ترتیب در شرایط جغرافیایی 

کشت این دو رقم قبلی توصیه و آب و هوایی مشابه بیرجند 
بایست در سایر مناطق نیز هاي اصالحی میشود. الینمی

براي تعیین سازگاري مورد آزمون قرار گیرند.
مؤلفه 4هاي اصلی مشخص کرد که تجزیه به مؤلفه

را دارند که این چهار مؤلفه 1اصلی اول مقادیر ویژه باالتر از 
% از 79/9% و 31/10%، 06/18%، 26/38به ترتیب هر کدام 

کنند. سهم تجمعی این چهار ها را توجیه میدادهتغییرات کلیه
باشد. با توجه % می42/76ها مؤلفه در توجیه تغییرات کلیه داده

ها در بردار ویژه مؤلفه به بردارهاي ویژه هر کدام از مؤلفه
اصلی اول سهم صفات وزن هزار دانه و تعداد شاخه فرعی و 

دار ویژه مؤلفه اصلی دوم سهم صفات درصد سبز کردن در بر
باشد. از باي پالت مربوط به پراکندگی و عملکرد کل باال می

% 32/56افراد بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم که باهم 
ها الینيبندگروهکنند براي ها را توجیه میتغییرات کلی داده

شود که مشاهده میيطورهمان). 2استفاده شد (شکل 
توان تعیین گروه مشخص را می4بر اساس این باي پالت 

L1, L10, L5, L9, L7الین (9گروه اول شامل نمود.  ,L6,
L4, L3 وL13(بود که الین3گروه دوم شامل باشد.می

3بود. گروه سوم شامل و رقم اولتان 11، 12هاي الینشامل
رم تنها شامل گروه چهابود.14و 8، 2هاي شامل الینینال

توده محلی بیرجند بود. نتایج تجزیه به مؤلفه اصلی تقریباً با 

) و طباطبایی و همکاران 10نتایج گولهان ارکان و همکاران (
) با استفاده 10) مطابقت دارد. گولهان ارکان و همکاران (22(

درصد 79مؤلفه اصلی اول 6از صفات مشابه نشان دادند که 
نوتیپ محلی کنجد را در ترکیه توجیه ژ52از تغییرات کلی 

از باي پالت پراکندگی افراد براي نشان دادن تنوع کند. می
شود. الگوي استفاده میهاآنبندي ها و گروهبین الین

بندي مشاهده شده در باي پالت بسیار شبیه الگوي گروه
اي به روش وارد بندي با استفاده از تکنیک تجزیه خوشهگروه
تفاوت اندك بین این دو نوع الگوبندي به این خاطر باشد. می

است که باي پالت بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم تنها از 
کند و به بندي افراد استفاده می% تغییرات براي گروه3/56

ها نهفته است. که در سایر مؤلفهماندهیباقخاطر فقدان تنوع 
ت یک ضریب داري یا اهمیهیچ شاخصی براي تعیین معنی

). هرچند ضرایب باال براي 7در بردارهاي ویژه وجود ندارد (
ن صفت با مؤلفه اصلی آارتباط دهندهنشانیک صفت معین 

مؤلفه اصلی اول 4کهییازآنجا). 11،19باشد (مربوطه می
کند، لذا باید ها را توجیه میدرصد کلیه تغییرات الین52/76

زن بیشتري دارند در ها وبه صفاتی که در این مؤلفه
هاي اصالحی و انتخاب توجه نماییم. در مؤلفه اصلی برنامه

اول وزن صفات تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه و در مؤلفه 
اصلی دوم وزن صفات درصد سبز کردن و عملکرد کل بیشتر 

ها باید به این صفات لذا در برنامه انتخاب الین.باشندمی
هاي انتخاب از این صفات در برنامهتوجه نماییم. استفاده 

در زمان دوره اصالحی یتوجهقابلییجوصرفهها موجب الین
مؤلفه اصلی اول 4کنجد خواهد شد. تنوع موجود در 

ها از لحاظ صفات وجود تنوع ژنتیکی در بین الیندهندهنشان
باشد. نتایج این تحقیق با نتایج فورات و میشدهیبررس

نیز به صفات با ضرایب باال هاآندارد. خوانیهم) 9همکاران (
درصد 2/33مجموعدرهاي اصلی اول و دوم (که که در مؤلفه

نمود) قرار نمونه کنجد را توجیه می103از تغییرات کل 
داشتند، مانند عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد روز تا سبز شدن 

وع ژنتیکی تنهايکنندهیینتعها را به عنوان توجه نمودند و آن
ها معرفی نمودند. مجموعه

نتایج نشان داد که توده محلی بیرجند و رقم شاهد اولتان 
از 12و 11با هم در یک گروه قرار داشته و به همراه دو الین 

لحاظ اکثر صفات وضعیت بهتري دارند و لذا براي کشت 
کنجد در منطقه از توده محلی بیرجند را به لحاظ سازگاري 

ر به شرایط محیطی محل و نیز به لحاظ برتري از نظر بیشت
12و 11صفات مورد بررسی توصیه نمود. همچنین دو الین 

بایست در برنامه معرفی هستند که مییدبخشیامهاي الین
توجه ویژه نمود و مورد ارزیابی عملکرد در چند هاآنرقم به 

نیز هاسال و در چند محل قرار گیرند. همچنین سایر الین
هاي ها و سالهاي بیشتر در مکانبایست براي ارزیابیمی

در ،ها با سازگاري و عملکرد باالمختلف کشت شوند و الین
قرار گیرند. در تمام مورداستفادهفرآیندهاي بعدي اصالح 

بایست صفات هاي حاضر میهاي انتخابی بر روي الینبرنامه
هزار دانه مربوط به عملکرد مانند عملکرد کل و وزن

ویژه قرار گیرند.موردتوجه
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کنجدپیشرفتههايالیندرکمیصفاتروابطبررسیتجزیه واریانس مرکب صفات مختلف در - 2جدول 
Table 2. Combined variance analysis of different traits in the study of relationships of quantitative traits in advanced lines of sesame

منابع تغییرات
درجه 
آزادي

وزن هزار 
دانه

(گرم)

عملکرد دانه
(گرم در 
مترمربع)

ارتفاع زاینده 
کپسول در بوته

)Cm(

ارتفاع 
زاینده

)Cm(

بنديارتفاع شاخه
)Cm(

ارتفاع بوته
)Cm(

ارتفاع اولین 
کپسول

)Cm(

تعداد کپسول در 
بوته

طول کپسول 
)Cm(

تعداد گل 
در محور

د درص
یزنجوانه

درصد روغن

281/830982/32**26/47**96/1**9/197144**90/389**7/29088**52/917**16889/**4/10643**2/138944**867/0**1سال ns

40344/0(سال)بلوك ns**92/11**70/910**69/915**14/46**49/1374**313/102**5/6692**765/024/1 ns49/125 ns2/58 ns

09/303/28**01/3**85/5**343/0**15رقم ns*81/210**48/95**58/2484**55/9**25/828/574 ns3/65 ns

15037/0رقم در سال ns**6/3551**45/131**81/13267/11 ns20/137 ns47/47 ns36/1080 ns054/0 ns**059/189/658 ns652/34 ns

127041/019/71245/4643/4658/2049/12461/3095/9905235/03869/02/783381/68خطا
09/886/2284/1955/1863/3314/139/2182/3428/843/2339/1053/2ضریب تغییرات

باشد.داري میعدم معنیnsو یک درصد و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی: **و *

هاي پیشرفته کنجدرخی صفات در طرح بررسی روابط صفات کمی در الینمقایسات میانگین ب- 3جدول 
Table 3. Mean comparison of some of traits in study of relationships of quantitative traits in advanced lines of sesame

تعداد کپسول در بوته )cmارتفاع بوته ( طول دوره رویش 
(روز)

عملکرد دانه 
وگرم در هکتار)(کیل وزن هزار دانه (گرم) درصد روغن دانه شماره الین

91/89 abc 09/84 ab 0/107 b 6/1191 bc 65/2 abcd 16/55 a 1
80/89 bc 71/75 b 5/99 e 1/1028 bc 33/2 ef 36/48 a 2
54/71 bc 12/84 ab 0/102 d 6/1025 bc 51/2 cde 87/52 a 3
48/97 abc 87/84 ab 0/102 d 2/1384 b 67/2 abcd 36/52 a 4
40/117 ab 10/88 ab 0/102 d 0/1251 bc 49/2 cde 87/52 a 5
15/85 bc 77/82 ab 0/102 d 8/1228 bc 46/2 cde 36/53 a 6
00/83 bc 31/87 ab 0/104 c 2/952 c 57/2 bcde 87/52 a 7
53/93 abc 05/77 ab 5/99 e 5/930 c 11/2 f 00/53 a 8
02/83 bc 35/90 ab 0/102 d 0/1158 bc 59/2 bcde 36/53 a 9
87/95 abc 97/85 ab 0/104 c 2/1388 b 41/2 de 36/53 a 10
68/95 abc 14/81 ab 5/99 b 4/1223 bc 39/2 de 86/52 a 11
91/67 c 40/93 a 5/99 b 0/999 bc 82/2 ab 36/50 a 12

99/94 abc 75/87 ab 0/104 c 6/1153 bc 28/2 ef 87/49 a 13
69/65 c 30/77 ab 0/102 d 9/1038 bc 37/2 def 36/48 a 14
06/88 bc 21/87 ab 0/102 d 2/907 c 75/2 abc 87/51 a اولتان
26/136 a 14/91 ab 5/111 a 7/1812 a 89/2 a 36/55 a توده محلی بیرجند

دار ندارند.% تفاوت معنی5اي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنهبر اساسشندبایمدر هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشابه هایییانگینم

بررسی
روابط

صفات
کمی

در
الین

هاي
پیشرفته

کنجد
.............................................................................
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ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مختلف- 4جدول 
Table 4. Pearson correlation coefficients between different traits

صفات
وزن هزار 

دانه
عملکرد دانه

طول دوره 
رویش

ارتفاع زاینده 
سول در کپ

بوته
ارتفاع زاینده

ارتفاع 
بنديشاخه

ارتفاع 
بوته

ارتفاع اولین 
کپسول

تعداد 
کپسول در 

بوته

طول 
کپسول

تعداد شاخه 
فرعی

تعداد گل 
در محور

درصد سبز 
کردن

درصد روغن 
دانه

472/0ns033/0**720/0ns115/0ns128/0ns291/0ns183/0ns071/0ns028/0ns270/0ns343/0ns149/0-ns149/01*درصد روغن دانه
ns302/0-ns375/0ns297/0ns143/0-ns426/0-ns008/0ns14/0ns224/0-ns053/0ns427/0-*535/0 -ns382/01کردندرصد سبز

ns411/0-ns019/0-ns07/0-ns176/0-*54/0ns134/0ns224/0-ns113/0-ns224/0ns453/0-**688/0-1تعداد گل در محور
558/0ns342/0ns369/0*505/0**635/0ns435/0ns455/0ns294/0ns076/0-**634/01*تعداد شاخه فرعی

ns477/0ns238/0ns251/0ns477/0**640/0ns121/0*567/0ns009/0ns062/01طول کپسول
ns003/0ns12/0-ns004/0-ns119/0-ns209/-ns298/0ns013/0-ns257/0-1تعداد کپسول در بوته
ns377/0ns185/0ns196/0ns295/0ns094/0-ns355/0ns128/01ارتفاع اولین کپسول

697/0ns371/0ns412/0*60/0*578/0ns447/01**ارتفاع بوته
542/0ns448/0ns389/0ns113/01*545/0*ارتفاع شاخه بندي

ns497/0ns319/0ns018/0ns423/01ارتفاع زاینده
ns456/0ns45/0ns331/01ارتفاع زاینده کپسول در بوته

ns471/0**649/01طول دوره رویش
ns429/01عملکرد

1وزن هزار دانه
باشد.داري میعدم معنیnsو یک درصد و 5سطح احتمال دار دربه ترتیب معنی: **و *

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال نهم/ شماره 
23

/ پاییز 
1396
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64.................... ............................................................................................................................................کنجدپیشرفتههايالیندرکمیصفاتروابطبررسی

روش وارد و مربع فاصله اقلیدسیدندروگرام بر اساس -1شکل
Figure 1. Dendrogram according to Ward's method and Square of Euclidean distance

بندي بر اساس مؤلفه اصلی اول و دومگروه-2شکل 
Figure 2. Grouping according to the first and second main components

هاي مختلفمیانگین صفات در گروه- 5جدول 
Table 5. Mean of traits in different groups

گروه

وزن 
هزار 
دانه

عملکرد
طول دوره 

رویش

ارتفاع 
زاینده 
کپسول 
در بوته

ارتفاع 
زاینده

ارتفاع 
بنديشاخه

ارتفاع 
بوته

ارتفاع 
اولین 
کپسول

تعداد 
کپسول 
در بوته

طول 
کپسول

تعداد 
شاخه 
فرعی

تعداد 
گل 

سبز 
کردن

151/225/11922/10365/345/5988/1315/862565/18173/278/109/337/87
271/215/123125/1038/3717/6791/1322/8814/2697/9602/315/478/162/77
327/291/9933/10085/2834/5603/1168/7672/2306/805/23/148/237/88
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Abstract
Fourteen sesame lines that have preferred in primary evaluation, with local mass of Birjand

(as test) and Ooltan cultivar (as overall test) were compared for two years in completely block
design with 4 replication. Traits measured in this study were germination percent, number of
flower per axis, number of sub branch, capsule length, plant height, number of capsules per
plant, height of first capsule, height of branching, flowering branch height, flowering capsule
height/plant, growth period, 1000 grain weight, total grain yield. 1000 grain weight was
positively and significantly correlated with plant height (r=0.697, P<0.01). Cluster analysis
based agro-morphological traits and by using ward method resulted in 3 distinct groups. Group
2 which consists of local mass of Birjand, Ooltan cultivar, line 11 and line 12 was superior
group in view of majority of trait means. This group had most distance from 2 other groups.
Principle component analysis suggest that 4 first component have Eigen values more than 1 and
these components explain 76.42% total variation of lines and cultivars. In first principle
component coefficients of number of sub branch and 1000 grain weight and in second principle
component coefficients of germination percent and total grain yield were higher. Thus these
traits should be notice in next breeding programs. Classification based on mentioned traits
suggest that for sesame cultivation in south Khorasan, local mass of Birjand is better than other
lines due to superiority in terms of mentioned characters.

Keywords: Cluster Analysis, Principle Component Analysis, Sesame, Superior Group
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