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چکیده
نخودفرنگی ( )Pisum Sativumگیاهی است که از لحاظ مواد غذایی بسیار متنوع و غنی است و شهرستان
طارم با توجه به اقلیم نسبتاً سرد ،منطقه مناسبی برای کشت این گیاه میباشد .بهمنظور شناسایی برترین رقم
در این منطقه ،پژوهش حاضر با بررسی شش رقم جدید بهنام ،Utrillo ،Stardust ،WolfItaly ،Golsam
 Gs-10و  GreenArrowبه همراه رقم بومی ) (Landraceمنطقه طی دو سال 9916-17 ،و  9917-19در
مزرعه پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم با سه تکرار انجام شد .این ارقام از لحاظ ارتفاع بوته ،تعداد
شاخه اصلی ،تعداد شاخه جانبی ،میانگین وزن سبز دانه ،طول غالف ،عملکرد سبز دانه تکبوته ،تعداد دانه در
غالف ،وزن صد دانه سبز ،تعداد غالف در هر بوته و عملکرد سبز غالف تکبوته مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که اختالف بین ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی به جزء صفت ارتفاع بوته معنیدار بود؛ که
بیانگر تنوع قابلتوجهی در بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی است .بر اساس نتایج مقایسه میانگین ارقام،
دو رقم  Golsamو  WolfItalyکه بیشترین میزان اکثر صفات داشتند ،برتر از سایر ارقام بودند .میزان
عملکرد سبز دانه در بوته این ارقام در میانگین دو سال بهترتیب  71/55و  66/61گرم در بوته بهدست آمد.
بهمنظور بررسی پایداری ارقام طی دو سال و همچنین شناسایی برترین ارقام از لحاظ مجموع صفات از تجزیه
گرافیکی استفاده شد؛ که نتایج مبین آن بود که دو رقم  Golsamو  WolfItalyبا حفظ پایداری ،در مجموع
صفات برتر از سایر ارقام بودند و میتوان این دو رقم را برای کشت در منطقه طارم پیشنهاد نمود.
واژههای کلیدی :بایپالت ،تجزیه مرکب ،سازگاری ،نخودفرنگی.
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مقدمه
نخودفرنگی ( )Pisum Sativum L.گیاهی است
علفی و یکساله از خانواده بقوالت (،)Fabaceae
که از اروپا و آسیای غربی منشأ گرفته است .در
بسیاری از کشورها نخودفرنگی در بین حبوبات پس
از لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این گیاه دارای ارزش غذایی
باالیی بوده و دارای موادی از جمله پروتئین با ارزش
زیستی باال ،قند ،مقداری روغن ،امالح معدنی
(پتاسیم و فسفر) ،ویتامینهای گروه ( Bتیامین و
نیاسین) و همچنین حاوی ویتامین  Eاست.
بهطوریکه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانههای
خشک آن دارای  91/6درصد آب 22/5 ،درصد
پروتئین 91 ،درصد روغن 59/5 ،درصد
کربوهیدرات 4/4 ،درصد فیبر و سه درصد خاکستر
هستند و دانههای تازه آن دارای  72/9درصد آب،
 6/7درصد پروتئین 1/4 ،درصد روغن 95/5 ،درصد
کربوهیدرات 2/2 ،درصد فیبر و  1/1درصد فیبر و
 1/1خاکستر میباشند ( Koochaki & Banayan,
.)1997
نخودفرنگی گیاهی است سرمادوست ،دارای
شاخههای بلند رونده که بهمنظور استفاده از دانهی
سبز کشت میگردد ( Koochaki & Banayan,
 .)1997; Razavi & Akbari, 2014این گیاه
روزبلند است و تلقیح آن مستقیم انجام میشود.
ارقام مختلفی از این گیاه بهصورت نخودفرنگی دانه
صاف ،نخودفرنگی دانه چروکیده و نخودفرنگی
شکری وجود دارند.
در سال  2197سطح زیر کشت آن در جهان
 9949هزار هکتار بوده است ،کشورهای با باالترین
میزان تولید شامل کانادا ،روسیه ،هندوستان و
ایاالت متحده میباشد (.)FAO, 2019
بهمنظور ارتقای سطح زیر کشت این محصول با
ارزش در ایران ،نیاز به شناسایی مناطق مستعد

مناسب این محصول میباشد .بدیهی است عوامل
محیطی در کنار عوامل ژنتیکی و اثرات متقابل آنها
تعیینکننده نهایی پیدایش تمامی صفات در گیاهان
میباشند .عملکرد و فرآیند تشکیل آن نیز بهعنوان
مهمترین و کلیدیترین صفت ،تا حد زیادی به
محیط ،ژنتیک و اثرات متقابل بین آنها بستگی
دارد ( .)Sidlauskas & Bernotas, 2003بر
اساس گزارشهای موجود ،گزینش و بهبود ارقام،
همراه با داشتن آب و هوا و شرایط خاکی مطلوب از
مهمترین عوامل زراعی برای بهدست آوردن عملکرد
باال است .پاسخهای متفاوت ارقام در محیط بهعنوان
اثر متقابل رقم در محیط بیان میشود ( Campbell
 .)& Jones, 2005در این راستا بهمنظور تعیین
مناسبترین رقم در یک منطقه باید از بررسی
همزمان چندین رقم در منطقه مورد نظر پرداخت.
 Peksenو همکاران ( )2114در مطالعهای که
بر روی  95رقم بهاره و پاییزه نخودفرنگی برای وزن
تر غالف و ویژگی غالف برای شرایط اکولوژیکی
منطقه سامسون در ترکیه انجام دادند ،دریافتند در
طی دو سال ،از لحاظ وزن تر غالف بین ارقام از
لحاظ آماری تفاوت معنیدار وجود دارد .آنها
بیشترین وزن تر غالف را برای رقم Vilmoren
بهمیزان  97941کیلوگرم در هکتار و کمترین وزن
تر غالف را برای رقم  Progress No.9بهمیزان
 92911کیلوگرم در شرایط اکولوژیکی مذکور
گزارش کردند.
در مطالعهای که توسط  Murtazaو همکاران
( )2117بر روی بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر
عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخودفرنگی
انجام شد ،بیشترین عملکرد غالف سبز بهمیزان
 5255کیلوگرم در هکتار در بین ارقام ،به رقم
 Meteorو بعد از آن به رقم  Greenfeastبهمیزان
 4452کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت .همچنین
مطالعه آنها نشان داد بیشترین افزایش عملکرد و
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اجزای عملکرد ،مربوط به بوتههای نخودفرنگی تیمار
شده با اسید سالیسیلیک با غلظت  91 -4موالر
است و بیش از تیمار  91 -5موالر و شاهد گزارش
شد .از طرف دیگر  )2199( Wozniakدر
مطالعهای که بر روی عملکرد نخودفرنگی در سه
شرایط مختلف شخم عبارت بودند از شخم سنتی،
شخم کاهشیافته و شخم به همراه علفکش انجام
داده بود ،دریافت بیشترین عملکرد مربوط به تیمار
شخم سنتی است .در این پژوهش کمترین عملکرد
به شخم همراه علفکش اختصاص یافت و سیستم
شخم سنتی در مقایسه با شخم به همراه علفکش،
میزان غالفها در مترمربع ،تعداد دانه در مترمربع و
وزن دانه در بوته را افزایش داد .در این مطالعه بین
عملکرد نخودفرنگی با تعداد غالف در مترمربع،
تعداد دانه در مترمربع ،وزن دانه در بوته و تعداد
بوته در مترمربع همبستگی معنیداری مشاهده شد.
در پژوهشی دیگر  Khanو همکاران (46 ،)2196
ژنوتیپ مختلف نخودفرنگی را از لحاظ صفات
مختلف فنولوژیکی و زراعی از جمله تعداد روز تا
گلدهی ،تعداد روز تا رسیدگی ،ارتفاع بوته ،تعداد
شاخههای جانبی در بوته ،تعداد گره ،طول میانگره،
طول غالف ،وزن  911دانه ،تعداد غالف در بوته،
تعداد دانه در غالف ،تعداد کل دانه در بوته و
عملکرد در بنگالدش بررسی کردند .آنها توانستند
با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ،ضمن
تجزیه خوشهای و گروهبندی ژنوتیپها ،آنها را به
شش گروه منتسب نمایند و ضمن شناسایی
ژنوتیپهایی که در گروههای با فاصله ژنتیکی بیشتر
هستند ،برای انجام برنامههای مختلف بهنژادی
معرفی نمایند .مطالعهای دیگر که توسط Hanci
( )2191بر روی نمونههای مختلف نخودفرنگی
ترکیه با استفاده نشانگرهای مورفولوژیکی و 94
نشانگر مولکولی  SSRانجام گرفت ،تعداد 991

نمونه نخودفرنگی بومی به همراه دو رقم تجاری به
سه گروه اصلی منتسب شد.
در ایران گیاه نخودفرنگی دارای سطح کشت
گستردهای نیست و تاکنون تحقیقات زیادی در
زمینه بررسی ارقام مختلف در مناطق مستعد کشت
این محصول در کشور صورت نگرفته است.
شهرستان طارم یکی از مناطقی است که این گیاه
مورد کشت قرار میگیرد .اما از آنجایی که در طی
سالهای اخیر فقط یک رقم بومی نخودفرنگی در
این شهرستان توسط کشاورزان کشت و کار
میگردد .از دیدگاه بهنژادی گزینش و بهبود رقمها
در کنار اقلیم مناسب آب و هوایی و شرایط خاکی
مطلوب از مهمترین عوامل زراعی برای حصول
عملکرد باال در گیاه میباشد .بدیهی است بهمنظور
شناسایی مناسبترین ارقام با در نظر گرفتن اثرات
متقابل ژنوتیپ با محیط از اهمیت زیادی برخوردار
است و یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشها
استفاده از  GGE biplotاست؛ که در تحقیقات
زیادی بر روی گیاهان مختلف از جمله ذرت
( ،) Meseka et al., 2008سویا ( Jandong et
 ،)al., 2011; Dadras et al., 2017گندم
( Mohammadi et al., 2010; Mohammadi
 )et al., 2012و جو ( ;Koocheki et al., 2012
 )Mortazavian et al., 2014مورد استفاده قرار
گرفته است.
بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف جلوگیری از
پسرفت ژنتیکی ،ارزیابی صفات زراعی و عملکرد
ارقام مختلف و شناسایی برترین ارقام در منطقه
طارم در طی دو سال با استفاده از روش گرافیکی
طراحی شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی پژوهش حاضر در مجموع شامل هفت
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رقم نخودفرنگی بود که از پژوهشکده سبزی و
صیفی کشور تأمین شد .این ارقام شامل شش رقم
جدید بهنام ،Stardust ،WolfItaly ،Golsam
 Gs-10 ،Utrilloو  GreenArrowبه همراه رقم
بومی ) (Landraceمنطقه کشت گردید .الزم به
ذکر است که در سال اول در مجموع چهار رقم
شامل سه رقم جدید به همراه رقم بومی منطقه
مورد بررسی قرار گرفت و در سال دوم با فراهم
شدن بذر سه رقم دیگر از طریق پژوهشکده سبزی
و صیفی تعداد ارقام در سال دوم تحقیق به هفت
رقم رسید .این ارزیابی در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای زراعی -17
 9916و  9917-19در مزرعه پژوهشی ایستگاه
تحقیقات زیتون طارم انجام شد.
کشت بذور بهصورت خطی انجام شد و فاصله
بین خطوط کشت  51سانتیمتر و فاصله کشت
روی خطوط  91سانتیمتر در نظر گرفته شد .هر
کرت شامل شش خط و هر خط به طول شش متر و

عمق کاشت  2/5سانتیمتر منظور شد .کشت بذور
بهصورت مستقیم در اواسط آذر ماه هر سال انجام
شد و در هر نقطه کشت ،از چند عدد بذر از هر رقم
استفاده شد.
پس از سبز شدن در مرحله دو تا چهار برگی،
گیاهچههای اضافی حذف یا به اصطالح تنک شدند.
مبارزه با علفهایهرز بهصورت وجین دستی در
مرحله رویشی تا شروع مرحله زایشی انجام شد.
در مرحله برداشت بهمنظور تخمین عملکرد،
پس از حذف حاشیه از هر کرت ،از بوتههای
باقیمانده استفاده شد و برای اندازهگیری اجزاء
عملکرد و صفات زراعی ،از هر کرت تعداد  91بوته
بهطور تصادفی انتخاب و اندازهگیری شد .صفات
بررسی شده شامل ارتفاع بوته ،تعداد شاخه اصلی،
تعداد شاخه جانبی ،میانگین وزن سبز دانه ،طول
غالف ،عملکرد سبز دانه تکبوته ،تعداد دانه در
غالف ،وزن صد دانه سبز ،تعداد غالف در هر بوته و
عملکرد سبز غالف در بوته بودند.

جدول  -1عالئم اختصاری صفات مورد بررسی در ارقام مختلف نخودفرنگی
صفات
ارتفاع بوته (سانتیمتر)
تعداد شاخه اصلی در بوته
تعداد شاخه جانبی در بوته
میانگین وزن سبز دانه (گرم)
طول غالف (سانتیمتر)
عملکرد سبز دانه هر بوته
تعداد دانه در غالف
وزن صد دانه سبز (گرم)
تعداد غالف در هر بوته
عملکرد سبز غالف در بوته (گرم)

پس از ثبت دادهها ،بهمنظور انجام تجزیه
واریانس ابتدا مفروضات تجزیه واریانس آزمون شد.
پس از اطمینان از برقراری مفروضات تجزیه

عالئم اختصاری
Plant height

PH

Number of main branches

NMB

Number of lateral branches

NLB

Fresh seed weight mean

FSWM

Length of pod

LP

Fresh seed yield per plant

FSYP

Number of seed per pod

NSP

Hundred fresh seed weights

HFSW

Number of pods per plant

NPP

Fresh pod yield per plant

FPYP

واریانس از جمله یکنواختی واریانس خطا در دو
سال ،تجزیه واریانس مرکب با در نظر گرفتن چهار
رقم در دو سال انجام شد و مقایسه میانگین ارقام به
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روش توکی در سطح احتمال پنج درصد با استفاده
از نرمافزار  SAS Ver 9.1انجام شد.
بهمنظور شناسایی مناسبترین ارقام با در نظر
گرفتن همه صفات در طی دو سال از روش گرافیکی
بایپالت با استفاده از نرمافزار Yan ( GGE biplot
 )& Kang, 2003استفاده شد .اگرچه این روش در
ابتدا برای تجزیه دادههای آزمایشهای چند
محیطی برای یک صفت خاص پیشنهاد شد ولی
میتواند با همان کارایی برای انواع دادههای دوطرفه
که بر ساختار انتری× تستر ،مانند ژنوتیپ× صفت
تکیه دارند ،مورد بهرهبرداری قرار گیرد ( & Yan
 .)Kang, 2003بر این اساس ،در مطالعه حاضر از
این روش استفاده شد .الزم به ذکر است برای
دادههای ژنوتیپ× صفت در نرمافزار ،GGE biplot
با توجه به اینکه صفات مختلف دارای واحدهای
متفاوت هستند ،لذا ابتدا دادهها استاندارد و همه
صفات بدون واحد شدند .سپس با استفاده از مدل
دو نرمافزار ،تجزیه مقدار منفرد دادههای استاندارد
شده بر اساس انحراف استاندارد درون صفتی انجام
شد.
نتایج و بحث
نتایج آزمونهای مربوط به فرضیات تجزیه واریانس
نشان داد توزیع اشتباهات آزمایشی برای همه
صفات از توزیع نرمال تبعیت میکند و همچنین
برای همه صفات ،آزمون یکنواختی واریانس در طی
دو سال بر اساس نتایج آزمون بارتلت غیرمعنیدار و
خطاهای آزمایشی همگن برآورد شدند .بر این
اساس تجزیه مرکب انجام شد.
مطابق نتایج ،اختالف بین ارقام از نظر همه
صفات مورد بررسی به جزء صفت ارتفاع بوته
معنیدار بود؛ که نشاندهنده تنوع قابلتوجهی در
بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی است .اختالف
بین دو سال برای همه صفات به غیر از تعداد غالف

در هر بوته و عملکرد سبز غالف در بوته
غیرمعنیدار بهدست آمد .این امر میتواند بهخاطر
مشابه بودن تقریبی شرایط آب و هوایی در طی دو
سال  9916-17و  9917-19در منطقه طارم در
فصول کشت باشد.
مقایسه میانگین ارقام از لحاظ تعداد شاخه اصلی
در طی دو سال نشان داد ،ارقام  Golsamو
 WolfItalyدر سال اول ،با اختالف معنیداری
باالترین مقدار این صفت را (بهترتیب  9/26و 9/99
شاخه اصلی در بوته) به خود اختصاص دادند و در
سال دوم ،رقم  Gs-10با  2/91شاخه اصلی ،همرده
با ارقام مذکور بهترتیب با  9/99و  2/91شاخه اصلی
بود .در این سال ارقام  GreenArrowو Stardust
بهطور معنیداری تعداد شاخه اصلی کمتری (کمتر
از  9/5شاخه اصلی) از سایر ارقام داشتند (جدول
.)2
از لحاظ صفت تعداد شاخه جانبی ،رقم
 Sturdustبهطور معنیداری تعداد شاخه کمتری در
سال اول نشان داد .سایر ارقام اختالف معنیدار
نداشتند .در هر دو سال بیشترین تعداد شاخههای
جانبی نیز به ارقام  Golsamو WolfItaly
اختصاص داشت (جدول .)9
بر اساس مقایسه میانگین ارقام از لحاظ عملکرد
سبز دانه در بوته در سال اول ارقام  Golsamو
 WolfItalyباالترین مقدار را داشتند ،اما در سال
دوم اگرچه ارقام  Golsamو  WolfItalyبا 77/42
و  71/96گرم باالترین عملکرد سبز بوته را به خود
اختصاص دادند؛ اما با ارقام  Ulrilloو بومی منطقه
(بهترتیب با  59/67و  59/99گرم عملکرد سبز
دانه) ،اختالف معنیداری نشان ندادند و رقم
 Green Arrowبا  29/19گرم کمترین عملکرد
سبز دانه را به خود اختصاص داد (جدول .)2
در مطالعه  Ceyhanو  )2195( Avciبیشترین
عملکرد دانه به الین  PS71بهمیزان  2727کیلوگرم

997

دو فصلنامه علمی -پژوهشی علوم سبزیها -سال  -4شماره  -7بهار و تابستان 9911

در هکتار و کمترین مقدار آن به رقم تجاری
 Boleroبهمیزان  9299کیلوگرم در هکتار
اختصاص یافت .طبق نتایج تحقیق آنها ،الینهای
پیشرفته لحاظ این صفات برتر از ارقام تجاری مورد
بررسی بودند .از لحاظ طول غالف در فصل کشت
اول سه رقم  WolfItaly ،Golsamو Landrace
با اختالف غیرمعنیدار از هم بلندترین طول غالف را
داشتند اما در فصل کشت دوم ،سه رقم ،Golsam
 WolfItalyو ( Ulrilloبهترتیب با  9/91 ،1/91و
 9/41سانتیمتر طول غالف) با اختالف غیر
معنیدار از هم در صدر قرار گرفتند (جدول .)2
پژوهشی برای تعیین ویژگیهای زراعی
نخودفرنگی بر روی نٌه ژنوتیپ و دو رقم تجاری
 Boleroو  Utrilloدر سالهای  2199و 2192
تکرار در ترکیه انجام شد .آنها تعدادی از صفات
زراعی شامل ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد
دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه و

عملکرد دانه را ارزیابی نمودند .میانگین دو سال
نشان داد دامنه تغییرات برای صفت ارتفاع بوته از
 14/67برای ژنوتیپ ( )PS3048و 99/99
سانتیمتر برای ژنوتیپ ( ،)PS3055برای صفت
تعداد غالف در بوته از  1/99برای رقم ( )Boleroتا
 21/97برای ژنوتیپ ( ،)PS3053برای صفت تعداد
دانه در غالف از  9/25برای رقم ( )Utrilloتا 5
برای ژنوتیپ ( ،)PS3029-Bبرای صفت تعداد دانه
در بوته از  91/51برای ژنوتیپ ( )Utrilloتا 99/99
برای ژنوتیپ ( ،)PS3053برای صفت وزن هزار دانه
از  997/99برای ژنوتیپ ( )PS4053-Bتا 919/99
برای ژنوتیپ ( )Utrilloو برای صفت عملکرد دانه
از  9416/67برای رقم ( )Boleroتا  2711کیلوگرم
در هکتار برای ژنوتیپ ( )PS4021متغیر بود .آنها
گزارش نمودند که الینهای پیشرفته در مقایسه با
ارقام تجاری از لحاظ صفات مورد بررسی برتر بودند
(.)Avci & Ceyhan, 2013

جدول  -2مقایسه میانگین صفات زراعی ارقام مختلف نخودفرنگی طی سالهای  1376-79و 1379-79
سال

9916-17

ارقام

تعداد شاخص
اصلی در بوته

تعداد شاخه
جانبی در بوته

عملکرد سبز دانه
تکبوته (گرم)

طول غالف
(سانتیمتر)

وزن تکدانه
(گرم)

Golsam

9/27a

24/47ab

69/61a

1/19a

1/797a

a

a

a

a

a

WolfItaly
Stardust
Landrace
Golsam
WolfItaly
Stardust

9917-19

Landrace
Utrillo
Gs-10
GreenArrow

9/99

b

99/21

b

69/14

b

1/96

b

1/611

c

9/21

99/91

91/49

5/14

1/261

9/19b

21/79ab

49/29b

9/79a

1/699b

a

a

a

a

a

9/99
2/91a
9/99b
9/91ab
9/11ab
2/91a
9/99b

27/22
21/44a
94/99ab
21/67ab
29/11ab
22/79ab
29/11ab

77/42
71/96a
45/66bc
59/99ab
59/67ab
41/16bc
29/19c

1/91
9/91ab
4/57d
9/19b
9/41ab
6/97c
5/57cd

1/691
1/664a
1/221e
1/629b
1/619b
1/425c
1/924d

در هر سال ،ستونهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،نشاندهنده اختالف غیرمعنیدار با آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد
میباشند.

طی هر دو سال ارزیابی ارقام ،رقم  Sturdustکه
در بسیاری از صفات کمترین مقدار را به خود

اختصاص داد ،از لحاظ میانگین تعداد غالفهای
بوته ،بیشترین مقدار (بهترتیب  21/4و  22/7غالف
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خود اختصاص دادند و کمترین مقدار در دو فصل
کشت را رقم  Sturdustنشان داد (جدولهای  2و
.)9
از لحاظ عملکرد سبز غالف هر بوته در هر دو
سال ،ارقام  Golsamو  WolfItalyبا اختالف
معنیدار از سایر ارقام بیشترین مقدار را به خود
اختصاص دادند (جدول .)9

در سال اول و دوم) را نشان داد .کمترین مقدار این
صفت نیز به رقم  Utrilloبا  94/7غالف در بوته
اختصاص داشت (جدول .)9
در هر دو سال ارقام  Golsamو  WolfItalyاز
لحاظ صفات میانگین وزن تکدانه ،تعداد دانه در
غالف و وزن صد دانه سبز اختالف معنیداری با
سایر ارقام داشته و همچنین بیشترین مقدار را به

جدول  -3مقایسه میانگین صفات زراعی ارقام مختلف نخودفرنگی طی سالهای  1376-79و -79
1379
سال

9916-17

ارقام

تعداد دانه در
غالف

وزن صد دانه
(گرم)

تعداد غالف در بوته

عملکرد سبز غالف
تکبوته (گرم)

Golsam

6/75a

79/76a

97/41b

956/91a

a

a

b

a

WolfItaly

c

c

a

c

Stardust

5/91

26/19

21/41

79/65

Landrace

6/24b

69/97b

94/26c

999/69b

a

a

b

a

Golsam
WolfItaly
Stardust

9917-19

6/19

61/91

99/51

961/99

Landrace
Utrillo
Gs-10
GreenArrow

6/41
6/57a
4/92c
5/79b
5/67b
5/56b
4/59c

69/15
66/45a
22/11e
62/27b
61/99b
42/52c
922/44d

91/99
91/29b
22/71a
96/29c
94/71d
96/17c
91/91b

979/57
976/42a
99/16c
921/29b
99/91c
72/19c
69/15c

در هر سال ستونهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،نشاندهنده اختالف غیرمعنیدار با آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد
میباشند.

تجزیه گرافیکی بایپالت
روش گرافیکی بایپالت ژنوتیپ× صفت یا GT

بایپالت برای تعیین مناسبترین ارقام از لحاظ
مجموع صفات و در طی دو سال استفاده شد و
نتایج در شکلهای  9تا  91ارائه شده است .این
تجزیه بر اساس روش بایپالت ژنوتیپ× صفت ( GT
 )biplotانجام شد.
با اانتخاب مدل تجزیه به مقدار منفرد دادههای
استاندارد شده بر اساس انحراف استاندارد درون
صفتی ،بایپالت ژنوتیپ× صفت تشکیل گردید
( )Motamedi & Safari, 2019که در آن صفات

ژنوتیپها مورد مطالعه نشان داده

مورد بررسی و
شده است برای درک بهتر روابط متقابل بین صفات
و ارزیابی ژنوتیپی میتوان از این خصوصیت
بایپالت بهره برد ،ضمناً مدل استفاده شده در این
روش از مدل  2نرمافزار یعنی مدل استاندارد شده
بر اساس  SDاستفاده شده است .شکل 9
نشاندهنده بایپالت ژنوتیپ× صفت برای
ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه در طی دو
سال است ،نتایج حاصل از این روش نشان داد مؤلفه
اول و دوم بهترتیب  71و  95درصد و در مجموع
 95درصد از کل تغییرات را توجیه نمود که
991
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نشاندهنده اعتبار نسبتاً خوب بایپالت در توجیه
تغییرات است.
در مطالعات زیادی از تجزیه گرافیکی برای
شناسایی برترین ارقام استفاده شده است .مطالعهای
که در شمال اتیوپی بر روی  91ژنوتیپ نخودفرنگی
در سه سال متوالی در چهار مکان با استفاده از
تجزیه بایپالت بهمنظور شناسایی ارقام برتر صورت
گرفت ( .)Yihunie & Gesesse, 2018همچنین
در مطالعهای دیگر با استفاده از این تجزیه ،پایداری
 929ژنوتیپ و الین پیشرفته سویا ( Glycine
 )maxدر دو شرایط تنش خشکی و نرمال و
همچنین در دو مکان گنبد کاووس و رشت مورد
بررسی قرار گرفت و از این روش برای شناسایی
ارقام برتر و متحمل به خشکی استفاده شد .در
تحقیق آنها ،درصد توجیه مؤلفه اول و دوم
بهترتیب  66و  22درصد و در مجموع  99درصد
گزارش شد ( .)Dadras et al., 2017در تحقیقی
دیگر که بر روی  25ژنوتیپ کلزا با استفاده از طرح

آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو
شرایط نرمال و تنش خشکی در مؤسسه تحقیقات و
اصالح بذر در کرج اجرا شد ،محققان نتایج را با
استفاده از تجزیه علیت و همچنین تجزیه بایپالت
با استفاده از صفات مورفولوژیکی به همراه صفات
عملکرد و اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرار دادند،
نتایج حاصل از این روش نشان داد مؤلفه اول و دوم
بهترتیب  92و  21درصد و در مجموع  52درصد از
کل تغییرات در محیط نرمال توجیه نمود
) .(Malekshahi et al., 2012در مطالعهای دیگر
که بر روی بررسی ارتباط عملکرد و کیفیت برنج بر
اساس بایپالت ژنوتیپ در صفت با استفاده از 64
ژنوتیپ برنج شامل چهار رقم بومی ،چهار رقم
اصالح شده و  54الین موتانت انجام شد ،نتایج
حاصل از تجزیه بایپالت ژنوتیپ در صفت نشان داد
که مؤلفه اول و دوم بهترتیب  99و  99درصد و در
مجموع  46درصد از کل تغییرات را توجیه نمود
(.)Sharifi & Ebadi, 2018

شکل  -1بایپالت ژنوتیپ× صفت برای ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه در طی دو سال ( 1376-79و
 )1379-79بر اساس مقیاسبندی متقارن مقادیر منفرد

در شکل  2شمای چند ضلعی بایپالت ژنوتیپ×
صفت برای ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه در

طی دو سال را نشان میدهد .ارقامی که حداکثر
فاصله را از مبدأ بایپالت دارند .بهوسیله خطوطی
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به یکدیگر وصل میشوند و سپس از مبدأ مختصات،
خطوطی عمود بر اضالع این چند ضلعی رسم
میشود و در نهایت محیطهای بزرگی تشکیل
میشود .ارقامی که در رأس این چند ضلعی قرار
گرفتند ،میتوانند بهترین یا ضعیفترین رقم از نظر
صفات مورد بررسی باشند ،چونکه بیشترین فاصله
را از مرکز بایپالت دارند ( ;Dadras et al., 2017
.)Yan & Kang, 2003
همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود ارقام
 Stardustدر هر دو سال و  Gs-10-98از لحاظ
صفت تعداد غالف در بوته بیشترین مقدار را به خود
اختصاص دادند و همچنین ارقام  Golsamو
 WolfItalyدر هر دو سال واجد بیشترین مقدار از
لحاظ مابقی صفات بودند .در مقابل رقم
 GreenArrowدر سال دوم از لحاظ هیچ یک از

صفات ،مقدار قابلتوجهی نداشت بهطوریکه این
رقم از لحاظ تمامی صفات کمترین مقدار را به خود
اختصاص داد.
از این نوع گراف بایپالت در تحقیقات پیشین
نیز استفاده شده است .در مطالعهای که بر هفت
نمونه گندم سیاه با استفاده از روش گرافیکی تجزیه
بایپالت ژنوتیپ در صفت صورت گرفت ،از نمودار
چند ضلعی برای تعیین نمونه با بیشترین ارزش
برای یک محیط یا بیشتر استفاده شد .آنها بر
اساس این نمودار ،نمونه  Barule Urکه واجد
بیشترین ارزش عملکرد دانه و تعداد دانه بود
شناسایی و گزارش نمودند و نمونه Barule Jr
بهعنوان دیررسترین نمونه با بیشترین مقدار تعداد
شاخه اولیه ،تعداد برگ و ارتفاع بوته معرفی شد
(.)Joshi & Okuno, 2010

شکل  -2شمای چند ضلعی بایپالت ژنوتیپ× صفت ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه در طی دو سال
( 1376-79و )1379-79
بهمنظور بررسی ارقام  Golsamو WolfItaly

بهعنوان ارقامی که از لحاظ بسیاری از صفات برتر
بودند ،در مقایسه با رقم ( Landraceبومی منطقه)
از لحاظ همه صفات در دو سال ،بهترتیب از شکل 9

و  4استفاده شد .همانگونه که در شکل 9مشاهده
میشود ،در مقایسه ارقام  Landraceو Golsam
در سال اول فقط ارتفاع بوته ( )PHمجاور رقم
 Landraceو بقیه صفات در سمت راست خط
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عمود بر خطی که دو رقم انتخابی را به هم متصل
نموده است قرار دارد .این بدان معنی است که رقم
 Golsamاز لحاظ همه صفات مورد بررسی به جزء
ارتـفاع بـوته( ،دارای مقادیر بزرگتر) نـسبت به رقم

 Landraceبرتر بود .همچنین در سال دوم نتایج
مشابه برای همین رقم حاصل شد (شکل  .)4البته
بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،بین ارقام از لحاظ
ارتفاع بوته ،اختالف غیرمعنیدار بود.

شکل  -3مقایسه گرافیکی دو رقم  Landraceو  Golsamدر سال  1376-79در بایپالت ژنوتیپ× صفت

شکل  -4مقایسه گرافیکی دو رقم  Landraceو  Golsamدر سال  1379-79در بایپالت ژنوتیپ× صفت

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود
بردارهای تسترها (صفات) خطوطی هستند که از
مبدأ بایپالت سرچشمه میگیرد و به عالئم
اختصاری صفات وصل میشود و از طرف دیگر
کسینوس زاویه بین دو صفت میتواند بیانگر ضریب

همبستگی بین آنها باشد .شکل بایپالت یکی از
بهترین تکنیکها برای نمایش گرافیکی روابط
متقابل میان صفات است (.)Yan & Kang, 2003
در این شکل ،همبستگی باال و مثبت با ارتباط
نزدیک بین سه صفت وزن صد دانه سبز ،عملکرد
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سبز دانه هر بوته و طول غالف به نمایش گذاشته
شده است .همچنین این شکل بیانگر همبستگی
ضعیف این سه صفت با ارتفاع بوته است .بر این
اساس میتوان اذعان داشت ،در ارقام نخودفرنگی
مورد بررسی ارتفاع بوته نقش معنیداری در بروز
عملکرد و اختالف بین ارقام ایفا نکرد .همچنین
همبستگی مثبت باال با ارتباط نزدیک فیمابین پنج
صفت تعداد شاخه جانبی ،تعداد دانه در غالف،
عملکرد سبز دانه هر بوته ،عملکرد سبز غالف در
بوته و تعداد شاخه اصلی مشاهده میشود .این بدان
معنی است که میتوان انتظار داشت ارقام
نخودفرنگی با تعداد شاخه اصلی و جانبی بیشتر،
واجد تعداد دانه در غالف بیشتر و بهدنبال آن عملکرد

سبز دانه و غالف بیشتر باشند.
در مطالعهای که بر روی  25ژنوتیپ کلزا در دو
محیط نرمال و تحت تنش خشکی با استفاده از 95
صفت مورد ارزیابی قرار گرفت ،از شکل برداری
بایپالت برای تفسیر روابط بین صفات استفاده شد.
در این مطالعه در شرایط نرمال رابطه قوی و مثبت
بین صفات تعداد دانه در خورجین اصلی ،تعداد دانه
در خورجین فرعی و تعداد دانه در خورجین و
همچنین همبستگی نسبتاً باال و معنیدار بین
عملکرد دانه و صفات تعداد دانه در خورجین اصلی،
تعداد دانه در خورجین فرعی و تعداد دانه در
خورجین گزارش شد ( Malekshahi et al.,
.)2012

شکل  -5شمای برداری بایپالت ژنوتیپ× صفت که روابط متقابل میان صفات را برای ژنوتیپهای
نخودفرنگی مورد مطالعه طی دو سال ( 1376-79و )1379-79

میتوان از تجزیه گرافیکی بایپالت بهمنظور
رتبهبندی ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات دلخواه
استفاده کرد .بدین صورت که هنگامی در نرمافزار
 GGEبایپالت صفتی انتخاب میشود ،خطی
موسوم به محور صفت رسم میشود که از مبدأ
بایپالت و عالمت مربوط به صفت عبور میکند و

پیکان روی محور صفت ،جهت افزایش مقدار آن
صفت را نشان میدهد (.)Yan & Kang, 2003
در شکلهای  6الی  9رتبهبندی ارقام بر اساس
صفات مورد نظر نشان داده شده است .در شکل 6
رتبهبندی ارقام بر اساس صفت عملکرد سبز غالف
در بوته را نشان میدهد .در این شکل ارقام
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 Golsamو  WolfItalyدر هر دو سال بهترین
ارقام از لحاظ این صفت میباشند و رقم
 Greenarrowاز لحاظ این صفت ضعیفترین رقم
شناسایی شد.
الزم به ذکر است با توجه به همبستگی مثبت و
باالی صفات شاخه جانبی ،تعداد دانه در غالف،
عملکرد سبز دانه هر بوته و تعداد شاخه اصلی،
رتبهبندی بر اساس صفات مهم با استفاده از گراف
بایپالت ارائه شد .از این روش در مطالعات پیشین
نیز استفاده شد .از جمله  Joshiو )2191( Okuno
برای رتبهبندی هفت نمونه گندم سیاه تارتاری بر
اساس صفت عملکرد دانه در بوته از این روش

استفاده کردند و برترین نمونهها را بهترتیب
 Ghiling Tite ،Barule Urو Marang Tite
رتبهبندی نمودند .همچنین بر همین اساس در
پژوهشی دیگر رتبهبندی  64ژنوتیپ مختلف برنج
بر اساس صفت عملکرد دانه ،مشخص نمود که
ژنوتیپ  )TM6-B-7-1( G7برترین ژنوتیپ است و
بهدنبال آن ژنوتیپهای ،)TM6-B-2-1-E( G6
HM5-250-( G32 ،)TM6-250-15-5-1( G5
FM6-( G14 ،)TM6-220-10-4-1( G1 ،)7-6
 )HM5-250-E-1-1( G23 ،)200-E6و G24
( )HM5-250-E-3-2بهعنوان ژنوتیپهای برتر
گزارش شدند (.)Sharifi & Ebadi, 2018

شکل  -6شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای رتبهبندی ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه بر اساس
صفت عملکرد سبز غالف در بوته

در شکل  7رتبهبندی ارقام بر اساس صفت وزن
صد دانه سبز را نشان میدهد ،بر اساس این گراف،
ارقام  WolfItaly ،Golsamو  Landraceدر هر
دو سال به همراه رقم  Utrilloباالترین وزن صد

دانه را به خود اختصاص دادند .رقم  Stardustنیز
در هر دو سال کمترین وزن صد دانه را داشت.
خاطر نشان میشود که این نتایج با نتایج مقایسه
میانگین همخوانی دارد.

924

بررسی صفات زراعی ،عملکرد و پایداری ارقام مختلف نخودفرنگی در منطقه طارم با استفاده از تجزیه گرافیکی

شکل  -9شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای رتبهبندی ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه بر اساس
صفت وزن صد دانه سبز

در ادامه به بررسی گرافهایی پرداخته میشود
که بتوان دو صفت را همزمان برای رتبهبندی ارقام
استفاده نمود .در شکل  9رتبهبندی ارقام
نخودفرنگی مورد بررسی ،بر اساس دو صفت وزن
صد دانه سبز (که همبستگی باالیی با صفات
عملکرد سبز دانه هر بوته و طول غالف) و تعداد
شاخه اصلی (که همبستگی باالیی با صفات تعداد
شاخه جانبی ،تعداد دانه در غالف ،عملکرد سبز دانه
هر بوته و عملکرد سبز غالف در بوته) بهطور

همزمان انجام شد .این دو صفت همبستگی مثبت و
قوی با صفات شاخه جانبی ،تعداد دانه در غالف،
عملکرد سبز دانه هر بوته و عملکرد سبز غالف در
بوته داشتند و به همین دلیل انتخاب شدند .بر
اساس نتایج گراف ،بهترین ارقام ،Golsam
 WolfItalyو  Landraceدر هر دو سال به همراه
رقم  Utrilloمیباشند و رقم  Stardustنیز از لحاظ
رتبهبندی همزمان دو صفت فوق در دو سال،
ضعیفترین رقم ظاهر شد.

شکل  -9شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای رتبهبندی ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه بر اساس دو
صفت وزن صد دانه سبز و تعداد شاخه اصلی بهطور همزمان
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در شکل  1رتبهبندی ارقام نخودفرنگی مورد
بررسی بر اساس دو صفت وزن صد دانه سبز و تعداد
غالف در بوته بهطور همزمان میباشد .از آنجایی
که صفت وزن صد دانه سبز با دو صفت عملکرد
سبز دانه هر بوته و طول غالف همبستگی بسیار
باالیی داشت؛ میتوان نتیجه گرفت که نتایج
بهدست آمده برای دو صفت دیگر نیز مشابه است.
بر اساس نتایج این گراف ،ارقام برتر ،Golsam

 WolfItalyدر هر دو سال میباشند و رقم
 Greenarrowضعیفترین رقم شناسایی شد.
 Motamediو  )2191( Safariدر مطالعهای
روی ارزیابی تعدادی از ارقام گندم و هیبریدهای آن
بایپالت ژنوتیپ× صفت استفاده نمودند آنها
از 
برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل و پرمحصول در
هر دو شرایط تنش و غیرتنش بر اساس دو شاخص
 STIو  SSIارقام گندم را رتبهبندی نمودند.

شکل  -7شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای رتبهبندی ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه بر اساس دو
صفت وزن صد دانه سبز و تعداد غالف در هر بوته بهطور همزمان

در شکل  91بایپالت ژنوتیپ× صفت برای
مقایسه ارقام نخودفرنگی مورد مطالعه ژنوتیپ
ایدهآل فرضی با استفاده از  GGEبایپالت را نشان
میدهد .نمودار ژنوتیپ ایدهآل ،بر اساس تعیین
فاصله از ژنوتیپ ایدهآل فرضی رسم میشود .یک
ژنوتیپ ایدهآل ،ژنوتیپی است که دارای بیشترین
مقدار را از نظر صفات مورد بررسی داشته باشد و از
نظر مکانی در مرکز دوایر متحدالمرکز بایپالت قرار
میگیرد ( .)Yan & Kang, 2003مطابق شکل ،1

ارقام  Golsamو  WolfItalyدر هر دو سال
نزدیکترین ارقام به ژنوتیپ ایدهآل فرضی میباشند
و بعد از آنها  Landraceدر هر دو سال به همراه
رقم  Utrilloبه ژنوتیپ ایدهآل فرضی نزدیک
میباشند Gesesse .و  )2199( Yihunieاز این
تکنیک برای شناسایی ژنوتیپ ایدهآل در مطالعه
خود استفاده کردند و گزارش نمودند از بین 91
ژنوتیپ نخودفرنگی مورد بررسی ،نزدیکترین
ژنوتیپ به ژنوتیپ ایدهآل فرضی EH99005-7
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میباشد .همچنین  Dadrasو همکاران ()2197
الین  97سویا حاصل تالقی  Gorgan3در
 Williamsبود را از بین الینهای پیشرفته مورد
بررسی بهعنوان نزدیکترین ژنوتیپ به ژنوتیپ
ایدهآل فرضی گرازش نمودند و بعد از آن
نزدیکترین ژنوتیپها به ژنوتیپ ایدهآل فرضی
بهترتیب الینهای حاصل از تالقی  Spryدر
 Sahar ،Kitimisharoدر  Gorgan3 ،Katoulدر
 Sahar ،K778در  Hamiltonبودند.
در شکل  99نمودار مقایسه همه صفات با صفت
ایدهآل فرضی را نشان میدهد ،صفت ایدهآل فرضی،
از نظر مکانی در مرکز دوایر متحدالمرکز بایپالت
قرار میگیرد ( .)Yan & Kang, 2003بر طبق
شکل  99صفاتی که بیشترین تأثیر را داشتند

عبارتاند از تعداد دانه در غالف ،عملکرد سبز دانه
هر بوته ،تعداد شاخه جانبی ،عملکرد سبز غالف در
بوته ،طول غالف ،تعداد شاخه اصلی ،عملکرد سبز
دانه هر بوته و وزن صد دانه سبز میباشند.
بهعبارتدیگر تمام صفات به غیر از صفت ارتفاع بوته
و تعداد غالف در بوته اطالعات ارزشمندی از تمایز
ارقام و شناسایی ارقام برتر در اختیار ما قرار دادند.
 Ebadiو  )2199( Sharifiبا بررسی نمودار مقایسه
همه صفات با صفت ایدهآل فرضی گزارش نمودند
که نزدیکترین صفات به صفت ایدهآل فرضی
بهترتیب وزن خوشه ،تعداد دانه پر در هر خوشه،
تعداد خوشهچه ،عرض دانه ،دمای ژالتینی شدن،
عملکرد دانه ،طول دانه ،وزن هزار دانه ،طول میانگره
و محتوای آمیلوز میباشند.

شکل  -11شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای مقایسه ژنوتیپهای نخودفرنگی مورد مطالعه ژنوتیپ
ایدهآل فرضی
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) شمای بایپالت ژنوتیپ× صفت برای مقایسه همه محیطها (صفات) مورد مطالعه با محیط (صفت-11 شکل
ایدهآل فرضی

نتیجهگیری کلی
 یا رقم بومی منطقه ظاهرLandrace دیگر و رقم
شدند و همچنین از بین صفات زراعی و عملکردی
، همه صفات به غیر از ارتفاع بوته،مورد مطالعه
.میتوانند در تمایز ارقام و مقایسه آنها ارزشمند باشند

 میتوان با جمعبندی،بر اساس نتایج بهدست آمده
از نتایج مقایسه میانگینها و تجزیه گرافیکی اظهار
، با حفظ پایداریWolfItaly  وGolsam داشت ارقام
 در شرایط اقلیمی طارم برتر از ارقام،در مجموع صفات
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Abstract
Pea plant (Pisum Sativum) is very diverse and rich in nutrients and Tarom region of Iran is a
suitable area for growing this crop due to its relatively cold climate. In order to identify the best
cultivars in the area, the present study carried out using six new cultivars, Golsom, WolfItaly,
Stardust, Utrillo, Gs-10, GreenArrow, and a local cultivar (Landrace) with three replications in
Tarom region in cropping seasons of 2017-18 and and 2018-19. The plant height, number of main
branches, number of lateral branches, mean green seed weight, pod length, green seed yield per
plant, number of seeds per pod, weight of 100 green seeds, number of pods per plant and green
pod yield per plant were measured. The analysis of variance showed that the difference among
the cultivars for all the studied traits was significant except for the plant height, indicating a
significant diversity among the cultivars in term of the studied traits. According to the mean
comparison, Golsom and WolfItaly, which had no significant difference in most of the traits, were
superior to other cultivars. The yields of green seed in these cultivars were 70.55 and 66.60 g
plant-1, in average over two years, respectively. In order to evaluate the stability of cultivars for
two years and also to identify the best cultivars in terms of total traits, graphical analysis was
conducted. The results showed stability in Golsom and WolfItaly whichwere superior to other
cultivars for total traits. Therefore, these two cultivars can be proposed for cultivation in Tarom
area.
Keywords: Genotype by trait biplot, Combined analysis, Adaptation, Pea.
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