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 گياهي توليد هايپژوهش نشريه

 9414 ،چهارم شماره ،و يكم بيست جلد

http://jopp.gau.ac.ir 
 

 های طالبی ایرانیتجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده

 پالتبا استفاده از روش بای

 

  2زادهقاسم کریم و 2دهقاني حميد* ،1رسول محمدی
 ،دانشگاه تربيت مدرس ،نباتاتاصالح گروه  دانشجوی دکتری1

 دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار گروه اصالح نباتات2

11/6/1333؛ تاريخ پذيرش:  5/3/1332تاريخ دريافت:   
 

 9چكيده
شود. ميمحسوب  م در کشورمه يك محصول رايج و نسبتاً های متنوع،با دارا بودن توده طالبي

های صفات مختلف در طالبي و همچنين مقايسه توده مطالعه روابط متقابل ميانتحقيق هدف از اين 
های تالقيو  1Fپالت بود. والدين، نتاج مختلف طالبي براساس چندين صفت با استفاده از روش بای

آبادی، شاه ،باباهای ريشنام ژنوتيپ( حاصل از تالقي هفت توده بومي طالبي ايراني 93 )جمعاً معکوس 
در طي دو سال زراعي مورد ارزيابي قرار گرفتند.  ایطرق و ساوهتيلسمسوری، دستجردی، مگسي، 

داری بين که همبستگي معني ژنوتيپ اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد 93گانه برای طرح التيس سه

عملکرد و اجزای آن در هر دو سال انجام آزمايش وجود داشت. در بين اجزای عملکرد، سه صفت 
داری با عملکرد در هر دو سال نشان دادند. و عرض ميوه همبستگي معنيوزن ميوه، ضخامت گوشت 

در طي دو سال انجام  هادر ترتيب ژنوتيپتفاوت  ها برای صفت عملکرد،بندی ژنوتيپهمچنين رتبه
ها بر اساس دو صفت مواد جامد محلول و زودرسي نشان داد بندی ژنوتيپ. رتبهادنددنشان آزمايش 

ترتيب ها بهدر هر دو سال برترين ژنوتيپ (G4) دستجردی والد و (G57) ایساوه ×دورگ مگسي که 

برای  (G44) ایساوه ×مگسي  دورگ بنابراين ،از نظر صفات مواد جامد محلول و زودرسي بودند
توانند مورد توجه جهت توليد ارقام زودرس مي (G4) دستجردی والد توليد ارقام با قند باال و همچنين
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صورت مستقل از دو صفت مواد هدست آمده نشان داد که صفت عملکرد بهگيرند. همچنين نتايج ب قرار

دو صفت مواد جامد محلول و زودرسي رابطه منفي با يکديگر  .کندجامد محلول و زودرسي عمل مي

  اقدام نمود.ها آنزمان در نظر گرفت و جهت اصالح همتوان ميدو صفت را اين  ،داشتند
 

 ، زودرسيملکردپالت، همبستگي، عطالبي، بای کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه
( گياهي است از خانواده کدوئيان Cucumis melo var cantalopensisطالبي )

(Cucurbitaceae( و ديپلوئيد )29x = 2n = 2 )( ،2111کرج و گروم) های معطر که دارای ميوه

 يك محصول رايج و نسبتاً های متنوع،با دارا بودن توده طالبي. (1331رابينسون و دکروالتر، ) باشدمي
های دور شود. کشت و پرورش اين گياه جاليزی در کشور ما از گذشتهميمحسوب  م در کشورمه

سباستين و همکاران، ) باشدمعمول بوده است. ايران از مراکز ثانويه تنوع و اهلي شدن گياه طالبي مي

دسازی ارقام جديد طالبي عملکرد باال، شکل و اندازه همسان، ترين صفات جهت آزامهم .(2111
های که يکي از شاخص ،بر عملکردعالوه. (2116زاالپا و همکاران، )باشد زودرسي و ميزان قند مي

های توليد را کاهش و درآمد حاصل از واحد هزينه حائز اهميت در توليد است، عامل مهم ديگری که
های هزينه درسي است. زودرسي در طالبي مزايای فراواني دارد. اين ويژگيدهد زوميسطح را افزايش 

بر اين، زودرسي ميوه از نقطه نظر عالوه .دهدطول دوره کاشت، کاهش مي علت کوتاه شدنتوليد را به
شوند هايي که ابتدای فصل توليد وارد بازار ميتنظيم بازار دارای اهميت زيادی است. عموماً ميوه

نيز يکي از  1های پايان فصل از قيمت بيشتری برخوردارند. ميزان مواد جامد محلوله ميوهنسبت ب

. اين (1311؛ ياماگوچي و همکاران، 1321روزا، ) باشدهای مهم مرتبط با کيفيت در طالبي ميويژگي
ر رو داز اين .(1331نونك، )صفت همبستگي مثبت و بااليي با ميزان قند موجود در طالبي دارد 

 عنوان شاخصي جهت ارزيابي کيفيت ميوه استفاده شده استتعدادی از مطالعات از اين صفت به
ويژه عملکرد جزء ه. صفات مهم اقتصادی يك گياه، ب(1333؛ استپاسکي و همکاران، 1321روزا، )

ای تحت تأثير محيط قرار طور گستردههگياهان توارث کمي دارند و ب بيشترکه در  صفاتي هستند
طور غيرمستقيم و با استفاده از صفات هن اصالح نباتات معموالً انتخاب بارو متخصصگيرند. از اينمي

. (1331؛ کيرسي و پوني، 1311فالکونر، ) دهند و يا ناچار به انجام آن هستندمرتبط را ترجيح مي

                                                
1- Total Soluble Solids (TSS)  
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ن اصالح امتخصص های مهم اقتصادی آن برایبنابراين اطالع از رابطه بين صفات يك گياه با ويژگي

 های برتر بسيار مهم است.نبات جهت تشخيص ژنوتيپ

باشد. نبات ميهای اصالحهای مطلوب از لحاظ چند صفت يکي از اهداف اوليه برنامهشناسايي ژنوتيپ
های مطلوب از نظر صفات کمي و کيفي بايد به اين منظور صفات مورد استفاده در انتخاب ژنوتيپبه

توانند برای به حداکثر رساندن . چنين صفاتي در ترکيب با صفات مهم اقتصادی ميوضوح مشخص باشند
اين هدف، چندين روش آماری شامل کار گرفته شوند. جهت نيل بهههای انتخاب شده بژنوتيپ عملکرد

طور هتجزيه همبستگي، تجزيه رگرسيون چندگانه و تجزيه ضرايب مسير توسط متخصصين اصالح نبات ب
ها دارای اين نقص عمومي هستند که قادر به شناسايي ای استفاده شده است. کليه اين روشگسترده

از  1پالتای بایجيجي در روش (2111)باشند. يان ای از صفات نميهای مطلوب از نظر مجموعهژنوتيپ

شود مي های عملکرد چند محيط حاصللفه اصلي اول که از طريق تجزيه مقادير ويژه روی دادهؤدو م
ولي برای هر نوع  های چند مکاني معرفي شده استاند. اگرچه اين روش برای تجزيه آزمايشاستفاده کرده

صفت دارند قابل استفاده  ×محيط يا ژنوتيپ  ×تستر، ژنوتيپ -الينعنوان ای که ساختار دوطرفه بهداده
 2پالتبایتيجي فت که اصطالحاًپالت بر اساس چند ص. در تجزيه بای(2111 ،؛ يان2111 ،يان) است

عنوان تستر مورد استفاده برای تجزيه و تحليل قرار و صفات بهالين عنوان ها بهشود، ژنوتيپناميده مي

های ابزاری قدرتمند برای ارزيابي و شناسايي ژنوتيپپالت بایتيجي روش .(2112يان و کنك، )گيرند مي
عنوان والد در توان بههای شناسايي شده مينابراين از ژنوتيپباشد. بمطلوب از لحاظ چند صفت مي

، GTطور مستقيم برای توليد ارقام تجاری استفاده نمود. همچنين تجزيه ههای اصالحي و يا ببرنامه
اساس چندين صفت را ها بردهد و ارزيابي ژنوتيپصورت تصويری نمايش ميههمبستگي بين صفات را ب

توان انتخاب غيرمستقيم برای دهد که از طريق آن ميروش همچنين اطالعاتي ارائه مي سازد. اينميسر مي
 صفت وابسته انجام داد. 

های برتر از لحاظ چند ای در مورد بررسي روابط متقابل ميان صفات و انتخاب ژنوتيپتاکنون مطالعه

ها اين حال در بسياری از پژوهش انجام نشده است. با پالتبایتيجي صفت در طالبي با استفاده از روش

. يان و کنگ شودها اشاره ميکه به تعدادی از آن روی گياهان ديگر از روش مذکور استفاده شده است

صفت × پالت ژنوتيپبای کارگيری روشهبا ببرای ارزيابي روابط متقابل ميان صفات در گياه سويا  (2112)

نمايش گرافيکي های چندمتغيره و قوی جهت کاوش در داده العادهگزارش کردند که اين روش ابزار فوق

                                                
1- GGE biplot 

2- Genotype by trait biplot (GT biplot) 
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های جهت انتخاب الين (2111)باشد. در پژوهش ديگری يان و فريگ صفت مي× های ژنوتيپ داده

عنوان استفاده کردند و رويکرد مذکور را به پالتبایتيجي اصالحي از لحاظ چند صفت در يوالف از

گيرد، معرفي نمودند. اوکوی و همکاران ها در نظر ميای گزينش الينهای مختلف را برروشي که جنبه

از اين روش برای بررسي روابط متقابل ميان صفات و همچنين ارزيابي، مقايسه و انتخاب ارقام  (2111)

 (2111)و همکاران  مختلف کلزا از لحاظ چند صفت از روش مذکور استفاده نمودند. در پژوهشي دهقاني

روی عملکرد و ساير  رقمفات مختلف در کلزای زمستانه و همچنين اثرات تاريخ کشت و نوع رابطه بين ص

بر پالت مورد بررسي قرار دادند و گزارش کردند که اين روش عالوهصفات را با استفاده از روش بای

بي خوتواند مقايسه بصری بين تيمارها را بهصورت گرافيکي، ميهنمايش رابطه بين صفات مختلف ب

( با .Lupinus albus Lپذير کند. در گزارش ديگری روابط متقابل بين صفات در باقالی مصری )امکان

. (2119روبيو و همکاران، ) مورد بررسي قرار گرفته است پالتبایتيجي استفاده از تجزيه ضرايب مسير و

استفاده شده است نيز برای ارزيابي ارقام مختلف ذرت از لحاظ چند صفت  پالتبایتيجي از روش

 .(2111بدوآپراکو و اکينوال، )

های مختلف طالبي از لحاظ چندين صفت و تحليل همبستگي هدف از اين مطالعه مقايسه ژنوتيپ

 بود. پالت بایتيجي با استفاده از روش هاآنبين صفات مختلف 
 

 هامواد و روش

در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه  (1331-31های اين آزمايش در طي دو سال زراعي )سال

متر از سطح دريا و متوسط بارندگي ساالنه  2/1315تربيت مدرس تهران در منطقه وردآورد با ارتفاع 

درجه  E  51گراد در طول جغرافياييدرجه سانتي 9/11متر و متوسط درجه حرارت ساالنه ميلي 6/291

نتاج حاصل از تالقي هفت . انجام شدقرار دارد،  دقيقه 99درجه و  E 35و عرض جغرافيايي دقيقه  11

(، مگسي 9(، دستجردی )3(، سمسوری )2آبادی )(، شاه1بابا )های ريشرقم طالبي محلي ايراني به نام

ژنوتيپ( در  93)جمعاً های معکوس تالقي و 1F( شامل والدين، نتاج 1ای )و ساوه (6(، تيل طرق )5)

منظور در مزرعه دانشکده کشاورزی کشت و ارزيابي شدند. در سال بعد به گانهقالب طرح التيس سه

متر و  2ها تکرار شد. فاصله بين جوی هامجدداً ارزيابي ژنوتيپ ،سال ×برآورد اثر متقابل ژنوتيپ 

بوته در هکتار در نظر گرفته شد. کودهای مورد  11111 متر با ميزان تراکمسانتي 51فاصله بين گياهان 

کيلوگرم در هکتار کود نيتروژن  111کيلوگرم در هکتار کود کامل قبل از کشت و  151اده شامل استف
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برداری از صفات مرفولوژيك روز پس از کشت بود. در طول فصل رشد، يادداشت 95صورت سرک به

 هگيری شده در تجزيکننده انجام گرفت. ميانگين صفات روی تمام مشاهدات اندازهبوته رقابت 5روی 

های های هرز با دست انجام شد و ميوهها مورد استفاده قرار گرفت. وجين علفو تحليل آماری داده

 رسيده هر بوته به مرور زمان برداشت گرديد. 

بر اساس ( DMهای هر بوته )صفات مورد بررسي برای اين پژوهش شامل، تعداد روز تا رسيدگي ميوه

( بر مبنای YIELD، عملکرد کل )هها برای هر بوتبر تعداد کل ميوهها تقسيم مجموع روز تا رسيدگي ميوه

( بر اساس وزن WTمتر عرض، ميانگين وزن ميوه )سانتي 11های برداشت شده با حداقل وزن تمام ميوه

گيری طول و ( با اندازهWها )( و عرض ميوهLها، ميانگين طول )های هر بوته به تعداد کل ميوهکل ميوه

ها ( و عرض حفره وسط ميوهSLها، ميانگين طول )های هر بوته تقسيم بر تعداد کل ميوهوهعرض کل مي

(SWبا اندازه )ها، شاخص شکل های هر بوته تقسيم بر تعداد کل ميوهگيری طول و عرض حفره کل ميوه

( با استفاده از ضخامت گوشت F( با تعيين نسبت طول به عرض ميوه، ضخامت گوشت )INX) ميوه

گيری فاصله ( با اندازهPFها از طوقه )های هر بوته و فاصله تشکيل ميوهها تقسيم بر تعداد کل ميوهميوه

. برای تعيين ميزان مواد جامد محلول بودندهای هر بوته تشکيل ميوه از طوقه تقسيم بر تعداد کل ميوه

(TSSابتدا از قسمت دروني ميوه نمونه )سنج دستي ميزان تفاده از دستگاه قندای انتخاب گرديد. سپس با اس

 مواد جامد محلول هر ميوه تعيين شد.

وف نسيمرا -ابتدا نرمال بودن خطاهای آزمايشي از طريق آزمون کولموگروف :تجزیه آماری

های درون تيماری با استفاده از و همچنين همگني واريانس (1391؛ اسميرنوف، 1333کولموگروف، )

جا که مزيت نسبي طرح التيس نسبت به ( انجام شد. از آنSPSS ،2111) SPSS ver 20 افزارنرم

ها در درصد بود، تجزيه واريانس داده 115های کامل تصادفي برای تمامي صفات کمتر از طرح بلوک

تصادفي برای دو سال انجام و پس از آزمون همگني اشتباهات آزمايشي  های کاملقالب طرح بلوک

منظور بررسي روابط بين صفات، ضرايب همبستگي فنوتيپي ها انجام شد. بهداده دوسال، تجزيه مرکب

برای پالت بایتيجيصفت از روش × های دو طرفه ژنوتيپ بين صفات مختلف محاسبه گرديد. داده

. مدل آماری اين روش بر اساس (2112يان و رجکن، )نمايش گرافيکي مورد استفاده قرار گرفتند 

 :(2112يان و رجکن، ) .رابطه زير است

1 1 1 2 2 2


  

jij

i j i j ij

j

T T

S
       رابطه )1(                                                                  
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ه روی هم j، ارزش ميانگين صفت j ،jTبرای صفت  i، ارزش ميانگين ژنوتيپ ijTدر رابطه فوق 

 ها،بين ميانگين ژنوتيپ j، انحراف معيار صفت jS ها،ميانگين
1  و

2 ترتيب مقادير منفرد به

 اصلي اول و دوم، هایلفهؤم
1i و 

2i1ترتيب مقادير ، بهPC  2وPC  برای ژنوتيپi ،1j  2وj 

را  ،jو صفت  iمانده مربوط به مدل ژنوتيپ ، باقيij و jبرای صفت  2PCو  1PCترتيب مقادير به

 دهند.نشان مي

برای  .از مشاهدات استاندارد شده استفاده شدری صفات متفاوتند، گيکه واحدهای اندازهدليل اينبه

بندی از در بردارهای ويژه صفت تقسيم شدند. اين تقسيم nپالت، مقادير در بای 2PCو  1PCترسيم 

 :(2112يان و رجکن، ) .طريق فرمول زير انجام شد
  

* * * *

1 1 2 2   ij j i j i j ijY y       رابطه )2(                                                   
 

*در اين رابطه  in in   و* 1jn n jn   بندی مقادير است. در اين نوع مقياسn صورت کامل هب

يان )شود پالت ايجاد ميات روی بایهای صفدر بردار ويژه صفت تقسيم شده، تفکيك بهتری در نمره

*. سپس (2112و کنك، 

1i  در مقابل*

2i  و*

1j  در مقابل*

2j و هر ژنوتيپ يا صففت  ندپالت شد

 Gپفالت، حفرف هفا روی بفاینمفايش ژنوتيفپ درپالت با يك نشانه مشفخص گرديفد. یبر روی با

تصفوير باشفد. دوم نمايانگر والد پدری مي رقمدهنده والد مادری و دهنده ژنوتيپ، رقم اول نشاننشان

صففت در يفك  ×هفای ژنوتيفپ کفردن الگفوی دادهترين راه برای خالصفهپالت کوتاهضلعي بایچند

پالت هايي کفه دورتفرين فاصفله را از مبفدی بفایيپهاست. چندضلعي با پيوستن ژنوتمجموعه از داده

هفا درون ها در رئوس چندضفلعي و مفابقي ژنوتيپين ترتيب تعدادی از ژنوتيپاهداشتند ترسيم شد. ب

پالت بر هفر ضفلع چندضفلعي کشفيده و ضلعي واقع شدند. همچنين خطوط عمودی از مبدی بایچند

هفای برخفوردار از بفاالترين ه شناسفايي ژنوتيپچندضلعي به چند قسمت تقسيم شد. اين تصفوير بف

هفای هايي که در ریسعنوان يك قاعده کلي، ژنوتيپکند. بهها برای يك يا چند صفت کمك ميارزش

گيرند از باالترين مقدار بفرای صففاتي کفه در کنفار ژنوتيفپ در يفك بخفش قفرار چندضلعي قرار مي

هفا بفا مبفدی صففات از طريفق بفردار ژنوتيپ ،پالتایبرداری بفدر تصويرگيرند برخوردار هستند. مي

پالت بهترين راه برای نمايش گرافيکي روابفط متقابفل ميفان پالت در ارتباط هستند. اين شکل بایبای

. کسينوس زاويه بين دو صفت، برآوردی از ضريب همبستگي بين (2112يان و رجکن، )صفات است 

هر چه زاويه کمتر، همبستگي مثبت و باالتری بين دو صففت ين ترتيب که اه. بدهدميصفات را نشان 
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درجه عدم وجود رابطه بين دو صفت و زاويه منفرجه، همبستگي باالی منفي بين  31و در زاويه حدود 

که سه صفت عملکرد، زودرسي و ميزان مواد جامفد دليل اينبه .دهدميپالت را نشان دو صفت در بای

تواند دارای اهميت زيادی باشد، روابط ح نبات جهت اصالح گياه طالبي ميهای اصالمحلول در برنامه

 صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. همتقابل اين سه صفت با بقيه صفات ب

ها بر اساس صفات عملکرد، زودرسي و مواد جامد محلول انجام شفد و تجزيفه بندی ژنوتيپسپس رتبه

 .(2112يان و کنك، )انجام شد  GGEbiplotافزار با استفاده از نرمو تحليل گرافيکي برای صفات مذکور 

 

 نتايج و بحث
هفای درون تيمفاری و تجزيفه آزمون نرمال بودن اشتباهات آزمايشي و همچنين همگنفي واريانس

نتفايج تجزيفه واريفانس مرکفب روی  (.2و  1 های)جدول گرديدها برای هر سال انجام واريانس داده

دار بفودن ميفانگين درج شده است. معنفي 3گيری شده در جدول ال برای صفات اندازههای دو سداده

 درصفد 5ها در سطح احتمفال گر وجود اختالف بين ژنوتيپها برای کليه صفات بيانمربعات ژنوتيپ

دار ها برای بررسي کليه صفات فراهم بفود. همچنفين معنفيامکان ارزيابي ژنتيکي ژنوتيپ بنابراينبود. 

در دو  العمل هفر ژنوتيفپگر اين بود که عکسصفات بيان بيشترسال، برای  ×دن اثر متقابل ژنوتيپ بو

( ضمن توصيف روش 2112) يان و رجکنسال انجام آزمايش روال مشابهي نداشته است. در پژوهش 

ده آلفل اسفتفاپالت، از آن برای بررسي مقاومت به فوزاريم در هفت ژنوتيفپ گنفدم در تالقفي دیبای

های مختلف طفالبي از لحفاظ چنفدين پالت جهت مقايسه ژنوتيپنمودند. در اين تحقيق از روش بای

هفای دارای منظفور شناسفايي ژنوتيپصفت و تحليل همبسفتگي بفين صففات مختلفف در طفالبي بفه

 الذکر استفاده شد. ای از صفات مطلوب مورد مطالعه بر مبنای مطالعه فوقمجموعه
 

اسیمرنوف برای نرمال بودن خطاهای آزمایشی در دو سال  -آزمون کولموگروف برای P-valueمقادیر  -1جدول 

 .انجام آزمایش در طالبی

 سال

 آماره آزمون

فاصله 

ميوه از 

 طوقه

وزن 

 ميوه

طول 

 ميوه

عرض 

 ميوه

طول 

 حفره

عرض 

 حفره

ضخامت 

 گوشت

مواد جامد 

 محلول
 عملکرد

روز تا 

 رسيدگي

شاخص 

 شکل

 ns11/1 ns15/1 ns15/1 ns15/1 ns15/1 ns19/1 ns19/1 ns16/1 ns15/1 ns19/1 ns15/1 اول

 ns11/1 ns15/1 ns11/1 ns11/1 ns11/1 ns11/1 ns16/1 ns11/1 ns15/1 ns13/1 ns11/1 دوم

ns 15/1دهنده نرمال بودن توزيع خطاهای آزمايشي در سطح احتمال نشان. 
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های اصلي نشان لفهؤنتايج تجزيه به م :گیری شدهبر اساس صفات اندازه هاشناسایی بهترین ژنوتیپ

لفه اصلي ؤم درصد 2/39لفه اصلي اول و ؤم درصد 1/93کل واريانس ) درصد 11داد که در سال اول 

لفه ؤم درصد 1/25لفه اصلي اول و ؤم درصد 5/35کل تغييرات ) درصد 2/61دوم( و در سال دوم 

. شکل اند()مشاهدات نشان داده نشده قابل توجيه بودهای اصلي اول و دوم لفهؤوسيله مهاصلي دوم( ب

ضلعي با پيوستن دهد. چندصورت جداگانه نشان ميهپالت را برای هر سال بتصوير چند ضلعي بای 1

، G44 ،G41 ،G45 ،G67 ،G63 ،G57پالت داشتند )هايي که دورترين فاصله را از مبدی بایژنوتيپ

G22 ،G32  وG47  در سال اول وG34 ،G65 ،G63 ،G27 ،G12  وG44  .در سال دوم( ترسيم شد

ها درون ژنوتيپو ساير های مذکور در رئوس چندضلعي قرار گرفتند ين ترتيب هر کدام از ژنوتيپاهب

واقع شد که  G57ضلعي واقع شدند. در سال اول، صفت مواد جامد محلول در بخش ژنوتيپ چند

طور مشابه ژنوتيپ ه. بالف( -1 )شکل بيشترين مقدار را برای اين صفت دارد G57 وتيپنشان داد ژن

G63  برای صفت شاخص شکل و ژنوتيپG67  ،برای صفات فاصله ميوه از طوقه، ضخامت گوشت

نيز برای صفت  G45طول حفره، طول ميوه، عملکرد و وزن ميوه بيشترين مقدار را داشت. ژنوتيپ 

. در سال دوم، پنج صفت عرض حفره، طول الف( -1)شکل  مقدار را دارا بود عرض ميوه بيشترين

يعني واقع شده،  G65ميوه، طول حفره، فاصله ميوه از طوقه و شاخص شکل در بخش ژنوتيپ 

برای اين  G65در رتبه دوم پس از ژنوتيپ  G67داشت. ژنوتيپ  صفاتبيشترين مقدار را برای اين 

برای صفت  G44برای صفت مواد جامد محلول، ژنوتيپ  G63نوتيپ . همچنين ژگرفتصفات قرار 

 ترينبرای صفات وزن ميوه، عرض ميوه، عملکرد و ضخامت گوشت مطلوب G34زودرسي، ژنوتيپ 

های های گياه طالبي در برنامههای با صفات مطلوب برای بهبود جمعيت. ژنوتيپب( -1)شکل  بودند

 11پالت کليه تغييرات را توجيه نکرد )جا که بایر گيرند. از آنتوانند مورد توجه قرااصالحي مي

طور دقيق بازتاب هها ممکن است ببينيدر سال دوم(، اين پيش درصد 2/61در سال اول و  درصد

توان ها تا حدود زيادی به واقعيت نزديك است و ميبينياعداد مشاهده شده نباشد. با اين حال، پيش

( در گياه سويا، 2112يان و کنگ ) رزش برتر نسبت به هر صفت را شناسايي نمود.های دارای اژنوتيپ

( در 2111( در کلزا و دهقاني و همکاران )2111( در يوالف، اوکوی و همکاران )2111يان و فريك )

کلزای زمستانه از روش فوق جهت ارزيابي، مقايسه و انتخاب ارقام از اين روش استفاده کرده، گزارش 

تواند مقايسه صورت گرافيکي، ميهبر نمايش رابطه بين صفات مختلف ب که اين روش عالوه کردند

 پذير کند.خوبي امکانها را بهبصری بين ژنوتيپ
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 صفت در )الف( سال اول و در )ب( سال دوم.  ×پالت ژنوتیپ نمودار چندضلعی بای -1شکل 

YELD؛: عملکرد کل هر بوته WT؛: وزن میوه W: ؛عرض میوه L؛: طول میوه SL؛: طول حفره SW؛: عرض حفره 

INX؛: شاخص شکل میوه F؛: ضخامت گوشت DM؛ : زودرسیPF؛: فاصله میوه از طوقه TSS مواد جامد محلول؛ :

Gترتیب:به : ژنوتیپ 

 ای.ساوه -7تیل طرق؛  -6مگسی؛  -5دستجردی؛  -4سمسوری؛  -3آبادی؛ شاه -2بابا؛ ریش -1
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نشان داده شده است. در اين شکل  2پالت در شکل تصويربرداری بای :قابل میان صفاتروابط مت

و  2پالت در ارتباط هستند. مقايسه زوايای واقع در شکل ها با مبدی بایصفات از طريق بردار ژنوتيپ

 -2سازد. بر اين اساس، شکل ها آشکار ميمطابقت زيادی را بين آن 9ضرايب همبستگي در جدول 

داری ميان صفات عملکرد با صفات ب نشان داد که در هر دو سال ارتباط مثبت و معني -2ف و ال

در يك آزمايش  (2113)وزن ميوه، عرض ميوه و ضخامت گوشت وجود داشت. فيضيان و همکاران 

داری بين عملکرد و سه صفت مذکور در شرايط هرس آلل در خربزه نيز همبستگي مثبت و معنيدی

دند. صفات فاصله ميوه از طوقه، زودرسي و مواد جامد محلول در هر دو سال با صفت گزارش نمو

درجه بين بردار اين صفات با  31توان از زاويه حدود عملکرد رابطه نداشتند. اين موضوع را مي

عملکرد دريافت نمود. همچنين در هر دو سال، صفت زودرسي با صفات فاصله ميوه از طوقه، 

داشت. در پژوهش فيضيان و همکاران  دارد جامد محلول رابطه منفي و معنيشاخص شکل و موا

داری بين زودرسي با عرض ميوه، طول ميوه و ضخامت در خربزه نيز همبستگي منفي و معني (2113)

گوشت گزارش کردند که با نتايج فوق موافق است. مواد جامد محلول نيز با صفت زودرسي 

 در هر دو سال نشان داد.داری همبستگي منفي و معني
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 صفت در )الف( سال اول و در )ب( سال دوم  ×پالت ژنوتیپ تصویر برداری بای -2 شکل

YELD؛: عملکرد کل هر بوته WT؛: وزن میوه W؛: عرض میوه L؛: طول میوه SL؛: طول حفره SW؛: عرض حفره 

INX؛: شاخص شکل میوه F؛: ضخامت گوشت DM؛ : زودرسیPF؛صله میوه از طوقه: فا TSS مواد جامد محلول؛ :

G.ژنوتیپ : 

 ای.ساوه -7تیل طرق؛  -6مگسی؛  -5دستجردی؛  -4سمسوری؛  -3آبادی؛ شاه -2بابا؛ ریش -1

  

طور کامل توضيح هها را بپالت کليه تغييرات موجود در يك مجموعه از دادهجا که بایاز آن

ها ق به ضرايب همبستگي قابل تبديل نيستند. با اين وجود زاويهطور دقيهها بدهد، کسينوس زاويهنمي

ه يك تصوير کلي از روابط متقابل ميان صفات را فراهم کنند. جالب يتوانند اطالعات کافي برای ارامي

ها )جدول خوبي با ماتريس همبستگي دادهبه 2بردار مربوط به هر صفت در شکل  11توجه است که 

 ( منطبق است.9
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گيری منظور کاهش هزينه اندازه، شناسايي صفات کم اهميت، بهپالتبایتيجيهای مهم از مزيت

های که سه صفت عملکرد، زودرسي و مواد جامد محلول در پروژهدليل اينصفات در مزرعه است. به

تقابل بين اصالح نبات جهت اصالح گياه طالبي از اهميت زيادی برخوردارند، در اين مطالعه روابط م

صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت و صفات مفيد در توجيه هاين سه صفت با بقيه صفات ب

ترين صفات جهت بخش، اطالعاتي در مورد اطمينان3تغييرات اين سه صفت شناسايي شدند. شکل 

ر اين دهد. به مييانتخاب غيرمستقيم برای بهبود صفات عملکرد، زودرسي و مواد جامد محلول ارا

اساس، در سال اول، صفات وزن ميوه، ضخامت گوشت، عرض ميوه، طول ميوه، عرض حفره و طول 

عنوان قابل اعتمادترين صفات جهت انتخاب ( به2R=13/11( و )>11/1Pحفره در سطح احتمال )

که در سال دوم تنها صفت وزن ميوه در توجيه غيرمستقيم برای عملکرد انتخاب گرديدند. در حالي

که دو ( 2113فيضيان و همکاران )( بيشترين نقش را داشت. 11/1P< ،22/35=2Rغييرات عملکرد )ت

عنوان شاخص انتخاب جهت افزايش عملکرد در توانند بهها و تعداد ميوه ميصفت ميانگين وزن ميوه

همچنين برای صفت زودرسي، صفات مواد جامد محلول، شاخص شکل، فاصله . خربزه در نظر گرفتند

ترين صفات جهت انتخاب عنوان اطمينان بخشميوه از طوقه، و طول حفره در هر دو سال به

طور مشابه، برای صفت مواد جامد محلول، صفات زودرسي، عرض ميوه همستقيم گزينش شدند. بغير

عنوان صفات قابل اعتماد و عرض حفره در سال اول و صفات زودرسي و وزن ميوه در سال دوم به

 مستقيم برای اين ويژگي انتخاب شدند. خاب غيرجهت انت
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( سال اول 1گزینش صفات مطلوب برای عملکرد دانه )الف(، زودرسی )ب(، و مواد جامد محلول )ج( در ) -3شکل 

 .( سال دوم2)

YELD؛: عملکرد کل هر بوته DM؛: زودرسی TSSمواد جامد محلول : 

 

 9شکل : ملکرد، زودرسی و میزان مواد جامد محلولها بر اساس صفات عارزیابی ژنوتیپ

ها بر اساس سه صفت عملکرد، زودرسي و ميزان مواد جامد محلول در دو سال را بندی ژنوتيپرتبه

پالت و عالمت دهد. در اين شکل خطي موسوم به محور صفت رسم شده که از مبدی باینشان مي

ر هر صفت، جهت افزايش مقدار آن را نشان کند. پيکان روی محومربوط به هر صفت عبور مي

گذرد و عمود بر محور صفت است. پالت ميشود که از مبدی بایدهد. خطي ديگر طوری رسم ميمي

ين خط عمود يهای پاکه ژنوتيپهای باالی خط عمود، عملکرد باالتر از متوسط دارند، حال آنژنوتيپ
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ها بر اساس صفت عملکرد نشان داد که بندی ژنوتيپرتبهعملکرد کمتر از متوسط را دارا هستند. نتايج 

، G15 ،G24 ،G13 ،G75های بهترين ژنوتيپ بود. در مرتبه بعدی ژنوتيپ G21در سال اول ژنوتيپ 

G16  وG71  قرار گرفتند. همچنين ژنوتيپG22 ترين رقم در سال اول محسوب شد. در کم محصول

بود و پس  G34صفت عملکرد نشان داد که بهترين ژنوتيپ  ها بر اساسبندی ژنوتيپسال دوم، رتبه

قرار گرفتند. بر اساس صفت زودرسي، بهترين  G35و  G32 ،G67 ،G37 ،G57های از آن ژنوتيپ

قرار گرفتند.  G34و  G43های دنبال آن در مرتبه بعدی ژنوتيپو به G44 ژنوتيپ در سال اول و دوم

های تيپ در سال اول و دوم محسوب گرديد. تشابه ژنوتيپترين ژنوديررس G57همچنين ژنوتيپ 

ها برای اين صفت بود. برای دهنده پايداری نسبي اين ژنوتيپزودرس و ديررس در هر دو سال نشان

ها در هر ترين ژنوتيپترتيب بهترين و نامطلوببه G34و  G57 هایصفت مواد جامد محلول ژنوتيپ

 اين صفت نيز در هر دو سال مشاهده گرديد. ایدو سال بودند. پايداری نسبي بر
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( سال 1ها بر اساس عملکرد دانه )الف(، زودرسی )ب(، و مواد جامد محلول )ج( در )بندی ژنوتیپرتبه -4شکل 

 .( سال دوم2اول )

YELD؛: عملکرد کل هر بوته DM؛: زودرسی TSS مواد جامد محلول؛ :Gژنوتیپ :: 

 ای.ساوه -7تیل طرق؛  -6مگسی؛  -5دستجردی؛  -4سمسوری؛  -3آبادی؛ اهش -2بابا؛ ریش -1

 

 گيري نهايينتيجه

داری بين عملکرد و اجزای آن در هر دو سال اين مطالعه نشان داد که همبستگي مثبت و معني

ها کامالً منطبق بود. در بين اجزای عملکرد، صفت وزن وجود داشت که با ماتريس همبستگي داده

ترين صفت جهت انتخاب غيرمستقيم برای بهبود عملکرد گزينش عنوان مطمئنه، در هر دو سال بهميو
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ها از لحاظ صفت عملکرد در طي دو سال انجام آزمايش تفاوت قابل بندی ژنوتيپگرديد. رتبه

ها از نظر برترين ژنوتيپ G34و در سال دوم  G21که در سال اول  طوریهای نشان داد، بمالحظه

شود، جا که صفت عملکرد توارث کمي دارد و توسط تعداد زيادی ژن کنترل مياز آنملکرد بودند؛ ع

و  G57که دو ژنوتيپ دليل اينبه رسد.نظر ميوجود اثر متقابل بين اين صفت و سال امری بديهي به

G44 سي بودند، ترتيب از نظر صفات مواد جامد محلول و زودرها بهدر هر دو سال برترين ژنوتيپ

توانند مورد جهت توليد ارقام زودرس مي G44برای توليد ارقام با قند باال و همچنين  G57 بنابراين

مواد جامد محلول و زودرسي ای با دو صفت توجه قرار گيرند. همچنين صفت عملکرد هيچ رابطه

ل داشتند؛ اين دو صفت مواد جامد محلول و زودرسي رابطه منفي با يکديگر در هر دو سا نداشت؛

های اصالحي زمان دو صفت مذکور مشکل است، لذا در برنامهدهد که اصالح هممي موضوع نشان

زمان در نظر گرفت و برنامه اصالحي طور همهجهت اصالح گياه طالبي بايد دو صفت مذکور را ب

 تدوين نمود.  صفاتجهت اصالح اين 
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Abstract 1 

Cantaloupe is a common crop and relatively important in Iran which show high 
genetic diversity. The objective of this study was the investigation of 

interrelationships among different traits in Iranian cantaloupe cultivars and 

comparison of different cantaloupe genotypes based on different traits using biplot 
method. Forty nine genotypes including seven Iranian endemic cantaloupes 

Rishbaba, Shahabadi, Samsori, Dastjerdi, Magasi, Tiltorogh and Savei and their 

direct and reciprocal crosses were evaluated during two years using triple lattice 

design. Results indicated the positive and significant correlations between yield 
and yield components in both of years. Three traits including fruit weight, flesh 

thickness and fruit width indicated positive and significant correlation with yield 

among of traits. The ranks of the genotypes relative to yield were indicated the 
differences between genotypes in two years. The genotypes ranks according to total 

soluble solids and early maturity indicated that Magasi × Savei (G57) cross and 

Dastjerdi (G4) parent were the most superior genotype in two years; so Magasi × 
Savei (G44) cross and Dastjerdi (G4) parent can be considered for the production 

of cultivars with high sugar and early mature cultivars, respectively. Results also 

showed that the yield were independent from total soluble solids and early maturity 

so in cantaloupe breeding programs we can individually modified yield trait in 
breeding projects. The two traits, total soluble solids and early maturity had the 

negative correlation with each other; so these traits could be considered 

simultaneously for breeding. 
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