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 دیباچه
Preface 

 کامبیز فروزان

Kforoozan@ordc.ir 
 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، - تولیدقائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه 

که  خود را به نمایش بگذارند یها لیپتانسو  ها تیقابلند توان میزمانی  ،اقتصادی یها عرصههای فعال در  شرکت

 توان یماستراتژی را  ،تعریف براساسلذا  گام بردارند یور بهرهبتوانند در مسیر هدفی مشخص برای رسیدن به حداکثر 

چه مواردی مهم  مؤلفهسه  که در یک شرکت کند یم تعیین استراتژی دیگر عبارت مسیر حرکتی یک شرکت نامید. به

 :گردد یمدر سه کلمه ساده خالصه  مؤلفهاین سه  هستند

 شود( محقق باید که اهدافی)  چه؟ -1

 کرد؟( تمرکز باید ها محصول و بازار کدام روی) کجا؟ -۲

 منابع و ... ( تخصیص نحوه ، نیاز مورد رقابتی یها تیمز) چگونه؟ -3

که  اند نمودهخود را در رابطه با ضرورت استراتژی بیان  بسیاری از افراد پیشرو در صنعت و تجارت نقطه نظرات 

جنرال الکتریک  یا افسانهجک والش مدیر عامل  .باشد کارگشابسیار  تواند میقرار بگیرد  عمیقچنانچه مورد توجه 

 و یا خانم شرون "دقیق و شفاف در مورد نحوه رقابت با دیگران است یها میتصماز دیدگاه من استراتژی " گوید: می

 ".چیزی است از جنس تصمیم و انتخاب استراتژی" :گوید می کند میتدریس  ،استراتژی ،اوستر که در دانشگاه ییل

پیش بینی های شرکت  در فرآیند فعالیتمختلف  یها عرصهکه در  ییها تیمحدودبر  دیتأکو با  فوقبا توجه به موارد 

 مانند:به شود  می

 محدودیت منابع آبی در کشور  -

 رقیب در عرصه تولید بذر  یها شرکتتعدد  -

 در جهت حذف یارانه بذور  ها برنامه -

 در مقایسه با در آمدها  باالی عملیاتی اجرایی یها نهیهز -

و تهدیدها از سوی عوامل  ها فرصتمجدد بر  مروریما را بر آن خواهد داشت که تا برای گذر از شرایط پیش رو به 

این ارزیابی دقیق باید از سوی کلیه ارکان شرکت در  .داشته باشیم آن بیرونی و درونی سازمان و نقاط قوت و ضعف

حادث شده بتوانیم یک استراتژی جدید را در کنار  یها دگاهیدز تا با استفاده ا عملیاتی شود SWOTقالب ماتریس آنالیز 

و امید داریم نتایج حاصله بتواند ما را در نیل  قرارگرفتهاین فرایند در دستور کار اجرایی  .رایج تبیین نماییم یها تیفعال

 به اهدافمان یاری رساند. 
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 )مقاله مروری( آماری آزمایشات چند محیطی یها روشبرخی 

Some statistical methods of Multi Environment Trial (Review) 

 سجاد طالیی
Talaei.s@arc-ordc.ir 

 های روغنی ، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرکارشناس ارشد اصالح نباتات، مرکز 

  انتخاب یها پیژنوت نژادی بهبرنامه  یانیدر مراحل پا

 یو مکان یمختلف زمان طیمعمول در شرا طور بهشده 

 یپیو پاسخ ژنوت یداریپا زانیمشخص نمودن م یبرا

گران نژاد به نی. بنابرارندیگ یقرار م شیمورد آزما

با انتخاب  یعموم یاز وجود سازگار توانند یم

مناطق  نیدر ب یکه عملکرد خوب ییها پیژنوت

 کنند یبردار دارند بهره ها طیابر مح ایبزرگ  ییایجغراف

(Witcombe, 2001 .) 

 تحت مشخص ناحیۀ یک در رقم هر عملکرد میزان

 محیط اصلی اثر ،(G) ژنوتیپ اصلی اثر ،عامل سه تأثیر

(E)  محیط و ژنوتیپ متقابل اثرو (GE) اگرچه .است 

 ژنوتیپ، اثر ترکیب حاصل ،شده گیری اندازه عملکرد

 فقط ولی است محیط و ژنوتیپ متقابل اثر و محیط اثر

 با محیط و ژنوتیپ متقابل اثر و ژنوتیپ اصلی اثر

  .است تفسیر قابل ،ها یهناح زیر شناسایی و ارقام ارزیابی

 ناپارامتری ، پارامتری متغیره تک های روش از کدام هر

 و محیط و ژنوتیپ متقابل اثر مطالعه برای یرهچند متغ و

 معایب دارای عملکرد ای ناحیهیشات آزما در پایداری

 و تحقیق اهداف به توجه با محقق که هستند مزایایی و

 کدام هر از  واندت یم ای منطقه مختلف شرایط از اطالع

 .نماید استفاده ها آن از

 

 

 

 تجزیه واریانس براساسهای تجزیه پایداری  روش

 تک متغیره یها روش -1

 طیمح E و پیژنوت Gعملکرد با تعداد  شیآزما چنانچه

 یبرا کیمدل کالس کیابتدا از  ردیتکرار انجام بگ rو 

 گردد یاستفاده م راتییتغمنابع  انسیوار یبررس

(Fisher, 1918) .درون  ماندهیمربعات باق نیانگیم

 نیانگیم نیاشتباه در تخم زانیعبارت است از م ،یطیمح

 زانیمانند م یاز عوامل گوناگون خود نیکه ا ها پیژنوت

، شیآزما یها تکر نیرقابت ب ،خاک یزیحاصلخ

عوامل  ریو سا گریهمد یها بر رو تکر یانداز هیسا

 ها،اثرات تکرار ی. پس از جداسازردیگ یم تأثیر گرید

به دو جز اثرات  طیمح × پیژنوت راتییمنابع تغ

 . شوند یم لیتبد ریپذ جمع ریغو  ریپذ جمع

 هیمشکالت روش تجز نیتر مهمو  نیتر بزرگاز  یکی

اشتباهات  انسیناهمگن بودن وار یمعمول انسیوار

تست  Fاشتباهات همگن نباشند  انسیاگر وار است.

اشتباه ادغام  انسیوار یمربعات بر رو نیانگیحاصل از م

منابع  آزمون یبرا از این رو ،باشد یفاقد اعتبار مو شده 

 یبرطرف نمودن ناهمگن یبرا یاز روش وزن راتییتغ

هر  یها پیژنوت ریمقاد ی. در روش وزنکنند یاستفاده م

 ها طیاز مح کیاشتباه هر  انسیوار زانیبر م طیمح

 نیدر ا .(Yates and Cochran, 1938) دشو یم میتقس

 نیانگیم ماندهیکه باق ییها طیبه مح یوزن کمتر ،روش

روش  بیاز معا یکی. شود یمدارند داده  ییمربعات باال
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عملکرد باال  یکه دارا ییها طیاست، مح نیا یوزن

باشند  یشتریاشتباه ب انسیوار یهستند ممکن است دارا

 انسیداشته باشند وار یکه عملکرد کمتر ییها طیو مح

و  تری پایینموجب  نیداشته باشند بنابرا ی نیزکمتر

 زانیشدن م برآورد در دقت و اشتباه زانیکاهش م

 ,Crossaگردد ) ها پیژنوت یبرخ ردعملک یواقع

1990.) 

 یبرا یمعمول انسیوار هیاز نواقص مهم تجز یکی

 ینکردن ساختارها هیتوج ،یا هیچند ناح یها شیآزما

 انسیوار هتجزیکه  ستیی اها داده نیدر ب ریپذ جمعریغ

. باشد یها ناقص م داده یبرا یالگو ساختار هیدر توج

 روند  یکه دارااست ها  از داده یابعاد یساختار یالگو

 های روش و از است یآمار محاسباتقابل برآورد در 

 یالگو ی. ولباشد یم ینیب شیقابل پ یمختلف

 یو روند ستین یروند خاص چیه یدارا یساختارریغ

 یبا استفاده از الگوها نیدارد و قابل تخم یتصادف

 .باشد یمختلف نم

( تست e-1) × (g-1) یدرجه آزاد اها فقط ب اگر داده

اطالعات ارزشمند درباره  یسر کی ممکن است شوند

 یها روش یایمزااز جمله . ها از دست برود داده

 با قسمت دو به ها داده لیتبدتوان به  می ریپذ جمعریغ

 ایبدون ساختار  یها داده ای زیو نو  یساختار الگوی

 اریدر اخت یدتریاطالعات مف اشاره کرد که یتصادف

 (.Crossa, 1990) دهد یمحقق قرار م

 Romer (1917)یطیمح انسیوار -1-1

 یداریشاخص پا کی (1917) رومر یطیمح انسیوار

 برآوردرا  یپیهر ژنوت یطیمح انسیکه وار باشد یم

  .کند یم

𝑆𝑖
2 =

∑ (𝑋𝑖𝑗 −  �̅�𝑖.)
𝑞
𝑗=1

(𝑞 − 1)
 

 

برابر با  qو عالمت  ها پیبرابر با تعداد ژنوت  pعالمت 

 است.  ها طیتعداد مح

این مفهوم از پایداری برای صفاتی مهم است که میزان  

شود. صفاتی  داشته نگهبه هر قیمت باید ثابت  ها آن

 یها تنشمقاومت به امراض و مانند صفات کیفی نظیر 

مقاومت به سرما و خشکی. اما برای  مانندمحیطی 

هایی است  دنبال یافتن ژنوتیپ کننده اصالحعملکرد، 

 هم عملکرد باالیی داشته باشند و هم پایدار باشند. که

 Plaisted and Petrson (1959)روش  -1-2

که  دهد ینشان م یشتریب یداریپا یپیژنوت در این روش

که  یپیژنوت گریبه عبارت د ،داشته باشد یمقدار کمتر

 دارد طیو مح پیدر اثر متقابل ژنوت یسهم کمتر

 .تر استداریپا
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ام i پیعبارت است از ارزش ژنوت xijدر این معادالت 

،امi پیژنوت های طیمح نیانگیم iX.ام وj طیدر مح

jX  نیانگیم X..ام و jطیدر مح ها پیژنوت نیانگیم .

 است. ها طیمح یدر تمام ها پیکل ژنوت

 Petersonواریانس اثر متقابل ژنوتیپ و محیط  -1-3

(1960) 

دهنده باشد، نشان  بزرگتر شاخصاین  هر چه مقدار

 مورد نظر طیمح×  اثر متقابل ژنوتیپتر  نقش کوچک

لذا هر چه میزان این شاخص حداکثر باشد  .است

 (.Plaisted, 1960) ژنوتیپ پایدارتر است
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 Wricke (1964)داریآماره پا-1-4

عملکرد  یداریپا یبررس یساده برا یها از روش یکی

دارد استفاده از روش اکوواالنس  یکینامیکه مفهوم د

 ریفرمول ز براساس کیر اکوواالنسباشد.  یم کیر

 .گردد محاسبه می
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 Shukla (1972) یداریپا واریانس -1-5

 زانیم نیاست که کمتر داریپا یپیژنوت ،پارامتر نیدر ا

2 ای انسیوار
i

 مقدار  نیموارد ا یگاه .را داشته باشد

در نظر توان آن را برابر صفر  گردد که می یم یمنف زین

 گرفت.
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 (CVi) پیهر ژنوت راتییتغ بیروش ضر -1-6

تعیین پایداری ارقام ذرت  منظور به این روش اولین بار

 استفاده شد.

100)./(  iXSiiCV 

است که حداقل  داریپا یپیژنوت ،روش نیا براساس

 یها پیژنوت نیو حداکثر عملکرد را در ب CViمقدار 

 داشته باشد.  گرید

 Lin and Binns (1988) یشاخص برتر -1-7

 یعملکرد باال ،یداریپا یروش، عالوه بر بررس نیادر 

 حالت نی. در ادنریگ یدر نظر م زیرا ن پیهر ژنوت

 شاخص زانیم نیکمتردارای که  بوده داریپا یپیژنوت

 باشد.

qMjMixijx
q

j
Mixqip 2/]2)....

1
((2)...([ 


 

,. ریآماره مقاد نیا در ixijx  ریهمان مقاد 

و  باشند یمبحث م نیا یدر ابتدا شده فیتعر

..,. MjM پاسخ  نیشتریب نیانگیبرابر با م بیبه ترت

مقدار پاسخ در  نیشتریو ب ها طیدر کل مح یپیژنوت

فرمول قسمت اول معادله  نی. در ااستام j طیمح

و قسمت دوم  پیدهنده مجموع مربعات ژنوت نشان

. بر باشد یم طیمح×  پیاثر متقابل ژنوت ربعاتمجموع م

 پیکمتر باشد ژنوت Piمقدار میزان روش هر  نیطبق ا

 .است یباال یعموم یداریپا یدارا

 یکه دارا هایی پیپارامتر مذکور ژنوت یمبنا بر

اما  شوند یم ییشناساباشند  ییباال یعموم یسازگار

باشد ممکن است نباال  Piمقدار  یدارا یپیاگر ژنوت

باشد اما با استفاده از  یباال یخصوص یسازگار یدارا

 حالت نیاز ا یریجلوگ یشود. برا میپارامتر حذف  نیا

 نیانگیم کی ،عملکرد منطقه بیشترینو  تهیهر وار نیب

 ریبه شرح ز یجفت طیو مح پیمربعات اثر متقابل ژنوت

 . شود یاستفاده م

)1(2/2)].(...
1
[)( 


 qixijxMjM
q

j
GEMS 

 

 یبرتر اریمع Piمقدار  ،کوچک باشد MS(GE) اگر

بزرگ باشد  MS(GE)خواهد بود و اگر مقدار یخوب

متفاوت است و لذا استفاده از  ها پیپاسخ ژنوت یالگو

 مناسب نخواهد بود.  Pi اریمع

و   Finlay and Wilkinson (1963)روش -1-8
Eberhart and Russell (1966) 

است که قدر  داریپا یزمان پیژنوت این دو مدل براساس

Sو  bi ریمطلق مقاد
2

di مقدار باشد  نیآن کمتر

(Eberhart and Russell, 1966). یپارامتر یها مدل 

کاربرد  نیشتریب باشند یم ونیرگرس هیتجز براساسکه 
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 اند داشته داریپا های پینمودن ژنوت را در مشخص

(Scapim et al., 2000). 

 بیو انحراف ضر ونیرگرس بیمحاسبه ضر یبرا

 .ندنمای یاستفاده م ریاز معادالت ز ونیرگرس
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 :کند می تغییر ریز صورت به، فرمول باال استفاده شود
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 Perkins and Jinks (1968) ونیروش رگرس -1-9

ابرهارت و راسل  ونیروش مشابه همان روش رگرس نیا

تفاوت که در روش ابرهارت و راسل،  نیباشد با ا یم

 یبر رو طیمح×   پیهر ژنوت یاصل های داده ونیرگرس

 نزیدر روش پرک یول شود، یمحاسبه م یطیشاخص مح

هر  طیمح×  پیاثرات متقابل ژنوت ونیرگرس نکز،یو ج

. دو دگرد یم محاسبه یطیشاخص مح یبر رو پیژنوت

 بیو انحراف از ضر ونیرگرس بیپارامتر ضر

شوند. تفاوت  یروش محاسبه م نیدر ا زین ونیرگرس

روش با روش ابرهارت و راسل دارد  نیکه ا یگرید

 بیدر روش ابرهارت و راسل ضراگر است که  نیا

در  یباالست ول پیژنوت یداریگردد پا b=1 ون،یرگرس

 باشد b=0با  رابرب ونیرگرس بیروش اگر ضر نیا

 ای پیروش ژنوت نیاست. در ا داریپا پژنوتی

 صفر باالتر از ونیرگرس بیضر یکه دارا ییها پیژنوت

عملکرد باال قابل  لیبا پتانس های طیمح یبرا باشد

 بیضر یکه دارا هایی پیهستند و ژنوت شنهادیپ

با  های طیمح یباشند برا صفرکمتر از  ونیرگرس

 نیدر ا نی. همچنشوند یم هیوصت نییعملکرد پا لیپتانس

مشابه روش ابرهارت و راسل اگر انحراف از  ،روش

 هایی پیو ژنوت گردد یمحاسبه م ها پیژنوت ونیرگرس

 کیباشد )نزد کم ها آن ونیکه مقدار انحراف از رگرس

 . باشند یم دارتریبه صفر( پا
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 Freeman and)مستقل  ونیروش رگرس -1-10

Perkin (1971 
مانند روش ابرهارت و راسل  یقبل یها روش در

 نیانگیم ونیرگرس( 1968) نکزیو ج نزیو پرک( 1966)

 یاثر متقابل بر رو ایو  یطیشاخص مح یتکرارها بر رو

شاخص  آنهاکه در  شود، یمحاسبه م یطیشاخص مح

 ستیمستقل ن ها طیدر مح ها پیژنوت ریاز مقاد یطیمح

 رارهاتک( 1971) منیو فر نزیپرک یشنهادیاما در روش پ

شاخص  که  یطور  به شوند یم میبه دو گروه تقس

و  دگرد یاز تکرارها محاسبه م یکی یاز رو یطیمح

 یچند تکرار ایدو  یاز رو ها پیژنوت نیانگیم ریمقاد

 اند وجود نداشته یطیکه در محاسبه شاخص مح

 Zرا  یطیشاخص مح ری. در معادالت زشوند می محاسبه

 نیمحاسبه ا یبرا یمختلف یها و حالت کنند یم فیتعر

را  1Zاز تکرارها  یکی وجود دارد. ونیروش رگرس

برآورد  ها پیژنوت نیانگیمحاسبه و از تکرار دو و سه م

که تکرارها در محاسبه  یگرید یها روش ایو شود  می

 .شوند یجابجا م ها پیژنوت نیانگیو م Z ریمقاد
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jXمحاسبه   یبرا  کیروش تنها از  نیدر ا  X..و  .

 .شود یتکرار استفاده م

 (Di) یروش شاخص برتر -1-11

هم از  دار،یپا یها پیژنوت نییروش در تع نیا براساس

استفاده  ونیرگرس بیو هم از ضر پیعملکرد ژنوت

 عنوان به ییها پیروش، ژنوت نی. در ادگرد یم

 یکه شاخص برتر شوند یم یمعرف داریپا یها پیژنوت

(Di )داشته باشد. یباالتر ریمقاد ها آن 

 همحاسب ریفرمول ز قی( از طرDi) یشاخص برتر

 (:Hernandez et al., 1993) شود یم

1)(. CbiiYiD   

 :استمحاسبه  قابل ریفرمول ز قیاز طر C1 که

2

)(
1

ab II
C




 
عملکرد و  نیانگیم بیبه ترت biو  iY.در این معادله

 بیبه ترت Ibو  Ia و باشد یم تهیوار ونیرگرس بیضر

. شاخص است یطیمح یها حداقل و حداکثر شاخص

 بیضر ی( که داراداریاستاندارد )پا پیژنوت یداریپا

 :شود یمحاسبه م ریبه صورت ز باشد یم کی ونیرگرس

1.. CYsD  
 .باشد یم ها شیکل همه آزما نیانگیم  Y.. که

 Hanson (1970) یپیژنوت یداریپا  -1-12

حاصل  یونیرگرس هیآماره با استفاده از روش تجز نیا

 بیضر کمترینروش از  نیچون در ا شود یم

 ی( برا1966) روش ابرهارت و راسل ونیرگرس

2) یپیژنوت یداریمحاسبه پا

iDشود ی( استفاده م .

2مقدار  هرچقدرروش  نیا براساس

iD  ،کمتر باشد

 خواهد بود. شتریب پیژنوت یداریپا

 Tai (1971) ونیرگرس -1-13

ارائه  یونیرگرس هیروش تجز کی یتا 1971سال  در

 نی. اکرد یم یرویپ  ،ینمود که از اصل روابط  ساختار

. در بود راتییمنابع تغ یاضیر دیام یبر مبنا شتریروش ب

 یها طیدر مح ها پیعملکرد ژنوت یروش بررس نیا

در  یول ردیگ یانجام م یپیاثرات ژنوت قیمختلف از طر

 یپیابرهارت و راسل از اثرات فنوت ونیروش رگرس

در روش  گریاست. به عبارت د دهیاستفاده گرد

ابرهارت  و  یونیهمان روش رگرس یتا ونیرگرس

 یکه بر مبنا یوزن کیتفاوت از  نیبا ا باشد یراسل م

ابرهارت  یونیرگرس یهاست پارامترها داده امید ریاضی

 یتا یونیرگرس یو پارامترها دهیگرد حیو راسل تصح

 یتا ونیدر رگرس λو  α.  دو پارامتر ندیآ یدست م  به

 طیمح×  پیاثر متقابل ژنوت هیتوجدر  یادیز تیاهم

و  ونیرگرس بیضر انگریب αدارند که پارامتر 

اثر متقابل  یبررس یپارامتر برا نیمقدار ا ترین مناسب

که  λباشد و پارامتر  صفرو متوسط آن  -1 یستیبا

مقدار  بهترین باشد، یم ونیانحراف از خط رگرس انگریب

 بیضر یدارا یپیگردد. چنانچه ژنوت 1 یستیآن با

باشد  1آن  ونیو انحراف از رگرس -1 ونیرگرس

اگر  نی. همچنباشد یمکامل  پیآن ژنوت یداریپا

داشته باشد  1و انحراف  0 ونیرگرس بیضر یپیژنوت

با  نیاز خود نشان خواهد داد. همچن یمتوسط یداریپا

 ینمودار هذلول کی یتا یونیرگرس روشاستفاده از 

با  یها پیژنوت کیتفک تیکه قابل گردد یم میشکل ترس

 است.ا را دار نییباال و پا یداریپا
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عبارتند  دهند یم تشکیلرا  یتا ونیکه رگرس یروابط
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 msl یطیاثرات مح انسی= وار، msb تکرار  انسی= وار

 .باشد یاشتباه م انسیوار Mse و ها طیدرون مح

 ضریب تشخیص -1-14

تواند  روابط رگرسیونی می ینیتشخیص یا تب ضریب

مدل  تیبکار رود و کفا یبرای بررسی پایدار

. دنمای(را مشخص 1966ابرهارت و راسل ) یونیرگرس

های پایدار  برای تعیین ژنوتیپ ینیاستفاده از ضریب تب

پیشنهاد  نتوسیعملکرد توسط پ یا هیناح ها شیدر آزما

 (Pinthus, 1973گردید )

iii TOTALSSREGSSR )(/)(2   

عمده این روش این است که فاقد واحد  مزیت

 یریتأثگیری در آن  گیری است و واحد اندازه اندازه

پایدار دارای  یها ندارد. براساس این روش ژنوتیپ

مدل گرچه  نیباشند. ا می نیحداکثر میزان ضریب تبی

قادر به  ییتنها بهاست اما ا مربوط به خود را دار یایمزا

نسبت  رای. زستین داریپا ایبرتر  یها پیژنوت صیتشخ

و  دهد یرا به محقق نشان م یونیمدل رگرس هیتوج

 .دینما ینم هیرا توج یروند خاص گونه چیه

بر آمار چند  یمبتن یداریپا نییتع یها روش -2

 رهیمتغ

پذیر برآورد  در تجزیه مرکب فقط آثار متقابل جمع

های  گردد، به همین دلیل محققان دنبال روش می

پذیر هم استفاده شود. از  اند که از اثرات ضرب بوده

به  توان یمپذیر چند متغیره  های ضرب جمله روش

PCA  وAMMI  .نام برد 

 :باشند یم تیمز نیچند یدارا رهیچند متغ یها روش

 کی ی( که داراماندهی)باق زینو یکردن دادهاجدا . 1

 یها که دارا هستند از داده کیستماتیس رینظم غ

 هستند. کیستماتیخاص و س روند کی

 ریو تفس تر کوچکها در ابعاد  خالصه کردن داده. ۲

 ها آن براساس

 ,Crossa) ها ادهد یساختار برا کینشان دادن . 3

 کیکالس یها روش برخالفدر ضمن  (1990

           ها را داده یساختار درون رهیچند متغ یها روش

که کدام روش  دارد یم انینشان داده و ب وضوح  به

 ,Gauch) است ازیموردنها  داده آزمون یبرا یآمار

1982 .) 

، روش ای خوشه، روش تجزیه رهیهای چند متغ از روش

روش  ،AMMIروش  ،تجزیه به مختصات اصلی

GREG روش و GGE biplot یمکان ونیرگرس ای 

(SREGدر ا )است. شده استفادهمطالعه  نی 

 AMMIروش  -2-1

( PCA) های اصلی تجزیه به مولفه روشیکی از معایب 

این است که در مدل آن فقط اثرات ضرب پذیر 

لحاظ  ریپذ جمعو اثرات  رندیگ یمقرار  موردتوجه

از اثرات ضربی جدا  ریپذ جمعشوند. بنابراین اثرات  نمی

. عالوه بر این ابندی یمنشده و این دو اثر با هم اختالط 

پذیر یا اثرات متقابل نیز حاصل از مدل  اثرات ضرب
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تفسیر  یخوب بهپذیر است، پس اثرات متقابل  جمع

. برای اند نشدهپذیر تفسیر  چون اثرات جمع شوند ینم

در  AMMI( از روش 1984حل این مشکالت کمپتون )

 های حاصل از عملکرد استفاده کرد تجزیه داده

(Kempton, 1984). 

 ریپذ و ضرب  جمع یبر اجزا یمبتن AMMI روش

است، به عبارت  یصیمدل تشخ کیمدل  نیا. باشد یم

 هیاول یها هیتجز یمدل مناسب برا کیمدل  نیا گرید

ابزار  کی عنوان بهمدل،  نیا رایز ،استمرکب  هیتجز

 لیتحل و  هیتجزنوع  نیبهتر صیبه تشخ درقا ،یلیتحل

ساختار  انیب AMMIمدل .باشد یها م مجموعه داده یبرا

 است. طیمح×  پیاثر متقابل ژنوت

 کیها در  خالصه نمودن مجموع داده این مدل در واقع

است و  زیآن از مقدار نو یو جداساز یساختار یالگو

 زانیم بهتر نیعبارت است از تخم AMMIسوم  یژگیو

که معادل با  ییروا یاعتبار سنج قیعملکرد، از طر

و راندمان انتخاب  باشد یم ها شیتکرار در آزما شیافزا

 ,Crossa)دهد یم شیرا افزا ها پیژنوت ای پیژنوت

1990.) 

ژنوتیپ و  ریپذ جمعابتدا اثرات اصلی  AMMI مدلدر 

 یها به مؤلفه هیتجزسپس با و  انسیوار هیتجز محیط با

مورد تجزیه و تحلیل قرار  مانده یباقمقدار  یاصل

 باشد یم ریبه شرح ز AMMI. مدل آماری ردیگ یم

ijjk
N

k
ikkjeigijy  




1
 

 

ام در iمیانگین تکرارهای ژنوتیپ  ،yijدر این مدل 

ها  به ترتیب انحرافات اثرات ژنوتیپ ،ejو  giام، jمحیط

ام، n مؤلفهمقدار منفرد برای  ،kاز میانگین،  ها و محیط

ik،  مؤلفهمقادیر ویژه بردار ژنوتیپی n ام وjk،  مقادیر

مقادیر باقیمانده که  ij و امn مؤلفهویژه بردار محیطی 

 .است ماند در مدل باقی می

 AMMI مدل یداریپا یپارامترها

 ها پیژنوت یداریپا یبرا AMMIپارامتر  نیچند از

 ژهیو ریمجموع مقاد ای SIPC ،شود یاستفاده م

مربعات  نیانگیم ای EVدر مدل،  ماندهیباق یها مؤلفه

 ریجمع مقاد AMGEو  پیهر ژنوت یبرا ها مؤلفهبردار 

در  ماندهیباق یها تعداد مؤلفه طیدر مح پیژنوت ژهیو

 1997. در سال (Sneller et al., 1997) باشد یمدل م

را با استفاده از مدل  یداریمعتبر پا اریمع کی سیپارچ

AMMI نمود، که آن را  ارائه ها پیژنوت یداریپا یبرا

 دو از آن در و نامند ( میAMMI)ASVیداریارزش پا

گردد.  روش استفاده می نیا یبرا AMMI اولمؤلفه 

و  یدسیفاصله اقل انگریکه ب Dاز دو پارامتر  نیهمچن

اثر متقابل است استفاده  یمؤلفه اصل نیقدر مطلق اول

 است. هشد
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مؤلفه  یپیژنوت ژهیو ریمقاد GSIPC2 و GSIPC1 که 

 .باشند یاول و دوم م

 AMMIمزایای مدل 

 دهد. ی ضربی میها مؤلفهفهم بهتری از اثرات متقابل  -

تری از عملکرد  با کاهش مقدار نویز برآورد دقیق -

 د.شو می ارائه

باعث بهبود و موفقیت بیشتر در گزینش مواد  -

 .گردد یماصالحی 

 دهد. های از دست رفته می برآورد بهتری از داده -

ها کم است  که تعداد تکرار نژادی بههای  در آزمایش -

های ذرت بازده ژنتیکی بیشتری از  مثل آزمایش دورگ

 دیآ یم دست بهکمتری  زمان مدتهای رایج در  روش

 که در اصالح نباتات خیلی مهم است.

 GGE biplotروش  -2-2

( 1971) لیگابراست که ابتدا توسط  یروش پالت یبا

سپس توسط  (Gabriel, 1971) داده شد حیابداع و توض

( گسترش 1988) ( و زوبل و همکاران1984کمپتون )

روش  .(Kempton, 1984; Zobel et al.,1988) افتی

GGE biplot ی( برا۲001) و همکاران انیتوسط  زین 

بکار گرفته  ها طیو مح ها پیروابط ژنوت یکیگراف میترس

 ی، از اثرات اصلGGE. مفهوم  (Yan et al., 2001)شد

 شود یگرفته م طیو مح پیو اثرات متقابل ژنوت پیوتژن

( را SREG)یمکان ونیمدل رگرس ریپذ و قسمت ضرب

 نیگر انژاد بهبه  GGE biplot. روش دهد یم لیتشک

 پیژنوت نیاز روابط ب ریتصو کیکه  دهد یامکان را م

 یکینمودار گراف براساسرا مجسم کند و  ها طیو مح

 شود یم میترس GGE biplot رافزا که با استفاده از نرم

 یمطلوب را برا یها پیبه قضاوت پرداخته و ژنوت

با استفاده  نی. همچندیمختلف انتخاب نما یها طیابرمح

را مشخص نمود. با  داریپا پیژنوت توان یروش م نیاز ا

 .دیرس لیبه اهداف ذ توان یم GGE biplotاستفاده از 

  یبه مختصات اصل هیتجز -2-3

 یبررس یبرا یمختصات اصلبه  هیاستفاده از تجز

شد  شنهادیپ (1987) ابتدا توسط وستکات ،یداریپا

(Westcott, 1987)  بکار  (1988) سااتوسط کر سپسو

اوقات  یروش را گاه نی(. اCrossa, 1988) گرفته شد

به  هی. روش تجزندیگو یکیکالس یبند اسیروش مق

 ای یچندبعد یده اسیروش مق کی یمختصات اصل

 یها است که ساختار داده یبند  دسته کیتکن کی

 ریبه تصو یرا در ابعاد کمتر به صورت هندس یاصل

 کینقاط در  نی(. فاصله بGordon, 1980) کشد یم

 نیدهنده فاصله کمتر ب نمودار با ابعاد کمتر نشان

 یاصل یها داده نیب شتریارتباط ب ایو  یاصل یها داده

با استفاده از  ها آناجزا و عدم شباهت  نیاست. شباهت ب

 هی. تجزشود ینقاط در نمودار نشان داده م نیفاصله ب

 هیتجز افتهی میدر واقع حالت تعم یمختصات اصل

افراد  نیاست که در آن از شباهت ب یاصل یها مؤلفه

 هیتجز یها تی. اهداف و محدودشود یاستفاده م

است.  یاصل یها به مؤلفه هیتجز هیشب یمختصات اصل

 زیو ن طیمح×  پیکنترل اثر متقابل ژنوت منظور به

به  هیاز روش تجز یطیحذف اثرات مح یها روش

 . ستاستفاده شده ا یمختصات اصل

مطالعه و  یبرا یبه مختصات اصل هیروش تجز یایمزا

 است. طیو مح پیاثر متقابل ژنوت ریتفس

به  ییها تیمز یدارا یبه مختصات اصل هیتجز روش

 است: ریشرح ز

در مناطق پر  طیو مح پیمطالعه اثر متقابل ژنوت یبرا -

 .باشد یم دیمحصول و کم محصول مف
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موجود در  یها پیبه تعداد ژنوت یروش بستگ نیا -

 ندارد. شیآزما

 یکیگراف یها از روش داریارقام پا ییشناسا منظور به -

 .شود یاستفاده م

به  یهندس یها از روش یبه مختصات اصل هیتجز روش

ها آن است که  روش نیاز ا ی. هدف اصلرود یشمار م

 یدر فضا یا توسط نقطه طیمح ایو  پیهر ژنوت

که  ییها پیو لذا ژنوت شود یداده م شینما یدسیاقل

هم  کیهستند نزد گریکدیبه  یشتریشباهت ب یدارا

 .رندیگ یقرار م

 یا خوشه هیتجز -2-4

برای تعیین پایداری که  رهیمتغهای چند  از جمله روش

 ای توان به تجزیه خوشه می شود استفاده می وفور ارقام به

 nمعمول برای  طور بهای  اشاره نمود. روش تجزیه خوشه

اثر  یبررس یبرا شود. صفت بکار برده می pفرد و با 

 یا خوشه هیتجز زبا استفاده ا طیمح×  پیمتقابل ژنوت

 باشند یاثر متقابل م یکه دارا هایی داده دوطرفهساختار 

 بندی گروههمگن  ییها رگروهیز صورت به توان یرا م

وجود  یمختلف های روش ها داده بندی گروه ی. برانمود

 هیتواند تجز یها م روش نیاز بهتر یکیدارد اما 

 تفادهابتدا با اس ای خوشه هیباشد. در روش تجز ای خوشه

 را ها گروه یدسیفواصل اقل ،مختلف یها از روش

. دهند میرا انجام  بندی خوشه اتعملی سپس و مشخص

 یرا برا ای خوشه هیبار هنسون روش تجز نیاول

 (.Hanson, 1970) نمود شنهادیپ ها پیژنوت یبند گروه

q
q

j
ixjixixijxiid /

2

1
).().(


















 

محاسبه فاصله  یبرا یمختلف یها روش ،پس از آن 

. گردیدارائه  گریتوسط محققان د ،ها پیژنوت یدسیاقل

به  ولیتوسط فاکس و روس یا خوشه هیروش تجز کی

 ,Fox and Rosielle) شده است شنهادیپ ریشرح ز

1982:) 

 
2

1

.. /)(/)(


 
q

j

ijiiiijii i
SxxSxxd 

 یدوسیفواصل اقل یها تیو محدود بیتوجه به معا با

به  فتوح یفاصله استاندارد شده توسط ابوعل ،ذکر شده

 Abou-El-Fittouh et al., 1969) باشد یم ریشرح ز

in Lin et al., 1986). 
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 یا خوشه هیتجز یو تامپسون برا نیل 1975سال  در

فواصل  ط،یمح × پیجدول دوطرفه ژنوت یها داده

 شنهادیرا پ ونیگرسردست آمده از روش  به یدسیاقل

شباهت  براساس ها پیها ژنوت روش نیدادند که در ا

 یبند گروه مبدأاز  عرضو  ونیخط رگرس بیش

و  نیل. روش (Lin and Thompson, 1975) شدند یم

 دای( توسعه پ1990) ن و باتلریتامپسون بعدها توسط ل

و باتلر عالوه بر  نی. ل (Lin and Butle, 1990)کرد

دست آمده از روش  فواصل به براساس یا خوشه هیتجز

و  ونیخط رگرس بیبرشباهت ش یکه مبتن ونیرگرس

 ای خوشه هیتجز گریسه روش د باشند، یم مبدأعرض از 

 براساس هینمودند که عبارت بودند از تجز شنهادیرا پ

از انحراف از خط  آمدهدست  به یدسیفواصل اقل

و  ها رگروهیز طیدر مح پیاثر متقابل ژنوت ون،یرگرس

 هیکه اثر متقابل از تجز پ،یو ژنوت پیاثر متقابل ژنوت

 . دیآ یدست م هر گروه به یها پیژنوت انسیوار
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 یها با استفاده از روش یداریپا یبررس -3

 یناپارامتر

 که هستند آماری مرسوم های روش پارامتری، های روش

 در تصادفی متغیر یک احتمال توزیع بودن مشخص با

 انجام ییبرآوردها بررسی مورد جامعه های ویژگی مورد

 مورد متغیرهای توزیع که زمانی یگرد عبارت به. دهند می

 را جامعه پارامترهای توان یم باشد مشخص مطالعه

 پارامتری آمار را آمار از مهم شاخه این .کرد استنباط

 از که دارد وجود ناپارامتری آمار آن مقابل در و گویند

 برای ناپارامتری اصطالح .کند نمی پیروی خاصی توزیع

 آماردان یک دکتری رساله در 194۲ سال در بار اولین

 از شده اخذ های نمونه ناپارامتری آمار در. رفت بکار

 رتبه ها آن به و شده مرتب صعودی صورت به جامعه

 نیاز مورد معیارهای سایر کار این از پس و شود یم داده

 .آید می دست به ها رتبه این طریق از

 آسان ،یداریپا ناپارامتری معیارهای محاسبه و کاربرد

 این به بنا .است یرپذ امکان یراحت به ها آن تفسیر و بوده

 و توسعه شد خواهد ذکر که دیگری موارد و دالیل

 گسترده اخیر های سال در ناپارامتری معیارهای گسترش

 محققین توسط ناپارامتری متعدد معیارهای و است بوده

 ناپارامتری معیارهای .است شده پیشنهاد متفاوتی

 یریگ اندازه از ناشی اشتباهات به چندانی حساسیت

 واریانس تجزیه اولیه مفروضات بودن صادق و ندارند

 برای اولیه مفروضات .نیست الزامی ها آن مورد در

 ها، هداد بودن نرمال شامل پارامتری های روش از استفاده

 های داده وجود عدم ،ها مانده یباق واریانس گنیهم

 .است اصلی اثرات بودن یرپذ جمع و پرت

 عدم نظیر معایب برخی دارای ناپارامتری های روش

 ها ژنوتیپ عملکرد در نسبی اختالفات شدن مشخص

 را ها آن بزرگی و اختالفات میزان یگرد عبارت به است

 .نمود مشخصها  با این آماره توان نمی

 کنگ رتبه مجموع ناپارامتری های روش 1988در سال 

(Kang, 1988)  فوکس ناپارامتری برتری معیارو  

(Fox et al., 1990) در .گردید ارائه 1990 سال در نیز 

نیز ارائه شد  تنارازو ناپارامتری های شرو نیز 1995 سال

(Thennarasu, 1995; Prabhakaran, 2000). 

 رتبه که این بر دیتأک با خود دکتری رساله در تنارازو

 ارزش براساس نبایستی محیط یک در ژنوتیپ یک

 برای که کرد پیشنهاد باشد آن شده مشاهده فنوتیپی

 ابتدا شده، مشاهده عملکرد از ژنوتیپی اثر حذف

 های روش از سپس و شده یحتصح ژنوتیپ هر عملکرد

شود  استفاده پایداری تعیین برای ناپارامتری

(Thennarasu, 1995; Prabhakaran, 2000). 

ا  برخی از مزیت های بررسی اثر متقابل ب

های آماری ناپارامتری عبارتند  استفاده از روش

 از: 

 تأثیرنداشتن حساسیت باال به میزان اشتباه آزمایشی و  -

زیاد حذف یا اضافه شدن  یک یا چندین نمونه بر میزان 

 واریانس

قابلیت تفسیر از دیگر محاسن این روش   -

به روشها  تر این روش ساده های  نسبت 

. (Nassar and Hühn, 1987) است پارامتری

عملکرد  یجا بههای ناپارامتری  در روش

استفاده  آنمحیط از رتبه عملکرد × ژنوتیپ 

 شود.  می

متعددی برای برآورد های ناپارامتری  از آماره

اثر متقابل ژنوتیپ  محیط استفاده × کردن 

در ادامه مطلب توضیح  اجمال بهکه  دگرد می

 شوند. داده می
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 Nassar and Huhn های ناپارامتری  روش -3-1
(1987) 
( 1987( و نصار و هان )1979هان ) مرتبهاولین 

های ناپارامتری را برای بررسی پایداری عملکرد  روش

های عملکرد در  ابتدا دادهدر این روش استفاده نمودند. 

شوند.  آورده میمحیط × یک جدول دوطرفه ژنوتیپ 

شود.  ( داده میrijها یک رتبه ) سپس به هر یک از آن

.�̅�𝑖 یا .�̅�𝑖 میانگین رتبه ژنوتیپ در محیط را با
نشان  ∗

را رتبه تصحیح نشده و  r*ijو rij دهند همچنین  می

ای است که از داده  رتبه r*ij نامند که  تصحیح شده می

 آید. دست می هرابطه زیر باستفاده از تصحیح شده با 

 
ها در تمامی  برابر است با میانگین همه ژنوتیپ ..�̅� که 

 باشد. ها می محیط

 

𝑆𝑖) میانگین اختالفات رتبه
پارامتری است که برای  ((1)

یک ژنوتیپ معین مقدار میانگین اختالفات ناشی از 

گیرد  ها را اندازه می رتبه ژنوتیپ در تمامی محیط

(Huhn, 1979 این معیار مفهوم مشابه واریانس .)

محیطی دارد و مشابه آن پایداری بیولوژیکی را نشان 

𝑆𝑖)دهد. واریانس رتبه  می
پارامتری است که  ((2)

های  های یک ژنوتیپ در محیط واریانس را برای رتبه

 ,Nassar and Huhn) دهد مورد آزمایش نشان می

1987; Huhn and Nassar, 1989و معیار ) 𝑆𝑖
(3) 

دارای ماهیت نسبت است و عالوه بر پایداری، عملکرد 

رساند به عبارت دیگر انتخاب  ها را نیز می ژنوتیپ

براساس این پارامتر موجب انتخاب ارقام پایدار با 

 ;Nassar and Huhn, 1987شود ) عملکرد باال می

Huhn and Nassar, 1989 ماهیت پایداری آماری .)

𝑆𝑖
𝑆𝑖نیز مشابه  (6)

باشد ولی نحوه محاسبه آن  می (3)

 (.Huhn, 1979متفاوت است )

 

 

 

 
 .�̅�𝑖 و rijاست،   برابر با تعداد محیط nها  در این فرمول

 نگین رتبه عملکرد تصحیح نشده استبرابر با رتبه و میا

.�̅�𝑖و  r*ij و
ه و میانگین رتبه تصحیح شده برابر با رتب ∗

 است.

 

 Thennarasu (1995)معیارهای ناپارامتری  -3-2

رتبه فنوتیپی آن  براساسدر این معیارها رتبه هر ژنوتیپ 

یپی مستقل از شود زیرا رتبه هر ژنوت گیری نمی اندازه

 است. فنوتیپیاثرات 

فنوتیپ  براساسام jام در محیط iبنابراین رتبه ژنوتیپ 

𝑋𝑖𝑗) تصحیح شده یعنی
∗ = 𝑋𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝑖. + �̅�.. )باشد  می

رتبه بدست آمده از فنوتیپ تصحیح شده به مقدار  که

 اثرات ژنوتیپی بستگی دارد.
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X شده مشاهده مقدار عملکرد Xij ها، فرمول نیدر ا
*
ij 

rده ش تصحیح مقدار عملکرد
*
ij عملکرد  رتبه

های تصحیح  میانه و میانگین رتبه .�̅�𝑖 و Mdi شده تصحیح

Mام است و  iنشده ژنوتیپ
*
di و �̅�𝑖.

نیز میانه و میانگین   ∗

 ام است. iهای تصحیح شده ژنوتیپ رتبه

باشد ولی نحوه  ماهیت پایداری آماری نیز مشابه می

های  روش.(Huhn, 1979)  محاسبه آن متفاوت است

باشند که  ناپارامتری دارای یک سری از معایب نیز می

نسبی در ها عدم مشخص شدن اختالفات  ترین آن مهم

باشد به عبارت دیگر میزان  ها می عملکرد ژنوتیپ

توان مشخص نمود.  ها را نمی اختالفات و بزرگی آن

 1988در سال  های ناپارامتری مجموع رتبه کنگ روش

ارائه  1990نیز در سال  و معیار برتری ناپارامتری فوکس

. در سال (Kang, 1988; Fox et al., 1990) گردید

  (2000ارائه شد ای ناپارامتری تنارازوه نیز روش 1995
(Thennarasu, 1995 in Hanuman and 

Prabhakaran, دیتأک. تنارازو در رساله دکتری خود با 

که رتبه یک ژنوتیپ در یک محیط نبایستی  بر این

شده آن باشد پیشنهاد  براساس ارزش فنوتیپی مشاهده

کرد که برای حذف اثر ژنوتیپی از عملکرد 

 ،شده شده، ابتدا عملکرد هر ژنوتیپ تصحیح مشاهده

های ناپارامتری برای تعیین پایداری  سپس از روش

 .(Thennarasu, 1995, Prabhakaran, 2000) گردداستفاده 

 معیار برتری ناپارامتری  -3-3

معیار ناپارامتری دیگری بنام معیار برتری وجود دارد. 

ها در  بندی براساس عملکرد ژنوتیپ در این روش رتبه

گیرد و سپس براساس درصد  هر مکان صورت می

ها در باال، متوسط و پایین معیارهای  قرارگیری ژنوتیپ

Top، Mid   وLow  گردد  توصیف می(Fox et al., 

یک ژنوتیپ بیشتر   Top رههر چه میزان آما.  (1990

 .باشد پایدارتر است

 مجموع رتبه  -3-4

معیار مجموع رتبه کنگ یک معیار ناپارامتری است که 

مجموع کند.  استفاده میاز واریانس پایداری شوکال نیز 

ها و رتبه حاصل  رتبه حاصل از میانگین عملکرد ژنوتیپ

 داز واریانس پایداری شوکال را مجموع رتبه گوین

(Kang, 1988)  .معرف  ،مقدار پایین این آماره

 .ها است پایداری خوب و مطلوبیت بیشتر ژنوتیپ
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  رانیپاستور ا تویدر انست 1396 ماه بهمن 5و  4 تاریخ در NGS یکوتاه از شرکت در دوره آموزش یگزارش
A short report from the NGS training course on January 2018 at the Pasteur Institute of Iran 

 علی زمان میرآبادی
Zaman.a@arc-ordc.ir

 

 های روغنی  ، شرکت توسعه کشت دانهتولید بذرتحقیقات کاربردی و رئیس مرکز 

در زیست شناسی بیشتر مطالعات  ،اخیر های سالدر 

بوده و اینکار  RNAو  DNAحوزه ژنومیک مبتنی بر 

خدمات مبتنی بر  عموماًپیشرفته و متنوع و  تجهیزاتبا 

با این  .گردد یمانجام  RNA و یاتوالی یابی کل ژنوم 

و  بیشتر اطالعات ژنومی توان یمروش توالی یابی، 

را استخراج  ها مربوط به سطح بیان ژن یها دادههمچنین 

ای دو روزه است که  این گزارش مربوط به دورهنمود. 

تحت عنوان فوق بنده در انستیتو پاستور شرکت نمودم 

 و خالصه آن را در این مطلب عنوان نمودم.

توسط آقای دکتر بختیارزاده از  یزشآمودوره  روز اول

در نوبت بخش علوم دامی دانشگاه ابوریحان تهران 

های  در مورد پیشرفت و گردید ئهاار 9صبح ساعت 

عنوان شد  .گردیدارائه یابی  حاصله در موضوع توالی

 وداشته  یا گسترده یها بخشتوالی یابی  یها روشکه 

هر کدام از این  که ردیگ یمدر سطوح مختلف انجام 

چهارچوب کلی یکسانی دارند اما در سطوح  ها بخش

 .باشند میمتفاوت  با یکدیگر ها دادهعملیاتی و استخراج 

هدف از شرکت در این کالس آشنایی با چهارچوب 

 اصطالح یا بهیابی  حوزه نسل جدید توالی یها تیفعال

Next Generation Sequencing NGS))  .بوده است

در توالی یابی ژنوم  ها دادهبخشی از تجزیه و تحلیل 

 های یتوالها  RNA. میکرو باشد یم miRNAمربوط به 

کارهای و  ساز کوچک اسید نوکلئیک هستند که

 یها ژنمختلفی در ژنوم از جمله در موضوع خاموشی 

 و کاربردهای آن در حوزه پزشکی ودارند  شده انیب

ایی این قطعات شناس است.کشاورزی در حال گسترش 

 ای سادهدر سطح ژنوم کار  کوچک اسید نوکلئیک

تجزیه و تحلیل این  شناسایی، کیفیت سنجی، نیست و

مختلفی دارد که  یها روشو  ها پروتکلنیاز به  ها داده

و خدمات مبتنی بر  یسینو برنامهنیازمند یادگیری دانش 

در جلسه  .باشد یماطالعاتی  یها بانک یها داده

نحوه استفاده از تعدادی از  با ،صبح روز بعد و ظهرازبعد

توسط  DOS محیطاین نرم افزارها و دستورها در 

 ظهرازبعدزاده آشنا شدیم. در ختیارجناب آقای دکتر ب

اختصاصی و با  طور به، آقای دکتر شریعتی ،روز دوم

تجزیه و  R studioچند کد دستوری در محیط 

را تشریح  آماری کاربردی یها گرافو رسم  ها لیتحل

 د.دننمو

آقای دکتر  کارگاه توسط ارائه برخی از مطالب

 یابی بختیارزاده در خصوص تکنولوژی توالی

روش سنگر )از روش  لهیوس به 1975در سال 

، اولین باکتریوفاژ توالی ( ریناپذنوکلئوتیدهای برگشت 

بر  1977به دنبال آن ماکسام گیلبرت در سال  .یابی شد

ایی اینکار را انجام دادند. در روش یپایه تجزیه شیم

 و از است پیکطول و ارتفاع  براساسسنگر کیفیت 
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به دلیل سرعت انجام کار استقبال بیشتری  این روش

 اندازی هارد. روش سنگر ابتدا در الکتروفورز وش می

مختلفی بر این اساس  یها دستگاهگردید و سپس 

، 1987 سیستم ABI270 مانند شدطراحی و روانه بازار 

که همگی بر پایه سنگر و  ABI 3730 یا ABI 377بعد 

کاپیالری و  براساس ها دستگاه الکتروفورز بودند. سپس

 پروژه تاًینهابنا نهاده شدند و  ABI310سیستم لیزری 

با  و کشور پنجتوسط  1990م انسان در سال ژنو

درصدی امریکا و سایر کشورها مثل  50مشارکت 

 13رقم خورد. این پروژه ژاپن فرانسه و  استرالیا، کانادا،

به اتمام رسید. در سال  دالریمیلیارد  سهسال با هزینه 

میلیون دالر هزینه توالی یابی برای هر  10حدود  ۲004

 70 گذاری سرمایهبا  از آن فرد اعالم گردید و البته بعد

کاهش دهند  یلیون دالری تصمیم گرفتند این هزینه رام

منجر به شروع مرحله جدیدی از خدمات  تاًینهاکه 

NGS اولین پلت فرم توسط شد .Roch  تحت عنوان

در  .گردیدتوالی یابی راه اندازی  یها ستمیسنسل دوم 

به را  cDNAو  DNAابتدا ی آن ها فرمهمه پلت 

 آنزیم با سپس کردند یم تبدیلتر  قطعات کوچک

در  آن راو در مرحله بعد  لیگاز، آداپتورها را متصل

پس از تکثیر،  تاًینهاو  نمودند یمخود ثابت  یها گاهیجا

در نحوه  ها فرمبیشتر پلت  .دیگرد یمتوالی یابی شروع 

تکثیر و توالی یابی با یکدیگر متفاوت هستند. برای 

چطور تکثیر کنیم و به  ،توالی یابی دو نکته مهم است

پس  Roch 454چه طریق توالی یابی کنیم. در سیستم 

ایی یا یتیمارهای شیم با DNAکردن  fragmentاز 

 دوو  گرفتند یم( bp)جفت باز  1۲00باندهای  صوتی،

در سیستم  که یحالدر  کردند یممتصل  آداپتورتا 

Roch  پر از الیگونوکلئوتید  ها چهیگواز صفحه یا

 .شد یممکمل با آداپتور استفاده 

 کنند یماز یک ماده روغنی استفاده  Roch در سیستم

دهد که  های را می که در ترکیب با آب تشکیل حباب

است.  DNAحاوی تمامی مواد الزم برای تکثیر قطعات 

وارد یک و سپس شده  حبابهر گویچه وارد یک 

باز را بخوانیم  میخواه یمهر بار که  و شود میچاهک 

باز را وارد کنیم. خطاهای هموپلیمری  چهار ستیبا یم

بیش از  پلیمرهای تواند ینمبه دلیل نوع توالی یابی که 

را از یکدیگر تفکیک کند یکی از  یعدد شش

 یها نهیهزمشکالت این سیستم در کنار گران بودن و 

 مترتب آن بوده است.

 محدود گردید و Rochخدمات  ۲016در سال 

 کرد یمفعالیت  ۲006تکنولوژی دیگری که از سال 

توسعه یافت. در این سیستم  Illuminaتحت عنوان 

وجود دارد که تایل بندی شده و در داخل  الین هشت

قرار داد. با تغییر  توان یممیلیون قطعه را  100تا هریک 

با باال  شود یمچون دو سر قطعه آداپتور متصل  ،دما

 ۲0 رفتن دما دو قطعه از یکدیگر باز شده و بعد از

قطعه تولید  تعداد زیادی ،هر قطعهاز  سیکل تکثیر

مدت  ،. یکی از مشکالت وارد بر این سیستمدشو یم

 بوده است.یابی  یزیاد برای تهیه کتابخانه توالزمان 

 چون برخی قطعات ممکن است حالت استیکی

(Sticky پیدا کنند )را با آنزیم  ها آنهمه  ستیبا یم

 نمود.هضم  (Blunt) بالنت
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 مانندتوسعه یافته از این سیستم  یها دستگاهدر یکی از 

Hiseq 2000  ایجاد  جفت باز 100تا  70قطعات

در سال  ورا  Novaseqایلومینا  ۲017شود. در سال  می

به صورت  که معرفی کردرا به بازار  Iseq100نیز  ۲018

 رنگ چهاراستفاده از  و بدون Benchtopیک دستگاه 

 دوتصویر و  دورنگ و با تنها با استفاده از یک  بود و

 .باشد ایی اطالعات از آن قابل استخراج میییند شیمآفر

تصویر نور  دوباشد در  Gاگر باز  مثال عنوان به

اگر  دهد یمباشد در هر دو تصویر نور  T، اگر دهد ینم

C و اگر  دهد یمفقط در تصویر دوم نور  باشدA  باشد

 10شامل  یک کالستر .دهد یمفقط در تصویر اول نور 

کیفیت بازها  3'هزار نوکلئوتید است و همیشه انتهای 

 کم می باشد.

تحت دیگری  یابی ، سیستم توالیها روشدر کنار این 

یابی  توالی که بود شده یمعرف Ion Torrentعنوان 

 اما گرفت انجام می و تغییر شیمیایی pH میزان براساس

 باز خطای هموپلیمری داشت.

معرفی گردید که  NGSنسل سوم  بعد از نسل دوم،

 نگیتوریمانبوده و دارای قابلیت  PCRفاقد  اصوالً

که دارای  است PacBio ها آنآنالین داشته که یکی از 

 دودر  را و لیبل آن باشند یمآداپتورهای حلقوی 

 ها چاهکو  اند دادهفسفات آزاد شده گاما و بتا قرار 

 توان یمکه با خارج شدن هر باز  اند تعبیه شدهطوری 

 خوانش کنند.را  ها آن

یکی از مشکالت این سیستم خطای باالی آن است و 

از هر  این سیستم خطا دارند یعنی در ها یتوالدرصد  15

 خطا داشته باشد. تواند یمعدد آن  15باز  100

 ۲014بوده که در سال  Nanopore تکنولوژی بعدی

ای،  دو رشته DNA معرفی و در این تکنولوژی

شارش بار الکتریکی  براساسشده و  یا رشته تک

 حجم فضایی براساس شود و همچنین خوانش می

و  هباال بود نیزخطای این سیستم  .گردد شناسایی می

و  Minionاولین پلت فرم این کمپانی تحت عنوان 

 باشد. یم SmidgION آن تحت عنوان نیدتریجد

 ... ادامه دارد
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 (گیری قسمت چهارم: تعادل آنتاگونیسمی و نتیجه) ها تیاندوف

Endophytes (Part 4: Balanced antagonism and Conclusions) 

 زاده حسنآیدین 

Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir 

 های روغنی شناسی گیاهی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد بیماری

 تعادل آنتاگونیسمی

ها  (، تنها تعداد کمی از قارچ1997مطالعات هس ) براساس

قادرند در هر گیاهی بیماری ایجاد نمایند، چرا که این 

ها ابتدا باید بتوانند از موانع متعددی عبور کرده و بر  قارچ

(. در مورد Heath, 1997سدهای دفاعی گیاه غلبه نمایند )

است. بنابراین یک پرسش  به همین ترتیبنیز  ها باکتری

دهنده ضرورت بسیاری از تحقیقات  شود که نشان مطرح می

چگونه یک اندوفیت حضور "باشد،  ها می در زمینه اندوفیت

کند تا عالئم  و رشد خود را در میزبانش مدیریت می

 "بیماری روی میزبان ایجاد نشود؟ مشاهده قابل

دست آمده از مطالعات صورت گرفته در  نتایج به براساس

ای  زمینه تعامالت اندوفیتی، در پاسخ به این پرسش، فرضیه

 Schulz et al., 1999; Schulz andارائه شده است )

Boyle, 2005 این فرضیه بیانگر وجود یک تعادل .)

آنتاگونیسمی در یک کلنیزاسیون فاقد عالئم بین عامل 

ها و  (. اندوفیت1گیاهی است )شکل اندوفیت و میزبان 

بیمارگرها، هر دو دارای تعداد زیادی از فاکتورهای 

( مشابه هستند. از تمام Virulence factorsپرآزاری )

های خارج سلولی مورد  های مورد مطالعه، آنزیم اندوفیت

سازی میزبان جداسازی شده است، اگر چه  نیاز برای آلوده

بیمارگرهای نهفته هستند  احتماالً ها آنفقط برخی از 

(Sieber et al., 1991; Petrini et al., 1993; Ahlich-

Schlegel, 1997; Boyle et al., 2001; Lumyong et al., 

های سمی  توانند متابولیت ها می (. اکثر این اندوفیت2002

 Schulz et al., 2002; Schulzبرای گیاهان تولید کنند )

and Boyle, 2005تواند با  (. در مقابل، میزبان گیاهی می

های دفاعی )مورد استفاده در برابر  العمل عکس یریکارگ به

های دفاعی القایی  زا( از جمله متابولیت عوامل بیماری

(Yates et al., 1997; Schulz et al., 1999; Mucciarelli 

et al., 2003های دفاعی عمومی ) ( و پاسخNarisawa et 

al., 2004; Schulz and Boyle, 2005 واکنش نشان ،)

دهد. تا زمانی که پرآزاری قارچ و پاسخ دفاعی گیاه متعادل 

باشد، تعامل حاصل، بدون بروز عالئم بیماری در میزبان 

ای و  باقی خواهد ماند. در تمامی تعامالت، این تعادل لحظه

 ,Schulz and Boyleباشد ) ( میFragile balanceشکننده )

2006.) 

اگر تعامل میزبان و بیمارگر نامتوازن شود، در این صورت یا 

د و یا قارچ بیمارگر، کشته خواهد شد. گرد بیماری ایجاد می

در برخی موارد، پرآزاری بیمارگرهای ضعیفی مانند 

Pezicula spp.تحت تنش و رای توسعه بیماری در گیاه ، ب

  (.Kehr, 1992باشد ) پیر،کافی می میزبان یا

mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
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 تعادل آنتاگونیسمی بین پرآزاری اندوفیتی و نتایج پاسخ دفاعی گیاه در کلنیزاسیون بدون عالئم بیماری -1شکل 

بدون توجه به متعادل و یا نامتعادل بودن تعامل، پرآزاری 

شرایط  تأثیرقارچ و پاسخ دفاعی میزبان متغیر بوده و تحت 

محیطی، وضعیت تغذیه و مراحل رشدی طرفین این تعامل 

قرار دارد. تعامالت آنتاگونیستی متعادل، بسته به وضعیت 

ای میزبان و اندوفیت، عوامل محیطی زنده و غیرزنده و  لحظه

های  میزان تحمل هر یک از طرفین این تعامل نسبت به تنش

ری از محیطی، متغیر خواهند بود. الگوی زندگی بسیا

یک بیمارگر،  عنوان بهسازی  ها شامل آلوده اندوفیت

یک  عنوان بهزایی  هاگ تیدرنهاکلنیزاسیون نهفته و 

بیمارگر و یا ساپروفیت است. این الگوی زندگی نشان 

ها دارای توانایی تغییرپذیری بوده و  دهد که اندوفیت می

تعامل ممکن است به همیاری تخصصی و یا رابطه  جهیدرنت

های  انگلی تخصصی تکامل یابد. بر این اساس، قارچ

های  های اندوفیتی قارچ میکوریز ممکن است از فعالیت

 ,Brundrettتکامل یافته باشند ) ،ساپروفیت با ریشه گیاهان

2004; Schulz and Boyle, 2006.) 

 گیری نتیجه

طور گسترده  اصطالح اندوفیت در معنای تحت اللفظی به

شود.  ها و ساکنانشان استفاده می برای طیفی از میزبان

هایی با  ترین کاربرد این اصطالح برای میکروارگانیسم مهم

طور موقت فاقد عالئم است  عفونت داخلی که بافت آلوده به

های یوکاریوت  های پروکاریوت و قارچ و برای باکتری

ای از  ها شامل مجموعه شود. اندوفیت ستفاده میا

ها با الگوهای زندگی متفاوتند که در طول  میکروارگانیسم

های پیر و یا  صورت ساپروفیت روی بافت مراحل رشدی به
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مرده، بیمارگرهای نهفته و یا بیمارگرهای پرآزار در مراحل 

شوند. این تعامالت انگلی ممکن  اولیه آلودگی ظاهر می

از همیاری به همسفرگی و از همسفرگی به بیمارگری است 

نهفته تغییر کنند. این تعامالت اغلب بسته به ماهیت ژنتیکی 

و  ها آندو طرف تعامل، مرحله رشدی و وضعیت تغذیه 

دست آمده از  هستند. بر پایه نتایج به متفاوتعوامل محیطی 

اد مطالعات اندوفیتی، کلنیزاسیون میکروبی میزبان بدون ایج

عالئم بیماری نتیجه ایجاد تعادل آنتاگونیسمی بین میزبان و 

ای و اغلب  (. این تعادل، لحظه1اندوفیت است )شکل 

شکننده بوده و به شرایط عمومی دو شریک تعامل، 

پرآزاری قارچ، پاسخ دفاعی میزبان، عوامل محیطی، 

وضعیت تغذیه و مرحله رشدی میزبان و اندوفیت بستگی 

 ,Schulz and Boyle, 2005; Schulz and Boyleدارد )

2006.) 
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 ؟امر نقش دارند نیدر ا یاهیرشد گ یها کننده میتنظ ای: آدار گل اهانیدر گ یمینرعق

Male Sterility in Flowering Plants: Are Plant Growth Substances Involved? 

 یصمد مهتاب
Samadi.m@arc-ordc.ir 

 روغنی های دانه کشت توسعه شرکت ،بذر تولید و کاربردی تحقیقات مرکز گیاهی، بیوتکنولوژی ارشد کارشناس
 

زیاد آن  ارزش دلیل زراعی به محصوالت نرعقیمی در

است.  مهمو تولید هیبرید  یاصالح های برنامه در

 یقدرتمند( ابزار Male Sterileهای نرعقیمی ) سیستم

در  مؤثر های مکانیسم زمینه در گسترده برای تحقیقات

اهمیت  وجود با. هستند ایجاد پرچم و تولید دانه گرده

در عقیمی دانه گرده  مؤثرعوامل  فراوان این موضوع هنوز

است. اگرچه تعریف شده ن بررسی کامل طور بهگیاهان 

 گرده زنده تولید که به شرایطی کلی طور به نرعقیمی

 از ای در محدوده تواند یماما  گردد، اطالق می شود ینم

شکوفایی بساک و  در پرچم تا ناتوانی غیاب کامل

همچنین تبدیل . طبیعی زنده بیان شود آزادسازی گرده

 شرایط دهنده نشان نیز های مختلف گل به اندام  پرچم

 وهای وراثت نرعقیمی متغیر هستند  الگو است. ینرعقیم

ای،  های هسته ( به وسیله ژنGMSشامل نرعقیمی ژنتیکی )

( sسیتوپالسم عقیم ) ( توسطCMS) نرعقیمی سیتوپالسمی

ترکیب  توسط (GCMS)ژنتیکی -و نرعقیمی سیتوپالسمی

( کنترل sعقیم ) سیتوپالسم ( وfr) ای های نرعقیم هسته ژن

های  سیستم از برخی شود. مشخص شده است در می

رشد گیاهی  های کننده تمام تنظیم تقریباً نرعقیمی

(PGSsو )رشد  های کننده تنظیم از بعضی ( )درونی

ایجاد دانه گرده طبیعی و یا  ( )بیرونی( برPGSs)مصنوعی 

بیان نرعقیمی اثر دارند. همچنین بیان نهایی میزان تغییر 

 عوامل توسط تواند یمنرعقیمی در بسیاری از موارد 

 برخی در حقیقت شود. در دما تنظیم نور، مانند محیطی

در میزان  راتییتغروی بیان نرعقیمی با  اثر محیط موارد

PGSs است.  درونی مرتبط 

های زایشی نر و ماده و  ایجاد اندام در زمینه وجود ارتباط

. است شده انجام هایی تالش PGSs راتییتغنرعقیمی با 

 با PGS چندین یا یک ریکه تغیدهد  تحقیقات نشان می

 از یکی. است همراه گرده یعیرطبیغ یا و طبیعی رشد

در ایجاد پرچم و  ،PGSsمفید برای بررسی نقش  موارد

های گل نرمال و عقیم  غنچهای  عقیمی کشت درون شیشه

های نر تعادل  که در ایجاد گل ه استاست. گزارش شد

 ضروری است. PGSsاساسی از چندین

های نرعقیم و نرمال نشان  بررسی روی تعدادی از سیستم

های گل به حضور  که رشد و باززایی غنچه دهد می

در محیط کشت نیاز  (CKs –Cytokinins) سیتوکینین

های  با رشد و ایجاد اندام کلی طور به ها سیتوکینیندارد. 

های گیاهی مرتبط هستند.  ماده در تعدادی از گونه

انواع مختلف سیتوکنین اثرات  ه استهمچنین گزارش شد

های مختلف گیاهی  روی نرعقیمی در الین یقوی و ضعیف

 نرعقیمی سیتوپالسمی جو، دارد. برای مثال در سیستم

 با مقایسه در سیتوکینین پایین سطح ایجاد نرعقیمی به

الین نرعقیمی  مقابل در در. های بارور مرتبط بود الین

که  شده داده نشان GAs سیتوپالسمی برنج با کمبود

یک ششم  تقریباً الین نرعقیم در GA4 و GA1 غلظت

 الین بارور بود.

http://arc-ordc.ir/
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 بخصوص های گل، رشد غنچه برای هاPGSs سایر نیاز به

 در است، و متفاوت غیرضروری تا ضروری از ،ها پرچم

مثال اثرات  برای. هستند کننده مهار ها PGS موارد برخی

های نر و  با کاهش ایجاد اندام شدیداً( Auxinsها ) اکسین

و  ، بازدانگانهای ماده در نهاندانگان ایجاد اندامرشد و 

های  تشکیل گل ،مرتبط است. اکسین های دوجنسی گونه

    یفرنگ گوجهدهد. در  ماده را در گیاهان نر افزایش می

2-4-D کند. در گیاهان نرعقیم اکسین  نرعقیمی را القا می

کند. در  از ایجاد گرده و پرچم جلوگیری می ،بیشتر

کامل از  طور به IAAفرنگی  گوجه sl-1موتانت 

های شبیه  میکروسپورژنز جلوگیری کرده و تشکیل اندام

کند. همچنین به  تحریک می ها پرچممادگی را در محل 

 معمول طور به( GAs-Gibberelliها ) رسد جیبرلین نظر می

تعداد گل نر در  نقش دارند. افزایش ها پرچم ایجاد در

گزارش شده است. همچنین بیان شده  GAsخیار به وسیله 

 های نرمال پرچم ایجاد های بیرونی از جیبرلین است استفاده

در تعدادی از  را گرده زنده تشکیل و نرمال تقریباً تا

نرعقیم  های دهد. در موتانت نرعقیم افزایش می های سیستم

 تقریباًها باعث ایجاد پرچم  فرنگی جیبرلین گوجه و جو

های  نرمال و بازگرداندن باروری شدند. در موتانت

ایجاد پرچم و دانه گرده با  جیبرلین کمبود فرنگی با گوجه

های  از جیبرلین استفاده شود ولی با مشکل مواجه می

 شود. با ایجاد پرچم و گرده نرمال برگردانده می بیرونی

 های  برخی سیستم بیرونی در GAs استفاده از حال این

بوده و اثر معکوس مثل ایجاد نرعقیمی  ناکارآمد نرعقیم

در برخی گیاهان نرمال نیز گزارش شده است. برای مثال 

های کشت شده  توانند باروری را در غنچه ها نمی جیبرلین

توتون و  CMSگوجه فرنگی، سیستم  sl-2موتانت 

فاکتورهای  که شد پیشنهاد براسیکا برگردانند. بنابراین

های عقیم  برای ایجاد گرده در گل GA بر عالوه دیگر

 است. نیاز مورد

برخی عوامل محیطی در ایجاد گرده نرمال و عقیم اثر 

تنش آبی  و ودیرپحرارت، فتو درجه ویژه گذارند. به می

های  سبب القا عقیمی یا بازگرداندن باروری در سیستم

 و ودپریفتو حرارت، درجه واقع، شوند. در نرعقیم می

های مختلف  نرعقیمی در گونهباعث ایجاد  یسال خشک

در  زنده طبیعی را گرده تشکیل ،مختلف دماهای شوند. می

موتانت  دهند. در نرعقیم افزایش می های سیستم از برخی

 پایین باروری در دماهای فرنگی گوجه sl-2نرعقیم 

 کامالًاما در دمای باال میکروسپورژنز  ،شود می بازگردانده

 های شبیه مادگی تحریک اندام تشکیل مهارشده و

تنش آبی القا کننده نرعقیمی  ه استشود. گزارش شد می

های  یر در سیتوکینینیغیرمستقیم با تغ طور بهممکن است 

 درونی و تولید اتیلن کنترل شود. 

 طور به PGSs تمام تقریباًرسد  کلی به نظر می طور به

مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد پرچم نقش دارند و 

و تولید بیش از حد یک ماده  تواند به کمبود نرعقیمی نمی

 رسد می نظر مرتبط باشد. به مختلف های در سیستم

PGSیر یگیرند و تغ قرار می تأثیر تحت مختلف های

تواند سبب نرعقیمی شود.   می PGSsسطوح یک یا چندین 

کلی نرعقیمی  طور بههم وجود دارد، ولی  ءاگرچه استثنا

. افزایش 1از یک یا چند راه زیر ایجاد شود:  تواند می

. کاهش 3. تولید بیش از حد اتیلن ۲سطح اکسین درونی 

. 5یش سطح اسید آبسیزیک . افزا4 ها سطوح جیبرلین

 کاهش سطوح سیتوکینین.
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 ینیزم بادامهرز  های علفدیریت م
Peanut weeds management  

 

و استفاده مورد های کش علف        

میزان مصرف در هکتار                

 

 

زمینی بادام هرز های علف      

از کاشتقبل   

)مخلوط با خاک(   

هرز های علفمدیریت تلفیقی  بعد از سبز شدن قبل از سبزشدن  

ترفالن 
 )تریفلورالین(

لیتر 5/2-2  

ن سوناال
فلورالین( )اتال  

5/3-3 

 لیتر

 *استامپ

متالین(پندی)  

لیتر  3  

 

 **پرسوئیت
 )ایمازتاپیر(

لیتر 1  

بازاگران 

(ازونبنت)  

لیتر 3-2  

اکسی فلورفن 

(گل)  

لیتر 5/1  

گاالنت 
 فوپ )هالوکسی

اتیل( اتوکسی  

لیتر 5/2-2  

 گاالنت سوپر
-هالوکسی فوپ)

استر( متیل-آر  

لیتر 1-75/0  

فوکوس 
 )سیکلوکسیدیم(

لیتر 2  

سلکت سوپر 
()کلتودیم  

لیتر 1-8/0  

 نابواس
 )ستوکسیدیم(

لیتر 3-2 استفاده از بذر سالم و گواهی  - 

 هرز های علفشده و فاقد بذر 

 تاریخ کشت به موقع -

 عمق کاشت مناسب -

 تراکم کشت مطلوب -

تناوب زراعی و کنترل  -

 های هرز در زراعت تناوبی علف

هیرم کاری )آبیاری زمین  -

قبل از کشت و کنترل 

 سبز شده( های علف

استفاده از کولتیواتور در  -

 ردیفی های کشت

استفاده به موقع از  -

بعد از بهتر است  ها ) کش علف

برگی  2-6سبز شدن در مرحله 

 هرز استفاده شود(. های علف

گ
 بر

ن
په

 

 گاوپنبه
 Abutilon theophrasti 

           

 تاج خروس وحشی
Amaranthus retroflexus 

           

 سلمک
Chenopodium album 

           

 تاجریزی
Solanum nigrum 

           

 عروسک پشت پرده
Physalis angulata 

           

 طوق
Xanthium strumarium 

           

 خربزه وحشی
Cucumis melo var. agrestis 

           

 تاتوره
   Datura stramonium 

           

 پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis 

           

 رضاپور مهدی علمدارلو
Alamdarlou.r@arc-ordc.ir 

 ،تحقیقات کاربردی و تولید بذرشناسی گیاهی، مرکز   کارشناس ارشد بیماری 

 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه 
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مورد استفاده و های کش علف  

 میزان مصرف در هکتار

 

یهرز بادام زمین های علف  

قبل ازکاشت 

 )مخلوط با خاک(
 بعد از سبز شدن قبل از سبزشدن

 

جهت جلوگیری از ایجاد  -

است  کشها، بهتر مقاومت به علف

در دفعات مختلف نوع سم 

 مصرفی را تغییر داد.

بهتر استامپ،  تأثیرجهت  -*

تامین رطوبت کافی در سطح 

خاک تا مدتی بعد از زمان 

سمپاشی با این علف کش 

 ضروری است.

پرسوئیت به تنهایی یا  -**

مخلوط با سایر علف کشها بعد 

استفاده  ،از سبز شدن گیاه هم

شود. بیش تر از یک بار در  می

 سال نباید استفاده شود.

 جگن
 اویارسالم

Cyperus spp. 

           

گ
 بر

ک
اری

 ب

 قیاق
Sorghum halepense 

           

 سوروف
Echinochloacrus_galli 

           

 چسبک
 Setaria viridis 

           

 مرغ
Cynodon dactylon 

           

 

   نامشخص   اثر بی   نسبتا موثر   موثر
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 )قسمت دوم( کنجدای بر  مقدمه
An introduction on sesame (part Two) 

 کامبیز فروزان
Kforoozan@ordc.ir 

 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، -قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید 

تعلق دارد  Pedaliaceaeخانواده  به Sesamumجنس 

باشد. تعداد  گونه می 60جنس و  16بر مشتمل که

 گونه 40کنجد مشخص نیست اگر چه حدود  یها گونه

فهرست  گونه در 36و  اند شده یمعرفتا کنون 

Kewensis  ها گونه. بسیاری از این گردیده استارائه 

به  گونه هشت و گونه( 18بوده ) متعلق به آفریقا

 وحشی یها گونههندوستان و سیالن تعلق دارند بیشتر 

 اند. یافتهآفریقا گسترش  در

Sesamum indicum   همانندS. capense Burn و    

S. schenki  2 دارای عدد کروموزومیn=26 باشند یم 

تعداد  S. laciniatumthisبرای  این در حالی است که

 .باشد می  2n=28 ها کروموزوم

این عدد  S. prostratumو  S. angolens در

و  S. occidenale و در باشد می 2n=32کروموزومی 

S. radiatum   2عدد کروموزومیn=64 در است .

Ceratotheca sesamoides که به جنسSesamum 

باشد. در  می 2n=32 ها کروموزومتعداد  وابسته است

قابلیت   Sesamum indicumی کنجد تنها ها گونهبین 

هرچند بعضی از  کشت به صورت زراعی را دارد

  ،S. angustifoliumمانند  این جنس دیگری ها گونه

S. calycinum ،S .malabaricum   وS. radiatum 

مواد غذایی در طی  عنوان بهو  شوندکشت  توانند یم

 .مورد استفاده قرار گیرند غذایی های بحران

 بندی طبقهکولتیوارها و 

تعدادی  دارای Sesamum indicum ،منابع بر پایه

شود که  اعالم می . اگرچهاستکولتیوارهای بومی 

گونه قابل کشت به نام  یک دارای  Sesamumجنس 

S. indicum های تودهطیفی از  اما ،باشد می    

Sesamum spp. ارزشمند های بذر در بانک 

 و کنیا ،چین ،روسیه ، هندوستان،آمریکا متحده االتیا

از آمریکای  ،ییها مجموعه. شود مییافت  جنوبی کره

 موجود در های تودهبدست آمده که شبیه  جنوبی

بوده و بسیار مشابه  اتیوپی و اریتره هندوستان،

 وجود دارد که که در شرق آفریقا یی استها گونه

دارای شاخه بندی مناسب بوده و به صورت  معموالً

 توان میرا  محلی هندی باشد. کولتیوارهای تک گل می

رشد  ،اندک بندیبا شاخه ، زودرسهای    هگرو به

تقسیم  چند گل پر شاخه و، دیررس انواع محدود و

بلند  ابتدا ها کاسبرگ ،گل های جوانه ،تمایز طی نمود.

. کنند میرشد  ها پرچمو  ها گلبرگشده و به دنبال آن 

در  ها گلو باعث ایجاد  تشکیل شدهها برچه بعد از آن

  .شود فوقانی می های شاخهدر ساقه و  ها برگمحور 
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 کند یمبه خوبی رشد  روزبلنداگر چه کنجد در شرایط 

. شود یممحسوب  روزکوتاهمعمول گیاهی  طور بهولی 

 10 کمتر ازروز در روزهایی با  45بعد از  این گیاه

طوالنی  یها انتخاب. دهد یمروشنایی گل  ساعت

مدت در مناطقی با طول روز و شدت نور متفاوت منجر 

 هایگردیده است که نیازهایی  به تولید ژنوتیپ

دارند. بعضی از کولتیوارها  متفاوتیتوپریودی ف

 . Venezuela 51هستند مانند کولتیوار  یروزخنث

روز بعد  150تا  75این گیاه طی نوع کولتیوار،  بسته به

-50دانه کنجد دارای  .قابل برداشت استکشت  از

 ییها دانیاکس یآنتبا  نیپروتئ% ۲5تا  19روغن و  60%

 ترشیدگی باشد که از می نظیر سزامولین و سزامین

کرده و باعث طول عمر باالی روغن  روغن جلوگیری

مفید در  . لیگنین دارای اثرات فیزیولوژیکگردد یم

 نیتر یاصل اولئیک و لینولئیکباشد.  انسان و حیوان می

 د که هر کدام سهمینباش می راشباعیغاسیدهای چرب 

از % 14در این عرصه دارند و حدود  %40حدود 

 .دهند این دانه را تشکیل می اشباع اسیدهای چرب

منگنز و  منیزیوم، مس، ،آهن نظر از کنجد یها دانه

)تیامین( و  B1ویتامین  کلسیم بسیار غنی است و حاوی

  روغن شش باشد در بین )توکوفرول( می E ویتامین

میزان  روغن کنجد دارای حداکثر ،گیاهی

ی اهمچنین دار . دانه کنجداست دانیاکس یآنت

میزان کلسترول  است که سبب کاهش ها استرولفیتو

مواد مغذی دانه کنجد اگر قبل از  .شود خون می

 .شود یمبهتر جذب   مصرف آسیاب و یا خرد شود
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 (ششم )قسمت یابی نقشه جوامع
Mapping Populations (part six) 

 پناه حق مصطفی

Haghpanah.m@arc-ordc.ir 

 روغنی های دانه کشت توسعه شرکت ،بذر تولید و کاربردی تحقیقات مرکز نباتات، اصالح ارشد کارشناس

 (Immortalized F2 Population) جاودان F2جمعیت 

توسط  "جاودان F2جمعیت "برای اولین بار اصطالح 

Gardiner  جامعه تهیه برای  1993در سال و همکاران

یابی گیاه ذرت مطرح شد، روش ساخت جمعیت  نقشه

F2  زیر است: نتاج  قرار بهجاویدانF3  حاصل ازF2  در

گردند و  می (intermate) دو گروه درون آمیزی

شود.  برداشت می بذر ،بوته به روش بالک ۲0حداقل از 

شود و  این روش انجام می F2های  برای هریک از بوته

( IF2جاودان ) F2جامعه حاصله با عنوان جمعیت 

و  Hua ۲003. در سال (1)شکل  شود شناخته می

ها جمعیت  RILای از  همکاران با تالقی بین مجموعه

IF2 جهت تشخیص  ،ند و از آندرا توسعه دا

هتروزیس در برنج بهره بردند. صفات ژنتیکی  مکان

توسعه یافته حاصل تالقی بین دو والد  RILجمعیت 

 RILمناسب، به دو گروه با تعداد مساوی و تصادفی از 

 ها تقسیم شد.

های  RILگروه اول برای تالقی با یکی از  RILاز 

تصادفی انتخاب شده بود  صورت بهگروه دوم که 

در تالقی  بار کیفقط  RIL. از هر گردیداستفاده 

 RIL. تعداد تالقی ممکنه از یک جمعیت شداستفاده 

 .بود n/2این برنامه تالقی برابر با  در

( سه دوره تالقی بین ۲003و همکاران ) Huaدر بررسی 

۲40 RIL  نسلF9  تک تالقی 360انجام گردید که از 

(single cross)  با هم برای ساخت جمعیتIF2 

با استفاده از انتخاب  IF2استفاده شد. توسعه جمعیت 

 تصادفی والدین و انجام تمام ترکیبات تالقی ممکنه

های  RIL( از جمعیت دوطرفههای  تالقی یاستثنا به)

است. در این روش  ریپذ امکانحاصل از یک تالقی 

 F2با هم جمعیت  ها آن RILها و والدین  تک تالقی

دهند. با این حال این روش برای  جاویدان را تشکیل می

تعداد افراد  که یوقتجوامع کوچک مناسب است اما 

نبوده و  ریپذ امکانها  جامعه زیاد باشد مدیریت تالقی

 استفاده از آن کاربردی نیست.

های مورد انتظار  شامل تمامی ژنوتیپ IF2یک جمعیت 

حاصل  F2ها است که در جمعیت  از جمله هتروزیگوت

شدن تر  آیند. برای روشن ها بدست می RILتالقی بین 

. کنیدتصور  aو  Aاین موضوع یک لوکوس با دو الل 

 aaو  AAهای  ها و ژنوتیپ نرخ فراوانی هر یک از الل

             د بودخواه 5/0برابر با  RILدر یک جمعیت 

(p = q =5/0 یک تالقی تصادفی بین چنین .)RIL 

( برای ۲5/0) P2با فراوانی  F1هایی سه ژنوتیپ در نسل 

AA ،q2 (۲5/0 برای )aa  2وpq (5/0 )Aa  در بر

های مورد  ها مشابه با فراوانی خواهد داشت. این فراوانی

 باشد. می F2انتظار در نسل 

ها که برای ساخت یک  RILاز نشانگرهای ژنوتیپی 

نتاج  استنباطجهت  توان یم رود کار می به IF2جمعیت 

   .استفاده نمود IF2حاصل از جمعیت  F1گوناگون 

 انتخابوالد  عنوان بههایی که  RILبنابراین، تنها 

شوند نیاز به مطالعه ژنوتیپی با نشانگرهای متفاوت و  می
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از لحاظ  IF2متنوع دارند و نیازی نیست که جمعیت 

 ژنوتیپی بررسی شود.

به خودی خود دائمی نبوده و مانند نسل   IF2جمعیت 

F2 یابد. اما جمعیت  تفرق میIF2 توان از والدین  را می

RIL باشند باز سازی کرد.  که ثابت )تفرق ندارند( می

 ااصطالح IF2که به جمعیت  دهیگرداین قابلیت سبب 

برای تولید  آنجائیکهاز . نامیده شودجمعیت جاودان 

IF2  تنها بهF1  حاصل از تالقیRIL  ،ها نیاز است

نامیه مطلوب( به هر مقدار تولید  توان بذر تازه )با قوه می

 کرد.

شود در مطالعات تکرار دار  می IF2از جمعیت  همچنین

 F2های مرتبط با نسل  QTLیابی  در تشخیص و نقشه

های هتروزیس، برآورد اثرات مختلف  QTLنظیر 

اپیستازی استفاده کرد. نکته مهم در بررسی هتروزیس 

، استفاده از گیاهان هیبرید حاصل از IF2در جمعیت 

هیبریدها  F2:3تالقی است در حالی که در جمعیت 

ترین محدودیت  مهم. باشند آمیزی می حاصل از خویش

قی است و این نیاز داشتن به تعداد زیاد تال IF2جمعیت 

انجام تالقی  که برخی گیاهان خودگشن مانند سویا در

 . با محدودیت مواجه است و باشد بسیار مشکل میآن 

 

 

 

 IF2. نحوه ساخت جامعه 1شکل
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