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چکیده
ي هاشاخصازاستفادهمطلوب،ي هاژنوتیپنشیگزدرهاروشنیمؤثرترازی کیعملکرد،مانندي ادهیچیپاتصفاصالحي برا

Cuminum(سبزرهیزپیژنوت50انتخاب،مختلفيهاشاخصیی کارآی ابیارزمنظوربه،پژوهشنیادر.باشدمیانتخاب cyminum

L.(دانشگاهیپژوهشمزرعهدر1390-91سالدرتکرارسهبایتصادفکاملي هابلوكطرحقالبدرايمزرعهشیآزماکیدر
ارتفاعصفتهفتبراساسکریب-پسکو2و1زلیه-تیاسمانتخابهاي شاخص.گرفتندقراری ابیارزموردکرمانباهنردیشه

بذرباهمراه،حالتدودربوتهیی هواانداموزنوبوتهبذروزنبوته،دردانهتعداد،چتركتعداد،چترتعداد، یفرعشاخهتعدادبوته،
وبوتهدردانهتعدادبايهاژنوتیپکهدادنشانصفاتهمبستهومستقیمپاسخنتایج.گرفتندقرارارزیابیموردومحاسبهبذربدونو

تعدادصفات2و1هیزل-اسمیتشاخصدر.بودندبرخوردارباالتريعملکردقابلیتازکمترارتفاعوبیشترفرعیشاخهتعداد
را پاسخبهترینترچتعدادصفتبیکر-پسکشاخصدرحالیکهدر. داشتندانتخاببهرا پاسخباالترینچتركتعدادوفرعیشاخه

عملکرداصالحي براراانتخابکاراییباالترین)بذربا(همراههیزل- اسمیتشاخص،آمدهدستبنتایجبراساس.داشتانتخاببه
.قرارگیرداستفادهموردسبززیرهاصالحیهايبرنامهدربسمنايهاژنوتیپانتخاببرايدتوانمیوداشت

Cuminum cyminum(سبززیره،کریب- پسکشاخص،زلیه-تیاسمشاخص،انتخاببهپاسخ:يدیکلي هاواژه L.(.

مقدمه
مردمدرمانوبهداشتدری مهمنقشمعطروی دارویاهانیگ

تادارند.توسعهحالدري هاکشوردرژهیوبهایدنسراسردر
بشري هايماریبدرماني براانسان،مدرنی پزشکظهورزمان

سراسردری انسانجوامعاست.بودهوابستهاهانیگبهدامو
نهیزمدررا دانشازي اگستردهمجموعههاقرنطولدرجهان

گردآنهابهمربوطي کاربردهاوی دارویاهانیگازاستفاده
درماندری اهیگطبسمتبهروزافزونشیگرا.اندآورده

لزوم،کشورداخلدرچهوی جهانسطحدرچههايماریب
کاشت.کندمیریناپذاجتنابرایی دارواهانیگانواعانبوهکشت

هاي نظامدري اژهیوگاهیجاهاي دور گذشتهازیی دارواهانیگ
ي داریپاوتنوعجادیانظرازگیاهاناینوداشتهرانیای زراع

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2017.109326



61089، شماره 32دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

ي براتاکنونالبته اند.کردهایفاءرای مهمنقشهانظامبومدر
انجام نشدهي امالحظهقابلشرفتیپیی دارواهانیگاصالح

باآمدهبدستدیمفارقامتعدادحاضرحالدرواست
یعلمنامباسبزرهیز.باشدمیاندكی اصالحي هاروش

Cuminum cyminum L.انیچترخانوادهازیعلفیاهیگ
Apiaceaeییداروخواص،خاصحهیرالیدلبهکهاست،

باشدمیيادیزياقتصادارزشيدارایخوراکویدرمان
)Sowbhagya et al., فلفلازبعدهامروزسبزرهیز). 2008
Bettaieb(جهاندرمشهورهیادونیدومعنوانبهاهیس et al.,

دری اهلی یدارواهیگنیترمهمعنوانبهی یدارونظرازو) 2012
,Kafi(شودمیشناختهرانیا دهندهتشکیلهايترکیب.)2002

فیبري،هايترکیبکربوهیدرات،پروتئین،از:عبارتندسبززیره
،%)2- 5(اسانسوهاویتامین،آهنفسفر،هايترکیب،کلسیم

داردياگستردهکاربردیشیآراویی غذا،ییداروعیصنادرکه
)De et al., اسانس زیره سبز شامل گروهی از ترپنیک .)2003

هاي فنلی و ها، ترکیبکتونها، ها، آلدهیدها، الکلهیدروکربن
پینن، اوژنول، کومین - هاي آن بتامهمترین ترکیباسترهاست و 

یاآلدهیدکومینباشد.آلدهید، سیمن و تیمول میل آلدهید، پری
اسانساصلیمادهگرم،13/148مولکولیوزنباکومینول

Manuel(استسبززیره et al., زیرهعملکردمتوسط.)2007
ازتابعیمعموالًواستمتفاوتمختلفهايسالدرسبز

کهطوريبه،باشدمیاستفادهموردرقموهواییوآبشرایط
هکتاردرکیلوگرم8/412تا2/104ازدیممحصولعملکرد

درنیزآبیمحصولعملکرداست.متغیرمختلفهايسالدر
واستهمراههایینوسانبادیمعملکردمشابهمختلفسالهاي

وابستگیکهاستمتغیرهکتاردرگرمکیلو873تا8/243از
دررقمنوعوهواییوآبشرایطبهراعملکردشدید
وزراعیبهتحقیقاتفقداندهد.مینشانمختلفهايسال

ارقاممعرفیبرايرا وسیعتحقیقاتلزومزمینه،ایندرنژاديبه
افزایشجهتدر،متفاوتمحیطیشرایطمناسبومقاوم

,Kafi(کند میضروريعملکرد صفاتوعملکرد.)2002
طوربهی اصالحي هابرنامهاغلبدرمعموالًآنبامرتبط

ي اقتصادارزشچونورندیگمیقراری بررسموردهمزمان
،داردی بستگآنعملکردبامرتبطصفاتارزشبهاهیگکی

ي برارامختلفصفاتي براهمزمانانتخاب،کنندگاناصالح
قرارمورد توجهاهیگکیي اقتصادارزشکردنحداکثر

Sabouri(دهندمی et al., براساسنتخاباروشدر.)2008
باهمراه،مهماتیخصوصهمهي براهمزماننشیگز،شاخص

پذیريوراثتوي اقتصادوی پیفنوتي هاارزشگرفتننظردر
,Falconer(شودیمانجاممختلفصفاتنیبی همبستگوهاآن

معادلهکیشکلدرصفتنیچندهمزمانمطالعه.)1989
کارآمديابزارهاازیکی،انتخابشاخصمنابهیاضیر
,Hayes(باشدمیمطلوبيهاژنوتیپانتخابدرنژادگرانبه

ییباالپذیريوراثتازدیباهاشاخصنگونهیا.)2007
رندیگقراریطیمحراتییتغریتأثتحتکمتروبودهبرخوردار

)Asif et al., ,Young؛ 2003 انتخابهايشاخص). 1961
. باشندمیهاشاخصنیاازجملهکریب- پسکوزلیه- تیاسم

Sabouriمیمستقاثراتکهدادندنشان) 2008(همکارانو
درخوشهطولوخوشهتعداد،دانهوزنی پیژنوتوی پیفنوت
ی نشیگزهاي ی شاخصفمعردرمهمیي ارهایمعندتوانمیبرنج

)1970(همکارانوElgin. شندبامیمستقریغانتخابي برا
ونجهیدررای نشیگزهاي ي شاخصمبنابرانتخابیی کارا

جهینتنیابهخودپژوهشدرآنان دادند.قراری بررسمورد
،بوتهارتفاعازآندرکهی شاخصي مبنابرانتخابکهدندیرس

باشدشدهاستفادهاهیگهاي ساقهتعدادواهیگخشکوزن
ي برتربرابردوازشیب،عملکرداساسبرانتخاببهنسبت
راانتخابهاي شاخصازاستفاده)Smith)1936.دارد

واندتینمی کیژنتارزشچونکردعنوانوکرد ي گذارانیبن
ازی خطتابعلهیوسبهرو از این،شودنییتعمیمستقصورتبه

صیتشختابعازمنظورنیبدشود.میزدهنیتخمی پیفنوتارزش
خالصي هانیالي براانتخابشاخصکیفیتعري براشریف
صورتبهمختلفصفاتازتابعنیادرشد.استفادهی اهیگ

استفادهمتفاوتی وزنبیضرابایی هاریمتغعنوانبههمزمان
,Smith(شودمی ي مبنابر1943سالدرتابعنیا).1936

برحسبازینموردبهبودزانیم،صفاتي اقتصادي هاارزش
مانند ی کیژنتي پارامترهاوهاهمبستگی،هااریمعانحراف
ه دادتوسعهصفاتنیبی کیژنتي هاهمبستگیوي ریپذوراثت

وی کیژنتي هاانسیکواروهاانسیواربرآوردبهتابعنیا. شد
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داشتازین)ياقتصاد(ارزشصفتهربهوزندادننیهمچن
)Hazel, 1943.(PesekوBaker)1969 (تیمحدودمسئله

وکردندمطرحی کمصفاتبهراي اقتصادي هاارزشدادننسبت
وهاانسیوارازآندرکهکردند شنهادیپرای شاخص

همکارانوElgin. شودمیاستفادهافرادی کیژنتهاي انسیکوار
وکریب- پسکشاخص،ونجهي یروي امطالعهدر)1970(

انتخابي براهاشاخصنیبهترعنوانبهراامزیلیوهیپاشاخص
مطالعهدر) 1997(همکارانوXie.کردندی معرفمیمستقریغ

،یکیژنتبهرهبهبودمنظوربهي امرحلهچندانتخابهاي شاخص
طولصفاتازمتشکلانتخابشاخصازاستفادهکه دادندنشان

واولبرداشتعلوفهخشکوزنوی دهبذرقدرت،دمبرگ
باقرمزشبدري هاژنوتیپانتخابي براي شتریبیی کارا،دوم

استفادهبا) 2009(همکارانوImani. دارندباالعلوفهعملکرد
ی بیترکي هاتهیواردیتولدرهمزماننشیگزهاي شاخصاز
که دادندنشان،بلندي فستوکادرعلوفهعملکرداصالحمنظوربه

برانتخابیی کارا،باشدشتریبشاخصدرصفاتتعدادهرچه
گزارش.شودمیشتریبمیمستقانتخاببهنسبتشاخصي مبنا
بایجزئیهمبستگيداراصفاتکردنخارجکه استشده

بهبوددرشیافزاجهینتدروخطاکاهشباعثدتوانمیعملکرد
& Bernardo(گرددیکیژنت Yu, ,Baker؛ 2007 1986 .(

Marceloعملکردمیمستقانتخابمطالعهبا) 2008(همکارانو
- پسکوزلیه- تیاسمهاي ي شاخصمبنابرانتخابودانه

نیشتریبکهدادندنشانایسوتفرقحالدري هاتیجمعدرکریب
نیاانیمدرند.یآمیبدستانتخابهاي شاخصازی کیژنتبهره
ایراندر.استداشتهي شتریببهرهزلیه- تیاسمزینشاخصدو

يهاشاخصبرمبتنیسبززیرهگیاهدرانتخابمورددرتاکنون
تحقیقایندررو از این.استانجام نشدهتحقیقی،انتخاب

انتخابومقایسه،بررسیبرايانتخابمختلفيهاشاخص
وبررسیموردسبززیرهژنوتیپ50بینازمناسبهاي ژنوتیپ
.گیرندمیقرارمقایسه

هاروشومواد
مزرعهدر1390- 91ی زراعسالدرپژوهشنیا
درواقعکرمانباهنردانشگاهي کشاورزدانشکدهیقاتیتحق

56یی ایجغرافطولباکرمانی شرقجنوبي لومتریک6
ودرجه30یی ایجغرافعرضوی شرققهیدق58ودرجه

ومتریلیم150ساالنهی بارندگنیانگیمبای شمالقهیدق15
کرماني هواوآب.شداجراایدرسطحازمتر1754ارتفاع

بافت.باشدمیی ابانیبمهینخشک؛آمبرژهروشاساسبر
.باشدمی4/7خاكتهیدیاسولومی شنخاك

یکیژنتمواد
سبزرهیزپیژنوت50شاملیبررسموردیکیژنتمواد
سهبای تصادفکاملي هابلوكطرحقالبدر)1(جدول
شیآزمادورهطولدرگرفتند.قراری ابیارزموردتکرار
،یفرعشاخهتعداد،بوتهارتفاعشاملکیمرفولوژصفات
بوتهدانهوزن،بوتهدردانهتعداد،چتركتعداد،چترتعداد

.شدثبتوگیرياندازهبوتهتکي برایی واهانداموزنو

آماريوتحلیلتجزیهوپارامترهامحاسبه
چتر،تعدادبوته، تعداد شاخه فرعی، ارتفاعصفات
و وزن چترك، تعداد دانه در بوته، وزن بذر بوتهتعداد

پس از تأیید تنوع توسط تجزیه اندام هوایی بوته
برده بکارانتخابهايشاخصتشکیلدرواریانس،

]1[پایه رابطهبهتوجهباانتخابهايشدند. شاخص
هربهکهاستوزنیbiرابطهاینشدند. درمحاسبه

ارزشPiو شودمیدادهآنارزشبراساسصفت
,Falconerباشد (میصفتآنفنوتیپی براي.)1989
محاسبه ]2[رابطه ازbبردار هیزل- اسمیتشاخص

,Smithشد ( ,Hazel؛ 1936 GوPآندر) که1943

وفنوتیپیکوواریانس- واریانسهايماتریسترتیببه
صفاتنسبیاقتصاديارزشaوباشندژنتیکی می

هیزل - که به دو صورت محاسبه شد، در اسمیتاست
هیزل - ، این شاخص برابر یک منظور شد و در اسمیت1
پذیري صفات قرار گرفت. ، این شاخص برابر وراثت2

,Pesek & Bakerبیکر (- پسکشاخص نیز)1969
شد.محاسبه
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ایرانمختلفنقاطازشدهآوريجمعسبززیرههايژنوتیپ-1جدول

شمارهنام ژنوتیپردیف
شمارهنام ژنوتیپردیفشناسایی

شمارهنام ژنوتیپردیفشناسایی
شناسایی

145شهمیرزاد9435کوهبنان518سروستان1
158سرخه9836ماهان1219سپیدان2
159ایوانکی10237راور1620سیوند3
162کالته10538رفسنجان2121استهبان4
164اسفراین10839سیرجان2222اردکان5
201شیروان11340زرند2523بافق6
202بجنورد11541قائن3124صدوق7
203بانه11842نهبندان3925خاتم8
204گنبد12243بیرجند4526سدرویی9
205فردوس12344سرایان4727تپه- مراوه10
206حیدریهتربت12445درمیان6228قالآق11
207تربت جام13246فریدن6529جت12
208کاشمر13347سمیرم6630گنبد13
209تایباد13448اردستان6731بافت14
212برداسکن13549نایین6932بردسیر15
214مشهد14150خوانسار7833چترود16
143نطنز8134جوپار17

بازدهاز،)a(ياقتصادارزشجايبهشاخصنیادر
صفتهری پیفنوتانسیوارجذربردارای)g(مطلوبیکیژنت

محاسبه]3[رابطهمطابقbبردارنیبنابرا،شودمیاستفاده
.شودمی

[ 1 ] I = ∑b
[ 2 ] b = P − 1
[ 3 ] = − 1

هرمقدار،هاشاخصدریپیفنوتيهاارزشدادنقراربا
صفتکیمانندوآمددستبپیژنوتهريبراشاخص

باآنیهمبستگوقرارگرفتيآمارلیتحلوهیتجزمورد
Response(انتخاببهواکنش.شدمحاسبهعملکرد to

Selection(نیادر. شدمحاسبه]4[رابطهازصفتهريبرا

جذرhi،صفتهریکیژنتاریمعانحرافσgiرابطه
,Falconer(باشدمیانتخابشدتKويریپذوراثت

قیطرازصفتکیانتخابيبراهمبستهپاسخ.)1989
آمدبدست]5[رابطهازگریدصفاتيبرانشیگز

)Falconer, ی همبستگبیضرrgرابطهنیادر.)1989
کهاستیصفتواصالحیرنظموردصفتنیبیکیژنت

انتخابینسبییکارا.شودمیانجامآنيمبنابرانتخاب
)Relative Selection Efficiency, RSE(یعبارتبهای

بهعملکرديبرا)Cry(انتخابمیرمستقیغپاسخنسبت
.شدمحاسبه]6[رابطهاززین)Ry(میمستقانتخاب

[4] = ℎ
[5] = ℎ
[6] =
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بـازده ،شـاخص درموجودصفتهريبراتینهادر
شـاخص يمبنـا برانتخاببراساس،)ΔG(انتظارمورد
ـ گردبهمحاس]7[رابطهطبق گـرفتن نظـر دربـا K(دی

شـد). گرفتهنظردر755/1بابرابر%10انتخابشدت
ـ کووارσIiرابطـه نیادر صـفت هـر بـا شـاخص انسی
σIوآمـد مـی بدسـت ]8[رابطـه توسـط کـه باشـد می

ـ معانحراف ازشـاخص هـر يبـرا واسـت شـاخص اری
ــه ]8[رابطــهدرσgijگــردد.مــیمحاســبه]9[رابط

مـورد بهـره .باشـد مـی jوiصفاتیکیژنتانسیکووار
محاسبهشاخصهريبرا]10[رابطهطبق)ΔH(انتظار

SASرافزانرمکمکبهيآماريهالیحلتوهیتجز.شد

کمـک بـه هـا جدولونمودارهامیترسويپردازدادهو
.شدانجامExcelافزارنرم

[7] ∆G = k δIi⁄
[8] = ∑

[9] =
[10] ∆H = ∑ ∆Gi

جینتا
انجامشدهگیرياندازهصفاتتمامیبرايواریانستجزیه

صفاتتمامیلحاظازهاژنوتیپبینکهدادنشاننتایج.شد
رو از این،)2(جدولداردوجودداريمعنیبسیاراختالف
.شدندبردهبکارانتخابهايشاخصلیتشکدرمذکورصفات

ریمقادبراساسهمبستهپاسخوانتخاببهپاسخریمقاد
انتخابشدتوصفاتیپیژنوتانسیوار، يریپذوراثت

755/1k=استشدهآورده3و2هايجدولدر.

کرماندرشدهکشتسبززیرهژنوتیپ50بررسیموردصفاتواریانستجزیه-2جدول
انداموزن

هوایی
بوتهتک
)gr(

دانهوزن
بوتهتک
)gr(

دانهتعداد
بوتهدر

تعداد
چترك

تعداد
چتر

تعداد
فرعیشاخه

ارتفاع
)cm(

درجه
آزادي

منابع
تغییرات

ns05/0 ns12/0 ns9/7902 ns08/838 ns61/56 **12/15 ns15/3 2 بلوك
**11/0 **22/0 **82/27537 **9/1922 **92/81 **04/6 **56/9 49 تیمار

04/0 09/0 48/11115 08/838 87/46 04/3 22/3 98 خطا

19/0 27/0 27/100 08/15 92/3 23/1 04/2 22
bhKR G

میمستقپاسخ
انتخاببه

ns،*1احتمالسطحدردارمعنیو%5احتمالسطحدردارمعنی،دارغیرمعنیرتیب تبه:**و%

عملکردي اجزاي براانتخابقیطرازسبزرهیزبذرعملکردبهبودي براانتخاببههمبستهپاسخریمقاد-3جدول
انتخابی نسبیی کارایکیژنتی همبستگهمبستهپاسخعملکردي اجزاصفت

میمستقبهنسبتمیرمستقیغ

وزن بذر بوته

18/064/009/0ارتفاع
24/094/019/0تعداد شاخه فرعی

19/080/005/0چترتعداد
22/089/001/0تعداد چترك

27/096/0002/0بذر بوتهتعداد
23/085/023/1وزن اندام هوایی بوته
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انتخابهاي شاخصدری بررسموردصفاتازکیهربرايbبیضرا-4جدول

صفتنام
کریب- پسک2زلیه-تیاسم1زلیه-تیاسم

6شاخص5شاخص4شاخص3شاخص2شاخص1شاخص
عملکرد)(بدونعملکرد)(باعملکرد)(بدونعملکرد)(باعملکرد)(بدونعملکرد)(با

57/12946/7577/10عملکردبذر/بوته
52/1510/1581/857/805/021/0ارتفاع

33/0-71/6312/5850/3625/3329/0تعداد شاخه فرعی
58/050/0-60/1-73/1-65/2-88/2تعداد چتر

-14/0-01/0-62/3-50/3-37/6-16/6تعداد چترك
-0001/0-11/049/007/029/003/0تعداد دانه بوته

33/30503/33961/16923/18951/301/6وزن اندام هوایی
شد.منظورکیبرابري اقتصادي هاوزنهشاخصنیادر:1زلیه-تی*اسم
.گرفتقرارصفاتپذیريوراثتبرابري اقتصادي هاوزنهشاخصنیادر:2زلیه-تی*اسم

1هیزل - ضرایب هر یک از صفات در شاخص اسمیت
بیکر در دو حالت، همراه با - و پسک2هیزل - و اسمیت

اند.آورده شده4عملکرد دانه و بدون عملکرد در جدول 
باوفرمولازاستفادهباها شاخصمحاسبهازپس

ازکیهردرصفاتی پیفنوتي هاارزشدادنقرار
آمدبدستپیژنوتهري براشاخصهرمقدارها شاخص
کیعنوانبهها شاخصازکیهرسپس.)5(جدول

ي پارامترهاوگرفتقرارانسیوارهیتجزموردصفت
براساسانتخابیی کاراوها شاخصبهمربوطي آمار

.)5(جدولگرفتندقرارمحاسبهموردزینها شاخص

بحث
تعـداد دانـه تـک    در بین صفات مورد بررسی، صـفت  

(جدول دادنشانانتخاببهرامستقیمپاسخبیشترینبوته 
ژنتیکـی بـودن واریـانس  بیشترعلتبهتواندمیاین).2

پاسـخ .باشـد صـفات سـایر بـه تعداد بذر در بوته نسبت
طریق تعداد دانه ازوزن دانه تک بوتهصفتبرايهمبسته
). پاسـخ 3جـدول  داشـت ( رامقداربیشتریننیزدر بوته

ارتفاع، تعداد صفاتطریقوزن دانه بوته ازبرايهمبسته
تعداد چترك، تعداد بـذر دانـه و  شاخه فرعی، تعداد چتر،

ایـن افـزایش بـا یعنـی بـود، مثبتوزن اندام هوایی بوته
صـفت  6یابد. به عبارتی ایـن  میافزایشعملکردصفات

عنوان معیارهاي مناسبی براي افزایش عملکرد توانند بهمی
از تعداد دانه در ه سبز مورد توجه قرار گیرند. بعدبذر زیر

پاسـخ بیشـترین بوتـه تعداد شاخه فرعی دربوته، صفت
).3(جـدول  وزن بذر بوته دارا بودصفترا برايهمبسته
تعـداد دانـه در بوتـه و تعـداد     صـفت دوتوانمیبنابراین

انتخـاب در  بـراي مناسبصفاتیعنوانبهشاخه فرعی را
.کردمعرفیعملکردبهبودجهت

نتایج ارزیابی کارایی نسبی انتخاب غیرمستقیم نسـبت  
به انتخاب مستقیم براي عملکرد بذر نشان داد که کـارایی  
نسبی انتخاب غیرمستقیم براي عملکرد بذر از طریق وزن 

دهـد انتخـاب   اندام هوایی بیشترین مقدار بود که نشان می
تا حد باالیی براي تواند غیرمستقیم از طریق این صفت می

ــت  ــذر موفقی ــود غیرمســتقیم عملکــرد ب ــز باشــد بهب آمی
).3(جدول 
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وابستهي پارامترهاوانتخابهاي شاخصمقادیربوته،بذروزن-5جدول
رتبه
هاي ژنوتیپ
برتر

عملکرد 
)gr(

بیکر- پسک*2هیزل-اسمیت*1هیزل-اسمیت

6شاخص5شاخص4شاخص3شاخص2شاخص1شاخص

176/1 (65)99/687 (65)78/643 (65)72/392 (65)98/366 (65)20/18 (65)19/14 (65)

243/1 (206)27/584 (206)91/562 (206)82/332 (206)62/320 (124)38/15 (12)33/13 (12)

308/1 (21)56/573 (123)90/562 (31)07/327 (123)91/319 (206)11/15 (206)88/12 (206)

407/1 (124)55/573 (21)08/562 (206)64/326 (124)35/319 (31)04/13 (164)57/12 (102)

507/1 (205)24/573 (124)71/554 (5)56/326 (21)96/315 (5)91/12 (105)14/12 (210)

604/1 (12)31/569 (5)71/553 (21)46/324 (5)01/315 (21)88/12 (210)67/11 (45)

704/1 (5)54/558 (31)84/545 (123)26/317 (31)93/310 (123)85/12 (45)51/11 (21)

801/1 (47)04/552 (205)07/530 (205)48/314 (205)69/301 (205)55/12 (47)42/11 (47)

999/0 (31)24/521 (47)23/499 (47)45/296 (47)64/283 (47)20/12 (21)38/11 (31)

1097/0 (105)10/499 (210)66/481 (25)42/282 (210)38/274 (25)99/11 (158)21/11 (105)

1190/0 (164)54/489 (143)36/479 (102)65/278 (143)03/272 (159)13/11 (16)11/11 (62)

1288/0 (133)81/487 (25)81/478 (159)96/277 (25)96/271 (102)10/11 (102)04/11 (162)

1382/0 (208)99/484 (159)85/466 (210)63/275 (159)76/264 (66)07/11 (31)95/10 (158)

1480/0 (45)70/477 (133)45/465 (66)95/271 (133)05/264 (143)05/11 (62)77/10 (124)

1577/0 (202)69/472 (66)46/464 (143)96/268 (66)64/263 (210)81/10 (202)38/10 (202)

1675/0 (39)53/472 (113)74/461 (207)68/265 (113)25/262 (207)52/10 (205)22/10 (149)

1772/0 (204)44/472 (102)36/457 (133)65/265 (102)11/260 (133)51/10 (124)98/9 (5)

1871/0 (62)79/467 (45)89/455 (113)63/265 (207)16/259 (113)43/10 (133)96/9 (205)

1971/0 (66)54/467 (207)35/449 (149)48/265 (45)43/255 (149)17/10 (204)68/9 (39)

2070/0 (122)49/462 (62)44/448 (45)04/263 (62)21/254 (45)77/9 (22)64/9 (207)

2170/0 (143)32/459 (202)55/445 (62)08/261 (202)17/253 (62)74/9 (5)60/9 (209)

2270/0 (132)08/454 (149)55/440 (202)18/258 (149)15/250 (202)73/9 (169)56/9 (22)

2369/0 (158)41/453 (105)14/436 (105)72/257 (105)67/247 (105)47/9 (39)52/9 (133)

2468/0 (207)64/450 (12)64/433 (12)37/256 (12)00/247 (118)43/9 (207)48/9 (78)

2568/0 (159)04/447 (132)58/433 (118)33/254 (132)41/246 (12)36/9 (135)42/9 (25)

2668/0 (123)04/443 (118)87/432 (162)50/252 (118)53/245 (162)34/9 (98)41/9 (164)

2767/0 (102)76/441 (39)12/430 (132)68/251 (39)47/244 (132)23/9 (208)39/9 (132)

2867/0 (98)69/440 (162)60/426 (209)08/250 (162)15/242 (81)21/9 (134)18/9 (67)

2966/0 (113)86/438 (81)25/426 (81)49/249 (81)02/242 (209)15/9 (132)08/9 (143)

3065/0 (145)23/433 (209)32/423 (39)88/245 (209)95/240 (39)11/9 (108)01/9 (66)

3165/0 (118)24/426 (67)37/409 (67)61/241 (67)34/232 (78)79/8 (78)96/8 (123)
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رتبه
هاي ژنوتیپ
برتر

عملکرد 
)gr(

بیکر- پسک*2هیزل-اسمیت*1هیزل-اسمیت

6شاخص5شاخص4شاخص3شاخص2شاخص1شاخص

3264/0 (134)10/419 (78)23/409 (78)08/238 (78)79/231 (67)74/8 (149)90/8 (209)

3359/0 (209)68/412 (208)14/401 (141)45/235 (208)36/228 (141)61/8 (143)78/8 (145)

3458/0 (25)40/409 (158)56/400 (158)00/232 (158)86/226 (158)58/8 (67)77/8 (134)

3557/0 (149)22/400 (141)85/391 (203)81/227 (141)18/222 (203)43/8 (122)64/8 (135)

3657/0 (22)79/394 (98)43/383 (145)44/224 (98)91/217 (145)39/8 (145)63/8 (203)

3757/0 (16)18/391 (134)13/380 (134)20/222 (134)77/215 (134)27/8 (94)46/8 (81)

3857/0 (78)65/390 (203)95/368 (122)48/221 (203)50/209 (122)22/8 (209)45/8 (113)

3956/0 (135)56/386 (122)36/364 (208)75/219 (122)31/207 (208)01/8 (159)34/8 (16)

4055/0 (141)73/381 (145)359.61(202)91/216 (145)75/203 (22)91/7 (66)25/8 (214)

4153/0 (81)80/369 (135)09/355 (135)83/209 (135)26/201 (135)44/7 (113)11/8 (204)

4251/0 (108)77/368 (22)64/340 (98)08/209 (22)91/192 (98)23/7 (203)92/7 (122)

4345/0 (210)56/359 (204)63/333 (204)36/204 (204)44/189 (204)19/7 (81)87/7 (94)

4445/0 (162)
42/329

(115)
81/314 (115)76/186 (115)26/178 (115)90/6 (25)84/7 (118)

4544/0 (203)65/325 (164)15/303 (94)84/184 (164)46/171 (94)87/6 (123)55/7 (108)

4644/0 (115)69/320 (94)36/301 (164)63/181 (94)69/170 (164)67/6 (115)20/7 (208)

4742/0 (67)14/309 (108)01/284 (108)22/175 (108)58/160 (108)35/6 (141)86/6 (98)

4834/0 (94)60/272 (16)17/266 (69)97/153 (16)86/150 (69)18/6 (118)76/6 (115)

4934/0 (201)82/268 (69)24/254 (16)32/152 (69)28/143 (16)01/4 (201)19/5 (69)

5024/0 (69)62/241 (201)98/227 (201)27/138 (201)30/130 (201)76/3 (69)85/4 (201)

انسیوار
043/032/364388/438927/119675/144263/202/2یکیژنت

57/046/056/046/057/035/056/0يریپذوراثت
پاسخ

25/025/025/025/017/020/0همبسته

یی کارا
17/017/017/017/012/014/0انتخاب

پیژنوتتعداد
99108810برتر*

هاژنوتیپشناساییشمارهپرانتز:داخلاعداد
دادهنشان6جدولدر)ΔG(انتظارموردبازدهشاخصبراساسانتخاببهصفاتپاسخو)ΔH(انتظارموردبهرهشاخصقیطرازانتخابییکارا
.استشده
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انتخاببهصفاتپاسخو)ΔH(انتظارموردبهرهشاخصقیطرازانتخابییکارا-6جدول
)G∆(انتظارموردبازدهشاخصبراساس

حالت شاخص
شاخص

∆G

∆H تعدادارتفاععملکرد
شاخه فرعی

تعداد
چتر

تعداد
چترك

تعداد دانه
در بوته

وزن اندام
هوایی بوته

89/1310/6566/71-23/135-180/3627/2635/8054/15شاخص1زلیه-تیاسم
82/5746/6954/82-41/131-275/2452/7556/13شاخص

72/813/3613/41-69/76-349/2186/1495/4534/9شاخص2زلیه-تیاسم
34/3485/3856/47-77/74-403/1430/4319/8شاخص

43/070/1-24/2-97/114/0-591/105/027/0شاخصکریب- پسک
01/180/1-30/2-634/072/233/230/2شاخص

بهمتعلقشاخصبیضرمقدارنیشتریبها شاخصدر
و6و4،3،2،1ي هاشاخصدریی هواانداموزنصفت

انتخاب،نیبنابرا).4جدول(بود5شاخصدردانهعملکرد
یی هاژنوتیپنشیگزبهمنجرها شاخصنیاي مبنابر
دارند.ي شتریبدانهعملکردویی هواانداموزنکهشودیم

تعداد،)4و3،2،1(شاخصدرچتركتعدادوچترتعداد
دردانهتعدادوچتركتعدادو)5(شاخصدری فرعشاخه

اختصاصخودبهی منفبیضرا)6و5(شاخصدربوته
درصفاتنیاکاهندهاثرازحکایت ی منفبیضرادادند.

کهدادنشانجینتا).4جدول(دارد مربوطههاي شاخص
و3،2،1هاي شاخص(2و1زلیه-تیاسمي هاشاخص

)6و5هاي شاخص(کریب-پسکهاي شاخصبهنسبت)4
ي شتریبانتخابیی کاراوهمبستهپاسخ،یکیژنتانسیواراز

2و1زلیه-تیاسمشاخصدوالبته بودند.برخوردار
.ندادندنشانانتخابیی کاراوهمبستهپاسخنظرازی تفاوت

نیشتریببا2و1زلیه-تیاسمي هاشاخص،جهینتدر
نشیگزي برامؤثرتريهاشاخصعنوانبهانتخابیی کارا

یک هرها شاخصنیاشدند.ی معرفبرتري هاژنوتیپ
کنندی معرفبرترپیژنوتعنوانبهرایی هاژنوتیپتوانستند

درکلیطوربهبودند.برترزینبوتهبذروزننظرازکه
و8،8،10،9،9بیترتبه6و5،4،3،2،1يهاشاخص

بودندعملکردلحاظازبرتري هاژنوتیپجزءپیژنوت10
2و1زلیه-تیاسميهاشاخصمجموعدر.)5(جدول

ریسابهنسبتانتخابییکارانیشتریببا،عملکردباهمراه
انتخاببهنسبتنیهمچنویبررسموردهايشاخص

انتخابيبرامؤثرترشاخصعنوانبهعملکردمیمستق
4،3،2،1هاي شاخصدرشدند.یمعرفبرتريهاژنوتیپ

نیشتریبچترتعداد5شاخصدروی فرعشاخهتعداد6و
انتخابنیبنابرا).6جدول(داشتندانتخاببهرا پاسخ

ریساازشتریب2و1زلیه- تیاسمهاي شاخصبراساس
شد.خواهدی فرعشاخهتعدادشیافزابهمنجر،هاشاخص

دودرکریب- پسکشاخصبراساسانتخابکهی حالدر
منجر،عملکردنییپاوی منفانتخاببهپاسخلیدلبه،حالت

انتخابکاراییبهتوجهباشد.خواهدعملکردکاهشبه
شاخص،)6جدول(ی بررسموردهاي شاخص

شاخصبهنسبتي باالترانتخاببازده2و1زلیه-تیاسم
در)2001(همکارانوBiswasداشتند.کریب- پسک

وایلوبدر)1991(همکارانوRanalli،سورگوم
Robinsonهاي شاخصازذرتدر)1951(همکارانو

دري اقتصادمهمصفاتریساوعملکردبهبودي براانتخاب
،گرددمیرو یادآورياز ایناند.کردهاستفادهمربوطهاهانیگ
هايترکیبوعملکردبرمحیطیعواملثیرگذاريأتدلیلبه
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ازجدیدارقامی معرفواصالحدرمعطر،گیاهاناسانس
عواملثیرأتمیزانازاطالعانتخابيهاشاخصطریق

بسیارياهمیتازثرهؤمهايترکیبمقدارونوعبرمحیطی
اسانسکیفیتویتکمکهاستبهتربنابراین.استبرخوردار

وگیردقرارتوجهمورداقتصاديمهمصفاتعنوانبهارقام
شود.واردانتخابشاخصدریا
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Evaluation of selection indices for improving grain yield in Cuminum cyminum L.
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Abstract
The selection indices is one of the most effective methods for improving complex traits such

as yield. In the current study, 50 genotypes of cumin (Cuminum cyminum L.) were evaluated to
assess the efficiency of different selection indices. The experiment was conducted in a
randomized complete block design whit three replications in the Research Farm of Shahid
Bahonar University, Kerman, Iran in 2011-2012. The Smith-Hazel and Pesek-Baker indices
were evaluated based on seven traits including plant height, number of branches, number of
umbels/plant, number of umbelets/plant, number of seeds/plant, seed yield/plant and shoot
weight (with and without seed). The results of response to selection and relative selection
efficiency indicated that the genotypes with higher number of seeds and branches/plant and
lower plant height had the highest yield potential. In the Smith-Hazel index, number of branches
and umbelets/plant had the highest response to selection, while in the Pesek-Baker index, the
number of umbels/plant had the highest response to selection. Our results indicated that the
Smith-Hazel index had the most selection efficiency and could be used in cumin breeding
programs.

Keyword: Response to selection, Smith-Hazel index, Pesek-Baker index,
cumin (Cuminum cyminum L.).


