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Abstract
Background and Objectives
As the world's population grows, increasing demand for edible oils is inevitable. In addition to
plant genetics, environmental variability plays a key role in plant yield. Drought is one of the
most important environmental stresses that reduce the productivity of sunflower and other crops.
Understanding the nature of phenotypic traits that improve performance under stress conditions
and identifying the complex physiological and genetically mechanisms is fundamental to plant
stress. Improving drought tolerance and increasing water productivity in plants is one of the most
important goals of the breeders. Gaining knowledge of the amount of phenotypic and genetic
parameters in the plant species for genetic and plant breeding studies is very important for the
exact selection of the genotypes according to the objectives of the breeding programs.
Understanding the nature of morphological, physiological, genetic and molecular mechanisms
under the influence of drought tolerance can play an important role in the development of
drought tolerant genotypes for cultivation in arid and semi-arid areas. The main aims of this study
included investigation of genetic diversity of sunflower germplasm (to understand the
relationships between morphological traits and their heritability) and accurate identification of
the most important traits that affect the sunflower yield in each of the normal conditions and
drought stress.

Materials and Methods
An experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in
normal and drought stress conditions in 2014 growing season on 12 sunflower genotypes in a
research field of Islamic Azad University, Karaj Branch. Each block consisted of 12 plots and
each plot contained five rows. Each row was 5 meters length with 60 cm spacing, and plant
spacing on rows was 20 cm. The studied traits included grain yield, seed length, seed width, seed
diameter, leaf length, leaf width, plant height and stem diameter.

Results
The results of combined analysis of variance confirmed the significant diversity among
genotypes for most traits. Grain yield showed higher values for parameters of genetic efficiency,
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genotypic and phenotypic variation coefficients under drought stress and non-stress conditions
compared to other traits. While the highest percentage of heritability in the normal condition
belonged to grain yield, it belonged to plant height in the stress conditions. Plant height, leaf
width, stem diameter and leaf length showed the highest change in terms of traits in stress
conditions compared to normal conditions. Dendrograms derived from cluster analysis classified
genotypes into three groups based on studied traits under both drought stress and non-stress
conditions. According to the cluster analysis, under drought stress condition, the Sor and Progress
genotypes were identified as tolerant genotypes and, in contrast, genotypes of Favorite, Record,
SHF81-90, Master and Lakomka were recognized as sensitive genotypes.

Discussion
In the combined analysis of variance the significance of the environmental effect shows that
drought stress has significantly affected all traits. Therefore, the applied stress reveals the
differences between the cultivars and the evaluation of the cultivars in the stress environment can
lead to the selection of suitable cultivars. The effect of genotype was not significant for some
traits, which suggests that the selection of cultivars for these traits is complex because the
differences between the cultivars are not clearly defined. Selection is more reliable for traits that
are significant, such as grain yield. The interaction between genotype and environment also
increases the complexity of selection, which was significant only for plant height in this study.
The high coefficient of phenotypic variation for traits indicates that the expression of these traits
is greatly affected by the environment. Also, the high coefficient of genotypic and phenotypic
variation for some traits indicates the wide range of changes for these traits. In general, the
correspondence of the phenotypic coefficient and the genotypic coefficient in some traits
indicates that the environmental effects on trait expression are negligible. However, when the
phenotypic variation coefficient is higher than the genotypic variation coefficient, it indicates a
high environmental effect. The low difference between the phenotypic and genotypic coefficient
of variation for some traits suggests that these traits are more controlled by genetic factors.
Therefore, the selection of parents for these traits is appropriate for hybridization programs.

Keywords: Abiotic stress, Coefficients of genotypic and phenotypic variation, Genetic gain
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مطالعه تنوع فنوتیپی و ژنتیکی ژنوتیپهای آفتابگردان دانه روغنی ()Helianthus annus L.

از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
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تاریخ دریافت9417/80/29 :

چکیده
یکی از مهمترین چالشهایی که در ردیف تنشهای غیر زیستی قرار میگیرد و باعث ایجاد محدودیت در عملکررد
گیاهان میشود ،تنش خشکی است .شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی مهرمتررین گرا در رررحهرای برهنراادی
محسوب میگردد ،بدین منظور آزمایشی در قالب ررح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش و عد
تنش رروبتی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال زراعی  4931روی  41ژنوتیرپ آفترابگردان
پایهریزی و اجرا شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب وجود تنوع میان ژنوتیپهای مورد مطالعه را از لحاظ بیشتر
صفات تأیید نمود .اثر محیط برای تمامی صفات و اثر متقابل ژنوتیپ با محیط نیز فقط برای ارتفراع بوتره معنریدار برود.
صفت عملکرد دانه از نظر پارامترهای بازده ژنتیکی ،ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنروتیپی در شررایط ترنش و عرد ترنش
نسبت به سایر صفات مقادیر بیشتری را نشان داد .باالترین وراثتپذیری در آزمایش نرمال متعلق به عملکرد دانره (77/55
درصد) و در آزمایش تنش متعلق به ارتفاع بوته ( 21/77درصد) بود .بیشترین تغییر میزان صفت در شرایط تنش نسبت بره
شرایط نرمال بهترتیب مربوط به ارتفاع بوته ( 17درصد) ،عرض برگ ( 15/5درصد) ،قطر ساقه ( 15درصد) و رول برگ
( 11درصد) بود .دندروگرا بهدستآمده از تجزیه خوشهای ژنوتیپها را بر اسرا صرفات تحرت بررسری در هرر دو
شرایط تنش و عد تنش در سه گروه ربقهبندی نمود .با توجه به گروهبندی تجزیه خوشهای در شررایط ترنش خشرکی
ژنوتیپهای  Sorو  Progressبهعنوان ژنوتیپهای متحمل و در مقابل ژنوتیپهرای Master ،SHF81-90 ،Record ،Favorite

و  Lakomkaبهعنوان ژنوتیپهای حسا

شناخته شدند .بر اسا

نتایج حاصل و با توجه به وجرود تنروع کرافی در برین

ژنوتیپها به نظر میرسد امکان شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی وجود دارد.
کلیدواژهها :پیشرفت ژنتیکی ،تنش غیرزیستی ،ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی

طبیعت ًا با رشد جمعییت تااایای ایذا نییز بی مییزان ابیل

مقدمه
طبق بررسیهای انجامشده توسط سازمان ملل متحد

مالحظ ای افزای

خواهد یافت .عیالوه بیر میواد ایذایی

( ،)United Nations, 2019پییی بینییی میییشییود،

مصرف آب نیز بیشتر خواهد شد .نزدیک ب  38درصد از

جمعیت جهان از  7/7میلییارد نفیر در سیا  2891بی 0/5

زمیی هییای جهیان تحییت شییرایط خشیک و نیمی خشییک

میلیارد نفر در سا  1/7 ،2848میلیارد نفیر در سیا 2858

ا لیمی رار گرفت اند ( .)Elias et al., 2001بی کیارگیری

و در سا  2988میالدی ب  98/1میلیارد نفر افزای

یابید.

مناسب آب و بهین سیازی بهیرهوری آن ( )WPدر چنیی
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شرایطی یک امر اروری و حییاتی اسیت .کمبیود آب در

دفعات آبییاری ،تعیداد دانی هیای پرشیده بی صیورت خطیی

مناطق خشک و نیم خشک مهمتری عامل محیدودکننیده

افزای

مییابد Yousefi et al. )2016( .گزارش کردند کی

تولییید محصییوشت کشییاورزی میییباشیید .کشییاورزی آبییی

با کاه

محتیوای نسیبی آب بیرم عملکیرد دانی کیاه

اصلیتری مصرفکننده آب شیری محسیوب مییشیود و

مییابد ،زیرا در ابتدا رشد سلو ها با پتانسییل آب در ارتبیا

از  35درصیید مییواد اییذایی جهییان بییا اییی روش

پتانسییل تورگیور و کیاه

بییی

کشاورزی تولید مییگیردد ( .)Beyazgul et al., 2000بنیا

است ،ب نظر مییرسید کیاه

محتوای نسبی آب سلو ها بر تاسیم سیلولی و طوییل شیدن

ب آنچ گفتی شید ،برنامی هیای بی نیاادی بایید بی گونی ای

سلو در گیاهان مؤچر بوده و موجیب کیاه

طراحی شود ک در آینده با حیدا ل مصیرف آب حیداک ر

میشود.

تولید محصو حاصل شود.
آفتییابدردان یکییی از مهییمتییری منییابل تولییید روا ی
خوراکی پس از سویا ،کلزا و بادامزمینی ب شمار میرود.

عملکیرد دانی

مهمتری هدف پی روی اصالحکنندگان ،افزای

در

عملکیرد گیاهیان اسیت (.)Ehdaie and Waines, 1989
عملکرد دان یک صفت کمّی میباشید و بی وسییل تعیداد

تولید سالیان دان آفتابدردان در حیدود  44/4میلییون تی

زییادی ژن کنتیر مییشییود ،بنیابرای  ،گیزین

است ک تاریباً ب طور انحصاری جهیت اسیتارار روای

عملکرد دان چندان مؤچر ناواهد بود ( .)Allard, 1960ای

مورد استفاده رار مییگییرد .ایی مییزان نزدییک بی 0/5

صفت دارای وراچتپذیری پایینی است ب طوریک تاکنون

درصد تولید جهیانی محصیوشت کشیاورزی را بی خیود

ژنی ک ب صورت مستایم بر روی عملکرد مؤچر باشد یافت

اختصاص داده است ( .)FAO, 2015محتیوای روای در

نشده است .لذا تفکیک تغییرات صفات ب دو جزء ژنتیکی

دان آفتابدردان بی  45تا  58درصید اسیت و  18درصید

و محیطی با استفاده از برآورد واریانس ژنتیکیی ،وارییانس

اسیدهای چرب آن ب صورت ایراشباع است ک آن را در

محیطی ،وراچتپذیری و بازده ژنتیکیی کمیک شیایانی بی

زمییره روا ی هییای سییالم جهییت مصییرف ییرار میییدهیید

بی ناادگیران گییاهی مییکنید (

(.)Shayesteh et al., 2013

 .)1985بهبود عملکرد با استفاده از گیزین

تیین

خشییکی تولییید دانیی آفتییابدردان و پایییداری در

عملکییرد آن را ب ی ویییاه در منییاطق خشییک و نیم ی خشییک
محدود مییکنید .در نتیجی ی تین
کاه

خشیکی در آفتیابدردان

در ارتفاع گیاه ،طو ریش  ،ماده خشک و تعداد دانی

بیر اسییاف

Singh and Chaudhary,

ییک ییا چنید

صفت ک بر روی آن مؤچر است انجام مییگیردد ،در نتیجی
همبستدی بی اجزا عملکرد ساده نبوده و حاصل برهمکین
تعدادی صیفت مییباشید ( .)Marinkovic, 1992بیرآورد
تنوع ژنتیکی در گیاهان ،نا

بسزایی در پیشبرد برنام های

در گیاه گزارش شده است ( .)Nezami et al., 2008مرحلی

اصالحی و حفاظت از منابل ژنتیکی ایفا مییکنید .افیزای

گلدهیی و پیس از آن مرحلی شیکلگییری دانی نسیبت بی

تولید و بهبود کیفیت محصوشت زراعی و استفاده بهینی از

کمبود آب بی تیری حساسییت را دارنید .کمبیود طیوشنی

ذخییایر ژنییی مسییتلزم جمییلآوری ،ندهییداری ،توصییی

مییدت آب در اییی مراحییل حسییاف رشییدی آفتییابدردان،

ارزیابی مواد ژنتیکی است (.)Pearce et al., 2000

عملکرد دان و محتیوای روای را بی طیور ابیل مالحظی ای

با توج ب افزای

جمعیت جهان ،افیزای

و

تااایا بیرای

آبیی

روا های خوراکی یک امر اجتنابناپذیر اسیت .عیالوه بیر

در زمییان گییردهافشییانی و رسیییدن فیزیولوژیییک بییر روی

ژنتیک گیاه ،تغییرات محیطی نیز نای

کلییدی در عملکیرد

زیسییتتییوده ت ی چیر چنییدانی نییدارد امییا عملکییرد و شییاخ

گیاهان ایفا میکند .خشیکی یکیی از مهیمتیری تین هیای

برداشییت را متیی چر میییسییازد (.)Chimenti et al., 2002

محیطی اسیت کی بهیرهوری محصیو آفتیابدردان و دیدیر

تعیداد

مواج میسازد .شیناخت ماهییت

کاه

میدهد ( .)Beyazgul et al., 2000بروز تین

( Ghani et al. )2000اظهیار نمودنید کی بیا افیزای

گیاهان زراعی را با کاه
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صفات فنوتیپی ک موجب بهبیود عملکیرد در شیرایط تین

و ارزیابی رار گرفتنید .ژنوتییپهیای میورد نظیر در اواسیط

میییشییود و درس سییازوکارهییای فیزیولییوژیکی و ژنتیکییی

اردیبهشتماه کاشت و در اواخیر شیهریور برداشیت شیدند.

اسیت.

ای مزرع در طو جغرافیایی  59درجی و  0د یای شیر ی و

تحمیل بی خشیکی و ایجیاد

عرض جغرافیایی  45درج و  34د یای شیمالی و در ارتفیاع

پیچیده اصل اساسیی در سیازگاری گیاهیان بی تین
ب کارگیری ژنها برای افیزای

چبات در عملکرد یک راهکار مناسب و مهم تلایی مییشیود

 9498متر از سطح دریا رار گرفت است.

ک ی چبییات در تولییید محصییو جهییانی را ب ی همییراه خواهیید

هر بلوس شامل  92کرت و هر کرت آزمایشی شامل

بهرهوری آب

کشییت بی طییو  5متییر ،فاصییل خطییو 08

داشت .بهبود تحمل ب تن

خشکی و افزای

پیینر ردیی

( )WUEدر ای گیاه از مهمتری اهداف ب ناادگیران اسیت.

سانتیمتر و فاصل بوت ها روی هر خیط  28سیانتیمتیر در

آگاهی از مییزان پارامترهیای فنیوتیپی و ژنتیکیی موجیود در

نظر گرفت شد .عملیات آمادهسیازی زمیی کشیت شیامل

گون گیاهی جهت مطالعات ژنتیکی و ب ناادی گیاهی ،برای

شام ،دیسک و ایجاد ردی

کاشت (فیارو کشیی) بیود.

انتاییاب د یییق ژنوتیییپهییای مییوردنظر بییر اسییاف اهییداف

مادار  988کیلوگرم کود فسفات آمونیم بل از کاشت و

برنام های اصالحی ،ایرورت فراوانیی دارد .درس ماهییت

 958کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در دو مرحل (زمان

سیییازوکارهای مورفولیییوژیکی ،فیزیولیییوژیکی ،ژنتیکیییی و

کاشت و مرحل  3برگی) بی زمیی داده شید .مییزان بیذر

مولکولی تحت ت چیر تحمل ب تن

خشکی مییتوانید نای

مورد استفاده  0کیلوگرم در هکتار در نظر گرفت شید .در

کلیدی در توسع ژنوتییپهیای متحمیل بی خشیکی جهیت

طییو فصییل رشیید وجییی و مبییارزه بییا عل ی هییای هییرز

کشت در مناطق مسیتعد خشیکی کی امکیان کشیت وجیود

ب صورت دستی اعما گردید .آبیاری تا مرحل گلدهیی

دارد ،ایفا نماید .بنا ب آنچ گفت شد ،استفاده از تنوع ژنتیکی

مطیابق نییاز گیییاه انجیام شید و پییس از مرحلی گیلدهییی

ژرمپالسییم آفتییابدردان ب ی منظییور شییناخت روابییط صییفات

نرما بر اساف  08میلییمتیر تباییر و

آبیاری در آزمای

مورفولوژیکی و درس وراچتپیذیری آنهیا و نییز شناسیایی

در آزمای

د یق مهمتری صفاتی ک عملکرد آفتابدردان را در هر ییک

تشتک تبایر کالف  Aانجام شد ( ;Akbari et al., 2008

خشکی تحت ت چیر رار میدهنید ،از

.)Rahimi et al., 2013; Hatami Maleki et al., 2016

از شرایط نرما و تن

اهداف اصلی ای مطالع بود.

ب منظور حیذف اچیرات حاشیی ای ،یادداشیتبیرداری بیا
حذف یک خط از ابتدا ،یک خط از انتها و ییک متیر از

مواد و روشها
مواد گییاهی میورد بررسیی در ایی پیاوه

تن

خشکی بر اساف  908میلیمتر تبایر از

شیامل 92

ابتیییدا و انتهیییای هیییر خیییط صیییورت پیییذیرفت .جهیییت

ژنوتیپ روانی آفتیابدردان (جیدو  )9بیود کی از مؤسسی

اندازهگیری عملکرد دان  ،پیس از حیذف حاشیی تمیامی

تحایاات اصالح و تهی نهیا و بیذر کیرر تهیی و در الیب

کییرت برداشییت و میییزان عملکییرد ارزیییابی شیید .جهییت

طرح بلوسهای کامل تصادفی بیا سی تکیرار در دو شیرایط

ارزیابی صفات طو بیذر ،عیرض بیذر ،طیر بیذر ،طیو

خشکی ،در مزرع تحایااتی دانشداه

برم ،عرض برم ،ارتفیاع بوتی و طیر سیا  98نمونی

آبیاری مطلوب و تن

آزاد اسالمی واحد کرر ،در سا زراعی  9413مورد کشیت

ارزیابی و از ماادیر حاصل میاندی گرفت شد.

Table 1. Names and origin of the studied sunflower genotypes
Origin

Genotype

Genotype no.

Russia
Romania
Iran
Russia
Russia
Russia

Lakomka
Record
Zaria
Sor
Progress
Gabur

G7
G8
G9
G10
G11
G12

Origin

Genotype

Iran
Russia
Iran
Russia
Russia
Russia

Zargol
Armaverski
Azargol
Favorit
Master
SHF81-90

Genotype no.

G1
G2
G3
G4
G5
G6
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پییی

از انجییام تجزی ی واریییانس مفرواییات تجزی ی

واریییانس مییورد بررسییی ییرار گرفییت و نتییایر حاصییل،
فرایییات را ت یییید کییرد .ب ی منظییور محاسییب پارامترهییای
ژنتیکی در هر یک از شرایط عدم تین

و تین

خشیکی

تجزی واریانس برای تمامی صیفات میورد مطالعی انجیام
شد .واریانس های ژنتیکی ،محیطیی و فنیوتیپی بیر اسیاف
روش ( Comstock and Robinson )1952بی ترتییب بیا
استفاده از روابط زیر محاسب شد.

ب دستآمد .در ای رابط
نرما و

میاندی صیفت در آزمیای
تن

میاندی صفت در آزمای

میباشد.

گروهبندی ژنوتییپهیای آفتیابدردان در هیر ییک از
شرایط عدم تن

و تن

خشکی بر اساف روش  Wardو

بییا اسییتفاده از نییرمافییزار  SPSSانجییام شیید .تعیییی تعییداد
کالستر (ناط برش) نیز بر اساف تابل تشای

تعیی شد.

تجزی واریانس سیاده و مرکیب داده هیای حاصیل از
با استفاده از نرمافزار  SASنسا  1/9و محاسیب

آزمای

پارامترهای ژنتیکی ،میاندی خوش ها و درصد انحراف از
در ای روابط  MSgمیاندی مربعات ژنوتیپ MSe ،میاندی
مربعات خطا و  rتعداد بلوسهای آزمایشی است .وراچتپیذیری
بر اساف روش فالکونر ( )Falconer, 1989از طریق رابط

میییاندی گییروههییا در روش تجزی ی خوشی ای در هییر دو
شرایط تن

و عدم تن

و درصد تغییر در میزان صیفات

در شرایط خشکی نسبت بی شیرایط نرمیا بیا اسیتفاده از
پردازشدر  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
جهت بررسی تجانس وارییانس خطاهیای آزمایشیی،
ب یرآورد گردییید ک ی در آن

واریییانس ژنتیکییی و

واریانس فنوتیپی ب دستآمده از جدو تجزیی وارییانس

آزمیون بارتلیت بی کیار بیرده شید و نتیایر حاصیل از آن
یکنواختی خطاهای آزمایشی را در دو شرایط عدم تین

بر طبق روش ( Comstock and Robinson )1952است.

و تن

جهت برآورد اریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی از روش

انجام و نتایر آن در جیدو ( )2آورده شید .طبیق نتیایر

( Singh and Chaudhary )1985با استفاده از روابط یزر

حاصل از تجزی واریانس مرکیب ،در بیی ژنوتییپهیای

استفاده شد ک در آن

میاندی صفت میباشد.

رطوبتی ت یید کرد .لیذا تجزیی وارییانس مرکیب

مورد مطالع از نظر تمام صفات مورد بررسی بی جیز طیر
سا و عرض برم تنوع ابل مالحظ ای مشاهده شد .اچر
محیط برای عملکرد دان  ،ارتفاع بوتی  ،طیر سیا  ،طیو
برم ،عرض برم ،طو بذر و طر بذر در سطح احتما
یک درصد و برای عرض بذر و وزن صد دانی در سیطح

جهت برآورد پیشرفت ژنتیکی از رابط

احتما پنر درصد معنیدار شید کی نشیاندهنیده اعمیا
صحیح و مؤچر تن

اسیتفاده شیید کی در آن  kشییدت گییزین

 98درصیید برابییر

 σp ،9/755انحییراف معیییار فنییوتیپی و  h2وراچییتپییذیری

خشکی میباشد .برهمکن

با محیط تنهیا بیرای ارتفیاع بوتی در سیطح احتمیا ییک
درصد معنیدار شد .ای مواوع نشان میدهید کی بسیت

عمومی میباشد ( Allard, 1960; Singh and Chaudhary,

ب شرایط ماتل

.)1985

ارتفاع تغییر میکند.

درصد تغییرات مربو بی هیر صیفت در آزمیای
خشکی در ماایس با آزمای

تین

نرمیا بیا اسیتفاده از رابطی

ژنوتییپ

کاه

محیطیی واکین

ژنوتییپهیا از لحیا

 4/12تا  27/87درصیدی در مییاندی تمیامی

صفات در شرایط تن

خشکی در ماایس با شرایط نرما

تولیدات گیاهی ،جلد  34شماره  ،2تابستان 9411

در ارتفیاع بوتی  ،طیر سیا ،

رؤیت شد .بیشتری کیاه

عییرض بییرم ،طییو بییرم و عملکییرد دانی و کییمتییری
کییاه
کییاه

در طییو و عییرض بییذر اتفییا افتییاد (شییکل .)9
خشییکی در صییفات ماتلیی

در نتیجیی تیین
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پارامترهای ژنتیکی از بیل اجزای واریانس و ارایب
تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی ،وراچت پذیری و بازده ژنتیکی
برای صفات مورد بررسیی در آزمیای
تن

آبییاری نرمیا و

خشیکی بیر اسیاف اجیزای وارییانس محاسیب و در

بیی خصییوص در عملکییرد دانیی در مطالعییات گونییاگون

جدو های ( 5و  )0آورده شد .بیر اسیاف نتیایر حاصیل،

;Sanchez-Bianco et al., 2004

واریانس ژنتیکی و فنوتیپی ابل توجهی بیرای صیفات در

;Earl and Davis, 2003; Nabipour et al., 2000

مشیاهده شید .بی جیز

گیزارش شیده اسیت (

 .)Reddy et al., 2003مهیمتییری دلییل افیت عملکییرد
ناشی از تن
کاه

خشکی افزای

عایمیی دانی هیای گیرده و

اندام فتوسنتزی در نتیجی رییزش بیرمهیا مییباشید

( .)Rauf and Sadaqat, 2007مواد میوردنییاز جهیت تغذیی
گیییاه ب ی صییورت محلییو در آب در دسییترف گیاهییان ییرار
خشکی آب موردنییاز جهیت

میگیرد ،در هندام بروز تن

در دسترف رار دادن مواد اذایی محدود میشود ،در نتیجی
گیاه ملزم ب کاه

مرحل رشد رویشیی و آایاز زودهندیام

مرحل رشد زایشی مییگیردد کی ایی موایوع کیاه

در

ارتفیاع گییاه را در پیی دارد (.)Mohammadi et al., 2006
البت ی باییید توج ی داشییت ک ی ای ی کمبییود مییواد اییذایی
موردنیاز ،تنها ارتفاع گیاه را تحت ت چیر رار نمییدهید و
بر بسیاری دیدر از جنب های فیزیولوژیک ،مورفولوژیک
و فنولوژیییک گیییاه مییؤچر اسییت ک ی درنهایییت ب ی افییت
عملکرد منتهی میشود.
تجزی واریانس ساده صفات برای هر یک از شیرایط
عدم تن

و تن

خشیکی بی منظیور بیرآورد پارامترهیای

میان ژنوتیپها در هیر دو آزمیای

صفات مربو ب مشاصیات بیذر ( طیر ،عیرض و طیو
بذر) مابای صفات از واریانس ژنتیکیی و فنیوتیپی بیاشیی
در هییر یییک از آزمییای هییا برخییوردار بودنیید .بییاشتری
ایرایب تغیییرات ژنتیکیی و فنیوتیپی در شیرایط آبییاری
مطلوب و تن

رطوبتی ب عملکرد دان اختصاص یافیت.

ماادیر اریب تغییرات ژنتیکی و اریب تغییرات فنوتیپی
برای ای صفت (عملکرد دان ) در هر دو شرایط نرمیا و
تن

تاریباً ب یکدیدر نزدیک بود .ایی موایوع بییاندر

ت چیر باشی ژن ها در ایجاد تنوع میان ژنوتیپها اسیت .در
مورد سایر صیفات نییز ایی موایوع تیا حیدودی صید
میکنید .هیر ییک از ایرایب تنیوع فنیوتیپی ،ژنتیکیی و
محیطی اطالعات سودمندی در رابط با ژنتیکی یا محیطی
بییودن تنییوع مشییاهدهشییده در صییفات را در اختیییار ییرار
میدهد .همان طور ک در نتایر (جید هیا  5و  )0مشیهود
اسییت در تمییام صییفات مییورد مطالع ی اییریب تغییییرات
فنوتیپی بیشتر از اریب تغییرات ژنتیکی میباشد .ای امر
ناشی از ت چیر عوامل محیطی بر ای صفات است .با توجی

ژنتیکی انجام شد و نتایر آن ب ترتیب در جدو های ( 4و

ب ای ک واریانس فنوتیپی از مجموع واریانس محیطیی و

 )3ارائ شد .از نظر صیفات عملکیرد دانی  ،ارتفیاع گییاه،

ژنتیکی حاصل شده است لذا اگر واریانس ژنتیکی چابیت

طو برم و عیرض بیرم بیی ژنوتییپهیا در آزمیای

فرض شود آنچ باعی

نرما تفاوت معنییداری در سیطوح ییک و پینر درصید

فنوتیپی و ژنتیکی متفاوت باشد واریانس محیطی خواهید

اچیر ژنوتییپ بیرای تعیداد

بود؛ ب بیان بهتر درصورتی ک صفتی تنوع فنوتیپی بیاش و

بیشتری از صفات (عملکرد دان  ،ارتفاع بوت  ،طو برم،

تنوع ژنتیکی پایی داشت باشید ایی امیر نشیاندهنیده اچیر

عرض بذر ،طر بذر و وزن صد دان ) معنییدار بیود .ایی

محیط است .هر اندازه ک نسبت تنوع ژنتیکی ب محیطیی

مشاهده شد .در آزمای

افزای

تین

تفاوت در شرایط تن

میان ژنوتیپها حیاکی از

مییگیردد ییک صیفت در تنیوع

بیشییتر باشیید کییارایی گییزین

افییزای

خواهیید یافییت و

تنییوع در بییی ژنوتیییپهییای تحییت مطالع ی از نظییر تیین

شناسایی و انتااب ژنوتیپهیای مطلیوب از نیامطلوب بی

خشکی میباشد.

شکل صحیحتری انجام خواهد شد.
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Table 2. Mean square in combined analysis of variance for different traits of sunflower genotypes
df

Seed yield

Plant height

Stem diameter

Environment
First error
Genotype
Genotype × Environment
Second error
Coefficient of variation (%)

1
4
11
11
44
-

8603090.27**
718337.04
3888080.31**
101655.74ns
334146.27
14.42

34499.51**
59.55
1076.58**
645.13**
199.99
10.11

326.95**
13.61
9.27ns
6.72ns
5.27
15.75

Leaf length

Leaf width

240.31**
10.32
9.84**
4.83ns
3.12
11.73

317.18**
15.12
8.66ns
8.19ns
4.51
14.82

Seed length

Seed width

3.65**
0.44
0.73*
0.20ns
0.33
5.13

0.95*
0.37
0.81**
0.16ns
0.21
8.35

Seed diameter 100 Seed weight

0.70**
0.21
0.25**
0.10ns
0.06
7.79

2.63*
1.67
2.11**
0.31ns
0.54
14.04

Percent reduction

*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non-significant.
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Traits
Figure 1. Percent of reduction in traits amount in drought stress conditions compared to normal conditions in sunflower genotypes.
Table 3. Analysis of variance results for sunflower agronomic traits under normal condition
S.O.V.

df

Seed yield

Block
Genotype
Error
Coefficient of variation (%)

2
11
22
-

40724.00ns
1859600.68**
163624.88
9.29

Plant height Stem diameter

42.48ns
846.45**
255.18
9.87

Leaf length

Leaf width

Seed length

1.14ns
5.62*
2.45
9.28

1.28ns
7.98*
3.33
11.10

0.22ns
0.25ns
0.27
4.56

Seed width Seed diameter 100 Seed weight

0.03ns
0.20ns
0.14
5.50

0.10ns
0.12ns
0.06
7.43

0.55ns
0.92ns
0.59
14.16

243

*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non-significant.

20.72ns
9.08ns
6.60
15.37
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S.O.V.

Block
Genotype
Error
Coefficient of variation (%)

df

2
11
22
-

Seed yield

Plant height Stem diameter Leaf length
ns

1395950.09
2130135.08**
504667.65
19.40

ns

76.62
875.26**
144.81
10.20

ns

6.50
6.91ns
3.95
15.97

19.51
9.05*
3.78
14.71

*

Leaf width
*

28.95
8.87ns
5.70
19.51

Seed length
ns

0.67
0.69ns
0.39
5.67

Seed width Seed diameter 100 Seed weight

0.72ns
0.77*
0.27
9.79

0.33*
0.23**
0.06
8.17

245

Table 4. Analysis of variance results for sunflower agronomic traits under drought stress condition
2.79*
1.50*
0.49
13.88

*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non-significant.

100 Seed weight

0.11
6.09
0.70
15.38
0.59
15.71
4.24

Table 6. Heritability and variance components of traits in sunflower genotypes under stress condition
Genetic parameters

Genetic variance
Coefficient of genetic variation (%)
Phenotypic variance
Coefficient of phenotypic variation (%)
Environmental variance
Heritability percentage
Genetic efficiency (%)

Seed yield

541822.47
20.10
1046490.12
27.94
504667.65
51.77
25.32

Plant height Stem diameter Leaf length Leaf width Seed length Seed width Seed diameter

243.48
13.22
388.29
16.70
144.81
62.70
18.33

0.98
7.97
4.93
17.84
3.95
19.98
6.24

1.75
10.02
5.53
17.79
3.78
31.72
9.88

1.05
8.39
6.75
21.23
5.70
15.63
5.81

0.10
2.86
0.49
6.34
0.39
20.40
2.27

0.16
7.59
0.43
12.29
0.27
38.16
8.21

0.05
7.36
0.11
10.57
0.06
48.57
8.98

100 Seed weight

0.33
11.47
0.82
17.98
0.49
40.72
12.82
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Table 5. Heritability and variance components of traits in sunflower genotypes under normal condition
Seed yield
Plant height Stem diameter Leaf length Leaf width Seed length Seed width Seed diameter
Genetic parameters
Genetic variance
565325.26
197.09
0.82
1.05
1.55
-0.007
0.02
0.02
Coefficient of genetic variation (%)
17.27
8.67
5.43
6.09
7.57
2.52
4.12
Phenotypic variance
728950.14
452.27
7.42
3.50
4.88
0.26
0.16
0.08
Coefficient of phenotypic variation (%) 19.61
13.14
16.30
11.09
13.43
4.46
7.13
8.24
Environmental variance
163624.88
255.18
6.60
2.45
3.33
0.27
0.14
0.06
Heritability percentage
77.55
43.57
11.13
30.13
31.76
12.50
25.00
Genetic efficiency (%)
26.70
10.05
3.18
5.87
7.49
1.56
3.62
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همان طور ک بیان شد ماادیر اریب تغییرات ژنتیکی

مطلوب ،متوسط وراچت پیذیری عمیومی از حیدا ل 8/52

میگذارد و یادر

درصد برای تعداد دان در طبق تا حیداک ر  08/09درصید

میزان تنوع میان ژنوتیپ ها را ب نمای
ب مشا

نمودن میزان ب ارث رسیدن ای تنوع نیسیت.

برای صفت ارتفاع گیاه متغیر اسیت امیا در شیرایط تین

ای شاخ

ب همراه وراچیتپیذیری ،تامیی مناسیبی از

خشکی مالیم کیمتیری وراچیتپیذیری ( 20/35درصید)

فنیوتیپی را فیراهم مییآورد

کلروفیل و بی تیری مییزان آن

پیشرفت ژنتیکی در گیزین

( .)Burton and DeVane, 1953ب کارگیری همزمان دو

مربو ب صفت شاخ

( 73/29درصد) در صفت طر طبق ابیل مشیاهده اسیت؛

پارامتر بسیار مهم توارثپذیری و پیشرفت ژنتیکیی نای

در شرایط تن

حائز اهمیتی در توسع ار ام و ژنوتیپهیا ایفیا میینمایید.

وراچتپذیری ب ترتیب مربو ب صفات طر سا (04/03

میزان باشی پیشرفت ژنتیکی نشاندهنده عمل افزایشی ژن

درصد) و تعداد دان در طبق ( 8/8درصد) بود.

و پایی بودن آن بیاندر عمل ایر افزایشی ژن است .زمانی

خشکی شدید بی تری و کمتری مادار

نمودار درختی ب دسیتآمیده از تجزیی خوشی ای بی

ک توارثپذیری باش برای یک صفت برآورد شود الزاماً

روش  Wardبرای آزمای

مؤید بازده ژنتیکی زیاد ناواهد بود .اگر وراچتپذیری و

شییده اسییت .بییر اسییاف نتییایر تییابل تشییای

بازده ژنتیکی باش بیا یکیدیدر همیراه شیوند مبیی اچیرات

کوفنتیک خط بیرش در ناحیی ایریب  5یرار گرفیت و

افزایشی ژن ها خواهد بود؛ اما اگر وراچیتپیذیری بیاش بیا

ژنوتیپ ها در س گروه طبا بندی شدند .میاندی گروهها

بازده ژنتیکی پایی همراه شود نشان دهنده اچرات االبییت

و درصد انحراف از میاندی کل برای هر یک از صیفات
تحت مطالع در شرایط تین

خواهد بود (.)Johnson et al., 1955

نرما در شکل ( )2نشان داده
و اییرایب

در جیدو ( )7ارائی شیده

توارثپیذیری و بیازده ژنتیکیی صیفات در آزمیای

است .درصورتیک میاندی صفتی در یک گروه بیشتر از

آبیاری نرمیا بی ترتییب بیی  99/94تیا  77/55درصید و

میاندی کل باشد ،درصد انحراف از میاندی کیل م بیت

 4/90تا  20/78درصد و در آزمیای

تین

خشیکی بیی

خواهد شد .م بت شدن درصد انحیراف از مییاندی کیل

 95/04تا  02/78درصید و  2/27تیا  25/42درصید متغییر

مبی ارزش باشی آن گروه نسبت ب مییاندی ژنوتییپهیا

بییود .اگییر وراچییتپییذیری صییفتی کمتییر از  8/2باشیید

است .ژنوتیپ هیای  Gabur ،Favorit ،Zaria ،Recordو

نشاندهنده توارث پایی  ،اگر بی  8/2تا  8/5باشید دارای

 Armaverskiدر گروه او رار گرفتند و از لحیا اک یر

از  8/5باشد از تیوارثپیذیری

صیفات از بیییل طیو بییرم ،عییرض بیرم ،طییو بییذر،

.)Stansfield,

عرض بذر ،طر بذر و وزن صد دان نسبت ب میاندی  ،هر

وراچیتپیذیری بییاش همیراه بیا بییازده ژنتیکیی مطلییوب در

یییک از میییاندی بییاشتری برخییوردار بودنیید و درصیید

شرایط نرما برای صفت عملکرد دان و در شرایط تین

انحراف از میاندی م بیت داشیتند .گیروه دوم متشیکل از

خشکی برای صفات ارتفاع بوت و عملکرد دانی مشیاهده

ژنوتیییپهییای  Zargol ،Progress ،Sorو  Azargolبییود.

گردید (جیدو هیای  5و  .)0بیرای صیفات طیر سیا و

ب جز صفات طو بذر ،عرض بذر ،طر بیذر و وزن صید

عرض بذر در شرایط نرما و برای صفات عرض برم و

دان سایر صفات مورد بررسی میاندی باشتری نسیبت بی

طو بذر وراچتپذیری پایی یا متوسط بیا بیازده ژنتیکیی

میاندی کل داشتند و از درصد انحراف از مییاندی کیل

پایی ب دستآمد .دلیل تغیییر در مایادیر تیوارث صیفات

م بت برخوردار بودند .ژنوتیپهای SHF81-90 ،Master

توارث متوسط و اگر بی

بیییییاشیی برخیییییوردار اسیییییت (1991

تحییت دو شییرایط تیین

و عییدم تیین  ،از ت چیرگییذاری

و  Lakomkaدر گروه سوم رار گرفتند و چون از لحیا

متفاوت محییط ناشیی مییشیودGholinezhad )2018( .

هم صفات بی جیزء ارتفیاع بوتی از مییاندی پیایی تیر و

 and Darvishzadehبیان نمودند کی در شیرایط آبییاری

درصد انحیراف از مییاندی کیل منفیی برخیوردار بودنید

تولیدات گیاهی ،جلد  34شماره ، 2تابستان 9411

شییناخت شییدند .نمییودار

ب ی عنییوان ژنوتیییپهییای اییعی

دندروگرام حاصل از روش  Wardبیرای آزمیای
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درصد انحراف از میاندی کیل م بیت برخیوردار بودنید.
گروه دوم بیا  5عضیو متشیکل از ژنوتییپهیای ،Favorit

تین

خشکی بر اساف صفات مورد بررسی در شکل ( )4ابیل

 Master ،SHF81-90 ،Recordو  Lakomkaبیییود .ایی ی

رؤیت است .طبق نمودار تجزیی خوشی ای ژنوتییپهیای

گروه برای تمامی صفات ب جز عرض بذر دارای میاندی

نرمیا در سی گیروه یرار

گروه کمتر از میاندی کل بود و بی همیی دلییل درصید

تحت مطالع همانند آزمیای

گرفتند .توزیل ژنوتیپها در گروهها بیا توجی بی شیرایط

انحراف از میاندی کل منفی شد .در ای گروه ژنوتیپها

(نرما و تن ) متفاوت بود .مییاندی گیروه هیا و درصید

از لحا صیفات میورد مطالعی تظیاهر مطلیوبی نداشیتند.

انحراف از میاندی کیل در هیر گیروه بیرای هیر ییک از

ژنوتیپهای  Sorو  Progressدر خوش سوم رار گرفتند

صییفات در جییدو ( )0ارائ ی گردییید .گییروه او شییامل

و ایییر از عییرض بییذر و وزن صیید دانی مییابای صییفات از

ژنوتیییپهییای  Azargol ،Armaverski ،Gabur ،Zariaو

ارزش حداک ری برخوردار بودند و ب دلیل میتوان آنها

 Zargolبود .بی جیزء صیفت طیو بیذر سیایر صیفات از

را ب عنوان ار ام متحمل معرفی نمود.
Record
Zaria
Favorit
Gabur
Armavers
Master
SHF81-90
Lakomka
Sor
Progress
Zargol
Azargol

Figure 2. Dendrogram in cluster analysis of sunflower genotypes based on studied traits using
Ward method under normal condition
Table 7. Clusters mean and percent deviation from total mean in studied traits for sunflower genotypes
under normal condition
100 Seed
weight

Seed
diameter

Seed
width

Seed
length

Leaf
width

Leaf
length

Stem
diameter

Plant
height

Seed
yield

5.86
3.20
5.33
-0.68
4.89
-2.52
5.44

3.54
1.39
3.37
-0.61
3.32
-0.77
3.43

5.68
0.56
5.58
-0.16
5.52
-0.40
5.61

16.97 11.57
1.34 0.30
16.64 11.44
0.40 -0.14
15.29 11.41
-1.75 -0.16
16.44 11.49

17.45
1.41
16.95
0.13
15.84
-1.53
16.88

16.46
-0.64
17.18
0.92
16.53
-0.27
16.72

154.22
-1.94
170.72
1.85
162.38
0.10
161.76

Group

First group mean
4266.50
Percentage deviation from total mean -0.82
Second group mean
5221.05
Percentage deviation from total mean 6.65
Third group mean
3336.71
Percentage deviation from total mean -5.83
Total mean
4352.24
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Favorit
Record
SHF81-90
Master
Lakomka
Sor
Progress
Zaria
Gabur
Armavers
Azargol
Zargol

Figure 3. Dendrogram in cluster analysis of sunflower genotypes based on studied traits using
Ward method under drought stress condition

Table 8. Clusters mean and percent deviation from total mean in studied traits for sunflower genotypes
under drought stress condition
100 seed
weight

Seed
diameter

Seed
width

Seed
length

Leaf
width

Leaf
length

Stem
diameter

Plant
height

Seed yield

5.67 3.37 5.50
2.27 1.77 3.63
5.47 3.05 4.67
0.72 -2.38 -3.21
4.41 3.35 4.93
-2.99 0.61 -0.42
5.38 3.23 5.06

11.03
-0.02
10.96
-0.30
11.25
0.32
11.04

12.70
1.56
11.34
-3.07
13.35
1.50
12.24

14.00
2.45
11.94
-4.07
14.51
1.62
13.23

12.88
1.41
11.79
-2.22
13.06
0.81
12.45

120.08
0.74
107.40
-3.74
139.16
2.99
117.98

نتیجهگیری
تنییوع ابییل مالحظ ی ای بییی ژنوتیییپهییای مییورد

Group

First group mean
3996.25
Percentage deviation from total mean 3.82
Second group mean
2839.19
Percentage deviation from total mean -9.35
Third group mean
4876.79
Percentage deviation from total mean 5.54
Total mean
3660.90

صفات ماادیر بیشتری را نشان داد .ای مواوع نشیان
میدهد ک مییتیوان بی دسیتورزی عملکیرد در ایی

مطالع از لحا بیشتر صفات وجود داشت .اچر محیط

شییرایط امیییدار بییود .بییاشتری وراچییتپییذیری در

برای تمامی صفات معنیدار بیود کی نشیان مییدهید

نرما متعلق ب عملکرد دان ( 77/55درصد)

ار ییام مییورد بررسییی واکیین

ماتلفییی در دو محیییط

داشت انید .اچیر متاابیل ژنوتییپ بیا محییط فایط بیرای

آزمای

و در آزمییای

تیین

متعلییق بی ارتفییاع بوت ی (02/78

درصد) بود .بنابرای با اجرای آزمای هائی مبتنی بیر

ارتفاع بوت معنی دار بود ای موال نشان میدهد کی

گییزین

ار ام مورد ارزیابی از نظیر ایی صیفت در دو محییط

بیشتری تغییر میزان صفت در شرایط تن

واکن های ماتلفی داشت اند .عملکیرد دانی از نظیر

شرایط نرمیا بی ترتییب مربیو بی ارتفیاع بوتی (27

پارامتر های بازده ژنتیکی ،ارایب تغییرات ژنوتیپی و

درصد) ،عرض برم ( 25/5درصد) ،طیر سیا (25

نسیبت بی سیایر

درصیید) و طییو بییرم ( 22درصیید) بییود .بیی نظییر

فنوتیپی در شرایط تن

و عدم تین

میییتییوان از ایی وراچییتپییذیری بهییره بییرد.
نسیبت بی

9411 تابستان، 2  شماره34  جلد،تولیدات گیاهی
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تنوع کافی در بی ژنوتیپ ها ب نظر می رسید امکیان

خشییکی ت ی چیر زیییادی روی صییفات

.شناسایی ژنوتیپ های متحمل ب خشکی وجود دارد

 دندروگرام ب دسیتآمیده از.مورفولوژی داشت است

گزاری
دان های روانی مؤسس

میییرسیید تیین

تجزی خوش ای ژنوتیپها را بر اساف صیفات تحیت

سپا

بدینوسیل از مسئولی با

تحایاییات اصییالح و تهی ی نهییا و بییذر کییرر ب ی دلیییل

در سی

و عیدم تین

بررسی در هر دو شیرایط تین

 با توج ب گیروهبنیدی تجزیی.گروه طبا بندی نمود

در اختیییار گذاشییت مییواد گیییاهی تشییکر و ییدردانی

 وSor خشکی ژنوتیپهیای

 از مسییئولی دانشییکده کشییاورزی و منییابل و.میییشییود

 ب عنوان ژنوتییپ هیای متحمیل و در ماابیلProgress

طبیعی دانشیداه آزاد اسیالمی واحید کیرر بی دلییل در

Master ،SHF81-90 ،Record ،Favorite

خوش ای در شرایط تن
ژنوتیپ های

اختیار گذاشت امکانات مزرع تحایااتی سپافگیزاری

 ب عنوان ژنوتییپ هیای حسیاف شیناختLakomka و

.میشود

 بر اساف نتایر حاصیل و بیا توجی بی وجیود.شدند
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