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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي

استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGبهمنظور گزینش هیبریدهای جدید
آفتابگردان با عملکرد باال و خصوصیات زراعی مطلوب
 -1استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
(نویسنده مسوول)a.gholizadeh@areeo.ac.ir :
 -2دانشیار بخش تحقیقات دانههای روغنی ،مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 -3استادیار بخش تحقیقات دانههای روغنی ،مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
تاریخ پذیرش1044/43/11 :
تاریخ دریافت1311/11/11 :
صفحه 111 :تا 123

چکیده
تولید ارقام هیبرید پرمحصول آفتابگردان از اهداف اصلی برنامههای بهنژادی این گیاه میباشد .بنابراین انتخاب هیبریدهای
پرمحصول در این گیاه از اهمیت باالیی برخوردار است .در این راستا تعداد  22هیبرید جدید آفتابگردان بههمراه رقم گلسا در
ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در قالب طرح التیس ساده ( )5×5با دو تکرار طی سال زراعی  1911مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در این تحقیق بهمنظور گزینش هیبریدهای جدید آفتابگردان و مطالعه روابط میان صفات از روش شاخص انتخاب ژنوتیپ
ایدهآل ( )SIIGو تجزیه به عاملها استفاده شد .بر اساس شاخص  ،SIIGژنوتیپهای  G3 ،G12 ،G2 ،G10 ،G5و  G19با مقدار
 SIIGبیشتر (بهترتیب  0/920 ،0/921 ،0/990 ،0/981 ،0/727و  )0/572جزء ژنوتیپهای برتر بودند .از طرفی ژنوتیپهای
 G25 ،G24 ،G15 ،G23و  G18با مقدار  SIIGکمتر (بهترتیب  0/278 ،0/277 ،0/292 ،0/299و )0/285جزء ژنوتیپهای ضعیف از
نظر اکثریت صفات مورد بررسی بودند .ژنوتیپهای  G9 ،G3 ،G10 ،G2 ،G19 ،G5و  G11با داشتن مقدار  SIIGباال و همچنین
عملکرد دانه باالتر از میانگین بهعنوان ژنوتیپهای برتر از نظر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی شناخته شدند و میتوان از آنها
برای انجام آزمایشات بیشتر از جمله آزمایشات سازگاری در مناطق گرم مرطوب استفاده نمود .همچنین نتایج تجزیه به عاملها
نشاندهنده ارتباط مثبت صفات قطر ساقه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه بود .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که
صفات قطر ساقه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق میتوانند بهعنوان شاخصهای مناسب در برنامههای اصالحی برای انتخاب
ژنوتیپهای با عملکرد باال در آفتابگردان مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :آفتابگردان ،تجزیه به عاملها ،شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ،عملکرد دانه

مقدمه
دانههای روغنی پس از غالت مهمترین منابع تأمین انرژی
میباشند .آفتابگردان بعد از سویا ،کلزا ،پنبه و بادام زمینی
پنجمین گیاه دانه روغنی جهان محسوب میشود .دانه آن با
توجه به نوع رقم دارای  21تا  14درصد روغن و کنجاله آن
نیز حاوی حدود  24تا  22درصد پروتئین میباشد ( .)0روغن
آفتابگردان بهدلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع فراوان و
فقدان کلسترول از کیفیت باالیی برخوردار است ( .)3با توجه
به این ویژگیهای خاص ،تولید آفتابگردان در کشور باید
افزایش یابد .بهدلیل وجود محصوالت رقیب و محدودیت
اراضی زراعی ،یک از راهحلهای موثر در افزایش تولید
آفتابگردان ،افزایش عملکرد در واحد سطح با کشت
ژنوتیپهای پرمحصول خواهد بود .بنابراین بهنژادگران
آفتابگردان باید به دنبال اصالح و تولید ژنوتیپهای با عملکرد
دانه باال باشند .اگرچه عملکرد مهمترین معیار گزینش
ژنوتیپهای مطلوب است ،ولی وراثت پیچیده و برهمکنش
ژنوتیپ و محیط ،کارایی آن را در برنامههای اصالحی محدود
ساخته است ( .)14عملکرد دانه در آفتابگردان ناشی از اثرات
تجمعی اجزای متشکله و برهمکنش آنها میباشد .بنابراین
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای آفتابگردان باید بر مبنای
مجموعهای از صفات و اجزای عملکرد صورت گیرد.

ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از مجموعهای از صفات،
احتمال پیدا کردن ژنوتیپهای ایدهآل را افزایش میدهد.
شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( Selection index of ideal
 )genotype; SIIGیکی از روشهای آماری چند متغیره
است که بر اساس مجموعهای از صفات یا شاخصهای
مختلف ،ژنوتیپهای مطلوب را شناسایی میکند ( .)21،22از
آنجاییکه ممکن است هر ژنوتیپی از نظر یک صفت یا
شاخصی ژنوتیپ برتر باشد و در نهایت با افزایش تعداد صفات
یـا شاخصها ،ممکن است انتخاب ژنوتیپ مناسب برای
محقق دشوار شود ،ولی بـهکمـک روش  SIIGتمام
شاخصها و صفات بهصورت یـک شاخص واحد درآمده،
رتبهبندی شده و تعیین ژنوتیپهای برتر بسیار راحتتر
میشود .از جمله مزیتهای این روش آن است کـه صفات یـا
شاخصهای بهکار رفته برای مقایسه میتوانند دارای
واحدهای سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته
باشند ( .)11از روش شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ()SIIG
در کلزا ( ،)1،21،21گندم دوروم ( ،)11گندم نان ( )22و جو
( )20برای ارزیابی ژنوتیپها بر اساس مجموعهای از صفات یا
شاخصها استفاده شده است .تجزیه به عاملها یکی دیگر از
روشهای آماری چند متغیره است که بهمنظور دستهبندی
صفات ،تعیین میزان اهمیت و ارتباط هر یک از آنها در ایجاد
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مواد و روشها
این مطالعه در سال زراعی  1311در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی گرگان با عرض جغرافیایی  31درجه و  10دقیقه
شمالی و طول جغرافیایی  10درجه و  21دقیقه شرقی و ارتفاع
 1متر از سطح دریا انجام گرفت .در این مطالعه تعداد 20
هیبرید جدید آفتابگردان بههمراه رقم گلسا بهعنوان شاهد که
از موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شده بودند
(جدول  )1در قالب طرح التیس ساده ( )1×1با دو تکرار مورد
ارزیابی قرار گرفتند .برای انجام عملیات خاكورزی از گاوآهن
برگرداندار سه خیش بههمراه دو بار عملیات دیسکزنی برای
از بین بردن کلوخههای سطحی خاك استفاده شد .کودهای
مورد نیاز خاك ،شامل نیتروژن ( 114کیلوگرم نیتروژن خالص
در هکتار از منبع اوره) ،پتاسیم ( 144کیلوگرم پتاس خالص در
هکتار از منبع سولفات پتاسیم) و فسفر ( 244کیلوگرم فسفر
خالص در هکتار از منبع فسفات آمونیوم) به خاك مزرعه
اضافه گردید .تمام کود سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم و
یک سوم کود ازته در زمان تهیه زمین و بقیه کود اوره طی دو
نوبت یکی بعد از سبز شدن و دیگری در مرحله قبل از
غنچهدهی پخش گردید .در زمان کشت با فاروئر جوی و
پشتههایی به فاصله  14سانتیمتر از هم ایجاد گردید .در تاریخ
 31اردیبهشت سال  1311عملیات کاشت انجام شد .هر کرت
شامل  3خط کشت به طول  3متر در نظر گرفته شد .کشت
بهصورت دستی و با قرار دادن  3عدد بذر در هر کپه و به
فواصل  21سانتیمتر از هم انجام گردید .آبیاری به نحوی بود
که یک روز بعد از کشت آبیاری انجام و آبیاریهای بعدی با
توجه به نیاز گیاه صورت گرفت .تنک کردن بوتهها بعد از سبز
شدن و مبارزه با علفهای هرز بهصورت دستی در دو مرحله
انجام گرفت.
در این آزمایش صفات مورفولوژیکی ،فنولوژیکی و عملکرد
و اجزای عملکرد شامل ارتفاع بوته ،ارتفاع طبق از سطح

تجزیه و تحلیل آماری

ابتدا آزمون نرمال بودن توزیع دادهها از طریق آزمون
کولموگروف-سیمروف ( )Kolmogorov-Smirnovبا
استفاده از نرمافزار  )21( SPSS 19مورد ارزیابی قرار گرفتند.
سپس بهمنظور شناسایی ژنوتیپهای برتر بر اساس همه
صفات مورد مطالعه ،از شاخص  )21،22( SIIGاسـتفاده شـد.
نحوه محاسبه شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGبـه
شرح ذیل میباشد:
تشکیل ماتریس دادهها

با توجه به تعداد ژنوتیپها و تعداد صفات مختلف مورد
بررسی ،ماتریس دادهها بهصورت رابطه ( )1تشکیل میشود.

()1

در این ماتریس  x ijمقدار صفت iام ( )i = 1, 2, … nدر
رابطه با ژنوتیپ jام ( )j = 1, 2, … mاست.
تبدیل ماتریس دادهها به یک ماتریس نرمال

از رابطه زیر برای نرمال کردن دادهها استفاده میشود:
x ij
r ij  n 2
()2
 i1 x ij
ماتریس  Rبهصورت رابطه ( )3تعریف میشود:

()3

پیدا کردن ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ ضعیف

در این مرحله برای هر صفت بـهطور جداگانه ،بهترین و
ضعیفترین ژنوتیپ انتخاب میشود.
محاسبه فاصله از ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ ضعیف

در این مرحله برای هر صفت ،فاصله از ژنوتیپ ایـدهآل و
فاصله از ژنوتیپ ضعیف بهترتیب از روابط ( 0و  )1محاسبه
میشوند:
2

()0
2

()1

di   j1  rij  rj 
i  1,..., n
m

di   j1  rij  rj 
m

i  1,..., n
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تغییرات کل دادهها و شناسایی صفات موثر بر عملکرد مورد
استفاده قرار میگیرد .تشخیص صفات موثر بر عملکرد این
اجازه را به بهنژادگر میدهد که بر صفات مشخصی که موجب
تنوع شده است ،تمرکز نماید .از روش تجزیه به عاملها در
گندم ( ،)12کنجد ( ،)12سویا ( ،)1آفتابگردان ( )11و کلزا ()1
برای بررسی روابط بین صفات استفاده شده است.
ارزیابی تنوع ژنتیکی و بررسی روابط بین صفات بر مبنای
صفات مورفولوژیک و زراعی میتواند برای سازماندهی
ژرمپالسم و گزینش ژنوتیپهای مطلوب سودمند باشد .با
توجه به بررسی منابع تاکنون مطالعهای در مورد بررسی تنوع
ژنتیکی و انتخاب ژنوتیپهای برتر از لحاظ مجموعهای از
صفات در آفتابگردان با استفاده از روش شاخص انتخاب
ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGدر ایران و دنیا انجام نشده است.
بنابراین این تحقیق بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی
ژنوتیپهای برتر آفتابگردان بر اساس عملکرد و صفات زراعی
و همچنین تعیین روابط بین صفات با استفاده از روشهای
آماری چند متغیره (شاخص  SIIGو تجزیه به عاملها) انجام
شد.

زمین ،قطر ساقه ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد برگ ،طول
دمبرگ ،روز تا غنچهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا پایان گلدهی،
روز تا رسیدگی ،طول دانه ،عرض دانه ،قطر طبق ،تعداد دانه
در طبق ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد اندازهگیری قرار
گرفتند.

استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGبهمنظور گزینش هیبریدهای جدید آفتابگردان 118 ........................................................................................
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محاسبه شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل

در آخرین مرحله شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل از رابطه
( )1محاسبه میشود:
i  1, 2,..., m

()1

d i
d i  d i

SIIG 

مقدار  SIIGبین صفر و یک تغییر میکند و هرچه گزینه
مـورد نظر به ژنوتیپ ایدهآل نزدیکتر باشد ،مقدار  SIIGآن
به یک نزدیکتر خواهد بود ( .)21،22بهعبارت دیگر میتوان
از شاخصهای منفی و مثبت بـه شکل ترکیبی در این روش
استفاده کرد .براساس این روش ،بهترین ژنوتیپ ،نزدیکترین
ژنوتیپ به ژنوتیپهای ایدهآل و دورترین از ژنوتیپهای
ضعیف است .در اینجا منظور از ژنوتیپ ایدهآل ،ژنوتیپی
فرضی است کـه از نظر صفات مورد بررسی در بهترین حالت
باشد ،درحالیکه ژنوتیپ ضعیف ،ژنوتیپی فرضی است که از
جدول  -1شماره ،نام و شجره ژنوتیپهای آفتابگردان مورد بررسی
شماره
G1
G2
G3
G0
G1
G1
G2
G8
G1
G14
G11
G12
G13

Table 1. Code, name and pedigree of the tested sunflower genotypes.
نام/شجره
شماره
نام/شجره
G10
RGK24×AGK2
RGK15×AGK32
G11
R60×AF196
RGK15×AGK2
G11
RO54×AO67
RGK15×AGK222
G12
RO54×AO60
RGK24×AGK58
G18
RO53×AO67
RGK3×AGK110
G11
RO53×AO35
RF81-65×AGK38
G24
RO53×AO36
RF81-65×AGK110
G21
RO53×AO42
RF81-65×AGK222
G22
RGK15×AO67
RF81-65×AGK370
G23
RN1-73×AO42
RGK60×AGK358
G20
RO54×AO36
RGK131×AGK370
گلسا (شاهد)
G21
RN1-73×AGK110

RN1-73×AF81-222

نتایج و بحث
شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ()SIIG

در این تحقیق بهمنظور انتخاب بهترین ژنوتیپها با
استفاده از تمام صفات مورد بررسی ،از شاخص انتخاب ژنوتیپ
ایدهآل ( )SIIGاستفاده شد .شاخص  SIIGبر مبنای 12
صفت (به جزء عملکرد دانه) شامل ارتفاع بوته ،ارتفاع طبق از
سطح زمین ،قطر ساقه ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد برگ،
طول دمبرگ ،روز تا غنچهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا پایان
گلدهی ،روز تا رسیدگی ،طول دانه ،عرض دانه ،قطر طبق،
تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه محاسبه شد (جدول  .)2در
محاسبه شاخص  SIIGفرض بر این بود که ژنوتیپهایی با
بیشترین قطر ساقه ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد برگ ،طول
دمبرگ ،طول دانه ،عرض دانه ،قطر طبق ،تعداد دانه در طبق
و وزن هزار دانه و کمترین مقدار ارتفاع بوته ،ارتفاع طبق از

سطح زمین ،روز تا غنچهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا پایان
گلدهی و روز تا رسیدگی ایدهآل میباشند .در واقع با استفاده
از شاخص  ،SIIGصفات مذکور ادغام شده و بهصورت یک
شاخص واحد در آمده و در نتیجه میتوان انتخاب ژنوتیپهای
برتر را مطمئنتر و دقیقتر انجام داد .از آنجاییکه میزان
تغییرات شاخص  SIIGبین صفر و یک تغییر میباشد ،هرچه
مقدار  SIIGبرای ژنوتیپی به یک نزدیک باشد آن ژنوتیپ از
نظر بیشتر صفات مورد بررسی از وضعیت مطلوبتری
برخوردار میباشد و هرچه مقدار  SIIGبرای ژنوتیپی به صفر
نزدیک باشد ،ژنوتیپ مورد بررسی از نظر بیشتر صفات از
وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .در واقع شاخص انتخاب
ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGیک مدل گزینشگر بوده و بهمنظور
انتخاب ایدهآلترین ژنوتیپ(ها) از بین ژنوتیپهای مورد
بررسی بهکار میرود و با استفاده از این شاخص محقق
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در این روابط  rijمقدار نرمال شده صفت iام (
 )… nدر رابطه با ژنوتیپ jام ( )j = 1, 2, … mاست r .و
 rjبهترتیب مقدار نرمالشده ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ ضعیف
برای هر صفت iام ( )i = 1, 2, … nهمچنین  d iفاصله از
ژنوتیپ ایدهآل و  d iفاصله از ژنوتیپ ضعیف است.
i = 1, 2,

نظر صفات مورد بررسی در شرایط مطلوب نباشد (.)21،22
بـهطـور خالصه ،ژنوتیپ ایدهآل از مجموع مقادیر ایدهآل هر
یک از صفات بهدست میآید ،درحالیکه ژنوتیپ ضعیف از
مجموع مقادیر ضعیف هریک از صفات حاصل میشود.
بـهعنوان مثال در مورد عملکرد ،حداکثر عملکرد یک ژنوتیپ،
مقدار ایدهآل و عملکرد پایین ،بهعنوان مقدار ضعیف درنظر
گرفته میشود .همچنین در مورد ارتفاع بوته ،مقدار ایدهآل
برابر کمترین مقدار ارتفاع بوته برای ژنوتیپها و مقـدار
ضعیف برابر بـا بیشترین مقدار ارتفاع بوته برای ژنوتیپها
است.
در ادامه بهمنظور بررسی و درك روابط پیچیده بین صفات
و شناسایی عوامل پنهانی از تجزیه به عاملها استفاده شد.
برای استخراج عاملها از روش مؤلفههای اصلی و برای
دوران عاملها از روش چرخش واریماکس استفاده گردید.
برای تعیین تعداد عاملهای مناسب ،آن تعداد از عاملها که
دارای ریشه بزرگتر از یک بودند انتخاب و برای ماتریس
ضرایب عاملها به کار رفتند .در هر عامل اصلی و مستقل
ضرایب عاملی  4/1به باال صرف نظر از عالمت آنها معنیدار
در نظر گرفته شدند.
برای انجام محاسبات از نرمافزارهای آماری SAS ver
 )18( 9.1و  )21( SPSS ver 19استفاده شد.
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جدول  -2شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل آفتابگردان بر مبنای همه صفات مورد مطالعه و فواصل از ژنوتیپ مطلوب ( ،)d+ژنوتیپ نامطلوب
( )d-و عملکرد دانه

Table 2. Selection index of ideal sunflower genotype based on all studied traits and distance from ideal genotype
(d+), non-ideal genotype (d-) and seed yield
نام ژنوتیپ
شاخص SIIG
عملکرد دانه
d+
dG1
4/220
4/281
4/111
2128
G2
4/180
4/312
4/114
3110
G3
4/181
4/332
4/104
3383
G0
4/218
4/231
4/011
3221
G1
4/134
4/382
4/202
0131
G1
4/201
4/233
4/081
3214
G2
4/302
4/113
4/322
2222
G8
4/312
4/113
4/343
2843
G1
4/221
4/211
4/101
3111
G14
4/111
4/311
4/181
3311
G11
4/220
4/213
4/104
3113
G12
4/182
4/333
4/101
2113
G13
4/282
4/243
4/018
2811
G10
4/211
4/222
4/011
3321
G11
4/311
4/134
4/210
2031
G11
4/311
4/111
4/312
3011
G12
4/311
4/111
4/318
3081
G18
4/321
4/108
4/281
3442
G11
4/220
4/211
4/122
0102
G24
4/280
4/111
4/041
2812
G21
4/324
4/181
4/311
3100
G22
4/281
4/212
4/023
3841
G23
4/324
4/113
4/233
2401
G20
4/311
4/131
4/222
1108
G21
4/304
4/131
4/228
2108
میانگین
4/014
3110
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تصمیم نهایی را در انتخاب بهترین و ضعیفترین ژنوتیپها از
نظر صفات مورد مطالعه میگیرد ( .)21،22بر اساس شاخص
 ،SIIGژنوتیپهای  G3 ،G12 ،G2 ،G10 ،G5و  G19با
مقدار  SIIGبیشتر (بهترتیب ،4/101 ،4/114 ،4/181 ،4/202
 4/104و  )4/122جزء ژنوتیپهای برتر بودند (جدول  .)2از
طرفی ژنوتیپهای  G25 ،G24 ،G15 ،G23و  G18با مقدار
 SIIGکمتر (به ترتیب 4/228 ،4/222 ،4/210 ،4/233
و )4/281جزء ژنوتیپهای ضعیف از نظر اکثریت صفات مورد
بررسی بودند (جدول .)2
بهمنظور انتخاب ژنوتیپهایی که هم از نظر صفات زراعی
و هم عملکرد دانه در وضعیت مطلوبی باشند ،از نمودار
دوبعدی (شکل  )1استفاده شد .با توجه به نتایج نمودار
دوبعدی ،ژنوتیپهای  G9 ،G3 ،G10 ،G2 ،G19 ،G5و
 G11با داشتن مقدار  SIIGباال و همچنین عملکرد دانه
باالتر از میانگین کل ،جزء ژنوتیپهای برتر از نظر عملکرد
دانه و سایر صفات زراعی بودند .از طرفی دیگر ژنوتیپهای
 G8،G7 ،G15 ،G25 ،G23 ،G24و  G18با مقدار SIIG

پایین و همچنین عملکرد دانه کمتر از میانگین کل ،بهعنوان
ژنوتیپهای ضعیف از از نظر عملکرد دانه و سایر صفات
زراعی شناسایی شدند (شکل  .)1در تحقیقی دیگر زالی و
براتی ( )20از شاخص  SIIGبهمنظور ادغام صفات زراعی در
جو استفاده نمودند و بیان داشتند که شاخص  SIIGیک روش
ترکیبی جدید و کارا در انتخاب موثرتر ژنوتیپهای مطلوب
میباشد .عبدالهی حصار و همکاران ( )1صفات زراعی مختلف
کلزا را با استفاده از شاخص  SIIGرا ادغام نموده و گزارش
کردند که شاخص  SIIGبا ادغام صفات مختلف ،انتخاب
ژنوتیپهای مطلوب را موثرتر انجام میدهد .زالی و همکاران
( )21نیز از شاخص  SIIGبهمنظور ادغام روشهای مختلف
تجزیه پایداری کلزا استفاده کردند و بیان نمودند که شاخص
 SIIGروشی مناسب بهمنظور ادغام صفات مورفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و همچنین سایر روشهای تجزیه پایداری
میباشد .شاخص  SIIGبهمنظور بهمنظور انتخاب ارقام و
الینهای پایدار از نظر آمارههای مختلف پایداری در گندم
دوروم ( )11نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGبهمنظور گزینش هیبریدهای جدید آفتابگردان 124 ........................................................................................

تجزیه به عاملها

در این مطالعه  18صفت اندازهگیری شده ،برای تجزیه به
عاملها مورد استفاده قرار گرفتند .الزم به یادآوری است که
مقادیر  KMOبدست آمده و نیز معنیدار بودن آزمون
اسفریسیتی بارتلت بیانگر کافی بودن مقادیر همبستگی
متغیرهای اولیه برای انجام تجزیه به عاملها و کفایت مدل
تجزیه به عاملها بود .در این تحقیق ،پس از انجام تجزیه به
عاملها چهار عامل مشخص شد .این عاملها مجموعاً
توانستند  22/82درصد از تنوع کل دادهها را توجیه نمایند
(جدول  .)3سهم عاملهای اول تا چهارم بهترتیب برابر
 10/14 ،20/10 ،31/08و  1/10درصد برآورد گردید (جدول
 .)3عامل اول که بیشترین میزان از تغییرات دادهها را توجیه
نمود ( 31/08درصد) ،دارای ضرایب بزرگ و مثبت برای
صفات ارتفاع بوته ،ارتفاع طبق از سطح زمین ،تعداد برگ ،روز
تا غنچهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا پایان گلدهی و روز تا
رسیدگی میباشد که این عامل را میتوان بهعنوان عامل موثر
بر ارتفاع بوته و خصوصیات رسیدگی نامگذاری کرد .انتخاب
بر اساس این عامل منجر به انتخاب ژنوتیپهایی با ارتفاع بلند
و طول دوره رسیدگی بیشتر میشود .ارتباط مثبت بین صفات

فنولوژیک (روز تا غنچهدهی ،روز تا گلدهی ،روز تا پایان
گلدهی و روز تا رسیدگی) و صفات ارتفاع بوته و ارتفاع طبق
از سطح زمین نشان میدهد که بوتههای بلندتر طول دوره
رویشی بیشتری داشتهاند ،که در توافق با گزارش ابوالقاسمی و
همکاران ( ،)2ضیائی فرد و درویشزاده ( )21و سینگ و چندر
( )24است .در پژوهش دیگری روی آفتابگردان گزارش شده
است که ژنوتیپهایی که طول دوره رویشی بیشتری دارند
عمدتاً بلندتر از بقیه ژنوتیپها میشوند ،چراکه طویل شدن
بوتهها تا زمان گلدهی ادامه مییابد ( .)8عامل دوم که 20/10
درصد از تغییرات دادهها را توجیه میکند ،دارای ضرایب بزرگ
و مثبت برای صفات طول برگ ،عرض برگ و طول دمبرگ
میباشد که این عامل را میتوان بهعنوان عامل موثر بر
فتوسنتز و ذخیره مواد غذایی مورد نیاز گیاه نامگذاری کرد
(جدول  .)3عامل سوم که  10/14درصد از تغییرات دادهها را
توجیه میکند ،دارای ضرایب بزرگ و مثبت برای صفات طول
دانه ،عرض دانه و وزن هزاردانه میباشد که این فاکتورها را
میتوان به عنوان عامل موثر بر عملکرد اقتصادی نامگذاری
نمود.

جدول  -3ضرایب عاملی در تجزیه به عاملها به روش مؤلفههای اصلی و دوران واریماکس
صفات
ارتفاع بوته
ارتفاع طبق از سطح زمین
قطر ساقه
طول برگ
عرض برگ
تعداد برگ
طول دمبرگ
روز تا غنچهدهی
روز تا گلدهی
روز تا پایان گلدهی
روز تا رسیدگی
طول دانه
عرض دانه
قطر طبق
تعداد دانه در طبق
وزن هزاردانه
عملکرد دانه
مقادیر ویژه
واریانس (درصد)
واریانس تجمعی (درصد)

Table 3. Factor coefficients in factor analysis using principal components and varimax rotation
عامل چهارم
عامل سوم
عامل دوم
عامل اول
4/41
4/40
-4/41
4/82
-4/11
4/21
-4/38
4/23
4/14
-4/21
4/03
4/01
4/12
-4/12
4/12
4/43
4/21
-4/11
4/13
4/40
4/42
4/42
-4/01
4/12
4/13
-4/12
4/11
4/14
4/41
-4/32
-4/41
4/82
4/44
-4/14
4/41
4/10
4/11
-4/10
4/28
4/81
-4/42
-4/11
4/23
4/14
-4/12
4/82
-4/41
-4/18
4/22
4/21
-4/41
4/41
4/14
4/32
4/10
-4/10
4/28
-4/22
4/12
4/24
4/13
4/11
4/11
-4/24
4/81
4/21
4/18
4/40
1/18
2/18
0/01
1/12
1/10
10/14
20/10
31/08
22/82
21/33
11/02
31/08
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شکل  -1نمودار دوبعدی پراکنش  21ژنوتیپ آفتابگردان بر اساس عملکرد دانه و روش SIIG
Figure 1. Two-dimensional graph of distribution of 25 sunflower genotypes based on seed yield and SIIG method
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نتیجهگیری کلی

در این مطالعه بهمنظور انتخاب ژنوتیپهای برتر از نظر
عملکرد دانه و سایر صفات زراعی در آفتابگردان از روش
شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGاستفاده شد .نتایج
نشانداد که این روش ابزار فوقالعاده قوی برای انتخاب
ژنوتیپهای مختلف آفتابگردان از لحاظ همه صفات زراعی
بود .بر اساس شاخص  ،SIIGژنوتیپهای ،G2 ،G19 ،G5
 G9 ،G3 ،G10و  G11با داشتن مقدار  SIIGباال و همچنین
عملکرد دانه باالتر از میانگین کل ،جزء ژنوتیپهای برتر از
نظر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی بودند و میتوان از
آنها برای انجام آزمایشات بیشتر از جمله آزمایشات سازگاری
در مناطق گرم مرطوب استفاده نمود .عالوه بر شاخص ،SIIG
تجزیه به عاملها در دستهبندی صفات و شناسایی صفات
موثر بر عملکرد ژنوتیپهای مورد بررسی موفقیتآمیز عمل
کرد .صفات قطر ساقه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق از جمله
صفات مهم و تاثیرگذار بر عملکرد دانه آفتابگردان شناخته
شدند و میتوان با گزینش و اصالح برای این صفات ،عملکرد
دانه را به نحو مطلوبی افزایش داد.
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عامل چهارم که  1/10درصد از تغییرات دادهها را توجیه
نمود ،دارای ضرایب بزرگ و مثبت برای صفات قطر ساقه،
قطر طبق ،تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه میباشد (جدول
 ،)3که این فاکتورها را میتوان عوامل موثر بر عملکرد دانه
نامگذاری نمود ،این ضرایب نشانگر آن است که ژنوتیپهای
برخوردار از مقادیر باالی عامل چهارم ،دارای عملکرد بیشتری
هستند .انتخاب ژنوتیپها بر اساس افزایش عامل اول میتواند
منجر به افزایش عملکرد در ژنوتیپهای مورد مطالعه گردد.
ارتباط مثبت قطر ساقه با عملکرد دانه نشانگر آن است که با
افزایش قطر ساقه ،عملکرد دانه افزایش داشته مییابد .با توجه
به آن که قطر ساقه اندام ذخیرهکننده مواد موردنیاز آفتابگردان
میباشد ،هر چه قدر قطر ساقه بیشتر باشد مواد غذایی کافی
از طریق ساقه به اندامهای هوایی و دانه رسیده و موجب
خواهد شد که تعداد دانههای پر افزایش یابد ( ،)28بنابراین
ارتباط مثبت این صفت با عملکرد دانه ،دور از انتظار نیست و
این نشان میدهد که برای داشتن عملکرد دانه باال ،به
گیاهانی تنومند و با قدرت رویشی مناسب ،احتیاج است .ارتباط
مثبتی بین قطر طبق و عملکرد دانه نیز مشاهده شد (جدول
 .)3قطر طبق از عوامل موثر بر عملکرد دانه در آفتابگردان
محسوب میشود .افزایش قطر طبق میتواند منجر به افزایش
تعداد دانههای تشکیل شده در طبق و در نتیجه افزایش
عملکرد گردد .بارایا و همکاران ( )1در آزمایش خود همبستگی
مثبتی را بین قطر طبق با تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه
مشاهده کردند که موافق با نتایج پژوهش حاضر بود.
سینسیک و گونسوك ( )11نیز همبستگی مثبت و بسیار قوی
را بین قطر طبق و عملکرد دانه گزارش دادند و بیان کردند که
در گزینش ژنوتیپهای آفتابگردان میتوان گزینش را بر
مبنای صفت قطر طبق انجام داد .همچنین نتایج نشان داد که
بین عملکرد دانه و تعداد دانه در طبق ارتباط مثبتی وجود
داشت (جدول  .)3صفت تعداد دانه در طبق از اجزای عملکرد
آفتابگردان محسوب میشود و توارثپذیری نسبتاً باالیی دارد،
بنابراین گزینش بر اساس این صفت ممکن است راه مطمئن
و سریعی برای غربال کردن جوامع گیاهی و بهبود عملکرد
باشد .مقدسی و همکاران ( )10نیز گزارش کردند که تعداد
دانه در طبق از اجزای اصلی عملکرد دانه آفتابگردان به شمار
میرود.
گزینش ژنوتیپهای اصالح شده با عملکرد دانه باال نقش
مؤثری در توسعه کشت و افزایش تولید آفتابگردان دارد .از

طرفی عملکرد دانه ،صفت کمی پیچیدهای است که توسط
تعداد زیادی ژن کنترل میشود .از آنجایی که این صفت
بهشدت تحتتأثیر محیط قرار میگیرد ،لذا از وراثتپذیری
پایینی برخوردار است .با توجه به وراثتپذیری پایین عملکرد
دانه میتوان از صفاتی که رابطه باالیی با آن دارند ،در انتخاب
بهتر ژنوتیپهای مطلوب بهره برد .عملکرد دانه از اثر تجمعی
اجزای متشکله آن میباشد .شناسایی این اجزا و رابطه آنها
با عملکرد دانه در گزینش ژنوتیپهای با عملکرد مناسب حائز
اهمیت است .نتایج تجزیه به عاملها نشاندهنده ارتباط مثبت
قطر ساقه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه بود.
بنابراین انتخاب ژنوتیپهای با مقادیر باالی این صفات منجر
به انتخاب ژنوتیپهای با عملکرد باال میشود و صفات مذکور
بهعنوان صفات مناسب جهت گزینش ژنوتیپهای با عملکرد
دانه باال در آفتابگردان بهشمار میروند .در توافق با پژوهش
حاضر سایر محققان نیز ارتباط مثبتی را بین صفات قطر ساقه،
قطر طبق و تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه گزارش کردهاند
و آنها گزینش غیرمستقیم برای عملکرد دانه را از طریق
صفات قطر ساقه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق را موثر
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Abstract
Production of high yielding hybrid cultivars is the main objectives of breeding programs in
sunflower. Therefore, the selection of high yielding hybrids is essential in this plant. In this
regard, 24 new sunflower hybrids and Golsa cultivar were evaluated in a simple lattice design
with two replications in the Gorgan Agricultural Research Station during 2020 cropping season.
In this study, the selection index of ideal genotype (SIIG) and factor analysis was used to select
new sunflower hybrids and finding interrelationships among them. Based on the SIIG index, the
genotypes G5, G10, G2, G12, G3 and G19 with the highest SIIG values (0.747, 0.689, 0.660,
0.641, 0.640 and 0.572, respectively) were the best genotypes. On the other hand, G23, G15,
G24, G25 and G18 genotypes with the least amount of SIIG value (0.233, 0.264, 0.277, 0.278
and 0.285, respectively) were the weakest genotypes for most studied traits. The genotypes of
G5, G19, G2, G10, G3, G9 and G11 with high SIIG value and higher seed yield that total
average were recognized as superior genotypes from the point of yield and other agronomic
traits. Therefore, these genotypes can be used for further testing, including adaptation tests in
warm wet areas. Also, the results of factor analysis indicated a positive relationship between
stem diameters, head diameter and seed number per head with seed yield. Generally, it can be
concluded that traits of stem diameter, head diameter and seed number per head could be used
as suitable criteria in selecting for increased seed yield in sunflower breeding programs.
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