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 پالتيبا لیآفتابگردان با استفاده از روش تحل دیجد يدهایبریصفات و ه نیروابط ب یابیارز

 صفت -پیژنوت

  

  1ایک اریو شهر 1زادهغامی، کمال پ2يغفار ي، مهد*1زادهیقل ریام

  

  )27/11/1399 رش:یخ پذی؛ تار 20/10/1399 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

مطالعـه روابـط متقابـل     يدارد. در این پژوهش برا ییباال يو اقتصاد ییکه روغن آن ارزش غذااست  یمحصول مهم زراع کی گردانآفتاب

 دیجد دیبریه 24تعداد  ،یبررس نیا يصفت استفاده شد. برا -پیژنوت پالتيبا روش از آفتابگردان دیجد يدهایبریمیان صفات مختلف و ه

 1399) با دو تکرار در سال زراعی 5×5ساده ( سیگرگان در قالب طرح الت ياورزکش يهاپژوهش ستگاهیرقم گلسا در ا مراههبه آفتابگردان

نشان داد که صفات وزن هزاردانه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ و طول  جیقرار گرفتند. نتا یابیمورد ارز

و ارتفاع بوته مشاهده شد،  یکیعملکرد دانه با صفات فنولوژ نیب یمنف همبستگی نیچنرا با عملکرد دانه داشتند. هم یمثبت یستگمبه دمبرگ

ـ  یو پاکوتاه یزودرس همزمانگرفت که بهبود عملکرد دانه باعث بهبود  جهینت توانیم نیبنابرا  یچندضـلع  شی. بـر اسـاس نمـا   شـود یم

اسـاس   کرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد بودند. برعمل يبرا هاپیژنوت نیترو مناسب نیترطلوبم 19و  5شماره  يهاپیژنوت پالت،يبا

 همچنـین بودنـد.   هـا پیبهتر از سایر ژنوت ،یاز نظر همه صفات مورد بررس 10و  2، 3 شماره يهاپیژنوت آل،دهیپالت ژنوتیپ فرضی اباي

آشکار کنند. صـفت قطـر    یخوبرا به هاپینوتژ نیهاي ببوده و توانستند تفاوت ییباال زیمات تیصفات داراي قابل شترینشان داد که ب جینتا

  را نشان داد. يرنگایو ب زیتما نیترشیبود و ب آلدهیبه صفت ا صفت نیترکیساقه نزد

  

  

 همبستگیعملکرد دانه،  آل،دهیا ژنوتیپ ،آفتابگردان :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جیآمـوزش و تـرو   قـات، یگلسـتان، سـازمان تحق   یعـ یو منـابع طب  يو آموزش کشـاورز  قاتیکز تحقمر ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق اریاستاد .1

 رانیگرگان، ا ،يکشاورز

  رانیکشاورزي، کرج، ا جیآموزش و ترو قات،ینهال و بذر، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیمؤسسه تحقی، روغن يهادانه قاتیبخش تحق اریدانش .2

  a.gholizadeh@areeo.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

گیـاهی   Helianthus annuus L.بـا نـام علمـی     یزراع آفتابگردان

آن  هیــاســت کــه پــراکنش اول Asteraceaeاز خــانواده  ســالهکیــ

 سـطح  نظر از آفتابگردان). 3گزارش شده است ( يمرکز يکایآمر

 اهیـ گ نیچهارم عنوانبه ینیکلزا و بادام زم ا،یکشت بعد از سو ریز

 آفتـابگردان اسـت. روغـن    حدر سراسـر جهـان مطـر    یدانه روغن

فراوان و فقدان کلسـترول   راشباعیچرب غ دهايیداشتن اس لیدلبه

 يهـا یژگـ یو نی). با توجه به ا4برخوردار است ( ییباال تیفیاز ک

ـ دلداشته باشد. بـه  شیافزا دیبا کشور در آفتابگردان دیمهم، تول  لی

از  یکـ ی ،یزراعـ  يهانیزم تیمحدود و بیوجود محصوالت رق

عملکـرد در   شیافزا ،آفتابگردان دیتول شیدر افزا مؤثر يهاحلاهر

 نیپرمحصول خواهد بود. بنـابرا  يهاپیواحد سطح با کشت ژنوت

 يادیـ ز تیبا عملکرد دانه باال از اهم يهاپیژنوت دیو تول ينژادبه

  است. رخوردارب

 یه با داشتن تـوارث کمـ  است ک یدانه از جمله صفات عملکرد

ـ به مقـدار ز  ـ ). از ا11قـرار دارد (  طیمحـ  ریتحـت تـأث   يادی رو نی

 طــوربــه انتخــاب معمــول طــوربــه نباتــات اصــالح گرانپژوهشــ

 حیو با استفاده از صـفات مـرتبط بـا عملکـرد را تـرج      میرمستقیغ

ـ   ی). بررسـ 16و  13( دهندیم آن  يعملکـرد و اجـزا   نیروابـط ب

ـ را از طر ينـژاد بـه  يهـا برنامه ییکارا  يهـا انتخـاب شـاخص   قی

 نیروابط ب یبراي بررس يادیهاي ز. روشدهدیم شیمناسب افزا

ــود دارد.    ــف وج ــفات مختل ــص ــاران ( انی ــدل 37و همک )، م

GGEbiplot مکـان (  ونیبر روش رگرسـ  یرا مبتنSREG ي)، بـرا 

ـ ارائه کردند. در تحل تو صفا هاپیژنوت تربهتر و جامع یبررس  لی

ـ  پـالت يبـا تـی بر اساس صفات که در اصطالح جـی  پالتيبا  ای

الیـن   عنوانبهها شود، ژنوتیپصفت نامیده می - پیژنوت پالتيبا

). روش 36( شـوند یگرفتـه مـ   درنظـر تسـتر   عنـوان بـه و صفات 

ارزیابی و شناسایی  يمناسب برا يصفت ابزار - پیژنوت پالتيبا

این از . بنـابر اسـت مطلـوب از لحـاظ چنـد صـفت      يهـا ژنوتیپ

 يهـا والـد در برنامـه   عنـوان بهتوان شده می شناسایی يهاژنوتیپ

استفاده کـرد.   يتولید ارقام تجار يطور مستقیم براو یا به ينژادبه

بین صـفات   همبستگیصفت،  - پیژنوت پالتيتجزیه با همچنین

 هـا بـر  ژنوتیـپ  یـابی دهـد و ارز نمایش می يصورت تصویررا به

 همچنـین سـازد. ایـن روش   مکـن مـی  اساس چندین صـفت را م 

توان انتخاب غیرمسـتقیم  دهد که از طریق آن میاطالعاتی ارائه می

  صفت وابسته انجام داد. يبرا

 پـالت يگیاهـان، از روش بـا   يها رواز پژوهش يبسیار در

 ي) بـرا 35و رجکـان (  انیـ صفت استفاده شده است.  -پیژنوت

 يکـارگیر سویا بـا بـه  ارزیابی روابط متقابل میان صفات در گیاه 

صفت گزارش کردنـد کـه ایـن روش     -ژنوتیپ پالتيروش با

 ایشچنـدمتغیره و نمـ   يهـا کاوش در داده براي يقو اریابزار بس

 يگـر ید ی. در پژوهشـ اسـت صفت  -ژنوتیپ يهاگرافیکی داده

صـفات   انیروابط متقابل م یبررس ي) برا19و همکاران ( يمحمد

ـ یا یطـالب  يهاتوده یدر برخ  - پیـ ژنوت پـالت ياز روش بـا  یران

 ي) از این روش بـرا 29و همکاران ( قیصفت استفاده کردند. صد

ـ بررسی روابط متقابل میان صفات و هم ارزیـابی، مقایسـه و    ینچن

انتخاب ارقام مختلف پنبه از لحاظ چند صفت استفاده کردنـد. در  

ـ  یبررس براي) 6( نوالیآپراکو و آک- بادو گرید یپژوهش  نیروابط ب

ات و ارزیابی ارقـام مختلـف ذرت از لحـاظ چنـد صـفت از      صف

ــا ــالتيروش ب ــژنوت پ ــد. از روش   - پی ــتفاده کردن ــفت اس ص

ـ از قب گرید محصوالتصفت در  - پیژنوت پالتيبا  12کلـزا (  لی

)، 7)، گلرنـگ ( 21)، توتـون ( 27)، اسفناج (14)، گندم نان (38و 

ـ  یابیارز ي) برا22( ینی) و بادام زم30برنج ( صـفات و   نیروابط ب

  استفاده شده است. هاپیژنوت

 از آفتـابگردان  دیجد يدهایبریاز این مطالعه مقایسه ه هدف

  روابط بین صفات مختلف بود. یابیارز و صفت چندین لحاظ

  

  هاو روش مواد

 اصالح موسسه از که آفتابگردان دیجد دیبریه 25مطالعه  نیا در

) در قالـب  1ل شـده بودنـد (جـدو    هینهال و بذر کرج ته هیته و

) با دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتنـد.  5×5ساده ( سیطرح الت

 يهـا پـژوهش  سـتگاه یدر ا 1399 یاین مطالعـه در سـال زراعـ   

دقیقـه   54و  درجـه  36گرگان با عـرض جغرافیـایی    يکشاورز

ــایی    ــول جغرافی ــمالی و ط ــه و  54ش ــرقی   25درج ــه ش دقیق
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  یبررس مورد آفتابگردان ياهپیشجره ژنوت ای. شماره، نام و 1جدول 

 شماره شجره /نام شماره شجره /نام

RGK24*AGK2 G14 RGK15*AGK32 G1  

R60*AF196 G15 RGK15*AGK2 G2 

RO54*AO67 G16 RGK15*AGK222 G3 

RO54*AO60 G17 RGK24*AGK58 G4 

RO53*AO67 G18 RGK3*AGK110 G5 

RO53*AO35 G19 RF81-65*AGK38 G6 

RO53*AO36 G20 RF81-65*AGK110 G7 

RO53*AO42 G21 RF81-65*AGK222 G8 

RGK15*AO67 G22 RF81-65*AGK370 G9 

RN1-73*AO42 G23 RGK60*AGK358 G10 

RO54*AO36 G24 RGK131*AGK370 G11 

 G25 RN1-73*AGK110 G12 گلسا

  RN1-73*AF81-222 G13  

  

  فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه يهایژگی. برخی از و2جدول 

  مشخصات خاك
  متر)(سانتی برداريعمق نمونه

20-0  40-20  60-40  

  42/1  27/1  35/1  زیمنس بر متر)هدایت الکتریکی (دسی

  3/7  3/7  2/7 اسیدیته

  6/0  1/1  5/1  کربن آلی (درصد)

  06/0  11/0  15/0  نیتروژن کل (درصد)

  2  8/4  6/8  گرم بر کیلوگرم)فسفر قابل جذب (میلی

  108  220  333  گرم بر کیلوگرم)ب (میلیپتاسیم قابل جذ

  34  30  28  رس (درصد)

  52  52  54  سیلت (درصد)

  14  18  18  شن (درصد)

  

 يانجــام گرفــت. قبــل از اجــرا ایــمتــر از ســطح در 5و ارتفــاع 

 يبردارنمونه ش،یمختلف خاك محل آزما يهااز عمق ش،یآزما

 ییایمیو شـ  یکـ یزیمختلـف ف  يهایژگیمرکب انجام گرفت و و

مطـابق بـا    رزيکو). عملیـات خـا  2(جـدول   دندش نییخاك تع

 تروژنیخاك، شامل ن ازی. کودهاي مورد ندشروش مرسوم انجام 

 میخالص در هکتار از منبـع اوره)، پتاسـ   تروژنین لوگرمیک 150(

) میپتاس خالص در هکتار از منبع سولفات پتاسـ  لوگرمیک 200(

از منبـع فسـفات    فسفر خالص در هکتار لوگرمیک 200و فسفر (

و  میافزوده شد. تمام کود سولفات پتاس زرعه) به خاك مومیآمون

 هیـ و بق نیزمـ  هیـ سوم کود ازته موقـع ته  کیو  ومیفسفات آمون
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در  يگـر یبعـد از سـبز شـدن و د    یکـ یدو نوبت  یکود اوره ط

. در زمـان کشـت بـا فـاروئر     شدپخش  یدهمرحله قبل از غنچه

. در شـد  جـاد یااز هم  مترسانتی 60به فاصله  ییهاجوي و پشته

کاشت انجام شـد. هـر    اتیعمل 1399سال  بهشتیارد 31 خیتار

گرفتـه شـد.    درنظـر متـر   3خط کاشت بـه طـول    3کرت شامل 

عدد بذر در هـر کپـه و    3و با قرار دادن  یصورت دستکشت به

بـود   يابه گونه ياری. آبشداز هم انجام  متریسانت 25به فواصل 

بـا   يبعـد  يهاياریانجام و آب ياریآبد از کشت، روز بع کیکه 

ها بعد از سـبز  صورت گرفت. تنک کردن بوته اهیگ ازیتوجه به ن

در دو مرحلـه   یصورت دسـت هرز به يهاشدن و مبارزه با علف

  انجام گرفت.

ــه ــور ارزب ــمنظ ــفات گ یابی ــص ــه   یاهی ــاع بوت ــامل ارتف ش

)، قطـر سـاقه   رمتـ سانتی( نی)، ارتفاع طبق از سطح زممترسانتی(

)، متـر سـانتی )، عـرض بـرگ (  متـر سانتی)، طول برگ (متریلی(م

)، متـر یلـ ی)، طـول دانـه (م  متـر سانتی( برگتعداد برگ، طول دم

دانه در طبـق   عداد)، تمترسانتی)، قطر طبق (متریلیعرض دانه (م

 طــوربـه  پیــو وزن هزاردانـه (گــرم) در پـنج بوتــه از هـر ژنوت   

 یدگیشد. پس از رسـ  يریگنیانگیو م يبردارادداشتی یتصادف

متر از ابتدا و  5/0عملکرد دانه، ابتدا  يریگاندازه برايمحصول، 

. در ادامـه  شدحذف  هیبردن اثر حاش نیاز ب برايانتهاي هر خط 

کرت برداشت شد و پس از خشک شـدن کامـل،    يهاتمام بوته

 دسـت آمـده بـا تـرازوي    هاي بـه شدند و دانه یکوبها خرمنبوته

عملکرد دانه در واحد  عنوانبه ل،یو پس از تبد شد نیتوز قیدق

در هکتار) محاسبه شـد. صـفات تعـداد روز تـا      لوگرمیسطح (ک

سبز شدن (برحسب تعداد روز از زمـان کاشـت تـا سـبز شـدن      

(برحسـب تعـداد    یدهـ کل کرت)، تعداد روز تا غنچه يهابوته

هـر   يهـا هاز بوتـ درصـد   50 یدهـ روز از زمان کاشت تا غنچه

(بـر حسـب تعـداد روز از زمـان      یدهـ کرت)، تعداد روز تا گل

هر کـرت)، تعـداد    يهااز بوتهدرصد  50کاشت تا به گل رفتن 

 تـا (برحسـب تعـداد روز از زمـان کاشـت      یدهگل انیروز تا پا

 یدگیکـل کـرت)، تعـداد روز تـا رسـ      يهـا بوتـه  یدهگل انیپا

از درصـد   50 یگدی(برحسب تعداد روز از زمان کاشت تـا رسـ  

 يهـا یژگـ ید. وشـ  يبـردار ادداشـت ی زیـ هـر کـرت) ن   يهابوته

 يهــانشــانه و آفتــابگردان يهــاپیــشــده در ژنوت يریــگانــدازه

داده شـده   ننشا 3آنها در جدول  يریگو واحد اندازه ياختصار

  است.

  

  يآمار لیو تحل هیتجز

 - آزمـون کولمــوگروف  قیــهـا از طر نرمـال بــودن داده  ابتـدا 

 افـزار نرم) با استفاده از Kolmogorov-Smirnov( فرنویاسم

SPSS 19 )34 (يرو انسیــوار لیــانجــام شــد. ســپس تحل 

انجـام   SAS ver 9.1 يافـزار آمـار  صفات با اسـتفاده از نـرم  

صـفات، از   نیانگیـ م سـات یمقا یمنظـور بررسـ  و به رفتیپذ

) استفاده شد. در ادامـه  LSD( داریحداقل تفاوت معن مونآز

از  هـا پیـ صفات مختلـف و ژنوت  نیمطالعه روابط ب منظوربه

ـ . در اشـد صفت استفاده  - پیژنوت پالتيبا لیروش تحل  نی

اول و دوم  یلفه اصلؤبر اساس دو م پالتيبا میترس یبررس

 دل. مـ صـورت گرفـت   GGEbiplotافـزار  با اسـتفاده از نـرم  

صورت زیـر  استاندارد به يهااین روش بر اساس داده يآمار

  :)35است (

)1                      ( ij j

1 i1 j1 2 i2 j2 ij

j

T T

S
      


  

  
 jصـفت   يام برا i، ارزش میانگین ژنوتیپ ijTرابطه فوق  در

، jS هـا، نیانگیهمه م يام رو j، ارزش میانگین صفت jTام، 

 2و  1هـا،  م بین میـانگین ژنوتیـپ  ا jانحراف معیار صفت 

، i2و  i1اول و دوم،  یاصل يهامؤلفه ژهیترتیب مقادیر وبه

 j2و  j1ام،  iژنوتیپ  يبرا 2PCو  1PCترتیب مقادیر به

ــه ــبترتب ــادیر  ی ــرا 2PCو  1PCمق ــفت  يب ، ijام و  jص

ام، را نشان  jصفت  يام برا iباقیمانده مربوط به مدل ژنوتیپ 

 . دهندیم

  

  و بحث جینتا

  انسیوار لیتحل

کامل  يهاساده نسبت به طرح بلوك سیطرح الت يسودمند ابتدا
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  آفتابگردانصفات  يریگو واحد اندازه ي. حروف اختصار3جدول 

  صفات عالمت اختصاري گیريواحد اندازه

 ارتفاع بوته PH  مترسانتی

 ارتفاع طبق از سطح زمین DGH  مترسانتی

 طر ساقهق SD  مترمیلی

 طول برگ LL مترسانتی

 عرض برگ LW مترسانتی

- LN تعداد برگ 

 طول دمبرگ PL مترسانتی

- DTE تعداد روز تا سبز شدن 

- DTB دهیتعداد روز تا غنچه 

- DTF دهیتعداد روز تا گل 

- DTEOF دهیتعداد روز تا پایان گل 

- DTR تعداد روز تا رسیدگی 

  انهطول د SL مترمیلی

  عرض دانه SW مترمیلی

 قطر طبق HD  مترسانتی

- SNPH تعداد دانه در طبق 

 وزن هزاردانه TSW  گرم

  عملکرد دانه SY  کیلوگرم در هکتار

  

نشـان   جی). نتا4همه صفات محاسبه شد. (جدول  يبرا یتصادف

صفات ارتفاع بوته، ارتفاع طبق از  ینسب يداد که درصد سودمند

 ،دمبـرگ ساقه، طول برگ، تعداد بـرگ، طـول   قطر  ن،یسطح زم

تعداد روز تـا   ،یدهگل انیتعداد روز تا پا ،یدهگل تا روز تعداد

طول دانه، عرض دانه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و  ،یدگیرس

شـده   ادیـ صـفات   يبرا نیبود، بنابرا 100وزن هزاردانه کمتر از 

انجـام   یفکامل تصـاد  يهاصورت طرح بلوكبه انسیوار لیتحل

از  یسـاده، حـاک   سیطرح التـ  نییپا ي). سودمند4شد (جدول 

 يهـا به خرد کردن بلوك ازیو عدم ن یشیآزما هدر ماد یکنواختی

مانند عرض برگ، تعـداد روز تـا سـبز     یصفات ي. برااستکامل 

و عملکـرد دانـه کـه درصـد      یدهـ شدن، تعـداد روز تـا غنچـه   

و  مـار یمربعات ت نیانگیبود، م 100از  شیب هاآن ینسب يسودمند

 انسیـ وار لیـ تحل جیشد. نتـا  حیتصح هامتناظر آن يداده ها ریسا

جـز  بـه  یبراي همه صفات مورد بررسـ  پینشان داد که اثر ژنوت

از  ی) کـه حـاک  4بـود (جـدول    داریتعداد روز تا سبز شدن معن

مـورد مطالعـه اسـت.     يهـا پیدر ژنوت یکاف یکیوجود تنوع ژنت

مربــوط بــه صــفات تعــداد روز تــا  اترییــتغ بیضــر نیتــرکم

و تعداد  یدهغنچه تاتعداد روز  ،یتعداد روز تا گلده ،یدگیرس

ـ ترتبـه  یگلـده  انیـ روز تا پا  78/1و  54/1، 33/1، 92/0بـا   بی

مربوط به صفات عـرض   راتییتغ بیضر نیشتریدرصد بود و ب

و  83/16، 17/20با  بیترتبرگ، طول دمبرگ و وزن هزاردانه به

  ). 4درصد بود (جدول  19/15

  

   یابیبرتر بر اساس صفات مورد ارز يهاپیژنوت ییشناسا

صفت نشان داد که دو  -پیژنوت پالتيحاصل از روش با نتایج

درصــد و در  9/24و  5/31ترتیــب لفــه اصــلی اول و دوم بــهؤم
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  آفتابگردانهاي . نتایج تحلیل واریانس صفات مورد بررسی در ژنوتیپ4جدول 

  راتییمنابع تغ
درجه 

  يآزاد
 ارتفاع بوته

ارتفاع طبق از 

 سطح زمین
 تعداد برگ عرض برگ طول برگ قطر ساقه

طول 

 دمبرگ

 06/5 10/77 80/75 77/29 03/89 38/2109 44/2120 1 تکرار

  71/2** 27/14** - 07/31**  83/12* 24/964**  77/379** 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح نشده)

 - - 68/23** - - - - 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح شده)

 36/0 57/5 59/6 02/3 70/4 08/95 53/45 8 تکرار درون شده تصحیح بلوك

  -  -  89/3  -  -  -  -  16  ثرؤخطاي م

 54/0 42/4 35/3 63/4 93/5 49/88 73/63 16 بلوکی درون خطاي

 48/0 80/4 42/4 09/4 52/5 69/90 66/57 24 تصادفی کامل هايبلوك خطاي

  83/16  39/9  17/20  03/12  45/9  50/8  17/13    ات (درصد)ضریب تغییر

 RCBD   48/90 17/99 10/93 39/88 64/113 68/99 07/89کارایی التیس نسبت 
  

  .4ادامه جدول 

  راتییمنابع تغ
درجه 

  يآزاد

تعداد روز تا 

 سبز شدن

تعداد روز تا 

  دهیغنچه

تعداد روز 

  تا گلدهی

تعداد روز تا 

 پایان گلدهی

تا تعداد روز 

 رسیدگی
 طول دانه

 005/0 22/19 48/6  00/32  52/13 08/0 1 تکرار

 71/0** 39/5** 91/4**  53/12**  - - 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح نشده)

 - - -  -  ns17/0  **39/3 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح شده)

 19/0 77/0 61/1  53/0  27/1 43/0 8 تکرار درون شده تصحیح بلوك

  -  -  -  -  34/0  19/0  16  خطاي مؤثر

 26/0 57/0 23/1  55/0  27/0 16/0 16 بلوکی درون خطاي

 24/0 64/0 36/1  54/0  60/0 25/0 24 تصادفی کامل هايبلوك خطاي

  64/4  92/0  78/1  33/1  54/1  62/7    ضریب تغییرات (درصد)

 RCBD   18/131 00/177  48/98  20/98 80/99 24/90کارایی التیس نسبت 
  

  .4ادامه جدول 

  راتییع تغمناب
درجه 

  يآزاد
 قطر طبق عرض دانه

تعداد دانه 

 در طبق
 عملکرد دانه وزن هزاردانه

 2264192 79/204 87503 14/0 07/0 1 تکرار

 - 99/161* 23789** 52/1* 57/0* 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح نشده)

 1165626** - - - - 24 ژنوتیپ (تیمار تصحیح شده)

 147070 72/55 12/3100 59/0 32/0 8 تکرار درون شده تصحیح بلوك

  108270  -  -  -  -  16  خطاي مؤثر

 97294 02/97 66/8461 75/0 21/0 16 بلوکی درون خطاي

 113886 25/83 48/6674 70/0 25/0 24 تصادفی کامل هايبلوك خطاي

  40/10  19/15  22/10  24/5  18/9    ضریب تغییرات (درصد)

 RCBD   63/97 02/93 88/78 81/85 19/105کارایی التیس نسبت 

*,ns  01/0و  05/0در سطح احتمال  داریو معن داریمعنریغ بیترتبه **و ،RCBDیکامل تصادف يها: طرح بلوك  
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  آفتابگردانهاي پالت ژنوتیپ. نمایش چندضلعی باي1شکل 

PH ،ارتفاع بوته :DGH ،ارتفاع طبق از سطح زمین :SD ،قطر ساقه :LL ،طول برگ :LWض برگ، : عرLN ،تعداد برگ :PL دمبرگ: طول،  

DTF ،تعداد روز تا سبز شدن :DTBدهی، : تعداد روز تا غنچهDTE ،تعداد روز تا گلدهی :DTEOF ،تعداد روز تا پایان گلدهی :DTR تعداد روز :

  : عملکرد دانه SYدانه، : وزن هزار TSW: تعداد دانه در طبق، SNPH: قطر طبق، HD: عرض دانه، SW: طول دانه، SLتا رسیدگی، 

 .)مراجعه شود 1ها به جدول براي یافتن نام ژنوتیپ(

  

اسـتاندارد شـده را    يهـا درصد از کـل تنـوع داده   4/56مجموع 

ــه نســبت متوســط  نیــ). ا1(شــکل  کننــدیمــ هیــتوج مقــدار ب

مـورد   يهـا پیـ صـفات و ژنوت  نیروابط ب یدگیچیدهنده پنشان

 میترس لهیصفات به وس نیب یاسبود. الگوها و روابط اس یابیارز

 يهـا پـالت يبـا  انی). در م26و  12( شودیمشخص م پالتيبا

با فراهم کردن امکان تجسـم   یچندضلع میصفت، ترس -پیژنوت

و صــفات، بــه  هــاپیــژنوت نیالگوهــا و روابــط بــ صیو تشــخ

 مـورد نـاموفق از نظـر صـفات     ایـ موفـق   يهاپیژنوت ییشناسا

  . کندیم یکمک قابل توجه یابیارز

، 5، 19شماره  يهاپی(ژنوت پی، شش ژنوت1اساس شکل  بر

در  پـالت، يبـا  فاصله از مبدأ نیترشی) با داشتن ب7و  23، 4، 10

کـه از   یمیمسـتق  يهـا اند. خـط قرار گرفته یضلعشش رأسهر 

ـ به هر ضلع ا پالتيمبدأ با  شـوند یعمـود مـ   یشـش ضـلع   نی

قـرار   يهاپی. ژنوتندکنیم میقطاع تقس 6را به  پالتيبا ۀصفح

ــژنوت ژهیــوگرفتــه در هــر قطــاع، بــه قــرار گرفتــه در رأس  پی

 باز نظر صـفات واقـع در آن قطـاع موفـق محسـو      یچندضلع

قطـاع قـرار    کیـ در  يشـتر یهر چه صفات ب جانی. در اشوندیم

آن قطـاع از نظـر صـفات     يهـا پیژنوت تیداشته باشند بر موفق

 شـتر یموجب موفق بودن ب دتوانیم نیو ا کندیداللت م يترشیب

ـ  ییدر پرفورمنس نها هاپیژنوت نیا  پیـ همـان عملکـرد ژنوت   ای

 میگروه تقس 6به  بیترتبه شیآزما پیژنوت 25نظر  نیا از. شود

 2قرار گرفتـه در   5و  19 ةشمار يهاپیشدند. گروه اول با ژنوت

 6از نظر  12و  11، 9، 1شماره  يهاپیو ژنوت یرأس چند ضلع

قطر طبق، طول برگ، عرض بـرگ، وزن هزاردانـه،    صفت شامل

 ادیـ عرض دانه و عملکرد دانه موفق بودنـد. عـالوه بـر تعـداد ز    

قطاع، قرار گرفتن صـفت عملکـرد دانـه در     نیصفات واقع در ا
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گروه از نظـر عملکـرد    نیا يهاپیقطاع بر موفق بودن ژنوت نیا

 ایـ طـاع  ق نیصفات قرار گرفته در ا همچنین. کندیدانه داللت م

فتوسـنتز   زانیـ در م ینقش مهمـ  ایعملکرد دانه بودند  ياز اجزا

ـ تژنو تیروشن بر موفق یلیدل زیمطلب ن نیداشتند که ا  يهـا پی

گروه از نظر صفت مهم عملکرد دانه بود. گـروه دوم شـامل    نیا

 22و  14، 13شــماره  پیــژنوت 3در رأس و  4شــماره  پیــژنوت

ـ بود. ژنوت ـ ا يهـا پی صـفت تعـداد روز تـا     5گـروه از نظـر    نی

 ،یدهـ گـل  انیتعداد روز تا پا ،یدهتعداد روز تا گل ،یدهغنچه

و ارتفاع بوته موفـق بودنـد. گـروه سـوم      یدگیتعداد روز تا رس

ــود. ا 6و  3، 2 پیــژنوت 3در رأس و  10 پیــشــامل ژنوت ــب  نی

 در دانه تعداد ساقه، قطر ،دمبرگصفت طول  4از نظر  هاپیژنوت

 بـا  چهـارم  گـروه . بودنـد  موفـق  شـدن  سبز تا روز تعداد و طبق

از  25و  21، 18، 16 يهاپیدر رأس و ژنوت 23شماره  پیژنوت

موفـق   نیو ارتفـاع طبـق از سـطح زمـ     برگصفت تعداد  2نظر 

 يهـا پیـ در رأس و ژنوت 7شماره  پیبودند. گروه پنجم با ژنوت

فقط از نظـر صـفت طـول دانـه موفـق       24، و 17، 15، 8شماره 

 چیاز نظـر هـ   20شـماره   پیـ گروه ششم فقط شامل ژنوتبودند. 

ـ اسـت کـه ا   یعـ یموفق نبود. طب یابیاز صفات مورد ارز کی  نی

 یینتوانند از نظر پرفـورمنس نهـا   5گروه  يهاپیتو ژنو پیژنوت

). بـه  1همان صفت عملکرد دانه چندان موفق نباشند. (شـکل   ای

، 5و  19ه شـمار  يهـا پیـ ژنوت پالت،يبا نیاز نظر ا بیترت نیا

صـفات مـرتبط    ریمطلوب از نظر عملکرد دانه و سا يهاپیژنوت

 يگـر ید يهـا ). در پـژوهش 1شدند (شکل  ییبا عملکرد شناسا

ارزیابی و انتخاب ارقام مختلـف از لحـاظ چنـد صـفت از      براي

 ادیـ صفت استفاده شده است و روش  -پیژنوت پالتيروش با

چندمتغیره و  يهاادهکاوش در د براي يقو یلیخ يشده را ابزار

، 12انـد ( کرده یصفت معرف -ژنوتیپ يهانمایش گرافیکی داده

  ).36و  25، 24، 14

  

  آلدهیا پیژنوت نییتع

برتـر از   يهـا پیـ ژنوت ییشناسـا  پـالت، يروش با گرید کاربرد

). 2آل است (شـکل  با ژنوتیپ ایده هاپیژنوت ۀهم سهیمقا قیطر

 ۀاست کـه از نظـر همـ    یپیژنوت آل،دهیا یفرض پیژنوت جانیدر ا

برتـر بـوده و    شیآزما يهاپیژنوت گریاز د یابیصفات مورد ارز

 یابیـ کـل صـفات مـورد ارز    نظـر را از  انسیـ وار زانیم نیکمتر

صورت یک به پیژنوت نیبرنامه مکان ا یداشته باشد. در خروج

 نیهـا، معـ  دایره کوچک روي محـور میـانگین صـفات ژنوتیـپ    

ـ ترتکه بـه  ییهاپی). ژنوت36( شودیم فاصـله را از   نیتـر کم بی

مطلوب از نظـر همـه    يهادارند، ژنوتیپ یآل فرضژنوتیپ ایده

 (شکل پالتيبا نی. از نظر اشوندیم نییتع یصفات مورد بررس

 تـرین بـا داشـتن کم   بیترتبه 10و  3، 2 شماره يهاپی)، ژنوت2

 هاپیژنوت نیترمناسب عنوانبه فرضی، آلایده ژنوتیپ از فاصله

شـدند.   ییمطالعه شناسا نیدر ا یاز نظر همه صفات مورد بررس

بـا عملکـرد    7شـماره   پیژنوت پالتيبا نیبر اساس ا همچنین

همـه   نظـر از  پیـ ژنوت نیتـر در هکتار نامطلوب لوگرمیک 2176

ـ بـا ژنوت  هـا پیـ ژنوت سهیشد. مقا نییتع یابیصفات مورد ارز  پی

 ياعی مختلف مثل ذرت دانهبراي محصوالت زرا یفرض آلدهیا

ـ ی)، بادام زم15) و گندم نان (28)، ارزن (31( ) و توتـون  22( ین

  ) گزارش شده است.21(

  

  صفات انیمتقابل م روابط

 شیصفت، نمـا  -پیژنوت پالتيبا میترس يبرا گریروش د کی

شـروع و   پـالت يکه از مبدأ بـا  ییصفات است. بردارها يبردار

 ۀصــفح يرو صــفت هــر مکــان بــه مربــوط نقطــه هــاجهــت آن

 يهااز کل تنوع داده یمقدار مناسب پالتيبا نیاست. ا پالتيبا

ـ زاو نوسی. چـون کسـ  دهـد یم حیاستاندارد شده را توض ـ  هی  نیب

ـ  همبسـتگی  بیهر دو صفت ضر يبردارها آنهـا را بـرآورد    نیب

روابـط   یکـ یگراف شینما يراه برا نیبهتر پالتيبا نیا کند،یم

ـ  هیـ ت است. اگر زاوصفا انیمتقابل م دو صـفت   يبردارهـا  نیب

مثبت، اگـر   همبستگیآن دو صفت  نیدرجه باشد، ب 90کمتر از 

 90 هیـ و اگر زاو یمنف همبستگیدرجه باشد،  90از  شتریب هیزاو

وجود ندارد. بر اسـاس   همبستگیآن دو صفت  نیدرجه باشد، ب

صفت، صفات وزن هزاردانه،  -پیژنوت پالتيبا يبردار شینما

را بـا   یمثبت همبستگیطر طبق، تعداد دانه در طبق و قطر ساقه ق
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  آفتابگردانآل در هاي مورد مطالعه با ژنوتیپ ایدهبراي مقایسه ژنوتیپ پالتيبا شی. نما2شکل 

  .)دشومراجعه  1به جدول  هاپینام ژنوت افتنی يبرا(

  

 يهـا افتـه ی) کـه در توافـق بـا    3عملکرد دانه نشان دادند (شکل 

 بی). مثبـت بـودن ضـر   39و  17، 9، 5گران است (هشپژو ریسا

ر آن اسـت کـه بـا    گقطر ساقه با عملکـرد دانـه نشـان    همبستگی

داشته است. با توجه بـه   شیقطر ساقه، عملکرد دانه افزا شیافزا

ـ ن مـواد مـورد   کننده رهیکه قطر ساقه اندام ذخنیا  آفتـابگردان  ازی

ـ از طر یکـاف  ییغذا موادباشد  شتریب ساقه قطر چه هر است،  قی

و موجب خواهد شد کـه   دهیو دانه رس ییهوا يهاساقه به اندام

مثبـت و   همبستگی نی)، بنابرا40( ابدی شیپر افزا يهاتعداد دانه

 نیـ و ا سـت یصفت با عملکـرد دانـه، دور از انتظـار ن    نیا يباال

 یاهـان یداشـتن عملکـرد دانـه بـاال، بـه گ      يکه برا دهدینشان م

عملکرد دانـه   نیاست. ب ازیمناسب، ن یشیا قدرت روو ب دتنومن

). قطر 3وجود داشت (شکل  یمثبت همبستگیبا صفت قطر طبق 

بـر عملکـرد دانـه در آفتـابگردان محسـوب       مؤثرطبق از عوامل 

تعـداد   شیمنجـر بـه افـزا    توانـد یقطر طبـق مـ   شی. افزاشودیم

 شیزاافـ  جهیتشده در طبق، وزن هزاردانه و درن لیهاي تشکدانه

 همبسـتگی خود  شی) در آزما8و همکاران ( ای. باراشودعملکرد 

قطر طبق با تعـداد دانـه در طبـق، وزن هزاردانـه و      نیرا ب یمثبت

پـژوهش حاضـر    جیعملکرد دانه مشاهده کردند که موافق با نتـا 

را  يادیمثبت و ز همبستگی زی) ن32و گونسوك ( کینسیبود. س

کردند کـه در   انیش دادند و بدانه گزار دقطر طبق و عملکر نیب

را بـر مبنـاي    نشیگـز  تـوان یمـ  آفتابگردان هايپیژنوت نشیگز

عملکرد دانه با صفات تعداد دانه  نیصفت قطر طبق انجام داد. ب

وجـود داشـت (شـکل     یمثبت همبستگیدر طبق و وزن هزاردانه 

 لکردعم ي). صفات تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه از اجزا3

 ییبه نسـبت بـاال   ريیپذو توارث شوندیم محسوب انآفتابگرد

 یصفات ممکن اسـت راهـ   نیبر اساس ا نشیگز نیدارند، بنابرا

ـ بـراي غربــال کـردن جوامــع گ   عیمطمـئن و ســر  و بهبــود  یاهی

گزارش کردنـد کـه    زی) ن18و همکاران ( یعملکرد باشد. مقدس

ـ   یصلتعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه، اجزاي ا ه عملکـرد دان

  .شوندیآفتابگردان محسوب م
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  آفتابگردانهاي پالت ژنوتیپ. نمایش برداري باي3شکل 

PH ،ارتفاع بوته :DGH ،ارتفاع طبق از سطح زمین :SD ،قطر ساقه :LL ،طول برگ :LW ،عرض برگ :LN ،تعداد برگ :PL دمبرگ: طول ،DTF :

: تعداد روز تا DTR: تعداد روز تا پایان گلدهی، DTEOF: تعداد روز تا گلدهی، DTEدهی، : تعداد روز تا غنچهDTBتعداد روز تا سبز شدن، 

  : عملکرد دانهSY: وزن هزار دانه، TSW: تعداد دانه در طبق، SNPH: قطر طبق، HD: عرض دانه، SW: طول دانه، SLرسیدگی، 

  .)مراجعه شود 1ها به جدول براي یافتن نام ژنوتیپ(

  

رد دانه با صفات طول برگ، عـرض  عملک همبستگیبودن  مثبت

 شیر آن است که با افزاگنشان زی) ن3برگ و طول دمبرگ (شکل 

داشـته   شیافـزا  زین دانه عملکرد ،آفتابگردانشاخص سطح برگ 

 ییهااندام يفتوسنتز تیکه دانه، حاصل فعالنیاست. با توجه به ا

صفات با  نیا يمثبت و باال همبستگی نیمانند برگ است، بنابرا

 يکـه بـرا   دهدینشان م نیو ا ستیملکرد دانه، دور از انتظار نع

بـا شـاخص سـطح بـرگ      یاهـان یداشتن عملکرد دانه باال، بـه گ 

 نیمثبت ب همبستگی يگرید يهااست. در پژوهش ازیمناسب، ن

 دانـه  عملکـرد  با دمبرگصفات طول برگ، عرض برگ و طول 

توافق بـا   ) که در41و  39، 2شده است ( ارشگز آفتابگردان در

تعـداد   ،یدهـ صفات تعداد روز تا غنچه نیپژوهش حاضر بود. ب

ـ تعداد روز تا پا ،یدهروز تا گل و تعـداد روز تـا    یدهـ گـل  انی

) که موافق 3وجود داشت (شکل  یمثبت يهاهمبستگی یدگیرس

)، 23و همکـاران (  ی)، رانـ 20و همکـاران (  پورینب يهاافتهیبا 

ــفهالنی (  ــدینی اسـ ــا) و بار1عابـ ــاران ( ایـ ــود. 8و همکـ ) بـ

و صفات  یکیصفات فنولوژ نیب داریمثبت و معن يهاهمبستگی

و  نیمانند ارتفاع بوته، ارتفـاع طبـق از سـطح زمـ     یکیمورفولوژ

 یشـ یبلندتر طـول دوره رو  يهاکه بوته دهدیقطر ساقه نشان م

و همکاران  یابوالقاسم رشاند، که در توافق با گزاداشته يشتریب

) 33و چنــدر ( نگی) و ســ41( زادهشیــفــرد و درویئای)، ضــ2(

 یشــیکــه طــول دوره رو ییهــاپیــژنوت ،آفتــابگرداناســت. در 

 شـوند، یمـ  هاپیژنوت هیمعمول بلندتر از بق طوربهدارند  يشتریب

). 10( ابـد ییادامه مـ  یها تا زمان گلدهشدن بوته لیچرا که طو

 یکیفنولـوژ قطر ساقه و صفات  نیب داریو معن بتمث همبستگی
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ـ تنومندتر کـه ذخ  يهاکه بوته دهدینشان م دارنـد،   يشـتر یب رهی

دارند که مطابق بـا گـزارش بـرت و     يشتریب یدهطول دوره گل

  ) است.10همکاران (

عملکرد دانه با صفات ارتفـاع بوتـه و    همبستگیبودن  یمنف

مطلب اسـت   نیا گرانیب زی) ن3(شکل  نیارتفاع طبق از سطح زم

ـ ن دانـه  عملکـرد  ،آفتابگردانرتفاع بوته که با کاهش ا  شیافـزا  زی

داشـتن   يگرفـت کـه بـرا    جـه ینت تـوان یم نیداشته است. بنابرا

است. بـا توجـه    ازیکم، ن رتفاعبا ا ییهاعملکرد دانه باال، به بوته

کـاهش   قیـ که بهبود عملکرد دانـه از طر  رسدینظر مبه جیبه نتا

مواد بـه بخـش    شتریقال بآن انت جهیبوده که نت یارتفاع بوته عمل

 گـر یاسـت. از طـرف د   یشیها) نسبت به بخش رو(دانه یشیزا

 همچنـین . کننـد یرا آسان م زهیپاکوتاه برداشت مکان يهاپیژنوت

تعـداد   ،یدهـ تعداد روز تا غنچه نیب یمنف همبستگیبه  توجهبا 

با عملکرد دانـه (شـکل    یدگیو تعداد روز تا رس یدهروز تا گل

عملکرد دانه  ،یدگیحتمال داد که با کاهش دوره رسا توانی) م3

و رطوبـت آخـر    یداشته است. با توجه بـه بارنـدگ   شیافزا اهیگ

صفات  یمنف همبستگی هفصل در نقاط شمال کشور و با توجه ب

گرفت کـه   جهینت توانیم ،آفتابگردانبا عملکرد دانه  یکیفنولوژ

ـ با عملکرد بـاال با  يهاپیداشتن ژنوت يبرا دنبـال توسـعه   بـه  دی

هاي تولیـد را  زودرسی هزینه یزودرس بود. از طرف يهاپیژنوت

 همچنـین . دهدیعلت کوتاه شدن طول دوره کاشت، کاهش مبه

برداشت محصول تأثیر مثبت در سیستم تولید  دورهکاهش طول 

 یصـفت زودرسـ   توانیموضوع م نیمحصول دارد. با توجه به ا

ارقـام   ينژادقل در جهت بهشاخص انتخاب مست کی عنوانبهرا 

  .گرفت درنظر آفتابگردانمختلف 

صفت، طـول   -پیژنوت يدر نمودار بردار گریمهم د یژگیو

بردار مربوط به هر صفت است. طول بردار هر صفت، انحـراف  

که این انحراف معیـار توانـایی    دهدیمعیار درونی آن را نشان م

طـول بـردار    بـا  يهـا ). صفت36دهد (تمایز صفت را نشان می

 زیتمــا تیــابلق جــهیو درنت شــتریب اریــبلنــدتر داراي انحــراف مع

 زیتما تیمهم هر صفت، قابل هايیژگیاز و یکیهستند.  شتريیب

 یخـوب  زیتما تیکه قابل ییهاي که صفتطوربهآن صفت است 

ارائـه   هـا پیـ در مـورد ژنوت  ديیاطالعات مف توانندیندارند، نم

ـ ) نشـان داد کـه در م  3ت (شکل پالکنند. بررسی نمودار باي  انی

طبق، طول برگ، عرض بـرگ،   قطرصفات مورد مطالعه، صفات 

تعـداد روز تـا    ،یدهغنچه تا روز تعداد ساقه، قطر ،دمبرگطول 

ارتفاع بوته و ارتفـاع طبـق    ،یدهگل انیتعداد روز تا پا ،یدهگل

در  تواننـد یقـدرت تمـایز بیشـتري داشـتند و مـ      نیاز سطح زم

ـ  یبررس يهاشیآزما  یمـورد بررسـ   يهـا پیـ ژنوت نیارقام در ب

صـفات   همبستگی پالتيکنند. از نمودار با جادیا یطلوبم زیتما

ـ یارتباط صفات در بـادام زم  یابیبه منظور ارز ) و توتـون  22( ین

  استفاده شده است. زی) ن21(

  

  آلدهیصفت ا نییتع

 انزیـ صـفات، م  پـالت يمهم نمودار با هايیژگیاز و گرید یکی

صفات مورد مطالعه اسـت. صـفات را بـر     یندگینما ای گريانیب

کننـد.  بنـدي مـی  رتبـه  یآل فرضـ مبناي فاصله آنها از صفت ایده

ـ قابل نیشـتر یاسـت کـه داراي ب   یصـفت  یفرض آلدهیصفت ا  تی

 رمتحدالمرکزیدوا رکزدر م یبوده و از نظر مکان زیو تما يبیانگر

بـردار هـر صـفت و محـور      نیب هی). زاو36پالت قرار دارد (باي

 صیبراي تشـخ  ی) شاخصیمختصات صفت متوسط (محور افق

 تـر کوچـک  هیـ زاو نیـ صفت است. هر چه ا کی يبیانگر زانیم

 نـده یبـوده و صـفت مـورد نظـر نما     شـتر یب يبیانگر زانیم باشد

بـود. اگـر صـفات مـورد      خواهـد بهتري از صفات مورد مطالعه 

 هـا پیـ ژنوت یابیـ رزو ا صیتشـخ  يبـرا  یخـوب  ندهیمطالعه، نما

 يهاپیدرباره ژنوت يانباشند، ممکن است اطالعات گمراه کننده

 یآل صـفت ارائه دهند. بنـابراین، یـک صـفت ایـده     شیمورد آزما

نماینده بقیه صفات آزمـایش باشـد و    عنوانبه تواندیاست که م

ـ ). در ا22ها اسـت ( توانایی تمایز ژنوتیپ بیشترینداراي  زین  نی

آل صـفت بـه صـفت ایـده     نیترکیطر ساقه نزدصفت ق یبررس

) و به دلیل داشتن طـول بـردار بلنـدتر کـه     4بوده (شکل  یفرض

 ،اسـت  شـتر یتوانایی تمایز خوب و نیز قدرت نمایندگی ب بیانگر

برتــر  هــايپیــژنوت نشیگــز بــرايصــفت مطلــوب  عنــوانبــه

  .  شودیم یمعرف آفتابگردان
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  یکل يریگجهینت

ررسی روابط متقابل میان صفات و انتخاب ب يمطالعه برا نیا در

 روش از آفتـابگردان برتر از لحاظ چنـد صـفت در    يهاژنوتیپ

نشـان داد کـه ایـن     جیصفت استفاده شد. نتا -پیژنوت پالتيبا

 يمناسـب بـرا   يابزار ،يدوبعد يرسم نمودارها قیروش از طر

 و مقایسـه  ارزیابی، چنینبررسی روابط متقابل میان صفات و هم

مختلف آفتـابگردان از لحـاظ چنـد صـفت      يهاپیژنوت خابانت

صفت نشـان داد کـه صـفات وزن     -پیژنوت يبردار شیبود. نما

هزار دانه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، قطر ساقه، طـول بـرگ،   

را با عملکـرد دانـه    یمثبت همبستگی دمبرگعرض برگ و طول 

 یکیولـوژ صـفات فن  نیب یمنف همبستگینشان دادند. با توجه به 

تعـداد روز تـا    ،یدهـ تعداد روز تا گل ،یده(تعداد روز تا غنچه

گرفت که  جهینت توانی) و ارتفاع بوته با عملکرد دانه، میدگیرس

دنبال توسـعه  به دیبا عملکرد دانه باال با يهاپیداشتن ژنوت يبرا

 شیج نمـا ینتـا  همچنـین زودرس و پاکوتـاه بـود.    يهـا پیژنوت

مـورد   يهـا پیـ ژنوت انیـ نشان داد که در م پالتيبا یچندضلع

 نیترو مناسب نیترمطلوب 19و  5شماره  يهاپیژنوت ،یبررس

عملکرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد بودنـد.   يبرا هاپیژنوت

ـ ا پیـ ژنوت پالتياساس با بر ـ ن یفرضـ  آلدهی  يهـا پیـ ژنوت زی

مـه  از نظـر ه  هاپیژنوت نیترمناسب عنوانبه 10، و 2، 3شماره 

 همچنـین شـدند.   ییمطالعـه شناسـا   نیدر ا یصفات مورد بررس

صفت قطر سـاقه   آل،دهیصفت ا پالتينمودار با جیبراساس نتا

 هايیرا نشان داده و براي انجام بررس يبیانگرو  زیتما نیشتریب

صـفت   نیتـر مناسـب  عنـوان بـه آفتابگردان  يهاپیژنوت سهیمقا
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Abstract 

Sunflower is an important crop that its oil has high nutritional and economic value. In this study, genotype-trait biplot 
method was used to study interrelationships between different traits and new sunflower hybrids. For this study, 24 new 
sunflower hybrids along with Golsa cultivar were evaluated in a simple lattice design with two replications in Gorgan 
Agriculture Research Station, Gorgan, north of Iran, during 2020 cropping season. The results showed that thousand 
seed weight, head diameter, seed number per head, stem diameter, leaf length, leaf width and petiole length had a 
positive correlation with seed yield. Also, a negative correlation was observed between seed yield and phonological 
traits and plant height. Therefore, it can be concluded that improving seed yield may simultaneously lead to improve in 
the early maturity and dwarfism. Based on biplot polygon view, the genotypes No. 5 and 19 had superior characteristics 
in terms of seed yield and its attributes. Also, based on a hypothetical ideal genotype biplot, the genotypes No. 3, 2 and 
10 outranked the other genotypes in terms of all examined traits. A majority of the examined traits had high 
discriminating ability and were able to show differences between genotypes. The stem diameter was the nearest trait to 
an ideal trait and, therefore, it has the highest discriminating ability and representativeness. 
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