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 يناپارامتر يارهایآفتابگردان با استفاده از مع يهاپیدانه ژنوتعملکرد  يداریپا یابیارز

  

، 5ياحمد کالنتر احمد دی، س4يدیباهیس ی، اسداهللا زارع3، سید عباسعلی اندرخور*2زادهیقل ریام ،1يغفار يمهد

  7زادییو عباس رضا 6یعتیفرناز شر

  

  )26/4/1400 رش:یپذ خی؛ تار 19/3/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

. باشـد  مفیـد  بـاال  عملکـرد  پتانسـیل  بـا  و پایدار هايژنوتیپ شناسایی در تواندمی مختلف، محیطی شرایط در آفتابگردان هايژنوتیپ ارزیابی

 چهـار  در فـرخ  و شـمس  قاسم، گلسا، رقم چهار همراهبه جدید هیبرید یازده تعداد آفتابگردان، هايژنوتیپ عملکرد پایداري يمطالعه منظوربه

) 99- 1397( زراعـی  سـال  دو بـا چهـار تکـرار در    تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در دزفول و کرمانشاه کرج، ساري، تحقیقاتی ایستگاه

اثـر   بـودن  دارمعنی .بود دارمعنی محیط×  ژنوتیپ اثر متقابل و ژنوتیپ محیط، اثر که داد نشان دانه عملکرد مرکب تجزیه نتایج. شدند ارزیابی

. داشـت  وجـود  هاژنوتیپ پایداري تجزیه امکان رو،این از بود، مختلف هايمحیط در هاژنوتیپ متفاوت واکنش بیانگر محیط،×  ژنوتیپ متقابل

 ناپایـداري  هـاي آماره ههم رتبه میانگین اساس بر. داد قرار اصلی گروه سه در را آفتابگردان هايژنوتیپ ناپارامتري، هايآماره ايخوشه تجزیه

 بیشـترین  بـا  9و  12 ،11، 1شـماره  هاي ژنوتیپ و پایدارترین عنوانبه رتبه میانگین مقادیر کمترین با 14و  5شماره  هايژنوتیپ مطالعه، مورد

 و Si، (2)NPi(6) ناپارامتري هايآماره که داد نشان نتایج همچنین. شدند از نظر عملکرد دانه شناسایی هاژنوتیپ ناپایدارترین عنوانبه رتبه میانگین
(4)NPi بـا  پایـدار  هـاي ژنوتیـپ  گزینش براي هاروش این از استفاده رواز این داشتند، رابطه پایداري دینامیک مفهوم و دانه عملکرد میانگین با 

 باال، عمومی پایداري و هکتار در کیلوگرم 3355 دانه عملکرد میانگین با 5شماره  ژنوتیپ مجموع، در. است مناسب آفتابگردان در باال عملکرد

  .شود استفاده باال پایداري و عملکرد پتانسیل با جدید رقم تولید جهت آینده اصالحی مطالعات در تواندمی که بود آزمایش این برتر هیبرید
  

  

  

  ، هیبریدايتجزیه خوشه ،يداریپا هیمحیط، تجز× اثر متقابل ژنوتیپ  :يدیکل يهاواژه

 
  

  

 رانیکشاورزي، کرج، ا جیآموزش و ترو قات،ینهال و بذر، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیمؤسسه تحق ،یروغن يهادانه قاتیبخش تحق و استادیار اریدانشترتیب . به6و 1

گرگـان،   ،يکشـاورز  جیآموزش و تـرو  قات،یتحق استان گلستان، سازمان یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق اریاستاد. 2

 رانیا

 ،يکشـاورز  جیآمـوزش و تـرو   قـات، یاسـتان مازنـدران، سـازمان تحق    یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق اریاستاد .3

 رانیا ،يسار

آمـوزش و   قـات، یاستان کرمانشاه، سازمان تحق یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یغو با یعلوم زراع قاتیبخش تحق و دانشیار اریاستادترتیب به. 7و  4

  رانیکرمانشاه، ا ،يکشاورز جیترو

  رانیا دزفول، ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق آباد،یصف یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق اریاستاد .5

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

انرژي هستند.  نیمنابع تأم نیترپس از غالت مهم یهاي روغندانه

از  یکـ ی) Helianthus annuus L.( یبا نام علم یآفتابگردان زراع

 ا،یکشـت بعـد از سـو    ریـ است که از نظر سطح ز یروغن يهادانه

ـ   اهیـ گ نیعنـوان پنجمـ  بـه  ینینبه و بادام زمکلزا، پ در  یدانـه روغن

ـ دل). روغن آفتابگردان بـه 1طرح است (سراسر جهان م داشـتن   لی

ـ فیفـراوان و فقـدان کلسـترول از ک    راشـباع یچرب غ دهايیاس  تی

ـ ). با توجه به ا4برخوردار است ( ییباال خـاص،   يهـا یژگـ یو نی

ـ آفتـابگردان در کشـور با   دیتول ـ ی شیافـزا  دی ـ دل. بـه داب وجـود   لی

از راه  یکـ ی ،یزراعـ  يهـا نیزمـ  تیو محـدود  بیمحصوالت رق

ـ تول شیافزا درموثر  يهاحل عملکـرد در   شیآفتـابگردان، افـزا   دی

 نیپرمحصول خواهد بود. بنـابرا  يهاپیواحد سطح با کشت ژنوت

بـا   يهـا پیژنوت دیدنبال اصالح و تولبه دینژادگران آفتابگردان بابه

  باشند. داریاال و پاعملکرد دانه ب

 يهـا پیـ ژنوت يکه هنگـام آزادسـاز   یمسائل نیتراز مهم یکی

 یعلمـ  لیعملکرد و تحل يداریاست، بحث پا تیاهم زیحا دیجد

. اسـت دارد،  یاهیـ گ يهـا پیـ ژنوت يرو طیکه مح ياثر یو اصول

ـ از تغ یعملکرد بـه حـداقل خسـارت ناشـ     يداریپا آب و  راتیی

عملکـرد   تیـ ظرف وزدر بر یاهیگ ياهپیژنوت ییو به توانا ییهوا

). کشـت  9( شـود یگفتـه مـ   هـا طیاز مح ياخود در دامنه گسترده

ـ پا نیـی مختلف باعـث تع  يهاها و سالدر مکان هاپیژنوت  يداری

ـ با اثر متقابل ژنوت يهاپیعملکرد شده و ژنوت کمتـر   طیمحـ ×  پی

 دهیـ چیباعث پ طیمح×  پی. وجود اثر متقابل ژنوتشوندیانتخاب م

شـده   ينژادهاي بهروش ییو کاهش کارآ هاپیوتژن یابیشدن ارز

اصـالح شـده را کـاهش     هـاي پیو سودمندي وسعت کشت ژنوت

ـ اثـر متقابـل ژنوت   یبررسـ  نی). بنـابرا 3( دهـد یم در  طیمحـ ×  پی

  .  رسدینظر مبه يمهم و ضرور اریبس ينژادبه يهابرنامه

محـیط و  × یپ براي مطالعه اثر متقابل ژنوت یمختلف هايروش

به کار برده شده است که از آن جمله  داریهاي پاژنوتیپ ییشناسا

 يهاو روش رهیو چند متغ رهیتک متغ يپارامتر يهاروش توانیم

بـه   يناپارامتر يآمار يهاروش ان،یم نیرا نام برد. در ا يناپارامتر

و  یعدم استفاده از کل اطالعـات کمـ   چونهم یبیرغم داشتن معا

نداشـتن بـه نرمـال     ازین لیدلبه ها،نیتخم يبازه يودن پهناب عیوس

 نیو همچنـ  یشـ یآزما يخطاها انسیوار یکنواختیها و بودن داده

ـ پـرت، اطالعـات مف   يهاحساس نبودن به خطا و داده را در  يدی

 اریـ در اخت طمحی× و اثر متقابل ژنوتیپ  یپیفنوت يریرپذییمورد تغ

). 24و  22، 20، 16( دهنـد یگران اصالح نباتـات قـرار مـ   پژوهش

عـدم   نیچنـ و هم جیآسان نتا ریو تفس لیتحل ه،یتجز نیعالوه بر ا

ـ بـه حـذف    ارهـا یمع تیحساس از  یاضـافه نمـودن تعـداد کمـ     ای

محسـوب   يناپـارامتر  يهـا روش يهـا تیـ مز گریز دا هاپیژنوت

  ).16( شوندیم

(3) ,هاي هانآماره مانند هاي ناپارامتريروش از
i, S(2)

iS, 
(1)

iS

(6)
iS  )10  (4)هاي تنارازو)، آماره23و

i, NP(3)
i, NP(2)

i, NP(1)
iNP 

 ،)25(عدس  ) درKR( )14و آماره پایداري مجموع رتبه ( )30(

)، جـو  6فسـتوکا (  ،)24و  21، 3( )، کلـزا 22)، یونجه (7نخود (

 بـراي  )15و گنـدم دوروم (   )20(سیب زمینی  ،)32و  31، 18(

 هـاي ژنوتیـپ  شناسـایی  و محـیط ×  نوتیـپ ژ متقابل اثر مطالعه

هدف از اجراي این پژوهش، بررسـی   .است شده پایدار استفاده

تعیین روابط بین این معیارها و  ،پایداري عملکرد دانه آفتابگردان

 بـا هاي پایدار با عملکـرد دانـه بـاال    در نهایت شناسایی ژنوتیپ

  بود.ناپارامتري  هايروش از استفاده

  

  اهو روش مواد

همـراه ارقـام   آفتابگردان به دیجد دیبریه 11پژوهش تعداد  نیا در

ــرخ در ا  ــژوهش يهــاســتگاهیگلســا، قاســم، شــمس و ف ــاپ  يه

کرمانشـاه و دزفـول در    ،يکـرج، سـار   یعـ یو منابع طب يکشاورز

هاي کامل تصادفی با چهار تکـرار بـه مـدت دو    قالب طرح بلوك

 هـا پیژنوت أمبد وم شدند. نا یابی) ارز1398و  1399سال زراعی (

در  شیمناطق اجراي آزما یمیمشخصات اقل یو برخ 1جدول در 

ـ  انیب 2جدول  (نـوع طـرح    یو زراعـ  یشده است. مشخصات فن

نحــوه کاشــت، داشــت و برداشــت) هشــت آزمــایش  ،یشــیآزما

ـ بـود و ژنوت  کسـان یمنـاطق   هی(محیط) این طرح در کل بـه   هـا پی

شـامل   نیزمـ  هیته اتیملععنوان عامل ثابت در نظر گرفته شدند. 

  هـا) و مالـه (جهـت    (جهـت خـرد کـردن کلوخـه     سـک یشخم، د
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  یآفتابگردان مورد بررس يهاپیژنوت أ. شماره، نام و مبد1جدول 

  شماره کد نام/شجره منشاء

 RGK25×AGK330 G1  1 ایران

 RGK15×AGK376 G2 2 ایران

 RGK15×AGK370 G3 3 ایران

 RGK15×AGK358 G4 4 ایران

 RGK111×AGK32 G5 5 رانای

 RGK21×AGK2 G6 6 ایران

 RGKo54×AGKo60 G7 7 ایران

 RGK15×AGK1221 G8 8 ایران

 RGK21×AGKo42 G9 9 ایران

 RGK111×AGK78 G10 10 ایران

 RGK24×AGK370 G11 11 ایران

 G12 12 گلسا ایران

 G13 13 قاسم ایران

 G14 14 شمس ایران

 G15 15 فرخ ایران

 

  قیتحق نیمورد مطالعه در ا يهاطیمح یمیاقل اتی. خصوص2 جدول

  متوسط بارندگی ساالنه 

 متر)(میلی

  ارتفاع از سطح دریا

 (متر)

  عرض جغرافیایی

 (درجه دقیقه)

  طول جغرافیایی

 (درجه دقیقه)
 کد مکان فصل رشدي

300 1312 35º 56΄ 50º 54΄ 
 Krj19 کرج 1398

 Krj20 کرج 1399

650 29 36º 14 ΄ 53º 10΄ 
 Sa19 ساري 1398

 Sa20 ساري 1399

468 1346 34º 08΄ 47º 26΄ 
 Krm19 کرمانشاه 1398

 Krm20 کرمانشاه 1399

319 82 32º 22΄ 48º 32΄ 
 Dez19 دزفول 1398

 Dez20 دزفول 1399

  

شـد.   یآزمون خاك اقدام به کودده جی) بود و بر اساس نتاحیتسط

متر در نظـر گرفتـه شـد.     3کاشت به طول  خط 3هر کرت شامل 

 مـه ین ياول اسفند، منطقه سار مهیکاشت در منطقه دزفول ن خیتار

بـود.   بهشـت یدوم ارد مهیو کرمانشاه ن جدو خرداد و در مناطق کر

عدد بذر در هر کپه و بـه   3و با قرار دادن  یکشت به صورت دست

بـود کـه    يانـه به گو ياری. آبشداز هم انجام  متریسانت 25فواصل 
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با توجـه   يبعد يهاياریانجام و آب ياریروز بعد از کشت، آب کی

صـورت گرفـت. تنـک     یدر هر منطقه به صورت نشت اهیگ ازیبه ن

هـرز بـه    يهـا ها بعد از سبز شـدن و مبـارزه بـا علـف    کردن بوته

کامـل   یدگیدر دو مرحله انجام گرفت. پس از رسـ  یصورت دست

متـر از ابتـدا و    5/0ملکرد دانه، ابتدا ع يریگاندازه يمحصول، برا

حذف شـد و سـپس    هیبردن اثر حاش نیانتهاي هر خط جهت از ب

کرت برداشت شـد. پـس از خشـک شـدن کامـل،       يهاتمام بوته

هاي بـه دسـت آمـده بـا تـرازوي      شدند و دانه یکوبها خرمنبوته

به صورت عملکرد دانه در  ل،یها پس از تبد. دادهشد نیتوز قیدق

  در هکتار) محاسبه و ثبت شدند. لوگرمید سطح (کواح

  

  يآمار لیو تحل هیتجز

- آزمـون کولمـوگروف   قیـ هـا از طر آزمون نرمال بودن مانده ابتدا

 افـزار نـرم ) بـا اسـتفاده از   Kolmogorov-Smirnov( مرنوفیاسـ 

SPSS ver 20 )29(  رار گرفتنـد. سـپس آزمـون    قـ  یمورد بررسـ

انجام شـد و   هاطیواریانس مح منظور بررسی یکنواختیبارتلت به

ـ اثـر ژنوت  رفتنمرکـب بـا ثابـت گـ     انسیدر ادامه تجزیه وار و  پی

بـا توجـه بـه     F) و آزمـون  طیبودن اثر سال و مکان (مح یتصادف

انجام شد. با توجه بـه   راتییمربعات منابع تغ نیانگیم یاضیر دیام

ـ پا هیـ تجز ط،یمحـ ×  پیـ شدن اثر متقابـل ژنوت  داریمعن بـا   يداری

 يهـا . روششـد انجـام   يمختلف ناپـارامتر  يهاستفاده از روشا

(3) ,هـاي هـان   آمـاره استفاده شده شامل  يناپارامتر
i, S(2)

iS , (1)
iS

(6)
iS  )10  (3) ,هـاي تنــارازو  )، آمـاره 23و

i, NP(2)
i, NP(1)

iNP

(4)
iNP )30( ) و آماره پایداري مجموع رتبهKR( )14.يبرا ) بود 

)، ابتــدا بــا محاســبه KRمجمــوع رتبــه ( يداریــمحاسـبه آمــاره پا 

 نیکه کمتـر  یپی، به ژنوت)Shukla( )28(شوکال  يداریپا انسیوار

داده شـد و رتبـه    کیـ شـوکال را داشـت، رتبـه     يداریپا انسیوار

ـ ن گـر ید يهاپیژنوت  يدارا پیـ و سـپس بـه ژنوت   شـد  نیـی تع زی

رتبــه همــه  بیــترتداده شــد و بــه کیــعملکــرد رتبــه  نیشــتریب

دو رتبه باهم جمع  نیبر اساس عملکرد مشخص شد. ا اهپیژنوت

  مجموع رتبه به کار رفت. اریعنوان معبه حاصلو رتبه  شد

جهـت   رمنیاسـپ  يارتبـه  یهمبسـتگ  بیدر ادامه ضرا نیهمچن

عملکـرد   نیانگیو م يمختلف ناپارامتر يهاروش نیروابط ب یبررس

ـ بنـدي ژنوت منظور گروهدانه محاسبه شدند. به ز لحـاظ رتبـه   ا هـا پی

از نظـر عملکـرد    هاطیمح يبندناپارامتري و گروه داريیهاي پاآماره

) و Wardوارد ( انسیـ حـداقل وار  روشبه  ياخوشه هیدانه از تجز

انجــام محاســبات از  ياســتفاده شــد. بــرا یدوســیفاصــله اقل اریــمع

) و SAS ver 9.1 )26( ،Minitab ver 14 )19افزارهـاي آمـاري   نرم

SPSS ver 20 )29.استفاده شد (  

  

  و بحث جینتا

مرکب صفت عملکرد دانه نشـان داد کـه اثـر     انسیوار هیتجز جینتا

). 3جـدول  بـود (  داریدرصـد معنـ   کیـ محیط در سـطح احتمـال   

و اثـر   پیـ ژنوت ط،یمحاسبه درصد مجموع مربعـات سـه منبـع محـ    

درصـد   17/70ها نشان داد کـه  به مجموع آن طیمح×  پیمتقابل ژنوت

شـده اسـت.    جادیا طیعامل مح لهیوسبه هاپیعملکرد ژنوت راتییتغ

بـه   طیمحـ ×  پیـ و اثـر متقابـل ژنوت   پیـ عامل ژنوت يمقدار برا نیا

کـه  نی). بـا توجـه بـه ا   3درصد بود (جـدول   59/20و  24/9 بیترت

(ارتفـاع از   یطـ یمح يهااز عامل یعیگستره وس شیآزما يهاطیمح

) را رهیـ و نـوع خـاك و غ   یبارندگ زانیدرجه حرارت، م ا،یسطح در

قابـل   طیبـه عامـل محـ    راتییـ اختصاص عمده تغ نیبنابرا د،دارا بو

ـ ) ن13و همکارن ( چیاست. جوکوو هیتوج  40/67در آفتـابگردان   زی

 ریسـا  نیچنـ نسـبت دادنـد. هـم    طیرا بـه اثـر محـ    راتییـ درصد تغ

 گریخود در محصوالت د یطیچند مح يهاشیگران در آزماپژوهش

) و کلـزا  32و  31( و)، ج8)، گندم (27)، ذرت (12گ (گلرن لیاز قب

ـ از تغ یدرصـد قابـل تـوجه    طی) نشان دادند کـه اثـر محـ   3(  راتیی

  ها را به خود اختصاص داده است.موجود در داده

مرکب نشان داد کـه اثـر متقابـل     انسیوار هیتجز جینتا نیهمچن

بود (جـدول   داریدرصد معن کیدر سطح احتمال  طیمح×  پیژنوت

 زیـ مطالعـه ن  نیـ در ا طیمحـ ×  پیشدن اثر متقابل ژنوت داری). معن3

متفـاوت،   هـاي طیدر مح هاپیمطلب است که ژنوت نیدهنده انشان

 هـا پیژنوت نیاختالف ب گریاند. به عبارت دهاي متفاوت داشتهپاسخ

عملکرد دانـه و   داريیو پا ستین کسانی گرید یطیبه مح یطیاز مح

ـ قـرار گ  یمورد بررس دیبا طیمح×  پیوتاثر متقابل ژن هیتجز  . در ردی
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 مختلف هايمحیط در آفتابگردان هايژنوتیپ دانه عملکرد مرکب واریانس تجزیه .3جدول 

 منابع تغییرات درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات مربعات توجیه شده (درصد) مجموع

 محیط 7  9/250746112 3/35820873** 17/70

 تکرار درون محیط 24 4/37222171 8/1550923 

 ژنوتیپ 14 3/33037623 2/2359830** 24/9

 محیط ×ژنوتیپ  98 9/73582266 5/750839** 59/20

 خطا 336 1/40136032 5/119452 

 کل 479 6/434724206  

  درصد یکدار در سطح احتمال معنی **

  

ژنوتیپ آفتابگردان مورد  15هاي مختلف ناپارامتري براي از آزمونمحیط با استفاده × ل ژنوتیپ . آنالیز اثر متقاب4جدول 

  محیط 8بررسی در 

  هاآماره درجه آزادي دو- کاي آماره مقدار

**39/355  98 Hildebrand 

**27/221 98 Kubinger 

**70/158 98 Laan-Kroon 

  درصد یکدار در سطح احتمال معنی **

 
از نـوع   طیمحـ ×  پیژنوتتقابل یک برنامه اصالحی هنگامی که اثر م

تــوان از آن باشــد، مــی )interaction Non-crossoverغیرمتقــاطع (

گرفت. اما اگر اثـر   میکرد و تنها بر پایه عملکرد تصم یچشم پوش

ـ ) باشـد، با Crossover interactionمتقابل از نوع متقـاطع (  اثـر   دی

ر نظـر  طـور همزمـان د  همحیط را ب× ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ 

). 33و  8و نبایــد فقــط اثــر ژنوتیــپ را در نظــر گرفــت ( گرفــت

ــاروش ــارامتر يه  Laan-Kroonو  Hildebrand ،Kubinger يناپ

طع دارنـد.  اقتقابلیت باالیی در تشخیص اثر متقابل غیرمتقاطع از م

وجـود اثـر    صیتشـخ  يبرا Kubingerو  Hildebrand يهاروش

اثر متقابل  صیتشخ يبرا Laan-Kroonمتقابل غیرمتقاطع و روش 

محیط × اثر متقابل ژنوتیپ  هیتجز جی). نتا11متقاطع کاربرد دارد (

آورده شـده اسـت.    4جـدول  شـده در   ادی يهاروشاز با استفاده 

شدن هر سـه آزمـون از وجـود هـر دو نـوع اثـر متقابـل         داریمعن

ـ ترت نیداشت. به ا تیحکا طیو مح پیژنوت ـ اهم بی  یبررسـ  تی

. شـود یآفتابگردان دوچنـدان مـ   يهاپیژنوتکرد دانه عمل يداریپا

ــون ــتفاده از آزم ــااس ــارامتر يه و  Hildebrand ،Kubinger( يناپ

Laan-Kroon7)، نخـود ( 3)، کلـزا ( 2جو ( لیاز قب یاهانی) در گ ،(

وجـود اثـر متقابـل     نیـی تع ي) بـرا 25) و عـدس ( 17گندم نـان ( 

  .تغیرمتقاطع و متقاطع گزارش شده اس

نشـان   يها و نه آماره ناپـارامتر انگین عملکرد ژنوتیپمی نتایج

اي بـین  مورد بررسی در دامنه يهاپیداد که میانگین عملکرد ژنوت

 رییـ کیلوگرم در هکتـار در تغ  2786با میانگین کل  3355تا  2407

ـ بود. ژنوت ترتیـب کمتـرین و بیشـترین    بـه  5و  9شـماره   يهـا پی

ــه را تول ــعملکــرد دان ــد ( دی ــانگین عملکــرد 5جــدول کردن ). می

نیز از میانگین عملکـرد کـل    14و  8، 6، 3، 1شماره  يهاپیژنوت

در  یمورد بررس يناپارامتر يهابیشتر بود. بر اساس آماره شیآزما

 هـاي پیـ عنوان ژنوتبه ریمقاد نیتربا کم هايپیپژوهش، ژنوت نیا

(1)هـاي  آمـاره . بـر اسـاس   شـدند در نظر گرفتـه   داریپا
iS  (2)و

iS 

عنــوان بــه ریمقــاد نیبــا کمتــر 15و  14، 7شــماره  هــايپیــوتژن

  ریمقـاد  نیشـتر یبـا ب  12و  11، 1شماره  هايپیو ژنوت نیدارتریپا
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 (رنگی در نسخه الکترونیک) هاي پایداري ناپارامتريژنوتیپ آفتابگردان بر اساس آماره 15. تجزیه کالستر 1شکل 

 
شـدند.   ییشناسا هاپیژنوت نیدارتریعنوان ناپابه ادشدهیهاي آماره

(3)هاي آمارهبر اساس  نیهمچن
iS  (6)و

iS و  5شـماره   هايپیژنوت

عملکرد  يشناخته شدند که دارا هاپیژنوت نیدارتریپا نعنوابه 14

 ).5(جـدول  بودند  هاپیعملکرد کل ژنوت نیانگیباالتر از م يدانه

(1)بر اساس آماره 
iNP 9و  7، 15، 13ماره شـ  يهاپیژنوت توانیم 

بـر اسـاس    کهیکرد، در حال یمعرف داریپا يهاپیعنوان ژنوترا به

ــاره  )2(آم
iNPــ، ژنوت ــاپی ــماره يه ــه 14و  4، 8، 5 ش ــوان ب عن

ـ پا یشناخته شدند. بررس هاپیژنوت نیدارتریپا  هـا پیـ ژنوت يداری

)3( نشــان داد کــه دو آمــاره  
iNP  4(و(

iNP  ییاز نظــر شناســا 

ـ داشتند. بر اسـاس ا  یمشابه بایتقر جینتا داریپا يهاپیژنوت دو  نی

ـ پا يهاپیبه عنوان ژنوت 14و  8، 5شماره  يهاپیآماره، ژنوت دار ی

  ).5شدند (جدول  یمعرف

 يگـر ید اریـ عنـوان مع ) بـه KRمجمـوع رتبـه (   يداریپا آماره

ـ ) ارا14توسـط کنـگ (   هـا پیـ ژنوت يداریپا نییجهت تع شـده   هئ

عنـوان  بـه  KRمقـدار   نیبا کمتـر  هايپیاساس ژنوت نیاست. بر ا

ـ . بـر اسـاس ا  شـوند یشناخته مـ  هاپیژنوت نیدارتریپا  ار،یـ مع نی

بـه عنـوان    ریمقـاد  نیبا کمتـر  15و  14، 8، 5شماره  هايپیژنوت

مقدار  نیشتریبا ب 12و  11، 9، 1شماره  هايپیو ژنوت نیدارتریپا

طـور  شدند. بـه  ییشناسا هاپیژنوت نیدارتریعنوان ناپابه آماره نیا

هـاي ناپـارامتري   ) همـه آمـاره  ASRرتبـه (  نیانگیبر اساس م یکل

 نیبـا داشـتن کمتـر    14و  5شـماره   هـاي پیـ مورد مطالعـه، ژنوت 

بـا   9و  12، 11، 1شـماره   يهاپیو ژنوت نیدارتریرتبه، پا نیانگیم

ـ رتبـه، ناپا  نیانگیـ م نیشـتر یداشتن ب بودنـد   هـا پیـ ژنوت نیدارتری

) در ASRرتبـه (  نیانگیشاخص م جینتا دییظور تامن). به5(جدول 

 يهـا بـر اسـاس آمـاره    ياخوشـه  هیـ تجز هـا، پیـ ژنوت يبندگروه

در  هـا پیـ ژنوت يبنـد گروه جیاانجام گرفت. نت يناپارامتر يداریپا

 )Cluster Iگـروه اول (  يهاپیداده شده است. ژنوت شینما 1شکل 

ــ ــامل ژنوتش ــاپی ــد  9و  12، 11، 1شــماره  يه ــه دارا بودن  يک

 لـوگرم یک 2683عملکرد دانه ( نیانگی) باال و مASRرتبه ( نیانگیم

 2786( هـا پیـ عملکرد کل ژنوت نیانگیدر هکتار) کمتر نسبت به م

عنـوان  گروه اول به يهاپیژنوت نیلوگرم در هکتار) بودند. بنابرایک

شـناخته شـدند. در گـروه     داریو ناپا نییبا عملکرد پا يهاپیژنوت

و  4، 8، 3، 15، 7، 10، 6، 2شماره  يهاپی) ژنوتCluster IIدوم (

) و ASRرتبـه (  نیانگیـ متوسط م ریمقاد يقرار گرفتند که دارا 13

در هکتار) کمتر نسـبت بـه    لوگرمیک 2760( نهعملکرد دا نیانگیم

در هکتار) بودنـد   لوگرمیک 2786( هاپیعملکرد کل ژنوت نیانگیم

 هـاي پیـ محسوب شدند. ژنوت داریپا مهین يهاپیعنوان ژنوتو به

بـا   14و  5شـماره   يهـا پیـ ) شـامل ژنوت Cluster IIIگروه سوم (

 لـوگرم یک 3158عملکرد ( نیانگی) و مASRرتبه ( نیانگیم نیکمتر

  هـا پیـ عملکـرد کـل ژنوت   نیانگیـ در هکتار) بـاالتر نسـبت بـه م   



  ۱۴۰۱ بهار/ ل او/ شماره  دوازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

8  

 ناپارامتري پایداري هايآماره دانه و عملکرد اي بین میانگینضرایب همبستگی رتبه. 6جدول 

Si عملکرد دانه هاآماره
(1) Si

(2) (3)
iS Si

(6) NPi
(1) (2)

iNP NPi
(3) NPi

(4) 

Si
(1) 32/0-          

Si
(2) 42/0-  0/98**        

Si
(3) 05/0  0/90** 0/86**       

Si
(6) 0/56* 48/0  42/0  0/76**      

NPi
(1) -0/67** 0/63* 0/71** 37/0  04/0      

NPi
(2) 0/65** 08/0  03/0  41/0  0/82** 09/0-     

NPi
(3) 43/0  0/53* 48/0  0/73** 0/91** 30/0  0/78**   

NPi
(4) 0/60* 44/0  37/0  0/73** 0/98** 03/0-  0/81** 0/87**  

KR 33/0  /70** /60* 0/81** 0/84** 20/0  0/53* 0/83** 0/84** 

(1)
iS، (2)

iS، (3)
iS (6) و

iS: (1)، )23( هان و نصار و) 10( انهاي هآماره
iNP، (2)

iNP، (3)
iNP (4) و

iNP30تنارازو ( هاي: آماره ،(  

KR) ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصدبه **و  * )،14: آماره کانگ 

 
و  5شماره  هايپیژنوت نیدر هکتار) بودند. بنابرا لوگرمیک 2786(

رتبـه   نیانگیـ و م هـا پیـ ژنوتکـل   نیانگیبا عملکرد باالتر از م 14

)ASRیپایـدار و پرمحصـول معرفـ    يهـا عنوان ژنوتیپبه نیی) پا 

  .شدند

در بـروز   یاهیـ گ يهـا پیـ ژنوت ییعملکرد بـه توانـا   يداریپا

 کـر ی. بشـود یگفته م هاطیاز مح یعیعملکرد در دامنه وس تیظرف

در  يداریـ کـرده اسـت. پا   فیرا تعر یپیژنوت يداری) دو نوع پا5(

ـ اشاره دارد که وار یپی) به ژنوتیکیولوژی(ب یستیز مفهوم آن  انسی

ـ معنـا اسـت کـه ژنوت    انبـد  نیـ صفر است. ا هاطیمح انیدر م  پی

جنبـه از   نیدارد. ا هاطیمح انیدر م ريییتغ رقابلیعملکرد غ داریپا

از  اريیبسـ  کـه ی. در حـال سـت یمطلـوب ن  يدر کشاورز يداریپا

ـ ) پایکینامی(د ینژادگران مفهوم زراعبه  نشیرا جهـت گـز   داريی

مختلـف   یطـ یمح طیو با عملکرد باال در شـرا  داریپا هايپیژنوت

پاســخ  کیــ داري،یــمفهــوم پا نیــدهنــد. بــر طبــق ایمــ حیتــرج

 گـر یبه عبـارت د  ایوجود دارد  یطیمح يهابه عامل ریپذینیبشیپ

 طیپاسـخ بـه بهبـود شـرا     لیشده داراي پتانس نشیگز هايپیژنوت

ـ  یطیمح ـ    ههستند. ب هـاي  آمـاره  نیمنظـور درك بهتـر از روابـط ب

 ،یزراع ای یکیولوژیب يداریبا پاها ناپارامتري و ارتباط آن داريیپا

). بـر  6جدول محاسبه شدند ( رمنیاي اسپرتبه یهمبستگ بیضرا

 ی) همبستگSYعملکرد دانه ( نیانگیبه دست آمده، م جیاساس نتا

(6)هـاي  با آماره داريیمثبت و معن
iS ،(2)

iNP  (4)و
iNP    داشـت. بـا

(6)(پارامترهـاي گفتـه شـده     نکـه یتوجه بـه ا 
iS ،(2)

iNP  (4)و
iNP( 

عملکـرد داشـتند،    نیانگیبا م يداریمثبت معن یبستگو هم طارتبا

ـ به ا ـ ترت نی ـ ا بی ) ی(زراعـ  یکینـام یپارامترهـا داراي مفهـوم د   نی

بـا   يهـا پیژنوت نشیگز يبرا یمناسب يارهایهستند و مع داريیپا

ـ آفتابگردان هستند. عل يهاپیدر ژنوت داریکرد باال و پاعمل و  زادهی

ـ  32و همکـاران (  ی) در کلـزا و واعظـ  3همکاران (  نی) در جـو، ب

ــم ــارهعملکــرد و  نیانگی (6)هــاي آم
iS ،(2)

iNP  (4)و
iNP بیضــرا 

  گزارش کردند. داريیاي مثبت و معنرتبه یبستگمه

عملکرد دانـه   نینگایمناطق مورد مطالعه بر مبناي م يبندگروه

طـور جداگانـه در   هـر سـال بـه    يبـرا  یمورد بررسـ  يهاپیژنوت

منـاطق   جینشان داده شده است. با توجـه بـه نتـا    3و  2 يهاشکل

گروه قـرار گرفتنـد.    کیدر  شیدر هر دو سال آزما يکرج و سار

عملکرد دانـه   نیانگی) بر مبناي م(محیط شیبندي هشت آزماگروه

). گـروه اول  4شـکل  کـرد (  کیـ دو گـروه تفک را بـه   هاطیمح زین

)Cluster I هـاي  ) شامل محـیطKrj19    ،(کـرج سـال اول)Krj20 

سـال   ي(سـار  Sa20سـال اول)،   ي(سـار  Sa19(کرج سال دوم)، 

   Krm20 طی(کرمانشــاه ســال اول) بــود. ســه محــ Krm19دوم) و 
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  (رنگی در نسخه الکترونیک) در سال اول همورد مطالعه بر اساس میانگین عملکرد دان مناطقبندي گروه .2شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیک) در سال دوم مورد مطالعه بر اساس میانگین عملکرد دانه مناطقبندي گروه .3شکل 

  

 Dez20(دزفول سال اول) و  Dez19(کرمانشاه سال دوم)، 

) قرار گرفتند Cluster IIدر گروه دوم ( زین (دزفول سال دوم)

از نظر  رند،یگیهایی که در یک گروه قرار م). محیط4(شکل 

نزدیک به هم هستند و  طیمح×  پیادیر اثر متقابل ژنوتمق

. در رندیگیگروه قرار م کیبا حداقل اثر متقاطع در  يهاطیمح

 يدارا رندیگیمتفاوت قرار م يهاکه در گروه ییهاطیمح بلمقا

). 34و  33( ندهستاوري نسبت به هم کراس ایاثر متقابل متقاطع 

دهنده در یک گروه نشان يقرار گرفتن کرج و سار نیبنابرا

دو مکان است. قرار گرفتن  نیا یبرهمکنش افزایشی یا نامتقاطع

 انگریدر یک گروه نیز ب دزفولو  يهر دو سال آزمایش کرج، سار

بینی و تکرارپذیري باالتر این سه ایستگاه نسبت به قابلیت پیش

دهنده امر نشان نیا گری. به عبارت داستکرمانشاه  ایستگاه

مناطق در طول دو سال مورد  نیا یمیاقل طیاندك شرا اترییتغ

   یورتهاي بعد در صدر سال شیآزما نیبود. لذا با تکرار ا یبررس
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   (رنگی در نسخه الکترونیک) هاي مورد مطالعه بر اساس میانگین عملکرد دانهبندي محیطگروه .4شکل 

  

 تـوان یقبل باشد، مـ  يهابه سال کیهمچنان نزد شیآزما جیکه نتا

 بـر چنـد سـال    یمناطق در ط نیا ییب و هواآ راتییگفت که تغ

 یبررسـ  شـات یآزما تـوان ینداشته و م يریثأعملکرد آفتابگردان ت

انجـام داد. قـرار    يآفتابگردان را با تعداد سـال کمتـر   يهاپیژنوت

جـدا   يهـا ایستگاه کرمانشاه در گـروه  ماول و دو يهاگرفتن سال

ـ بـودن ا بینـی  پـیش  رقابـل یدهنده عـدم تکرارپـذیري و غ  نشان  نی

 ادیـ ز راتییـ دهنـده تغ امر نشان نیا گری. به عبارت داست ایستگاه

  بود. یمنطقه در طول دو سال مورد بررس نیا ییآب و هوا طیشرا

  

  یکل يریگجهینت

ـ پا يهـا نشـان داد کـه روش   جیمجموع نتـا  در  يناپـارامتر  يداری

بوده و  طیمح×  پیاثر متقابل ژنوت یبررس يسودمند برا ییابزارها

و با عملکرد بـاال در   داریپا يهاپیدر مورد ژنوت يدیاطالعات مف

ـ . بـر اسـاس م  دهنـد یقرار م اریاخت  يهـا رتبـه همـه آمـاره    نیانگی

 5شـماره   هـاي پیژنوت ،ياخوشه هیزمورد مطالعه و تج يداریناپا

ـ م ریمقـاد  نیبا کمتـر  14و  ـ رتبـه بـه عنـوان پا    نیانگی و  نیدارتری

رتبـه   نیانگیمقدار م نیشتریبا ب 9و  12، 11، 1شماره  يهاپیژنوت

ـ   ییشناسـا  هاپیژنوت نیدارتریعنوان ناپابه  جینتـا  نیشـدند. همچن

(6)هاي آمارهنشان داد که 
iS ،(2)

iNP  (4)و
iNP عملکـرد   با میانگین

ـ نامیدانه و مفهوم د ـ پا کی ـ رابطـه داشـته و اسـتفاده از ا    داريی  نی

ـ پا هـاي پیـ ژنوت نشیها جهت گزروش لکـرد بـاال در   بـا عم  داری

با داشـتن   5شماره  پی. در مجموع، ژنوتهستندآفتابگردان مناسب 

ـ بریبـاال، ه  یعمـوم  يداریعملکرد دانه و پا نیباالتر برتـر ایـن    دی

عنوان رقـم  راي مطالعات تکمیلی جهت معرفی بهکه ب دآزمایش بو

مـورد   يهـا طیمح زین ياخوشه هیتجاري جدید انتخاب شد. تجز

در  يکرد. قرار گرفتن کـرج و سـار   کیگروه تفک مطالعه را به دو

هــر دو ســال در یــک گــروه حــاکی از بــرهمکنش افزایشــی یــا  

  دو مکان است. نیا رمتقاطعیغ
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Abstract 

Evaluating of sunflower genotypes under different environmental conditions would be useful to identify genotypes with 
high stability and yield potential. In order to study yield stability of sunflower genotypes, 11 new hybrids along with 
four cultivars (namely Golsa, Ghasem, Shams and Farrokh) were evaluated in a randomized complete block design with 
four replications under four experimental field stations across Iran including Karaj, Sari, Kermanshah and Dezful during 
2018-2020. The results of combined analysis of variance indicated that the effects of environments, genotypes and 
genotype × environment interaction were significant for seed yield. Existence of genotype × environment interaction, 
suggested that genotypes responded differently to the studied environment conditions. Therefore, there is the possibility 
of stability analysis. Cluster analysis based on the nonparametric stability statistics grouped genotypes in to three main 
clusters. According to the mean rank of all studied nonparametric stability parameters, the genotypes No. 5 and 14 with 
the lowest value of mean rank were distinguished as stable genotypes, meanwhile genotypes No. 1, 11, 12 and 9 with 
the highest values of mean rank were identified as non-stable genotypes. Also, the results indicated that the 
nonparametric statistics Si, NPi

 and NPi were associated with mean seed yield and the dynamic concept of stability. 
Therefore, these methods would be suitable for selecting stable and high yielding genotypes in sunflower. Finally, the 
genotype No. 5 with mean seed yield of 3355 kg ha-1 and high broad stability was distinguished as superior hybrid 
which can be used in the future breeding programs for producing the new cultivar with high yield and stability potential. 
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