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چکیده
تنش خشکی یکی از مهمترین چالشهایی است که گیاه با آن روبرو میگردد .بهمنظور مطالعه تأثیر تنش خشکی در آفتابگردان ،تعداد
 12ژنوتیپ در سال زراعی  1395تحت شرایط نرمال و تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در شرایط نرمال و تنش خشکی
ژنوتیپهای ( Progressبهترتیب  5572/26کیلوگرم در هکتار و  4999/70کیلوگرم در هکتار) و ( Sorبهترتیب  5445/13کیلوگرم در
هکتار و  4753/81کیلوگرم در هکتار) دارای بیشترین پتانسیل عملکرد دانه بودند 11 .شاخص تحمل و حساسیت به تنش بر اساس
میزان عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی محاسبه گردیدند .شاخصهای  YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو  DIبه دلیل
همبستگی مثبت و معنیدار با عملکرد دانه تحت هر دو شرایط نرمال و تنش ،جهت تعیین ژنوتیپهای متحمل و حساس به تنش
خشکی مورداستفاده قرار گرفتند .دو مؤلفه اول حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی شاخصهای تحت مطالعه و عملکرد دانه در هر دو
شرایط مجموعاً بیش از  99درصد تغییرات را توجیه کردند .ضرایب حاصل از تجزیه به مؤلفه اصلی شاخصها ،مؤلفه اول را تحت عنوان
مؤلفه پتانسیل عملکرد دانه و تحمل به تنش خشکی و مؤلفه دوم را بهعنوان مؤلفه حساسیت به تنش خشکی نامگذاری کردند .تجزیه
خوشهای بر اساس مقادیر مؤلفههای اول و دوم حاصل از شاخصهای تحمل به تنش خشکی ،ژنوتیپها را در پنج گروه مستقل
طبقهبندی نمود .ژنوتیپهای استفادهشده در مطالعه حاضر نسبت به تنش خشکی تنوع ژنتیکی باالیی را نشان دادند .درنهایت
ژنوتیپهای  Progressو  Sorمتحملترین و ژنوتیپ  Lakomkaحساسترین ژنوتیپ به تنش خشکی آخر فصل انتخاب شد.
واژههای کلیدی :آفتابگردان ،عملکرد ،شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش

 1و  .2بهترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران
Email: asaremirad@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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هارمونیک13

( ،)HARMشاخص نسبی
شاخص میانگین
خشکی( )RDI( 14فیشر و وود ،)1979 ،15شاخص پایداری
عملکرد( )YSI( 16بوسالما و شاپاوق ،)1984 ،17شاخص
عملکرد( )YI( 18گاوزی 19و همکاران ،)1997 ،شاخص
خشکی( )DI( 20الن )1998 ،21و شاخص درصد حساسیت به
تنش( )SSPI( 22موسوی 23و همکاران )2008 ،ازجمله
پرکاربردترین شاخصها هستند که توسط پژوهشگران مختلف
بهمنظور شناسایی و تفکیک ژنوتیپهای متحمل و حساس به
وفور بهکار گرفته شدهاند که در زیر به تعدادی از آنها در
گیاهان مختلف اشاره خواهد شد .رزالس سرنا 24و همکاران
( )2000و اشنایدر 25و همکاران ( )2004جهت مطالعه تحمل به
خشکی در الینهای لوبیا ،شاخص بهرهوری متوسط ( )GMPرا
مالک انتخاب ژنوتیپهای حساس و متحمل قراردادند .کاکایی
و همکاران ( )1393در ژنوتیپهای کلزا ،سوری و همکاران
( ،)1384فرشادفر و همکاران ( )1380در ژنوتیپهای نخود،
آقایی سربرزه و همکاران ( ،)1388گاراوندی و همکاران
( ،)1389کانونی و همکاران ( )1381و شفازاده و همکاران
( )1383در گندم و در گندم دوروم فالحی و همکاران ()1390
و نوری 26و همکاران ( )2011از شاخصهای تحمل و حساسیت
به تنش استفاده کردند.
در مطالعهای که توسط مظفری و همکاران ( )1375روی
آفتابگردان صورت پذیرفت ،شاخصهای  MP ،GMPو STI
بهترین شاخصها جهت تمایز ژنوتیپها شناخته شدند؛ ژنوتیپ
گلشید بر اساس این شاخصها ژنوتیپ متحمل معرفی شد
درحالیکه شاخص  TOLصدق این نتیجه را مورد تأیید قرار
نداد.
مطالعه حاضر با هدف بررسی واکنش ژنوتیپهای آفتابگردان
روغنی از لحاظ عملکرد دانه نسبت به تنش خشکی با استفاده
از شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش و تعیین بهترین
ژنوتیپها از نظر تحمل به تنش پایهریزی و به مرحله اجرا
درآمد.

مقدمه
تنشهایی که گیاهان را متأثر میسازند ،در دو دسته کلی
تنشهای زیستی و غیر زیستی طبقهبندی میشوند .طیف
وسیعی از تنشهای غیر زیستی وجود دارند که گیاهان را از
نظر بقا ،رشد ،کیفیت و کمیت محصوالت تهدید میکنند
(نایت 1و همکاران .)2006 ،در میان انواع تنشهای غیر زیستی،
تنش خشکی یکی از حائز اهمیتترین عوامل محدودکننده
رشد و تولید محصوالت کشاورزی در مناطق خشک و
نیمهخشک به شمار میرود (احمدی ،)2009 ،2بهطوریکه افت
عملکرد ناشی از تنش خشکی  17درصد برآورد شده است
(اشرف و هریس.)2005 ،3
کشور ایران بر اساس گزارش فائو )2010( 4دارای میانگین
بارندگی ساالنه  250میلیمتر میباشد و در گروه کشورهای
خشک و نیمهخشک دستهبندی میشود؛ با در نظر داشتن این
موضوع ،توجه به اثرات تنش خشکی در مراحل مختلف رشد
گیاه و تولید محصول حائز اهمیت ویژه بسیاری میباشد و باید
در کانون توجهات قرار گیرد .آفتابگردان یکی از گیاهان دانه
روغنی است که در معرض این تنش قرار میگیرد .این گیاه طی
چند دهه اخیر بهدلیل دارا بودن اسیدهای چرب مفید
موردتوجه روزافزون قرار گرفته است .ارزیابی ویژگیهای
مختلف و بهویژه عملکرد ژنوتیپها در شرایط نرمال و تنش
رطوبتی امکان شناسایی ژنوتیپهای متحمل را فراهم میآورد.
با وارد نمودن ژنوتیپهای متحمل به برنامههای اصالحی
میتوان در جهت کاهش اثرات سوء تنش خشکی و امنیت
غذایی انسانها گام مؤثری طی نمود .در راستای ارزیابی و
شناسایی ژنوتیپهای متحمل و حساس ،روشهای متعددی
توسط محققین این حوزه ارائه شده است که یکی از آنها
استفاده از شاخصهای تحمل و حساسیت به تنشها میباشد.
شاخص بهرهوری متوسط( )MP( 5رزیل و هامبلین،)1981 ،6
بهرهوری متوسط ژئومتریک( )GMP( 7فرناندز،)1992 ،8
شاخص تحمل به تنش( )TOL( 9رزیل و هامبلین،)1981 ،
شاخص حساسیت به تنش( )SSI( 10فیشر و مائورر،)1987 ،11
شاخص تحمل به تنش فرناندز( )STI( 12فرناندز،)1992 ،

13. Harmonic Index
14. Relative Drought Index
15. Fisher and Wood
16. Yield Stability Index
17. Bouslama and Schapaugh
18. Yield Index
19. Gavuzzi
20. Drought Index
21. Lan
22. Stress Susceptibility Percentage Index
23. Moosavi
24. Rosales-Serna
25. Schneider
26. Nouri

1. Knight
2. Ahmadi
3. Ashraf and Harris
4. FAO
5. Mean Productivity
6. Rosielle and Hamblin
7. Geometric Mean Produtivity
8. Fernandez
9. Tolerance Index
10. Stress Susceptibility Index
11. Fischer and Maurer
12. Stress Tolerance Index
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 .2شاخص میانگین هارمونیک

مواد و روشها
آزمایشی در بهار و تابستان  1395با استفاده از  12ژنوتیپ
آفتابگردان روغنی (جدول  )1در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج با طول جغرافیایی
 51درجه و  10دقیقه شرقی ،عرض جغرافیایی  35درجه 48
دقیقه شمالی و ارتفاع  1321متر از سطح دریا انجام شد .مزرعه
پژوهشی دارای بافت خاک لومی-رسی و  pH= 7/5در حد
خنثی است .این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی در دو شرایط نرمال و تنش خشکی با سه تکرار در هر
یک از شرایط به مرحله اجرا درآمد.
پس از آمادهسازی زمین کشت ،بذور هر ژنوتیپ در چهار
ردیف به طول پنج متر با تراکم کاشت حدود  62500بذر در
هکتار (شش کیلوگرم بذر در هکتار) و فاصله ردیفهای 60
سانتیمتر در عمق پنج سانتیمتری خاک بهطور دستی کاشته
شد .از کود اوره جهت تأمین نیتروژن موردنیاز گیاه به میزان
 100کیلوگرم در هکتار بهصورت سرک در سه مرحله ،قبل از
گلدهی استفاده گردید .کلیه عملیات زراعی شامل کاشت،
داشت و برداشت بهجز آبیاری برای هر دو آزمایش نرمال و
تنش خشکی بهصورت یکسان و با روش به کار گرفته توسط
کشاورزان منطقه انجام شد .آبیاری تا مرحله گلدهی مطابق
نیاز گیاه بهطور یکسان در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی
انجام داده شد و پس از مرحله گلدهی ،بهمنظور القای تنش
خشکی آخر فصل ،آبیاری در آزمایش نرمال بر اساس 60
میلیمتر تبخیر و در آزمایش تنش خشکی بر اساس 180
میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  Aانجام شد (اکبری 1و
همکاران2008 ،؛ رحیمی 2و همکاران2013 ،؛ حاتمی ملکی و
همکاران .)1395 ،مبارزه با علفهای هرز پهنبرگ و نازک برگ
با وجین دستی و در صورت لزوم با علفکش انجام گرفت.
برای اندازهگیری و تعیین عملکرد دانه در واحد سطح،
ردیفهای کاشت اول و آخر حذف و بوتههای دو ردیف میانی
با حذف نیم متر از ابتدا و انتها بهمنظور از بین بردن اثرات
حاشیهای و افزایش دقت آزمایش برداشت شد و بعد از انجام
خالصسازی و بوجاری عملکرد دانه برای هر یک از ژنوتیپها
محاسبه و لحاظ گردید؛ سپس جهت شناسایی ژنوتیپهای
متحمل و حساس به لحاظ عملکرد دانه از شاخصهای تحمل و
حساست به تنش به شرح ذیل بهره برده شد:

 .3شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط ()GMP
 .4شاخص تحمل ()TOL
 .5شاخص تحمل به تنش ()STI
 .6شاخص حساسیت به تنش ()SSI

 .7شاخص عملکرد ()YI
 .8شاخص پایداری عملکرد ()YSI
 .9شاخص خشکی نسبی ()RDI

 .10شاخص درصد حساسیت به تنش ()SSPI
 .11شاخص مقاومت به خشکی ()DI

در این روابط  Ypعملکرد ژنوتیپ موردنظر در محیط عدم
تنش YS ،عملکرد ژنوتیپ موردنظر در شرایط محیطی تنش،
متوسط عملکرد کلیه ژنوتیپها در شرایط تنش،
متوسط عملکرد کلیه ژنوتیپها در محیط عدم تنش و  SIو SI
تنش که مقدارش بین صفر و یک است و با فرمول
محاسبه میشود ،هستند.
برای محاسبه شاخصهای کمی تحمل و حساسیت به تنش
خشکی از نرمافزار  ،Excelجهت محاسبه ضرایب همبستگی
میان شاخصها ،تجزیه به مؤلفههای اصلی ،ترسیم نمودار
گرافیکی چند متغیره بایپالت و نیز نمودارهای سهبعدی از
نرمافزار  Minitabو از نرمافزار  Rبرای تجزیه خوشهای به روش
 Wardو فاصله اقلیدسی بهعنوان معیار تشابه استفاده گردید.

 .1شاخص بهرهوری متوسط ()MP

1. Akbari
2. Rahimi
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جدول  :1مشخصات ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی تحت مطالعه در شرایط نرمال و تنش خشکی
Table 1: Specifications of oilseed sunflower genotypes under normal and drought stress conditions
ژنوتیپ
شماره ژنوتیپ
منشأ
ژنوتیپ
شماره ژنوتیپ
Genotype no.

Genotype

Origin

Genotype no.

G1

زرگل

ایران

G7

Zargol

Iran

G2
G3
G4
G5
G6

آرماویرسکی

روسیه

Armaverski

Russia

آذرگل

ایران

Azargol

Iran

فیوریت

روسیه

Favorit

Russia

مستر

روسیه

Master

Russia

اساچاف 90-81

روسیه

SHF81-90

Russia

G8
G9
G10
G11
G12

منشأ

Genotype

Origin

الکومکا

روسیه

Lakomka

Russia

رکورد

رومانی

Record

Romania

زاریا

ایران

Zaria

Iran

سور

روسیه

Sor

Russia

پروگرس

روسیه

Progress

Russia

گابور

روسیه

Gabur

Russia

احتمال یک درصد معنیدار شد که مبین وجود تنوع ژنتیکی
میان ژرمپالسم تحت مطالعه بود؛ به بیان بهتر ژنوتیپهای
موردبررسی واکنشهای متفاوتی را از نظر عملکرد دانه نشان
دادند .تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بیشترین مجموع
مربعات کل بهوسیله ژنوتیپ ( 61/04درصد) تبیین میشود.
تنوع ژنتیکی میان ژنوتیپهای مورداستفاده ،تأثیر بسزایی در
تغییرات دادهها داشته است.

نتایج و بحث
بررسی همگنی خطای آزمایشی با آزمون بارتلت انجام شد و
نتایج حاصل از آن یکنواختی خطاهای آزمایشی را در دو شرایط
نرمال و تنش خشکی تأیید نمود؛ لذا تجزیه واریانس مرکب
انجام شد و نتایج حاصله در جدول  2ارائه گردید .اثر محیط
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد بین شرایط
نرمال و تنش خشکی را تأیید کرد .اثر ژنوتیپ نیز در سطح

جدول  :2تجزیه واریانس مرکب ارقام آفتابگردان موردمطالعه در شرایط نرمال و تنش خشکی
Table 2: Combined analysis of variance of studied sunflower cultivars under normal condition and drought stress
واریانس توجیه شده (درصد)
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
منابع تغییر
S.O.V

محیط

MS

df

SS

1

8603090.27

**

8603090.27

)Justified variance (%
12.28

)Environment (E

اشتباه اول

4

2873348.16

718337.04

4.10

First error

ژنوتیپ

11

42768883.41

**3888080.31

61.04

)Genotype (G

ژنوتیپ × محیط

11

اشتباه دوم

44

1118213.14

101655.74ns

1.60

G×E
14702435.88

334146.27

20.98

Second error

ضریب تغییرات (درصد)

14.42

CV%

** و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و غیرمعنیدار
** and ns: Significant at 1% probability level and non- significant, respectively

است .طبق نتایج حاصل ،بین ژنوتیپها از نظر عملکرد دانه در
هر دو شرایط نرمال ( )Ypو تنش خشکی ( )Ysاختالف
معنیداری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد .بر اساس
نتایج مقایسه میانگین ،ژنوتیپهای  Yp=5570/26( Progressو
 Ys=4999/78کیلوگرم در هکتار) و  Yp=5445/13( Sorو
 Ys=4753/81کیلوگرم در هکتار) بیشترین و ژنوتیپ
 Yp=2917/85( Lakomkaو  Ys=2182/57کیلوگرم در

ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از شاخصهای تحمل و
حساسیت به تنش
شاخصهای مختلف تحمل و حساسیت به تنش بهمنظور
شناسایی ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی محاسبه
گردیدند .نتایج مربوط به تجزیه واریانس شاخصها در جدول 3
و نتایج مربوط به مقایسه میانگین آنها در جدول  4ارائه شده
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احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)3مقادیر باالی عددی
شاخصهای  YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو  DIمؤید تحمل
زیاد ژنوتیپها نسبت به تنش خشکی است .طبق ارزیابی
ژنوتیپها بر اساس این شاخصها مشخص شد که دو ژنوتیپ
 Progressو  Sorدر مقایسه با سایر ژنوتیپها توانستهاند تنش
خشکی را بیشتر تحمل کنند و پتانسیل عملکرد دانه باالیی در
هر دو شرایط نرمال و تنش داشته باشند (جدول  .)4ژنوتیپ
 Lakomkaازنظر شاخصهای نامبرده از تحمل و پتانسیل
عملکرد پایینی برخوردار بود؛ لذا تحت عنوان ژنوتیپ حساس
به خشکی بر اساس این شاخصها انتخاب شد (جدول .)4
از نظر شاخصهای  SSIو  ،TOLهر اندازه ژنوتیپی از مقدار
عددی پایینتری برخوردار باشد دارای تحمل نسبی باال و
حساسیت به تنش پایینتری است .ژنوتیپهای تحت بررسی از
نظر این دو شاخص تنوع قابلمالحظهای نشان ندادند (جدول
 .)3در حقیقت این شاخصها چنین تفسیر میشوند که
ژنوتیپی از حساسیت کمتر و تحمل بیشتری برخوردار خواهد
بود که عملکرد دانه آن در شرایط تنش رطوبتی ،به عملکرد
دانه در شرایط نرمال نزدیک باشد .بر این اساس اگرچه مقایسه
میانگین به روش حداقل اختالف معنیدار ( )LSDطبقهبندی
متمایزی ارائه نکرد (جدول  ،)4اما درمجموع ژنوتیپ
 Armaversاز کاهش عملکرد دانه پایینی در شرایط تنش
نسبت به شرایط نرمال برخوردار بود و تحت عنوان ژنوتیپ
متحمل طبق این دو شاخص شناخته شد .همچنین هراندازه
مقدار شاخص  SSPIبرآورد شده برای یک ژنوتیپ بزرگتر باشد
حاکی از حساسیت بیشتر آن ژنوتیپ به تنش خشکی خواهد
بود .بین ژنوتیپها تنوع معنیداری از نظر این شاخص مالحظه
نشد (جدول  .)3با اینکه تمامی ژنوتیپها بر اساس نتایج
آزمون مقایسه میانگین  LSDدر یک گروه قرار گرفتند (جدول
 ،)4اما در میان ژنوتیپهای تحت مطالعه ،سه ژنوتیپ
 Record ،Favoriteو  Masterبهترتیب با مقادیر ،12/84
 11/81و  11/28بر اساس این شاخص تحت عنوان ژنوتیپهای
حساس و ژنوتیپ  Armaversبهعنوان ژنوتیپ متحمل شناخته
شد .یک ژنوتیپ برای اینکه بهعنوان ژنوتیپ مناسب برای تنش
خشکی شناخته شود باید در هر دو شرایط بدون تنش و تنش
خشکی دارای عملکرد مناسبی باشد (فرشادفر 10و همکاران،
2013؛ محمدی 11و همکاران .)2010 ،مقادیر پایین این
شاخصها دلیلی بر باال بودن عملکرد دانه در شرایط نرمال و
تنش نخواهد بود ،ژنوتیپهایی وجود دارند که از نظر این
شاخصها حساسیت پایینی دارند ،اما زمانی که به عملکرد دانه

هکتار) کمترین عملکرد دانه را در هر دو شرایط نرمال و تنش
خشکی به خود اختصاص دادند .با در نظر داشتن رتبه ژنو
تیپها در شرایط نرمال و تنش خشکی چنین استنباط میشود
که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد دانه تقریباً با یک میزان
مشخص در تمام ژنوتیپها شده است و تغییری در رتبه
ژنوتیپها نسبت به شرایط نرمال ایجاد نکرده است .عدم تغییر
در رتبه ژنوتیپها ازنظر پتانسیل عملکرد دانه در شرایط تنش
نسبت به شرایط نرمال را میتوان ناشی از تأثیرپذیری یکسان
آنها دانست .کاهش ناشی از تنش خشکی در صفات مختلف
بهویژه در عملکرد دانه در آزمایشهای گوناگون گزارش شده
است (صارمیراد و مصطفوی2020 ،1؛ سانچز-بیانکو 2و
همکاران2004 ،؛ ارل و دیویس ،2003 ،3نبیپور 4و همکاران،
 ،2000ردی 5و همکاران .)2003 ،مهمترین دلیل کاهش عملکرد
ناشی از تنش خشکی افزایش عقیمی دانههای گرده و کاهش
اندام فتوسنتزی درنتیجه ریزش برگها میباشد (رئوف و صداقت،6
 .)2007مواد موردنیاز جهت تغذیه گیاه بهصورت محلول در آب در
دسترس گیاهان قرار میگیرد ،در هنگام بروز تنش خشکی ،آب
موردنیاز جهت در دسترس قرار دادن مواد غذایی محدود میشود،
درنتیجه گیاه ملزم به کاهش مرحله رشد رویشی و آغاز زودهنگام
مرحله رشد زایشی میگردد که این موضوع کاهش در ارتفاع گیاه
را در پی دارد (محمدی 7و همکاران)2006 ،؛ البته باید توجه
داشت که این کمبود مواد غذایی موردنیاز ،تنها ارتفاع گیاه را
تحت تأثیر قرار نمیدهد و بر بسیاری دیگر از جنبههای
فیزیولوژیک ،مورفولوژیک و فنولوژیک گیاه مؤثر است که
درنهایت به کاهش عملکرد منتهی میشود (صارمیراد و
مصطفوی .)2020 ،پتانسیل عملکرد در شرایط تنش خشکی
معیار مناسبی جهت گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی
نمیباشد؛ در مقابل پایداری عملکرد و مقایسه میزان عملکرد در
هر دو شرایط تنش و نرمال میتواند معیار مطلوبتری باشد
(سیمان 8و همکاران .)1993 ،گزینش ژنوتیپها بر اساس
واکنش آنها در هر دو شرایط سبب گرد هم آمدن و تجمع
آللهای مطلوب میشود و نهایتاً ژنوتیپهای با پتانسیل عملکرد
دانه باال انتخاب میگردند (ریچارد.)1996 ،9
اثر ژنوتیپ برای شاخصهای  Harm ،STI ،GMP ،MPو YI
در سطح احتمال یک درصد و برای شاخص  DIدر سطح
1. Saremirad and Mostafavi
2. Sanchez-Bianco
3. Earl and Davis
4. Nabipour
5. Reddy
6. Rauf and Sadaqat
7. Mohammadi
8. Simane
9. Richard

10. Farshadfar
11. Mohammadi
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گلآبادی3

آنها رجوع میشود ،مالحظه میگردد که از پتانسیل عملکرد
چشمگیری در مقایسه با سایر ژنوتیپها برخوردار نیستند
(موسوی 1و همکاران .)2008 ،این موضوع برای سه شاخص
 TOL ،SSIو  SSPIدر ژنوتیپهای موردبررسی کامالً مشهود
است (جدول  .)3همانطور که مالحظه میشود ژنوتیپ
 Armaversبه دلیل اینکه کاهش عملکرد دانه (درصد تغییر
عملکرد دانه) پایینتری داشت ،ژنوتیپ متحمل نامیده شد و
میزان عملکرد دانه مدنظر نبود .ازآنجاییکه درصد تغییرات
پایین بهعنوان یک عامل تحمل در برابر تنش ،بیشتر از لحاظ
فیزیولوژیکی دارای اهمیت است تا جنبه زراعی ،میتوان
نتیجهگیری نمود که گزینش بر اساس شاخصهای SSPI ،SSI
و  TOLسبب انتخاب ژنوتیپهایی با عملکرد به نسبت پایین در
شرایط تنش میشود که چنین ژنوتیپهایی به دلیل عملکرد
پایین ازنظر زراعی نامطلوب میباشند (محسنی 2و همکاران،
2015؛ مقدم و هادیزاده .)1381 ،با توجه به اینکه اثر ژنوتیپ
برای شاخصهای  YSIو  RDIغیر معنیدار بود و نتایج مقایسه
میانگین به روش  LSDگروهبندی مشخصی ایجاد نکرد ،ولی
ژنوتیپ  Armaversبر اساس این دو شاخص ( YSIو  )RDIبا
بیشترین مقدار ،متحملترین و ژنوتیپهای ،Favorit ،Master
 Lakomkaو  Recordحساسترین ژنوتیپها به تنش خشکی
شناسایی گردیدند.

و همکاران ( ،)2006فرشادفر و
برخوردار خواهد شد.
همکاران ( )2013و نیز محسنی و همکاران ( )2015به نتایج
مشابهی در تحقیقات خود اشاره کردهاند .شاخصهای ،MP
 YI ،STI ،Harm ،GMPو  DIدر محیط نرمال و تنش
همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد دانه داشتند و بدین
ترتیب بهعنوان شاخصهای مناسب برای گزینش ژنوتیپهای
متحمل به تنش خشکی شناخته شدند .دو شاخص  TOLو
 SSPIهمبستگی منفی و غیر معنیدار با عملکرد دانه در هر دو
شرایط نرمال و تنش خشکی داشتند .شاخص  SSIدر هر دو
شرایط همبستگی منفی با عملکرد دانه نشان داد اما در شرایط
تنش این همبستگی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود،
حالآنکه در شرایط نرمال غیرمعنیدار برآورد گردید.
شاخصهای  RDIو  YSIهمبستگی مثبت و معنیداری با
عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی از خود بروز دادند،
درحالیکه این همبستگی با عملکرد دانه در محیط نرمال مثبت
ولی غیرمعنیدار شد .بیشترین همبستگی مثبت (** )1میان
شاخصهای  YSو  MP ،YIو  MP ،Harmو  Harm ،GMPو
 GMPمشاهده شد.
با شناسایی شاخصهای مناسب تحمل به تنش خشکی،
بهمنظور تعیین ژنوتیپهای با عملکرد دانه باال و متحمل به
تنش خشکی در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی ،نمودار
سهبعدی برای هر شش شاخص مناسب متحمل به خشکی
( YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو  )DIترسیم و در شکل  1به
نمایش گذاشته شد .این نمودارهای سهبعدی روابط میان سه
متغیر عملکرد دانه در شرایط نرمال ( )Ypروی محور Xها،
عملکرد دانه تحت شرایط تنش ( )Ysروی محور Yها و یکی از
شاخصهای کمی شناساییشده تحمل به خشکی (،MP MP
 YI ،Harm ،STI ،GMPو  )DIروی محور Zها را به نمایش
میگذارد (فرناندز1992 ،؛ نورمند موید .)1997 ،4نمودارهای
سهبعدی حاصل از شاخصهای مطلوب شناختهشده،
ژنوتیپهای  Progressو  Sorرا بهعنوان ژنوتیپهای متحمل به
تنش خشکی و دارای پتانسیل عملکرد دانه باال تحت شرایط
نرمال و تنش خشکی اعالم نمودند .این ژنوتیپها در گروه A
قرار گرفتند.

1. Miusavi
2. Mohseni

3. Golabadi
4. Nourmand Moayyed

گزینش ژنوتیپها و شاخصهای مطلوب بر اساس تجزیه
همبستگی و تجزیه به مؤلفههای اصلی
از همبستگی میان شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش
خشکی با عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی میتوان
برای رسیدن به مطلوبترین معیار جهت ارزیابی تحمل به تنش
خشکی ژنوتیپها بهره برد .شاخصهایی که از همبستگی باالیی
با عملکرد دانه در هر دو شرایط نرمال و تنش برخوردار باشند،
مناسبترین شاخصها جهت تعیین ژنوتیپهای متحمل
هستند .نتایج حاصل از تجزیه همبستگی بین عملکرد دانه در
دو محیط نرمال و تنش خشکی و شاخصهای موردبررسی در
جدول  5قابلرؤیت میباشد .طبق نتایج حاصله ،میان عملکرد
دانه ژنوتیپها در شرایط نرمال و تنش همبستگی مثبت و
معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد .این موضوع
نشان میدهد که اگر ژنوتیپی دارای عملکرد دانه مطلوب،
متوسط و یا نامطلوب در شرایط نرمال باشد ،بالطبع در شرایط
تنش نیز از عملکرد دانه مطلوب ،متوسط و یا نامطلوب
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 تجزیه واریانس ساده شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش در ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی:3 جدول
Table 3: Analysis of variance of tolerance and stress susceptibility indices in oilseed sunflower genotypes
میانگین مربعات
MS
Harm

RDI

YSI

SSPI

SSI

TOL

DI

YI

0.11ns

0.08ns

207.42ns

3.02ns

1571578.6ns

0.30ns

0.10ns

481153.5ns

STI

GMP

MP

Ys

Yp

0.07ns

400233.9ns

325442.4ns

1395950.1ns

40724.0ns

درجه آزادی

منابع تغییر

df

S.O.V.

بلوک

2

Block
0.02ns

0.01ns

26.83ns

0.59ns

203311.5ns

0.18*

0.16**

2004421.8**

0.35**

1973639.0**

1944040.2**

2130135.1**

1859601.0**

ژنوتیپ

11

Genotype
0.05

0.03

89.00

1.29

674378.6

0.12

0.03

194212.7

0.03

178294.1

165551.6

504667.7

163624.9

خطا

22

Error
21.51

21.50

118.78

113.31

118.78

41.05

19.40

11.19

21.19

10.63

10.15

19.40

)ضریب تغییرات (درصد

9.29

CV (%)

 درصد و غیرمعنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
 شاخص:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ، شاخص تحمل به تنش:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:Yp
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ، شاخص حساسیت به تنش:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ،عملکرد
*, ** and ns: Significant at 5%, 1% and non- significant, respectively
Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI:
Yield index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought index

 مقایسه میانگین شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش در ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی به روش حداقل اختالف معنیدار:4 جدول
Table 4: Mean comparison of tolerance and stress susceptibility indices in oilseed sunflower genotypes using least significant difference method
RDI
1.03a
1.11a
0.99a
0.88a
0.87a
1.04a
0.89a
0.90a
1.06a
1.04a
1.07a
1.05a

YSI
0.87a
0.93a
0.83a
0.74a
0.73a
0.87a
0.75a
0.75a
0.90a
0.87a
0.90a
0.88a

SSPI
7.32a
3.38a
9.83a
12.84a
11.28a
5.04a
8.45a
11.81a
5.04a
7.94a
6.55a
5.83a

SSI
0.82a
0.42a
1.08a
1.63a
1.68a
0.81a
1.59a
1.55a
0.66a
0.80a
0.64a
0.74a

TOL
637.00a
293.92a
855.67a
1117.70a
981.47a
439.00a
735.28a
1028.40a
438.45a
691.33a
570.49a
507.37a

DI
1.11ab
1.06ab
0.97ab
0.66ab
0.59ab
0.71ab
0.45b
0.65ab
0.95ab
1.13a
1.23a
0.94ab

YI
1.16ab
1.11ab
1.13ab
0.87bcd
0.74cd
0.81bcd
0.60d
0.86bcd
1.02abc
1.30a
1.37a
1.04abc

Harm

STI

4529.55bc
4215.92cd
4530.58abc
3665.51def
3106.59fg
3184.74efg
2497.21g
3593.68def
3945.96cde
5076.04ab
5269.62a
4029.92cd

1.09bc
0.94cd
1.09bc
0.73de
0.52ef
0.54ef
0.34f
0.70de
0.82cde
1.37ab
1.47a
0.86cde

GMP
4481.65bc
4206.90cd
4528.04abc
3690.05def
3104.59fg
3192.19efg
2518.36g
3623.80def
3928.32cde
5087.31ab
5271.93a
4023.23cd

MP
4551.83bc
4221.04cd
4570.63bc
3748.82de
3182.26ef
3199.79ef
2550.21f
3665.80de
3958.11cd
5099.47a
5285.02a
4045.83cd

Ys
4233.33ab
4074.08ab
4142.80ab
3189.97bcd
2691.53cd
2980.29bcd
2182.57d
3151.60bcd
3738.88abc
4753.81a
4999.78a
3792.15abc

Yp

ژنوتیپ

4870.33bcd
4368.00cde
4998.46bcd
4307.67def
3673.00fg
3419.29gh
2917.85h
4180.00ef
4177.33ef
5445.13a
5570.26a
4299.51def

Genotype
Zargol
Armaverski
Azargol
Favorit
Master
SHF81-90
Lakomka
Record
Zaria
Sor
Progress
Gabur

 تفاوت معنیداری بر اساس آزمون حداقل لختالف معنیدار ندارند،در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک
 شاخص:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ، شاخص تحمل به تنش:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:Yp
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ، شاخص حساسیت به تنش:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ،عملکرد
In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on least significant difference test
Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI:
Yield index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought index
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تجزیه به مؤلفههای اصلی با استفاده از ماتریس همبستگی
روی  11شاخص و دو ویژگی عملکرد دانه در شرایط نرمال و
تنش خشکی در  12ژنوتیپ آفتابگردان روغنی موردمطالعه
انجام شد و نتایج آن در جدول  6آورده شد .دو مؤلفه اول
مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشتند و بیش از  99درصد از
اطالعات کل را شامل شدند و بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار
انتخاب گردیدند .مؤلفه اول با توجیه  76/6درصد از تغییرات
کل ،دارای ضرایب منفی و معنیدار برای شاخص  ،SSIضرایب
منفی و غیرمعنیدار برای شاخصهای  SSPIو  TOLو ضرایب
مثبت و معنیدار برای سایر شاخصها و نیز عملکرد دانه در هر
دو محیط نرمال و تنش خشکی بود .لذا مؤلفه اول مؤلفه
پتانسیل عملکرد دانه و تحمل به تنش خشکی نامیده شد که
توانایی تفکیک ژنوتیپهای با عملکرد دانه باال را در هر دو
شرایط دارا میباشد .نتایج حاصل از همبستگی میان شاخصها
نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار میان شاخصهای
 YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو  DIبا عملکرد دانه در شرایط
نرمال و تنش بود .دومین مؤلفه ،سهمی معادل  23/1درصد از
تغییرات کل عملکرد دانه را به خود اختصاص داد .در این مؤلفه
شاخصهای  SSPI ،TOLو  SSIو نیز عملکرد دانه در شرایط
نرمال حاضر شدند و بیشترین همبستگی مثبت را نشان دادند.
لذا مؤلفه دوم به نام مؤلفه حساسیت به تنش خشکی معرفی
شد .از اینرو بر اساس این دو مؤلفه میتوان ژنوتیپهایی که
دارای عملکرد باال و مطلوب در شرایط تنش خشکی میباشند
را شناسایی کرد .روابط بین شاخصهای مختلف بهصورت
گرافیکی در نمودار دوبعدی مؤلفههای اول و دوم در شکل  2به
نمایش گذاشته شده است .زاویه بین بردارهای شاخصها در
نمودار گرافیکی دوبعدی تصویر واضحی از رابطه بین
شاخصهای حساسیت و تحمل به تنش و نیز همبستگی میان
آنها را بر اساس مقادیر مؤلفههای اول و دوم نمایان میسازد.
درواقع کسینوس زاویه بین بردارها مؤید میزان همبستگی میان
شاخصها با مؤلفههای اول و دوم و نیز شاخصها با یکدیگر
است .هنگامیکه زاویه بین بردارهای شاخصهای تحمل و
حساسیت به تنش کوچکتر از  90درجه باشد ،همبستگی
مثبت میشود .زاویه  90درجه بین بردارها نشانگر این موضوع
است که میان شاخصها و محور مؤلفهها همبستگی وجود
نداشته و مستقل میباشند و درصورتیکه زاویه بین بردارها
بیش از  90درجه باشد ،به معنای همبستگی منفی بین آنها
است (یان و کنگ .)2003 ،1با در نظر گرفتن این موضوع و نیز
با توجه به شکل  2شاخصهای  SSPI ،TOLو  SSIدارای
باالترین میزان همبستگی با مؤلفه دوم بودند؛ زیرا زاویه بین

مؤلفه دوم و شاخصهای مذکور کمتر از  90درجه است و در
یک گروه قرار گرفتند .این شاخصها بیشترین تکیه را روی
مکانیسمهای حفظ محصول در شرایط تنش دارند؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که این سه شاخص با عملکرد دانه در
شرایط نرمال همبستگی باالیی دارند .شاخصهای SSPI ،TOL
و  SSIهمبستگی مثبت و معنیداری با یکدیگر داشتند .محور
مؤلفه شاخصهای  DI ،YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو عملکرد
دانه در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی همبستگی مثبت با
مؤلفه اول نشان دادند و در گروه دیگری قرار گرفتند و تحت
عنوان شاخصهای برتر برای شناسایی ژنوتیپهای متحمل
معرفی گردیدند که این نتایج با یافتههای زهراوی (،)1388
پورچ )2006( 2و فرشادفر ( )2013مطابقت داشت .شاخصهای
 YSIو  RDIدارای همبستگی منفی با مؤلفه دوم و مثبت با
مؤلفه اول بودند (شکل  .)2شاخصهای ،SSI ،SSPI ،TOL
 YSIو  RDIبهدلیل عدم وجود همبستگی همزمان با عملکرد
دانه در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی نمیتوانند در
شناسایی و گزینش ژنوتیپهای متحمل با پتانسیل عملکرد دانه
باال مورداستفاده قرار گیرند.
با توجه به اینکه مؤلفه اول بهنام مؤلفه تحمل به خشکی
معرفی گردید و به علت همبستگی باالی بین شاخصهای
تحملی که در این مؤلفه قرارگرفتهاند ،میتوان ژنوتیپهایی که
در ناحیه میان عملکرد دانه در شرایط نرمال ( )YPو عملکرد
دانه در شرایط تنش خشکی ( )YSو مجاور شاخصهای تحمل
قرار دارند را ژنوتیپهای متحمل به خشکی و با پتانسیل
عملکرد دانه باال معرفی نمود .بر این اساس ژنوتیپهای
 Sor ،Progressو  Zarolبه ترتیب تحت عنوان ژنوتیپهای
متحمل و با پتانسیل عملکرد دانه باال شناخته شدند؛ زیرا در
ناحیه با پتانسیل باال و حساسیت کم به تنش خشکی و نیز
نزدیک به بردارهای مربوط به شاخصهای متحمل به خشکی
 YI ،STI ،GMP ،Harm ،MPو  DIقرارگرفتهاند (شکل .)3
ژنوتیپهای  Record ،Favoritو  Masterکه در ناحیه با
عملکرد پایین در شرایط تنش خشکی و حساسیت زیاد به
خشکی و در مجاورت شاخصهای مهم حساس به تنش ،TOL
 SSPIو  SSIقرار دارند را میتوان جهت کشت در شرایط آبی
توصیه نمود (شکل  .)3دلیل اصلی چنین توزیع ژنوتیپها ،تنوع
ژنتیکی موجود در بین ژنوتیپها نسبت به شرایط تنش خشکی
میباشد .از تجزیه به مؤلفههای اصلی و نمودار بایپالت حاصل
از آن محققان مختلف بر روی گیاهان مختلف ازجمله فرناندز
( )1992در لوبیا ،سوری و همکاران ( )2005در نخود و در گندم
محسنی و همکاران ( )2015جهت انتخاب ارقام متحمل به

1. Yan and Kang

2. Porch
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ژنوتیپهای موجود در نواحی  3و  4بایپالت و حدفاصل دو
طرف محور افقی (مؤلفه اول) مقادیر پایین برای شاخصهای
گروه دوم ( DI ،YI ،Harm ،STI ،GMP ،MPو عملکرد دانه در
هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی) و سوم ( YSIو  )RDIرا
شامل شدند .این ژنوتیپها در هر دو شرایط پتانسیل عملکرد
دانه پایینی داشتند و با توجه به شاخصهای  SSPI ،TOLو
 SSIحساسیت باالیی به تنش خشکی دارند.

تنش خشکی استفاده کردهاند .با توجه به شکل  4ژنوتیپهایی
که در نواحی  1و  2بایپالت و نزدیک به محور افقی
قرارگرفتهاند ،ژنوتیپهایی با میزان عملکرد دانه زیاد تحت هر
دو محیط نرمال و تنش خشکی و حساسیت پایین به تنش
هستند .ژنوتیپهایی که در ناحیه  2بایپالت قرارگرفتهاند در
مقایسه با آنهایی که در ناحیه  1قرار دارند از مقادیر عددی
پایین شاخصهای  SSPI ،TOLو  SSIبرخوردار میباشند.

شکل  :1نمودار سهبعدی عملکرد دانه ژنوتیپهای آفتابگردان در شرایط بدون تنش ( )Ypو تنش ( )Ysبرای شاخصهای شاخص
میانگین هندسی بهرهوری متوسط ( ،)GMPمیانگین هارمونیک ( ،)Harmشاخص بهرهوری متوسط ( ،)MPشاخص مقاومت به خشکی
( ،)DIشاخص عملکرد ( )YIو شاخص تحمل به تنش ()STI
)Fig. 1: Three-dimensional plot of sunflower genotype seed yield in non-stress conditions (Yp) and drought stress (Ys
for Geometric moderate productivity index (GMP), Harmonic mean (Harm), Moderate productivity index (MP),
Drought resistance index (DI), Yield index (YI) and Stress tolerance indices (STI) (G1: Zargol, G2: Armaverski, G3:
Azargol, G4: Favorit, G5: Master, G6: SHF81-90, G7: Lakomka, G8: Record, G9: Zaria, G10: Sor, G11: Progress, G12:
)Gabur
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 ضرایب همبستگی پیرسون شاخصهای مختلف تحمل به تنش و عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی در ژنوتیپهای آفتابگردان:5 جدول
Table 5: Pearson correlation coefficients of diferent tolerance indices and grain yield under normal conditions and drought stress in sunflower genotypes
SSPI

RDI

YSI

YI

STI

SSI

GMP

Harm

MP

TOL

ns

-0.608*
-0.723*
-0.999**
-0.999**
0.891**
-0.836**

**

-0.891**
0.836**

-0.527ns

0.723*
0.723*
-0.360ns
0.982**

0.999**
-0.891**
0.836**

0.985
0.608*
0.608*
-0.229ns
0.942**

1.000**
-0.636*
0.994**
0.993**
0.636*
0.636*
-0.244ns
0.952**

-0.625*
0.994**
0.991**
0.625*
0.625*
-0.230ns
0.948**

1.000**
1.000**
-0.613*
0.994**
0.989**
0.613*
0.613*
-0.215ns
0.943**

-0.215
-0.244ns
-0.230ns
0.891**
-0.229ns
-0.360ns
-0.891**
-0.891**
1.000**
-0.527ns

Ys

Yp

شاخص

-0.360ns
0.989**
0.993**
0.991**
-0.723*
0.985**
1.000**
0.723*
0.723*
-0.360ns
0.982**

0.951**
-0.055ns
0.987**
0.982**
0.984**
-0.479ns
0.978**
0.951**
0.479ns
0.479ns
-0.055ns
0.877**

Index
Ys
TOL
MP
Harm
GMP
SSI
STI
YI
YSI
RDI
SSPI
DI

 درصد و غیرمعنیدار1  و5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
 شاخص:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ، شاخص تحمل به تنش:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:YP
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ، شاخص حساسیت به تنش:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ،عملکرد
*, ** and ns: Significant at 5 percent, 1 percent and non- significant, respectively
Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI:
Yield index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought
index

 تجزیه به مؤلفههای اصلی شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش خشکی و عملکرد در شرایط نرمال و تنش در ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی:6 جدول
Table 6: Principal component analysis of drought tolerance and susceptibility indices in oilseed sunflower genotypes
شاخصهای موردمطالعه

مؤلفه
Component

Indices studied
Yp

Ys

TOL

MP

Harm

GMP

SSI

STI

YI

PC1

0.27

0.30

-0.17

0.29

0.29

0.29

-0.27

0.29

0.3

PC2

0.29

0.12

0.47

0.21

0.19

0.2

0.29

0.2

0.12

YSI

مقادیر ویژه

واریانس توجیهشده

واریانس توجیهشده تجمعی

Eigenvalue

Proportion

Cumulative

RDI

SSPI

DI

0.27

0.27

-0.17

0.31

9.95

0.766

0.766

-0.29

-0.29

0.47

0.02

3.00

0.231

0.997

 شاخص:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ، شاخص تحمل به تنش:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:Yp
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ، شاخص حساسیت به تنش:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ،عملکرد
Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI:
Yield index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought
index
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. نمودار بایپالت مؤلفههای اول و دوم برای شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش خشکی در ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی:2 شکل
 شاخص میانگین هندسی بهرهوری:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:Yp
:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ، شاخص عملکرد:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ، شاخص تحمل به تنش:STI ،متوسط
:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ، شاخص حساسیت به تنش:SSI ،شاخص تحمل
شاخص خشکی نسبی
Fig. 2: Biplot diagram of the first and second components for tolerance indices and drought stress susceptibility in
oilseed sunflower genotypes. Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity
index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI: Yield
index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress
Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought index

 عملکرد در شرایط:Yp . نمودار بایپالت جهت تعیین ژنوتیپهای برتر آفتابگردان روغنی بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم:3 شکل
 شاخص:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ، عملکرد در شرایط تنش:YS ،نرمال
:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ، شاخص عملکرد:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ،تحمل به تنش
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ،شاخص حساسیت به تنش
Fig. 3: Biplot diagram for determining the highest oilseed sunflower genotypes based on the first and second
components. Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate productivity index, GMP:
Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic mean, YI: Yield index, DI:
Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI: Stress Susceptibility percent
Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought index
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 نمودار بایپالت گروهبندی ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی بر اساس مؤلفههای اول و دوم حاصل از شاخصهای تحمل و:4 شکل
حساسیت به تنش
Fig. 4: Biplot diagram of oilseed sunflower genotypes based on the first and second components derived from tolerance
indices and stress susceptibility
A

B

 گروهبندی ژنوتیپهای آفتابگردان روغنی بر مبنای مقادیر مؤلفههای اول و دوم حاصل از شاخصهای تحمل و حساسیت به:A :5 شکل
:YS ، عملکرد در شرایط نرمال:Yp . گروهبندی شاخصهای بر اساس مقادیر مؤلفههای اول و دوم با استفاده از روش وارد:B تنش و
 شاخص تحمل به:STI ، شاخص میانگین هندسی بهرهوری متوسط:GMP ، شاخص بهرهوری متوسط:MP ،عملکرد در شرایط تنش
 شاخص:SSI ، شاخص تحمل:TOL ، شاخص مقاومت به خشکی:DI ، شاخص عملکرد:YI ، میانگین هارمونیک:HARM ،تنش
 شاخص خشکی نسبی:RDI  شاخص پایداری عملکرد و:YSI ، شاخص درصد حساسیت به تنش:SSPI ،حساسیت به تنش
Fig. 5: A: Grouping oilseed sunflower genotypes based on the values of first and second components derived from
tolerance indices and stress susceptibility and B: Grouping the indices based on the values of the first and second
components using the Ward method. Yp: Yield in normal condition, YS: Yield in stress condition, MP: Moderate
productivity index, GMP: Geometric moderate productivity index, STI: Stress tolerance index, HARM: Harmonic
mean, YI: Yield index, DI: Drought resistance index, TOL: Stress tolerance index, SSI: Stress Sensitivity Index, SSPI:
Stress Susceptibility percent Index, YSI: Yield stability index and RDI: Relative drought index
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اول شامل شاخصهای  SSPI ،TOLو  ،SSIگروه دوم شامل
شاخصهای  YSIو  RDIو گروه سوم شامل شاخصهای ،MP
 DI ،YI ،Harm ،STI ،GMPو عملکرد دانه در هر دو شرایط
نرمال و تنش خشکی) قرارداد و نتایج بهدستآمده بایپالت
دوبعدی حاصل از مؤلفههای اول و دوم را تأیید نمود.

بهمنظور گروهبندی ژنوتیپهای موردبررسی بر پایه
شاخصهای تحت مطالعه و نیز عملکرد دانه در شرایط نرمال و
تنش خشکی با توجه به مقادیر مؤلفههای اول و دوم حاصل
برای هر ژنوتیپ ،تجزیه خوشهای به روش وارد ( )Wardو
فاصله اقلیدسی تحت عنوان معیار تشابه صورت پذیرفت (شکل
 .)5خط برش ژنوتیپها را به  5گروه اصلی تفکیک نمود .تابع
تشخیص (نتایج آورده نشده است) در سطح احتمال  5درصد
معنیدار گردید و محل برش را مورد تأیید قرارداد .محل
قرارگیری هریک از گروهها روی نمودار بایپالت دوبعدی
حاصل از مؤلفههای اول و دوم در شکل  4قابلرؤیت میباشد.
در گروه اول ژنوتیپهای  Gabur ،Zariaو  ،Armaverskiدر
گروه دوم ژنوتیپ  ،SHF81-90در گروه سوم ژنوتیپهای ،Sor
 Zargol ،Progressو  ،Azargolدر گروه چهارم ژنوتیپ
 Record ،Favoritو  Masterو در گروه پنجم ژنوتیپ
 Lakomkaواقع شدند .ژنوتیپهای گروه اول دارای مقادیر
عددی مثبت برای مؤلفه اول و منفی برای مؤلفه دوم بودند لذا
از پتانسیل عملکرد دانه و پایداری عملکرد دانه بیشتری در
مقایسه با سایر ژنوتیپها در محیط تنش برخوردار هستند.
ژنوتیپهای  Progressو  Sorکه در گروه سوم قرار گرفتهاند
قبالً تحت عنوان ژنوتیپهای متحمل و با پتانسیل عملکرد دانه
باال نامیده شده بودند که نشاندهنده وجود ژنهای تحمل به
تنش خشکی در این ژنوتیپها است .اعضای موجود در گروه
چهارم پایداری عملکرد دانه پایینی در شرایط تنش خشکی
داشتند .ژنوتیپ ( Lakomkaتنها ژنوتیپ موجود در کالستر
پنجم) و ژنوتیپ ( SHF81-90تنها ژنوتیپ موجود در کالستر
دوم) در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی پایینترین
پتانسیل عملکرد دانه را دارا بودند .جهت گروهبندی دقیقتر
شاخصهای موردمطالعه بر اساس مقادیر مؤلفههای اول و دوم
تجزیه خوشهای به روش وارد ( )Wardانجام شد (شکل .)6
تجزیه خوشهای شاخصهای تحت بررسی را در  3گروه (گروه

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از وجود تنوع
میان ژنوتیپهای تحت بررسی از نظر تحمل به تنش خشکی
بود .از اینرو با شناسایی و تعیین میزان تحمل و حساسیت به
تنش خشکی ژنوتیپهای موردمطالعه ،امکان اجرای برنامههای
بهنژادی جهت حصول ژنوتیپهای متحمل به خشکی و نیز
ژنوتیپهای با پتانسیل عملکرد دانه قابلقبول ،در هر دو شرایط
نرمال و تنش خشکی را فراهم میآورد .شاخصهای ،MP
 YI ،Harm ،STI ،GMPو  DIبر اساس نتایج بهدستآمده از
تجزیه همبستگی و تجزیه به مؤلفههای اصلی شاخصهای
تحت مطالعه ،بهعنوان مناسبترین شاخصها بهمنظور گزینش
ژنوتیپهای با پتانسیل عملکرد دانه باال و متحمل در محیط
تنش خشکی شناخته شدند .در میان  12ژنوتیپ آفتابگردان
روغنی موردبررسی ،طبق این شاخصها و بایپالتهای حاصل،
ژنوتیپهای  Progressو  Sorدارای بیشترین تحمل و ژنوتیپ
 Lakomkaدارای بیشترین حساسیت در مقایسه با سایر
ژنوتیپها از نظر تنش خشکی بودند .دو ژنوتیپ  Progressو
 Sorدر هر دو محیط نرمال و تنش از بیشترین پتانسیل
عملکرد دانه و نیز عملکرد نسبتاً یکسان برخوردار بودند .این
موضوع میتواند مبین وجود ژنهای تحمل به خشکی در
ژنوتیپهای نامبرده باشد؛ بنابراین میتوان این ژنوتیپها را
برای کشت در مناطقی که با محدودیت منابع آب روبرو
هستند ،پیشنهاد نمود.
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Evaluation of Tolerance to Terminal Drought Stress in Sunflower Genotypes
(Hellianthus annuus L.)
Saremirad1*, A., Mostafavi2, Kh. and Hosseini1, M. S.
Abstract
Water stress is one of the most important challenges that the plant faces. Regarding the importance of drought stress and
its effect on plant yield, 12 oilseed sunflower genotypes under normal and drought stress conditions were evaluated in
the year 2016. In conditions of normal and drought stress, genotypes of Progress and Sor had the highest grain yield
potential respectively. 11 tolerance and stress susceptibility indices were calculated based on grain yield in non-stress
and drought stress conditions. The MP, GMP, STI, Harm, YI and DI indices were used due to positive and significant
correlation with grain yield under both normal and stress conditions for identification and selection of tolerant and
sensitive drought stress genotypes. The first two components of the analysis of the main components of the studied
indices and grain yield in both conditions justifies more than 99% of the variation. The coefficients of the analysis of
the main components of the indices, the first component was named as the component of grain yield potential and
drought stress tolerance and the second component as a component of drought stress susceptibility. Cluster analysis
based on the values of first and second components derived from drought stress indices, classified genotypes into five
independent groups. The genotypes used in this study showed high genetic diversity in drought stress. Finally, the
Progress and Sor genotypes were the most tolerant and the Lakomka genotype was the most sensitive genotype for the
end of season drought stress.
Keywords: Sunflower, Yield, Tolerance indices and stress susceptibility
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