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چكيده
در اين مطالعه  12رقم آفتابگردان روغنی ) (Helianthus annuus L.در منطقه خوی در هر يك از شرايط
آبياری بهينه و تنش خشکی با طرح بلوکهای كامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزی
خوی كشت و مورد مطالعه قرار گرفتند .اختالف بسيار معنی داری ) (P0/01بين ارقام از نظر عملکرد در شرايط
آبياری بهينه و تنش خشکی وجود داشت .در دو محيط ،رقم شماره سه (وينمك  )1311با ميانگين  4254كيلوگرم و
رقم شماره ( 12زاريا) با ميانگين  1314كيلوگرم در هکتار به ترتيب بيشترين و كمترين عملکرد را داشتند .بر مبنای
عملکرد ارقام در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی ،شاخصهای كمّی تحمل به خشکی از قبيل ميانگين بهرهوری،
ميانگين هندسی بهرهوری ،شاخص تحمل ،شاخص حساسيت به تنش ،شاخص تحمل تنش و ميانگين هارمونيك
محاسبه شدند .همبستگی بين عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی و شاخص های تحمل به خشکی نشان
داد كه ميانگين بهره وری (همبستگی با عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی به ترتيب برابر با  0/161و
 ،)0/111ميانگين هندسی بهره وری (همبستگی با عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی به ترتيب برابر با
 0/656و  ،)0/352ميانگين هارمونيك (همبستگی با عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی به ترتيب برابر با
 0/666و  )0/312و شاخص تحمل تنش (همبستگی با عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی به ترتيب برابر
با 0/623و  )0/35مناسب ترين شاخص ها برای غربال ارقام آفتابگردان متحمل به خشکی می باشند .در شرايط آبياری
بهينه و تنش خشکی بيشترين مقدار شاخص ميانگين بهرهوری ،ميانگين هندسی بهرهوری ،ميانگين هارمونيك و
شاخص تحمل تنش به رقم شماره ( 1وينمك  )1311تعلق داشت .بر اساس تجزيه چند متغييره خوشه ای بيشترين
فاصله ژنتيکی بين ارقام متحمل به خشکی (وينمك  ،1311گلديس و ركورد) و حساس (زاريا) مشاهده شد.
واژههاي کليدي :آفتابگردان روغنی ،بایپالت ،تجزيه خوشهای ،شاخصهای تحمل به خشکی
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مقدمه

از حد طبيعی خواهد شد (Poormohammad Kiani

تنشهای محيطی يکی از مهمترين عوامل كاهش
دهنده عملکرد و توليد گياهان زراعی به شمار میروند
و مقابله و يا كاهش اثر تنشها به عنوان راهکاری
مفيد در جهت افزايش عملکرد اين محصوالت مد نظر
قرار گرفته است .تنش خشکی از عمدهترين چالشها
برای توليد موفق محصوالت زراعی است و از اين نظر
اصالح ارقام پيشرفته و متحمل برای مناطق خشك و
نيمهخشك امری ضروری به نظر میرسد
( .)Golparvar et al., 2003تحمل تنش ،هنگامی
صورت میگيرد كه از لحاظ ترموديناميکی ،گياه با
تنش ،به حالت تعادل میرسد ،بدون آنکه آسيب ببيند
و اگر هم گياه آسيب پيدا كند قابل ترميم باشد.
اجتناب از تنش ،موقعی صورت میگيرد كه گياه از
لحاظ ترموديناميکی به حالت تعادل نمیرسد بلکه
میتواند بوسيله موانع فيزيکی يا متابوليکی از تنش
دور نگه داشته شود ;(Imam Jomeh, 1999
).Ehdaii, 1994; Hekmat Shoar, 1993
آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.گياهی
يکساله از خانواده  Compositeaبوده و خاستگاه اوليه
آن آمريکای مركزی میباشد .اين گياه يکی از
مهمترين منابع روغن نباتی در جهان است ( FAO,
 .)2005كمبود آب در طول دوره رويشی آفتابگردان
میتواند از طريق كاهش سطح برگ ،بستن روزنهها و
كاهش در ميزان كارايی فرآيند جذب دیاكسيدكربن،
ميزان فتوسنتز خالص را كاهش دهد .تنش كمبود آب
در طول دوره رويشی وزن خشك برگها ،ساقهها و
ريشه را كاهش میدهد و همچنين نسبت ريشه به
اندامهای هوايی بواسطه عميقتر شدن ريشهها افزايش
میيابد) .(Trapani et al., 1992نشانه اصلی تنش
خشکی در مرحله رويشی ،كاهش تعداد و اندازه برگ-
ها است و اگر كمبود آب ادامه پيدا كند برگهای
پايين ريخته و ارتفاع گياه به ميزان قابل توجه ،كمتر

).et al., 2009
راوسون و تورنر ( Rawson & Turner,
 )1982طی آزمايشی نتيجه گرفتند كه بين ارقام
آفتابگردان در شرايط بهينه رشد و تحت تنش خشکی،
اختالف معنیداری از لحاظ تعداد برگ وجود داشته و
تحت تنش خشکی تعداد برگ كاهش میيابد .ايشان
مشاهده كردند با افزايش دسترسی به آب سطح برگ
افزايش میيابد ) .(Rawson & Turner, 1982دوره
رشد بحرانی آفتابگردان از لحاظ نياز آبی از اوايل
گلدهی تا تشکيل و پر شدن دانه گزارش شده است و
كم آبی در اين زمانها تاثير بسزايی بر عملکرد دانه
می گذارد ;(Poormohammad Kiani et al., 2009
;Rauf, 2008; Rawson & Turner, 1982
).Unger, 1982

در مناطق نيمهخشك كه پراكندگی بارش مناسب
نيست ،پتانسيل عملکرد در شرايط تنش معيار خوبی
از تحمل به خشکی نيست بلکه پايداری عملکرد
(مقايسه عملکرد در شرايط تنش و بهينه) به عنوان
مناسبترين معيار برای بررسی واكنش ژنوتيپها به
تنش خشکی پذيرفته شده است (Rojers et al.,
).1983; Sinclair & Horie, 1989
بالم ) (Blum, 1988اظهار میدارد كه انتخاب برای
تحمل به تنش خشکی بايد با انتخاب مواد ژنتيکی
برای پتانسيل عملکرد باال تحت شرايط بدون تنش
همراه باشد .به نظر میرسد ارقامی كه در شرايط
آبياری بهينه و آبياری محدود ،عملکرد يکسانی داشته
باشند و يا الاقل تفاوت عملکرد آنها كم باشد نسبت به
خشکی دارای تحمل نسبی باشند.
معيار تحمل به خشکی نشان دهنده وضعيت
عملکرد دانه در شرايط تنش خشکی است (Fischer
) .& Maurer, 1978بنابراين ،وضعيت عملکرد نسبی
ژنوتيپها در شرايط تنش خشکی و نيز در شرايط آبی
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گياه تحت شرايط بهينه و تنش خشکی اندازهگيری و
شدت تنش براساس ميانگين عملکرد ژنوتيپها تحت
شرايط بهينه و تنش خشکی تعيين میشود .اهداف
تحقيق حاضر ارزيابی تنوع ژنتيکی ارقام آفتابگردان از
نظر تحمل به خشکی ،انتخاب بهترين شاخص كمّی
تحمل به خشکی و تعيين فاصله ژنتيکی ارقام جهت
استفاده در برنامه های دورگگيری به منظور بهره-
مندی از حداكثر هتروزيس برای تحمل به خشکی
میباشد.

بعنوان يك نقطة شروع برای شناسايی صفات مربوط
به تحمل به خشکی و انتخاب ژنوتيپها برای محيط-
های خشك است ).(Hekmat Shoar, 1993
معيارهای مختلفی برای انتخاب ژنوتيپها بر اساس
نمودشان در محيط های واجد يا فاقد تنش پيشنهاد
شده است .فرناندز ( )Fernandez, 1992شاخص
حساسيت به تنش ( )STIرا پيشنهاد كرد كه بر اساس
عملکرد هر گياه در شرايط بهينه و تنش خشکی و
مربع ميانگين عملکرد تمامی گياهان مورد آزمايش در
شرايط بهينه محاسبه میشود.
رزيل و هامبلين ()Rosielle & Hamblin, 1981
شاخص تحمل ( )TOLو شاخص بهرهوری متوسط
( )MPرا معرفی نمودند كه  TOLتفاوت عملکرد گياه
در دو شرايط متفاوت و  MPميانگين توليد در شرايط
تنش و عدم تنش میباشد .فرناندز ( Fernandez,
 )1992و كريستين و همکاران ( Kristin et al.,
 )1997شاخص ديگری تحت عنوان ميانگين هندسی
بهرهوری ( )GMPرا پيشنهاد نمودند .فيشر و مورر
( )Fischer & Maurer, 1978شاخص حساسيت به
تنش ( )SSIرا معرفی كردند كه در آن عملکرد دانه

مواد و روشها
اين آزمايش در مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزی
شهرستان خوی در  1كيلومتری شمال خوی اجرا
گرديد .محل اجرای طرح از اقليم نيمهخشك بر
خوردار بوده و در ΄ 51˚ 44عرض شمالی و ΄11˚ 41
عرض شرقی واقع و ارتفاع آن از سطح دريا  1142متر
میباشد .متوسط ،حداقل و حداكثر دما و همچنين
متوسط بارندگی ماههای بهار و پاييز در محل اجرای
آزمايش در جدول  1گزارش شده است.

جدول  -1مشخصات و شرايط جوي در مدت بررسی در ايستگاه تحقيقات کشاورزي خوي.
Table 1- Atmospheric situations during conducting the present experiment in the station of Khoy Agricultural
Research.
رطوبت نسبی(درصد)
مجموع بارندگی
ميانگين تبخير روزانه
دما
رديف
ماه
)Relative humidity (%
)(Temperature °C
(ميلیمتر)
(ميلیمتر)
Row
Month
ميانگين حداكثر حداقل
Min. Max. Average

The mean daily
evaporation
)(mm

)Total Precipitation (mm

ميانگين

حداكثر حداقل

Min. Max. Average

12.6

-6.8 29.4

2.8

20.3

59

100

15

فروردين)(March-April

1

15.8
20.9
25.4
24.4
23

4 30.4
8
34
15 36.5
13.4 36
10.2 40

4.3
6.4
8.4
6.8
6.9

66.8
53
1.2
1
1.5

61
56
47
51.3
47

100
100
92
90
93

14
18
11
16
11

ارديبهشت)(April-May
خرداد)(May-June
تير)(June-July
مرداد)(July-August
شهريور)(August-September

2
3
4
5
6

7.3 34.38 20.35

5.93

23.97

53.55
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برای جلوگيری از نشت آب از جویهای آبياری به
كرتهای مجاور ،خاک ديواره و كف اين جوی ها ،قبل
از اعمال آبياری كوبيده شد .آزمايش مقايسه  12رقم
در شرايط بدون تنش (شرايط بهينه) در طول فصل
رشد بطور مرتب  6بار آبياری شد ولی در آزمايش
تحت تنش خشکی ،آبياری از كاشت تا برداشت انجام
نگرديد .دليل اعمال تنش به صورت اخير ،بررسی
پتانسيل كشت ارقام يا اصالح ارقام برای كشت در
ارضی ديم استان می باشد .در برخی نواحی استان
آفتابگردان روغنی و حتی آجيلی به صورت ديم كشت
می گردد.
عملکرد ارقام در هر يك از تکرارها در شرايط
بدون تنش و تنش خشکی با حذف اثر حاشيه (از 6/2
مترمربع) اندازهگيری شد .چندين معيار گزينش برای
انتخاب ژنوتيپهای متحمل به خشکی بر اساس
عملکرد در شرايط تنش خشکی و آبياری بهينه كه
توسط محققين بکار می روند محاسبه گرديد

خاک اراضی جزو خاکهای لومیرسی و از نظر مواد
آلی فقير و مقدار آن  0/62درصد و فسفر ،پتاسيم،
مس و روی به ترتيب ppm ،260ppm ،5/6ppm
 2/62و  0/11ppmو هدايت الکتريکی آن 0/62
ميلیموس میباشد pH .اراضی حدود  ،1/2درصد
اشباع آن  ،46درصد خنثی شوندگی  11/5میباشد و
عمق خاک زراعی حدود  10سانتیمتر میباشد .دوازده
رقم آفتابگردان (جدول  )2از تيپهای هيبريد و آزاد
گرده افشان در دو شرايط تنش خشکی (ديم) و بدون
تنش خشکی (آبياری بهينه) در قالب دو طرح بلوک-
های كامل تصادفی در  4تکرار و هر كرت شامل چهار
رديف به صورت جوی و پشته با فاصله  60سانتیمتر و
فاصله بوتهها  25سانتیمتر كشت و ارزيابی شدند.
كاشت در زمينی كه سال قبل آيش بود ،انجام
گرفت .عمليات تهيه بستر شامل شخم ،ديسك بهاره و
تسطيح بود .كود پاشی بر اساس  250كيلوگرم در
هکتار فسفات آمونيوم ( %41اكسيد فسفر و %11
نيتروژن خالص) انجام گرفت .بذرها قبل از كاشت
توسط سم دينوكارپ يك در هزار ضدعفونی گرديدند.
جدول  -2ارقام آفتابگردان مورد استفاده در آزمايش.

Table 2- Sunflower cultivars used in the present experiment.

منشاء )(Origin

نام ارقام )(Cultivar name

شماره )(code

ايتاليا )(Italy

گابور )(Gabor

1

روسيه )(Russia

آرما ويرسکی گروه (Arema Vyrsky Group 4) 4

2

تركيه )(Turkey

وينمك (Vinmek) 8931

3

ايران )(Iran

گلشيد )(Golshid

4

روسيه )(Russia

آرما ويرسکی گروه (Arema Vyrsky Group 3) 1

5

يوگسالوی )(Yugoslavia

پروگرس )(Parkinson

6

ايران )(Iran

گلديس((Goldis) )CMS-19×R-28

7

رومانی )(Romanian

ركورد )(Record

8

روسيه )(Russia

آرما ويرسکی گروه (Arema Vyrsky Group 1) 1

9

ايران )(Iran

آذر گل ((Azargol) )CMS-19×R-34

10

روسيه )(Russia

آرما ويرسکی )(Arema Vyrsky

11

روسيه )(Russia

زاريا )(Zarya

12
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نسبتاً باالتر ژنوتيپها به تنش می باشند .بنابراين كم
بودن مقدار  TOLمعيار مناسبی برای گزينش ژنوتيپ
های مطلوب می باشد .مقدار ( STIشاخص تحمل
خشکی) بين صفر و يك متغير است ،و هر چه مقدار
آن بزرگتر باشد نشان دهنده تحمل بيشتر ژنوتيپ
نسبت به خشکی است.

(جدول  .)1در اين جدول  SIشدت تنش بوده و
مقدارش بين صفر و يك است .هر چقدر ( Ypعملکرد
در شرايط آبياری بهينه) به ( Ysعملکرد در شرايط
تنش خشکی) نزديکتر باشد حساسيت ژنوتيپ به
خشکی كمتر است .شاخص حساسيت كوچکتر از يك،
نشان دهنده تحمل بيشتر ژنوتيپ به خشکی است.
مقدار باالتر شاخص  TOLنشاندهنده حساسيت
جدول  -3شاخصهاي کمی تحمل خشكی.

Table 3- Quantitative drought tolerance indices.

منبع )(Reference
)(Fischer and Maurer, 1978
(Rosielle and Hamblin,
)1981
(Rosielle and Hamblin,
)1981
)(Kristin et al., 1997

)(Fernandez, 1992

معادله )(Equation

)
)

S

Y

P

Y

( , SI  1 

( 1

YP

SSI 

شاخص حساسيت به تنش
)Stress Susceptibility Index (SSI

SI

TOL  Y P  Y S
YS  YP

) (Y S )( Y P
) (Y S )( Y P

MP 

GMP 

STI 

) (Y P

2 Yp  Ys 
Yp  Ys

محيط بدون تنش.

ميانگين هندسی بهره وری
Geometric Mean Productivity
)(GMP
شاخص تحمل تنش
)Stress Tolerance Index (STI
ميانگين همساز
)Harmonic Mean (HM

HM 

 :Ypعملکرد يك ژنوتيپ در محيط بدون تنش :Ys .عملکرد يك ژنوتيپ در محيط تنش دار.
S

شاخص تحمل
)Tolerance index (TOL
ميانگين بهره وری
)Mean Productivity (MP

2

2

)(Kristin et al., 1997

YS

نام شاخص

)(Index Name

P

 : متوسط عملکرد كليه ژنوتيپ ها در

 : متوسط عملکرد كليه ژنوتيپ ها در محيط تنش دار :SI .شدت تنش.

YP: Yield of a given genotype in irrigated (potential) conditions. YS: Yield of a given genotype in drought stressed
)conditions.  S and  P are average yield of all genotypes under drought stressed and irrigated (potential
conditions, respectively.

ارزيابی تنوع ژنتيکی ارقام و انتخاب ارقام مطلوب
جهت دورگگيری از تجزيه خوشهای به روش
 UPGMAبر اساس فاصله اقليدسی استفاده و نتايج
به صورت نمودار دندروگرام ارائه گرديد.

تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين عملکرد ارقام در
شرايط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از نرم
افزار  SAS9.1و آزمون  SNKانجام گرفت .با استفاده
از نرم افزار  SPSS16همبستگی بين ميانگين شاخص
های محاسبه شده و عملکرد در شرايط آبياری بهينه و
تنش خشکی محاسبه گرديد .به منظور انتخاب ارقام
با شاخص تحمل باال و عملکرد مناسب از تجزيه به
مولفههای اصلی و نمودار بای پالت استفاده شد .برای
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(1گابور)( 1 ،وينمك ( 4 ،)1311گلشيد)( 1 ،ركورد)
و ( 3آرما ويرسکی گروه  )1به ترتيب با ،1513
 4056 ،1366 ،4254و  4012كيلوگرم ،ميانگين
هارمونيك به رقم شماره ( 1وينمك  )1311با 4163
كيلوگرم و كمترين شاخص حساسيت به خشکی با
ميزان 0/4161و شاخص تحمل با  1142كيلوگرم به
رقم شماره ( 1وينمك  )1311تعلق داشتند .رقم
شماره ( 1وينمك  )1311با در نظر گرفتن عملکرد
مطلوب در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی و
همچنين با كمترين حساسيت به تنش خشکی می
تواند به عنوان رقم مناسب برای شرايط تنش خشکی
باشد.

نتايج و بحث
اختالف بين ارقام آفتابگردان روغنی مورد بررسی
از نظر عملکرد در شرايط بدون تنش و تنش خشکی
معنیدار ) )P0.01بود كه حاكی از تنوع ژنتيکی باال
بين ارقام بوده و امکان انتخاب ارقام متحمل به
خشکی را نشان می دهد (جدول  .)4مقايسه ميانگين
عملکرد ارقام در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی
نشان داد كه در شرايط آبياری بهينه رقم شماره 3
(آرما ويرسکی گروه  )1با ميانگين  5626و در شرايط
تنش خشکی رقم شماره ( 1وينمك  )1311با 1611
كيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد را داشتند (جدول
 .)5بيشترين مقدار  STIبه رقم شماره ( 1وينمك
 ،)0/3614( )1311ميانگين بهرهوری به ارقام شماره

جدول  -4تجزيه واريانس عملكرد در شرايط آبياري بهينه و تنش خشكی در ارقام آفتابگردان.
Table 4- Analysis of variance for yield in irrigated and drought stressed conditions in sunflower cultivars.
منابع تغيير)(Source of variation
درجه آزادی))df
ميانگين مربعات))Mean of square

Yp
402224.8ns
**2084823.7
879554.8

Ys
704199.6ns
**24557978.9
365227.1

3
11
33

تکرار))Replication
ژنوتيپ)(Genotype
خطا))Error

 :Ypعملکرد يك ژنوتيپ در محيط بدون تنش :Ys .عملکرد يك ژنوتيپ در محيط تنش دار ns.غير معنیدار و ** :معنیدار در سطح احتمال
يك درصد.
YP: Yield of a given genotype in irrigated (potential) conditions. YS: Yield of a given genotype in drought stressed
conditions. **: significant at 0.01 probability level and ns: not significant, respectively.

شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی با عملکرد
همبستگی معنیداری داشته باشد (Imam Jomeh,
).1999; Maroufi, 1999; Fernandez, 1992
نتايج حاصل از تجزية همبستگی شاخصها با عملکرد
در شرايط آبياری بهينه ( )YPو تنش خشکی ()YS
نشان داد كه بين شاخصهای  GMP ،HM ،MPو
 STIبا عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش
خشکی در سطح احتمال يك درصد همبستگی معنی
داری وجود دارد (جدول .)6

با عنايت به اينکه مقاومت به خشکی يك صفت
پيچيده بوده و عوامل مختلفی در آن دخالت دارند ،لذا
قضاوت پيرامون ارقام از نظر اين صفت پيچيده و گاهی
اوقات با نتايج متناقض همراه است (Imam Jomeh,
1999; Maroufi, 1999; Nourmand Moayed,
) .1998بنابراين با استفاده از تحليل همبستگی بين

عملکرد در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی با
شاخصهای كمّی تحمل به خشکی میتوان شاخص
های تحمل را غربال و مناسبترين شاخص را انتخاب
نمود .مناسبترين شاخص ،آن است كه در هر دو
06
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جدول  -5ميانگين شاخصهاي کمی تحمل به خشكی و عملكرد در شرايط آبياري بهينه و تنش خشكی در ارقام آفتابگردان.
Table 5. Mean of drought tolerance indices and yield under irrigated and drought stressed conditions in
sunflower cultivars.

شماره رقم
Yp
Ys
TOL
MP
SSI
GMP
HM
STI
Cultivar code
1
4280ab
2798abc
1481
3539
0.7485
3455
3374
0.6449
2
3558ab
2242bc
1317
2900
0.8015
2780
3676
0.4307
3
4825ab
3683a
1142
4254
0.4868
4211
4169
0.9614
4
4936ab
3015ab
1921
3976
0.7913
3833
3698
0.7713
5
3906ab
2148bc
1758
3027
0.9201
2864
2716
0.4334
6
3709ab
2498abc
1211
3103
0.6635
3036
2971
0.4977
7
4255ab
1823bcd
2432
3039
1.205
2769
2529
0.4157
8
5027ab
3091ab
1936
4056
0.7977
3903
3758
0.8180
9
5627a
2400abc
3227
4013
1.195
3630
3300
0.7048
10
4715ab
1550cd
3165
3132
1.412
2693
2320
0.3940
11
4580ab
1705bcd
2875
3142
1.292
2779
2463
0.4143
12
3066b
802d
2264
1934
1.524
1547
1248
0.1265
LSD 0.05
468.9
302.2
432.3
330
0.1351
320.6
325.5
0.1151
 : Ypعملکرد يك ژنوتيپ در محيط بدون تنش : Ys .عملکرد يك ژنوتيپ در محيط تنش دار .حروف غير مشابه بيانگر اختالف معنی دار است
(آزمون  :TOL .)=5% ،SNKشاخص تحمل :MP ،ميانگين بهرهروی :SSI ،شاخص حساسيت به تنش :GMP ،ميانگين هندسی بهره وری،
 :HMميانگين همساز و  :STIشاخص تحمل تنش .اسامی ژنوتيپ ها بر اساس جدول شماره  1آمده است :1 .گابور (ايتاليا) :2 ،آرما ويرسکی
گروه ( 4روسيه) :1 ،وينمك ( 1311تركيه) :4 ،گلشيد (ايران) :5 ،آرما ويرسکی گروه ( 1روسيه) :6 ،پروگرس (يوگسالوی) :6 ،گلديس(CMS-
( )19×R-28ايران) :1 ،ركورد (رومانی) :3 ،آرما ويرسکی گروه ( 1روسيه) :10 ،آذر گل(( )CMS-19×R-34ايران) :11 ،آرما ويرسکی
(روسيه) :12 ،زاريا (روسيه).
YP: Yield of a given genotype in irrigated (potential) conditions. YS: Yield of a given genotype in drought stressed
conditions. Different letters at each column show significant difference at 5% probability level (SNK). TOL:
tolerance index, MP: mean productivity, SSI: stress susceptibility index, GMP: geometric mean productivity, HM:
harmonic mean, STI: stress tolerance index.

مناسبترين شاخصها در نظر گرفته شدند .بنابراين با
جمعبندی نتايج میتوان گفت كه شاخص  GMPدر
اكثر مطالعات شاخص ايدهآل برای غربال كردن الين-
های متحمل به خشکی گزارش شده است.
برای بررسی رابطة متغيرها از يك نمودار چند
متغيره ،موسوم به بای پالت استفاده شد (Gabriel,
) .1979برای اين منظور از تجزية به مؤلفههای اصلی
استفاده گرديد (جدول  .)6بای پالت مربوطه بر مبنای
دو مؤلفة اوّل و دوّم كه  33/4درصد از تغييرات موجود
بين دادهها را توجيه میكردند ،رسم گرديد (شکل .)1
در فضای بایپالت ارقام در گروههای مشخصی قرار
گرفتند كه مرتبط با ميانگين عملکرد و تحمل آنها به
تنش خشکی است (جدول  .)5در اين بررسی اولين

لذا میتوان اين شاخص ها را بعنوان مناسبترين
شاخص برای غربال كردن ارقام متحمل به خشکی كه
در شرايط آبياری بهينه و تنش خشکی عملکرد بااليی
دارند در نظر گرفت .فرناندز ) (Fernandez, 1992دو
شاخص  STIو  MPرا برای غربال كردن الينهای
متحمل به خشکی در لوبيا در نظر گرفت.
كريستين و همکاران ) (Kristin et al., 1997در
مطالعه بر روی ارقام لوبيا شاخص ميانگين هندسی
بهرهوری ( )GMPرا بعنوان شاخص مطلوب انتخاب
نمودند .در مطالعات صورت گرفته توسط امام جمعه
) (Imam Jomeh, 1999و فرشادفر و همکاران
) (Farshadfar et al., 2000بر روی الينهای نخود
شاخصهای  GMP ،HM ،MPو  STIبعنوان
00
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در شرايط بدون تنش و تنش و نيز شاخصهای
 GMP ،STI ،HMو  MPداشت.

مولفه اصلی  66/1درصد از تغييرات كل دادهها را
توجيه كرد و همبستگی مثبت و بااليی را با عملکرد

جدول  -6جدول ضرايب همبستگی بين شاخصهاي تحمل خشكی و عملكرد در شرايط آبياري بهينه و تنش خشكی در ارقام
آفتابگردان.
Table 6. Correlation coefficient between drought tolerance indices and yield in irrigated and drought stressed
conditions in sunflower cultivars.

شاخص
Yp
Ys
TOL
MP
SSI
GMP
HM
Indices
Ys
0.521
TOL
0.424
-0.552
**
MP
0.861
** 0.883
0.096
SSI
-0.115
0.429
** 0.839
** -0.599
GMP
** 0.756
** 0.952
-0.271
** 0.984
** -0.732
HM
** 0.667
** 0.982
-0.390
** 0.953
** -0.811
** 0.992
**
**
**
**
STI
0.729
0.950
-0.300
0.970
-0.727
** 0.988
** 0.982
 :Ypعملکرد يك ژنوتيپ در محيط بدون تنش :Ys ،عملکرد يك ژنوتيپ در محيط تنشدار :TOL ،شاخص تحمل :MP ،ميانگين بهرهروی،
 :SSIشاخص حساسيت به تنش :GMP ،ميانگين هندسی بهرهوری :HM ،ميانگين همساز و  :STIشاخص تحمل تنش ** .معنیدار در سطح
احتمال  1درصد.
YP: Yield of a given genotype in irrigated (potential) conditions. YS: Yield of a given genotype in drought stressed
conditions. TOL: tolerance index, MP: mean productivity, SSI: stress susceptibility index, GMP: geometric mean
productivity, HM: harmonic mean, STI: stress tolerance index. ** Significant at 0.01 probability level.

نمودار بایپالت (شکل  )1نشان می دهد كه ارقام 1
(وينمك ( 4 ،)1311گلشيد)( 1 ،ركورد) و ( 1گابور)
در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های مهمّ
تحمل به خشکی يعنی  GMP ،STI ،HMو MP
قرار دارند .همچنين نمودار بایپالت نشان میدهد كه
ارقام ( 1وينمك ( 4 ،)1311گلشيد)( 1 ،ركورد) و 1
(گابور) در مجاورت مؤلفة اوّل يعنی مؤلّفة پتانسيل
عملکرد قرار دارند .ارقام شماره ( 3آرماويرسکی گروه
( 10 ،)1آذرگل)( 11 ،))CMS-19×R-34آرما
ويرسکی) و ( 6گلديس ) ))CMS-19×R-28در
مجاورت بردارهای مربوط به شاخص  TOLو  SSIو
نيز عملکرد آبی ( :YPعملکرد در شرايط آبياری
بهينه) قرار گرفتهاند كه به معنی باال بودن عملکرد
آنها در شرايط آبياری بهينه و در عين حال حساسيت
آنها به كمبود آب است .در واقع میتوان گفت كه ارقام

با توجه به اينکه ميزان باالی اين شاخصها مطلوب
میباشد اگر ميزان مولفه اول باال باشد ارقامی انتخاب
می شوند كه دارای عملکرد باال در شرايط تنش و
بدون تنش و همچنين  GMP،STI ،HMو
MPبااليی هستند .بنابراين مولفه اول را میتوان به
عنوان مولفه پتانسيل عملکرد و تحمل به خشکی
نامگذاری كرد .دومين مولفه  21/1درصد از تغييرات
كل دادهها را توجيه می كرد و همبستگی منفی با
عملکرد در شرايط بدون تنش ،شاخصهای  SSIو
 TOLداشت .بنابراين مولفه دوم را میتوان بعنوان
مولفه حساسيت به تنش نامگذاری كرد .با توجه به
اينکه مقادير پايين اين شاخصها مطلوبند بنابراين اگر
ميزان مولفه دوم باال باشد ارقامی انتخاب میشوند كه
دارای  SSIو  TOLپايين هستند به عبارتی متحمل
به خشکی میباشند.
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بهينه) هستند .به طور كلّی اين نوع نحوة توزيع ارقام
در فضای بایپالت را میتوان حاكی از وجود تنوع
ژنتيکی ارقام نسبت به تنش خشکی دانست.

( 2آرماويرسکی گروه ( 1 ،)4وينمك6 ،)1311
(پروگرس) و ( 10آذر گل ) ))CMS-19×R-34دارای
سازگاری خوبی به محيطهای آبی (شرايط آبياری

جدول -0مقادير ويژه ،بردارهاي ويژه و واريانس هاي نسبی سه مولفه اصلی شاخص کمی تحمل به خشكی در ارقام آفتابگردان.
Table 7. Eigen values, Eigen vectors and variances of two first PCA of drought tolerance indices for sunflower
cultivars.

STI

GMP HM

SSI

MP

0.386 0.329 0.402 0.405 0.40
-0.221 -0.415 -0.093 0.01 -0.075
-0.014 0.658 -0.084 0.132 0.637

Yp
Ys TOL
مولفه
مقادير ويژه
درصد از واريانس كل
PCA
Eigen value % of total variance
مولفه اول PCA1
6.0862
76.1
0.27 0.399 0.159
مولفه دوم
1.8692
99.4
-0.545 0.131 -0.671
PCA2
مولفه سوم
0.0392
100
-0.168 0.130 -0.302
PCA3

 :Ypعملکرد يك ژنوتيپ در محيط بدون تنش :Ys،عملکرد يك ژنوتيپ در محيط تنش دار :TOL ،شاخص تحمل :MP ،ميانگين بهرهروی،
 :SSIشاخص حساسيت به تنش :GMP ،ميانگين هندسی بهرهوری :HM ،ميانگين همساز و  :STIشاخص تحمل تنش.
YP: Yield of a given genotype in irrigated (potential) conditions. YS: Yield of a given genotype in drought stressed
conditions. TOL: tolerance index, MP: mean productivity, SSI: stress susceptibility index, GMP: geometric mean
productivity, HM: harmonic mean, STI: stress tolerance index.

شكل  -1نمايش باي پالت  12رقم آفتابگردان در  8شاخص تحمل خشكی بر اساس اولين و دومين مولفه اصلی.
اسامی ژنوتيپها بر اساس جدول شماره  1آمده است :1 .گابور (ايتاليا) :2 ،آرما ويرسکی گروه ( 4روسيه) :1 ،وينمك ( 1311تركيه) :4 ،گلشيد
(ايران) :5 ،آرماويرسکی گروه ( 1روسيه) :6 ،پروگرس (يوگسالوی) :6 ،گلديس(( )CMS-19×R-28ايران) :1 ،ركورد (رومانی) :3 ،آرما
ويرسکی گروه ( 1روسيه) :10 ،آذر گل(( )CMS-19×R-34ايران) :11 ،آرما ويرسکی (روسيه) :12 ،زاريا (روسيه).
Fig 1. Biplot display of sunflower cultivars in drought tolerance indices based on two first PCAs
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گرفته است .بنابر اين اين شاخصها را میتوان به
عنوان بهترين شاخص برای گزينش ارقام متحمل در
آفتابگردان در نظر گرفت .تجزيه خوشهای به روش
 UPGMAبر اساس فاصله اقليدسی و با استفاده از
شاخصهای ميانگين بهرهوری ( ،)MPميانگين
هندسی بهرهوری ( ،)GMPميانگين هارمونيك
( )HMو شاخص تحمل تنش ( )STIصورت گرفت
(شکل .)2
ارقام ( 1وينمك( 4 ،)1311گلشيد)( 1 ،ركورد) و
( 3آرماويرسکی گروه  )1در يك گروه قرار گرفتند كه
همان ارقام دارای عملکرد باال و متحمل به خشکی
بودند .ارقام ( 10آذر گل 11،)CMS-19×R-34
(آرماويرسکی)( 6 ،گلديس( 2 ،)CMS-19×R-28آرما
ويرسکی گروه ( 5 ،)4آرماويرسکی گروه 6 ،)1
(پروگرس) و ( 1گابور) در يك گروه و رقم ( 12زاريا)
نيز در گروه ديگری قرار گرفت كه همان گروه دارای
 YSو  YPپايين و در عين حال حساس به خشکی
هستند.

همچنين تشکيل زاوية حاده بين شاخصهای
انتخابی  GMP ،STI ،HMو  MPداللت بر وجود
همبستگی باال بين اين شاخصها است .نتايج حاصل
از نمودار چند متغيره بای پالت نشان می دهد كه
مناسبترين ارقام همان ارقام ( 1وينمك4 ،)1311
(گلشيد)( 1 ،ركورد) و ( 1گابور) میباشد .در بين ارقام
انتخابی رقم ( 1وينمك )1311 ،دارای باالترين
عملکرد در شرايط آبياری بهينه ( )YPو باالترين سطح
عملکرد در شرايط تنش خشکی ( )YSبود ،لذا میتوان
هم براساس نتايج بای پالت و هم بر اساس مقايسات
ميانگين آن را به عنوان بهترين رقم در نظر گرفت.
استفاده از تجزيه مؤلفههای اصلی و نمودار بای
پالت برای انتخاب ارقام متحمل در نخود توسط امام
جمعه ) (Imam Jomeh, 1999و فرشادفر و
همکاران ) ،(Farshadfar et al., 2000در گندم
توسط معروفی ) (Maroufi, 1999و نورمند
مؤيد) (Nourmand Moayed, 1998و در لوبيا
توسط فرناندز ) (Fernandez, 1992مورد توجه قرار

Distance.

شكل  -2دندوگرام حاصل از تجزيه خوشهاي ارقام آفتابگردان بر اساس داده هاي مربوط به شاخصهاي کمی تحمل به خشكی.
اسامی ژنوتيپها بر اساس جدول شماره  1آمده است :1 .گابور (ايتاليا) :2 ،آرماويرسکی گروه ( 4روسيه) :1 ،وينمك1311
(تركيه) :4 ،گلشيد (ايران) :5 ،آرماويرسکی گروه ( 1روسيه) :6 ،پروگرس (يوگسالوی) :6 ،گلديس (( )CMS-19×R-ايران):1 ،
ركورد (رومانی) :3 ،آرماويرسکی گروه ( 1روسيه) :10 ،آذرگل(( )CMS-19×R-34ايران) :11 ،آرماويرسکی (روسيه) :12 ،زاريا
(روسيه).
Fig 2- UPGMA dendrogram of sunflower cultivars based on drought tolerance indices

ژنتيکی زياد (از كالسترهای مختلف) يك جمعيت در
حال تفرق برای تحمل به خشکی ايجاد خواهد شد و
جمعيت در حال تفرق با بهرهمندی از مناسبترين و
تکرار پذيرترين شاخص (های) تحمل به خشکی به
منظور توليد ارقام متحمل به خشکی تحت گزينش
قرار خواهد گرفت.

نتيجه گيري
در ادامه اين پروژه تحقيقاتی ،كارايی و
تکرارپذيری شاخصهای تحمل به خشکی معرفی شده
در اين مطالعه (ميانگين بهرهوری ،ميانگين هندسی
بهرهوری ،ميانگين هارمونيك) با استفاده از جمعيت
الينهای اينبرد نوتركيب آفتابگردان بررسی خواهند
شد .در گام بعدی با انجام تالقی بين ارقام با فاصله
02

1131 ،1  شماره،2 "پژوهش در گياهان زراعی" جلد

'Research in Field Crops’ Vol. 2, No 1, 2014

References
Blum, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press. Boca Raton. FLPP., Pp.
38-78.
Ehdaii, B. 1994. Selection for drought resistance in wheat (Key paper). Proceeding of First
Iranian Crop Production and Breeding Science Congress, Tehran, Iran. Pp. 43-62.
FAO 2005. Oilseed: world market and trades. Current world production. Market and
trade reports. http://www.fas. Usda.gov.
Farshadfar, E., Motalebi, M. and Imamjomeh, A. 2000. Selection for drought resistance in
chickpea lines. Iranian J. Agric. Sci. 32: 65-77 (in Farsi with English Summary).
Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In:
Proceedings of the International Symposium on "Adaptation of vegetables and other
food crops in temperature and water stress. AVRDC Publication. Tainan. Taiwan, 13-18
August. Pp. 257-27.
Fischer, R. A. and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars: I. Grain yield
responses. Aust. J. Agric. Res. 29: 897-912.
Gabriel, K. R. 1971. The bioplot graphical display of matrices with applications to principal
component analysis. Biometric. 58: 453-467.
Golparvar, A. R., Majidi Harvan, I. and Ghassemi Pirbaloti, E. 2003. Genetic improvement
yield potential and water stress resistance in wheat genotypes (Triticum aestivum). Aridity
Seasonal and Agricultural Drought. 13: 13-21.
Hekmat Shoar, H. 1993. Physiology of plant in hard conditions (Translated in Persian).
Niknam Press. Tabriz.
Imam Jomeh, A. 1999. Determination of genetic distance using RAPD-PCR, evaluation of
drought resistance indices and adaptability analysis in Iranian chickpea genotypes. MS.c
Thesis. Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah.
Kristin, A. S., Serna, R. R. Perez, F. I. Enriquez, B. C. Gallegos, J. A. A. Vallejo, P. R.
Wassimi, N. and Kelley, J. D. 1997. Improving common bean performance under drought
stress. Crop Sci. 37: 43-50.
Maroufi, A. 1999. Determination of chromosome location of drought resistance indices in
wheat. MS.c Thesis. Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah.
Nourmand Moayed, F. 1998. Study on genetic variation in quantitative traits and identification
of their relations with yield in bread wheat under dry and well watered conditions and
determination of the best drought resistant index. MS.c Thesis. Faculty of Agriculture, Tehran
University.
Poormohammad Kiani, S., Maury, P., Nouri, L., Ykhlef, N., Grieu, P. and Sarrafi, A. 2009.
QTL analysis of yield-related traits in sunflower under different water treatments. Plant
Breed. 128: 363-373.
Rauf, S. 2008. Breeding sunflower (Helianthus annuus L.) for drought tolerance.
Communications Biometry Crop Sci. 3: 29-44.
Rawson, H. M. and Turner, N. C. 1982. Recovery from water stress in five sunflower cultivars.
I. Effect of the tinning of water application on leaf area and seed production. Aust. J. Plant
Physiol. 9: 437.
Rojers, C. E., Unger, B. W. and Keritner, G. L. 1983. Adventitious rooting in "Hopi" sunflower:
function and anatomy. Agron. J. 76: 429-434.
Rosielle, A. A. and Hamblin, J. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and
non-stress environments. Crop Sci. 21: 943-946.
Sinclair, T. R. and Horie, T. 1989. Leaf nitrogen, photosynthesis, and crop radiation use
efficiency: A Review. Crop Sci. 29: 90-98.
Trapani, N., Hall, A. J., Sadras, V. O. and Vilella, F. 1992. Ontogenetic changes in radiation use
efficiency of sunflower (Helianthus annuus L.) crops. Field Crop Res. 29: 301-316.
Unger, P. W. 1982. Time and frequency of irrigation effects on sunflower production and water
use. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 1072-1076.

01

1131 ،1  شماره،2 "پژوهش در گياهان زراعی" جلد

'Research in Field Crops’ Vol. 2, No 1, 2014

Evaluation of drought tolerance indices in various sunflowers cultivars
(Helianthus annuus L.)
Seyed Reza Alavi1, Reza Darvishzadeh2*, Mostafa Valizadeh3, Mohammad Moghadam3,
Ebrahim Farrokhi4, Ashkan Basirnia5, Alireza Pirzad6
1- Staff Member of Urmia Tobacco Research Center, , Urmia, Iran
2- Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture,
Urmia University, Urmia, Iran.
3- Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tabriz
University, Tabriz, Iran.
4- Staff Member of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.
5- MSc. Former Student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture,
Urmia University, Urmia, Iran.
6- Associate Professor, Department of Agronomy, Urmia University, Urmia, Iran.
*Corresponding author: r.darvishzadeh@urmia.ac.ir

Received: 2014.01.20

Accepted: 2013.10.07

Abstract
In this study, 12 oily sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars were evaluated in both
drought stressed and irrigated conditions in Agricultural Research Station of Khoy. In each
condition, the cultivars were evaluated using a randomized complete block design with three
replications. High significant difference (P0.01) was found among the sunflower cultivars for
the seed yield in irrigated and drought stressed conditions. The results showed that Vinmak
8931 (4254 kg/ha) and Zaria (1934 kg/ha) had the highest and lowest seed yield in both
conditions, respectively. Based on the seed yield in irrigated and drought stressed conditions,
quantitative drought tolerance indices such as mean productivity, tolerance index, geometric
mean productivity, harmonic mean, stress susceptibility index and stress tolerance index were
calculated. Correlation analysis between drought tolerance indices and seed yield in irrigated
and drought stressed conditions indicated that the most suitable criteria for screening sunflower
cultivars for drought conditions were mean productivity, geometric mean productivity,
harmonic mean and stress tolerance index. Based on these four criteria and seed yield in both
conditions, the best drought tolerant cultivar was "Vinmak 8931". Cluster analysis revealed the
most genetic distance between drought tolerant ("Vinmak 8931", "Golshid hybrid", "Recorde")
and susceptible (Zaria) cultivars.

Keywords: Biplot, Cluster analysis, Drought tolerance indices, Sunflower
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