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  ) .Carthamus tinctorius L(در گلرنگ دانه و روغن تجزيه عليت عملكرد
  

  ر  بهنام طهما سب پو
  اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريزدا نشجوي سابق 

  چكيده
درقالب طرح بلوك هاي كامل  1384زمايشي در سال زراعيآد وساير صفات كمي گلرنگ ،بـه منظور بررسي همبستگي بين عملكر
قـه روي و شـروع    و تنش خشكي در دو مرحله شروع سا) بدون تنش(ر در شرايـط عادي تصادفي به صورت فاكتوريل با سه تكرا

همبستگي نشان داد كه در شرايط محيطي نرمال وتنش دار عملكرد روغن تابعي ا زعملكرد  تجز يه.اجرا شد  باشش ژنوتيپ گلدهي
ز شاخص هاي تحمل تنش، ميـانگين هندسـي    همچنين مشخص گرديد كه مي توان ا .شتدا آن با معني داريدانه بوده وهمبستگي 

براساس تجزيه عليت عملكـرد روغـن در    .رقام مقاوم به خشكي استفاده كرد بهره وري و ميانگين حسابي بهره وري براي گزينش ا
براسـاس  .مربوط به صفت عملكرد دانه بـود  عملكرد روغنوتنش خشكي ،بيشترين تاثير مستقيم مثبت بر ) بدون تنش(شرايط نرمال 

،بيشترين تاثير مستقيم مثبت بر عملكرد دانه مربوط به صفات تعداد طبق در بوتـه و وزن  )بدون تنش (تجزيه عليت در شرايط نرمال 
تقيم مثبـت را  ر دانه و تعداد دانه در طبق بيشترين تـاثير مسـ   دانه بود در صورتي كه در شرايط تنش خشكي ،صفات وزن هزار  هزا

را در چهـار گـروه    ژنوتيـپ هـا   رزيابي و شاخص هاي مقاومت به تنش خشكي، تجزيه خوشه اي بر اساس صفات مورد ا .داشتند
  . گروهبندي كرد

  ،تجزيه كالسترتجزيه عليت، همبستگي ، گلرنگ: كليديگان واژ

  
  مقدمه

كـه در سراسـر    هاي وحشي وجود انواع تيپ. يران استيكي از گياهان روغني و بومي ا) .Carthamus tinctorius L(گلرنگ 
روغـن گلرنـگ كيفيـت قابـل     . كشور پراكنده هستند، نشان از سازگاري خوب اين گيـاه بـا شـرايط آب و هـوايي ايـران دارد     

تحمل نسـبي بـه شـوري و خشـكي خـاك از      . درصد است 85تا  73اي داشته بطوري كه ميزان اسيد لينولئيك آن بين  مالحظه
در اصالح صفاتي نظير عملكرد دانه و عملكرد روغن كـه  ). 1375احمدي و اميدي تبريزي، (باشد  ات بارز اين گياه ميمشخص
هاي مهم بين صفات مختلـف   گيري آنها سهيم هستند، تعيين روابط و همبستگي هاي مختلفي از اجزاي عملكرد در شكل نسبت

همچنين با عنايت به اينكه عملكـرد دانـه يـك    . صفات پيچيده،  آشكار سازدتواند ميزان مشاركت هر متغير را در بروز اين  مي
 تواند مفيدتر وا لذا گزينش از طريق اجزاي آن مي نمي باشدبوده و انتخاب مستقيم براي اصالح آن چندان موثر  1پرژني صفت

ط مختلف جهان، گزارش نمودند كـه  الين گلرنگ از نقا 903در مطالعه ) 1977(اشري و همكاران ). 1989فالكونر، (قع گردد 

                                                 
1 - Poly genic 
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تعداد طبق در بوته مهمترين جزء عملكرد دانه در گياه است و تعداد دانه در طبق در درجه دوم اهميت قرار داشته، و وزن هزار 
طبق داري بين تعداد  كه همبستگي مثبت و معني نشان دادند)1979(سوالنكي و پاليوال . دانه تاثيري بر روي عملكرد دانه ندارد

در مطالعه ارقام ) 1997(كاساتو و همكاران . در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه با عملكرد دانه در گلرنگ وجود دارد
اعـالم  ) 1993(برتولن . داري با عملكرد دانه دارد مختلف گلرنگ گزارش كردند كه تعداد طبق در بوته همبستگي مثبت و معني

) 1997(رائو و راماچانـدرام  . دار وجود دارد بوته و وزن هزار دانه با عملكرد دانه رابطه مثبت و معني كرد كه بين تعداد طبق در
داري  در بررسي ارقام مختلف گلرنگ دريافتند كه بين تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه با عملكرد دانه رابطه مثبت و معنـي 

طبق در بوته، نازكي پوست دانه و وزن طبق، در اصـالح عملكـرد دانـه و    آنها همچنين به نقش مهم صفات تعداد . وجود دارد
در بررسي همبستگي صفات مختلف در گلرنگ، به نقش صفات تعداد طبق در بوته و ) 1984(پارامسوراپا . روغن تاكيد كردند

صـفات مختلـف گلرنـگ     در تجزيه عليـت ) 1981(چادهاري و همكاران . نازك دانه در افزايش روغن دانه اشاره نمود هپوست
بـا  ) 1983(راماچانـدرام  . باشد اعالم نمودند كه بيشترين اثر مستقيم مثبت براي وزن هزار دانه مربوط به تعداد و سطح برگ مي

بررسي همبستگي بين صفات مختلف در گلرنگ و تجزيه عليت آنها دريافت كه عملكرد دانه با صفاتي نظير ارتفاع بوته، قطـر  
هـاي خـود، بـه     در بررسـي ) 1982(كومـار و همكـاران   . دار دارد و طول شاخه فرعي همبستگي مثبت و معنيساقه، قطر طبق 

پاليوال و . دار عملكرد دانه و روغن با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق و اندازه طبق تاكيد كردند همبستگي مثبت و معني
كرد بوته در ارقام مختلف گلرنگ دريافتند كه افزايش عملكرد دانـه  با بررسي همبستگي و تجزيه عليت عمل) 1984(سوالنكي 

  .بايد از طريق گزينش براي افزايش صفات تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه صورت گيرد
ها در شرايط محيطي مختلف و تعيين مقاومت و حساسيت آنها ارائـه شـده    ژنوتيپ واكنشهاي متفاوتي براي ارزيابي  شاخص

. را معرفـي نمودنـد  ) MP2(وري  و شاخص ميانگين حسـابي بهـره  ) TOL1( شاخص تحمل) 1981(يل و هامبلين روز. است
شـاخص  ) 1978(فيشـر و مـورر   . نشانه حساسيت نسبي باالي ژنوتيـپ بـه تـنش اسـت     MPومقدار پايينTOLمقدار باالي 

يرات كم عملكرد يك ژنوتيپ در هر دو شرايط تغي ةدهند نشان SSIمقدار كمتر . را پيشنهاد نمودند) SSI3(حساسيت به تنش 
را بـراي  ) STI4(شـاخص تحمـل تـنش     ) 1992(فرنانـدز  . دهد باشد كه تحمل بيشتر به تنش را نشان مي تنش و مطلوب مي

 STIهاي پايدارتر براساس اين شاخص داراي مقـادير بـاالتر    ژنوتيپ. گزينش ارقام مقاوم به تنش خشكي معرفي نموده است
است كه ميانگين هندسي عملكرد يك ژنوتيپ در  GMP5پيشنهاد كرده، شاخص ) 1992(شاخص ديگري كه فرناندز . هستند

هدف از اين پژوهش تعيين همبستگي .همبستگي بسيار باال دارد STIاين شاخص با شاخص . باشد شرايط مطلوب و تنش مي
ـ د ارزها براساس صفات مـور  بندي ژنوتيپ وهصفات مورد ارزيابي و همچنين گر و خشكي مقاومت به هاي بين شاخص ي و ابي

  .باشد مي در گلرنگ تنش خشكي وجود تنش خشكي، در شرايط آبياري مطلوب ومقاومت به  هاي شاخص

                                                 
1 - Tolerance index 
2 - Mean productivity 
3 - Stress susceptibility index 
4 - Stress tolerance index 
5 - Geometric mean productivity 
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  مواد و روشها

قـع در اراضـي كـركج، در     ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريـز وا  ةعدر مزر 1384سال زراعي  دراين تحقيق 
فيـايي   عرض جغـرا  ر موقعيتاين منطقه د. باسمنج به مورد اجرا در آمد -در مسير جاده تبريز و ده كيلومتري شرق تبريزدواز
در ايـن  . قـرار دارد متـر از سـطح دريـا     1360معادل  دقيقه و در ارتفاع 17درجه و  46و طول جغرافيايي  دقيقه 5درجه و  38

، K.H.64.68 ،340779، 34069 ،CART.90.94امي بـه اسـ  ) Aتور فـاك (  بررسي تعداد شـش ژنوتيـپ گلرنـگ بهـاره    
CART.77.191 هاي كامل تصادفي در سه تكرار مورد ارزيابي و  در يك آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوك 222قي  و عرا
و  2b= روي ، تـنش در مرحلـه شـروع سـاقه    1b= به گياه تنش وارد آمدن بدون(سطح مختلف آبياري سه . مطالعه قرار گرفتند

شخم، ديسك، تسـطيح و ايجـاد جـوي    : عمليات تهيه زمين شامل .داد را تشكيل Bفاكتور ) 3b= تنش در مرحله شروع گلدهي
كشـت   از هـم  متر سانتي 10فاصله بوته  با متر و سانتي 30 رديفمتري با فاصله  5هر ژنوتيپ در چهار خط  .بودپشته در بهار 

هاي هرز به روش مكانيكي انجام شد و براي مبارزه با آفت مگس گلرنگ، مزرعه  با علف قابلهمكليه عمليات مربوط به . گرديد
، با توجه به شـرايط  شاهدآبياري در واحدهاي . در هزار سمپاشي گرديد 2با غلظت  ديازينون با سم نفوذي 28/4/84در تاريخ 

تحت تنش خشـكي در مرحلـه شـروع سـاقه      مايشيواحدهاي ازدر. روز انجام گرفت 10تا 8در فواصل  ي محيطمنطقه و دما
واحـدهاي  همچنـين در  . دشـ يكبار قطع  ابياري ساقه روي شروعصورت گرفت؛ با  عادي طبق روالاين مرحله ،آبياري تاروي

اما در اين مرحلـه   گرفتانجام روال عادي طبق  مذكورتحت تنش خشكي در مرحله شروع گلدهي، آبياري تا مرحله  ازمايشي
  . قطع شد ابياريرنيز يكبا

رسـيدگي   زمـان تعـداد روزتا گلـدهي،   و سـاقه روي  تعداد روزتا شـروع :صفات مورد ارزيابي در اين پژوهش عبارت بودند از
هـاي بوتـه، وزن خشـك     فرعي، تعداد برگ شاخهفيزيولوژيك، ارتفاع بوته، فاصله اولين طبق از سطح زمين، قطر ساقه، تعداد 

بـراي  . و عملكـرد دانـه   روغـن  و عملكرددرصد ،بق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانهبرگ در زمان گلدهي، تعداد ط
بـه   MPو  SSI ، STI ، GMP ،TOL هـاي   ها بـه تـنش خشـكي از شـاخص     تعيين ميزان حساسيت و يا تحمل ژنوتيپ 

  : قرارزير استفاده گرديد
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Yp:عملكرد در شرايط بدون تنش  
 Ys: عملكرد در شرايط تنش  

SY :ها در شرايط تنش ميانگين عملكرد كليه ژنوتيپ  

PY :ها در شرايط بدون تنش ميانگين عملكرد كليه ژنوتيپ  
خشكي به دليل وجود ارتبـاط خطـي    تنش هاي ارزيابي مقاومت به صضريب همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه و شاخ

. به علت وجود چند همخطي شديد بين متغيرها، تجزيه عليت به روش رگرسيون ريـج صـورت گرفـت   . بين آنها محاسبه شد
 شبـه رو  اي خوشـه هاي مقاومـت بـه خشـكي از تجزيـه      و شاخص د ارزيابيها براساس صفات مور بندي ژنوتيپ براي گروه

Ward و UPGMA براي تعيـين نقطـه بـرش در    . استفاده شد استاندارد شدهبا داده هاي  و بر مبناي ضريب فاصله اقليدسي
  .دندروگرام، از تجزيه تابع تشخيص استفاده گرديد

  .انجام شد STATISTICAو  SPSS ،SAS ،MSTATCها و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهاي،  تجزيه داده
  

  و بحث نتايج
عملكرد روغن و قطـر سـاقه در شـرايط نرمـال مثبـت و       تعداد برگهاي بوته،همبستگي بين عملكرد دانه با صفات ارتفاع بوته،

صفات تعداد طبق در بوته،ارتفاع بوته ،تعداد دانه درطبق ،عملكرد دانه و قطر ساقه با عملكـرد روغـن همبسـتگي    .دار بود معني
روغـن بـاال    هـايي بـا عملكـرد دانـه و     تواند در انتخاب تك بوته ميبنابراين صفات مذكور).1جدول(مثبت ومعني داري داشتند

  .بسيار موثر باشددرشرايط نرمال 
دار عملكرد دانه با صـفات تعـداد طبـق در     همبستگي مثبت و معنيدر شرايط وجود تنش خشكي در مرحله شروع ساقه روي 

با صفات  دانه همبستگي زياد عملكرد). 2جدول (مشاهده گرديد  وغن و قطر ساقه، عملكرد رارتفاع بوته ،بوته، وزن هزار دانه
؛ بـرادران و  1373راشد محصل و بهـداني،  (هاي متعدد گزارش شده است  تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق در آزمايش

در شـرايط تـنش    نين مشخص گرديد كههمچ ).1379؛ نژاد شاملو و رضايي، 1377پور،  ؛ باقري و خواجه1375زينالي خانقاه، 
توانـد در   و عملكـرد دانـه، مـي    ،قطر سـاقه  ارتفاع بوته ،دار وجود همبستگي مثبت و معني به علت در مرحله شروع ساقه روي

  ).2جدول (باشد ساز ريشتركالكرد روغن بژنوتيپ هايي باعم انتخاب
وعملكـرد روغـن بـا صـفات      سـاقه رو قط ارتفاع بوتـه  ،وغندار بين عملكرد دانه با صفات عملكرد ر همبستگي مثبت و معني
گزينش مثبت بر اسـاس صـفات مـذكور    نشانگر تاثير در شرايط تنش خشكي در مرحله شروع گلدهي  عملكرد دانه وقطرساقه

در بررسـي  ) 1993(سـادراس و همكـاران   ). 3جـدول  (براي انتخاب ژنوتيپ هايي باعملكرد دانه وروغن بيشـتر بـوده اسـت   
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قبل از گلدهي نقش مهمـي را   1د و اجزاي عملكرد در آفتابگردان تحت شرايط تنش آبي گزارش كردند كه اسيميالتهايعملكر
بنابراين قطر . باشد مي ذخيره اين مواد ةعمد محل ، ساقهميان و در اين شتنددر پر شدن دانه به ويژه در شرايط تنش انتهايي دا

     .رقام تحت شرايط تنش خشكي معرفي شده استساقه به عنوان يكي از معيارهاي گزينش ا
عملكرد دانـه وروغـن بـا    )و واجد تنش فاقدشرايط (كه در كليه شرايط محيطي  اظهار نمود توان بندي مطالب فوق مي در جمع

 قطرساقه بـه عنـوان  ناً ضم.عملكرد دانه موجب افزايش معني دار عملكرد روغن گرديد درحاليكه ،درصدروغن ارتباطي نداشت
  .معيار مناسب براي گزينش ارقام پر محصول مطرح شد

 مشاهده گرديـد كـه   ضرايب  اين با بررسي. ضرايب همبستگي بين شاخص هاي مقاومت به خشكي را نشان مي دهد 4جدول 
 بنـابراين . داردمعنـي داري وجـود    در مراحـل مختلـف تـنش همبسـتگي مثبـت و       STIو  MP ،GMPهـاي   بين شـاخص 

 در مراحـل مختلـف تـنش    SSIو  TOLهاي  شاخصدرحاليكه  ،شوند هاي مشابه مي ب گزينش ژنوتيپهاي فوق سب شاخص
دهـد كـه دو گـروه از     احتمـاالً ايـن نتـايج نشـان مـي     . داشـتند  MPو  STI ،GMPهاي  تري با شاخص هاي پايين همبستگي
 STI ،GMPهـاي   بستگي شاخصهم. كنند هاي مقاوم به خشكي مستقل از هم عمل مي هاي فوق در گزينش ژنوتيپ شاخص

دار بــرآورد  مثبــت و معنــي) عملكــرد تحــت شـرايط عــادي ( Ypو ) عملكــرد تحــت شــرايط تـنش خشــكي ( Ysبـا   MPو 
هايي با عملكـرد بـاال در شـرايط عـادي و      هاي فوق سبب گزينش ژنوتيپ اين نتايج بيانگر آن است كه شاخص. )4جدول(شد
و  SSIهـاي   شـاخص . همخـواني دارد ) 1981(و روزيل و هـامبلين  ) 1992(اي فرناندز ه نتايج فوق با يافته. شوند دار مي تنش

TOL  باYsبا وليدار منفي و معني ارتباط  Yp شاخص فوق سـبب   دوبديهي است كه  بنابراين.داشتنددار مثبت و معني ارتباط
  . شده اندخشكي عملكرد باال در شرايط تنش عملكرد پايين در شرايط عادي و هايي با  گزينش ژنوتيپ

                                                 
1 - Assimilats 
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  هاي گلرنگ تحت شرايط نرمال ژنوتيپ در ضرايب همبستگي ساده صفات مورد مطالعه - 1جدول 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفت

                1 ه فرعيشاختعداد 1
              1 821/0** تعداد طبق در بوته 2

             1 -027/0 -207/0 )مترسانتي(ارتفاع بوته 3 

            1 131/0 402/0 -266/0 تعداد دانه در طبق 4

           1 325/0 835/0** 291/0 -625/0* )مترسانتي(فاصله اولين طبق از سطح زمين 5

          1 311/0 201/0 101/0 -173/0 178/0 )گرم(وزن هزار دانه 6 

         1 413/0 575/0 234/0 675/0* 491/0 519/0 )گرم در متر مربع(دانهعملكرد 7

        1 651/0* 044/0 -323/0 305/0 -415/0 568/0 321/0 تعداد برگهاي  بوته 8

       1 316/0 -174/0 -054/0 -574/0 -252/0 -296/0 386/0 390/0 درصد روغن 9

      1 232/0 433/0 758/0* 197/0 247/0 635/0* 685/0* 729/0* 284/0 )كيلوگرم در هكتار(عملكرد روغن 10

     1 024/0 -309/0 278/0 15/0 453/0 337/0 174/0 297/0 -132/0 -362/0 )گرم(گلدهيزمانوزن خشك برگ در 11

    1 339/0 -239/0 100/0 047/0 -251/0 031/0 -023/0 -260/0 -083/0 075/0 -222/0 رسيدگي فيزيولوژيكزمانتعداد روز تا12

   1 090/0 -178/0 393/0 -269/0 -281/0 260/0 -060/0 -048/0 -447/0 -097/0 071/0 051/0 ساقه رويشروعتعداد روز تا 13

  1 228/0 091/0 038/0 025/0 -501/0 -108/0 286/0 -492/0 760/0* 584/0 630/0* -302/0 -472/0 شروع گلدهي تعداد روز تا 14

 1 -282/0 -233/0 -144/0 -061/0 702/0* -333/0 607/0* 685/0* -039/0 -179/0 225/0 210/0 755/0* 647/0* )مترسانتي(قطر ساقه 15

  درصد 5دار در سطح احتمال  همبستگي معني *
  درصد 1دار در سطح احتمال  همبستگي معني **
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  شرايط تنش خشكي در مرحله شروع ساقه رويهاي گلرنگ تحت  ژنوتيپ در ضرايب همبستگي ساده صفات مورد مطالعه - 2جدول 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفت

               1 ه فرعيشاختعداد  1

              1 690/0* تعداد طبق در بوته 2

             1 103/0 412/0 )مترسانتي(ارتفاع بوته 3

            1 -011/0 -262/0 061/0 تعداد دانه در طبق 4

           1 350/0 773/0* -085/0 -215/0 )مترسانتي(فاصله اولين طبق از سطح زمين 5

          1 -450/0 -456/0 -176/0 521/0 098/0 )گرم(وزن هزار دانه 6

         1 974/0** -431/0 317/0 747/0* 689/0* 339/0 )گرم در متر مربع(عملكرد دانه 7

        1 -014/0 065/0 -241/0 -211/0 020/0 312/0 336/0 بوتهتعداد برگهاي 8

       1 316/0 -249/0 -139/0 -539/0 -442/0 -296/0 100/0 141/0 درصد روغن 9

      1 123/0 433/0 809/0** 355/0 329/0 259/0 685/0* 526/0 251/0 )كيلوگرم در هكتار(عملكرد روغن 10

     1 435/0 -893/0** -278/0 153/0 -332/0 410/0 220/0 459/0 291/0 059/0 )گرم(گلدهيوزن خشك برگ در زمان 11

    1 204/0 -108/0 232/0 -140/0 -192/0 031/0 -023/0 135/0 -083/0 097/0 -308/0 زمان رسيدگي فيزيولوژيكتعداد روز تا 12
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   1 090/0 -184/0 415/0 290/0 138/0 535/0 -060/0 -048/0 280/0 -097/0 -357/0 -326/0 ساقه رويتعداد روز تا شروع 13

  1 228/0 091/0 252/0 207/0 -354/0 -071/0 257/0 -492/0 760/0* 553/0 630/0* -139/0 -233/0 شروع گلدهيتعداد روز تا 14

 1 -282/0 -233/0 -144/0 258/0 734/0* -079/0 607/0* 685/0* -039/0 038/0 409/0 210/0 297/0 627/0* )مترسانتي(قطر ساقه 15

  درصد 5دار در سطح احتمال  همبستگي معني *
  درصد 1دار در سطح احتمال  همبستگي معني **

  

  
  
  
  
  

  هاي گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي در مرحله شروع گلدهي ژنوتيپ در ضرايب همبستگي ساده صفات مورد مطالعه - 3جدول 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفت

               1 ه فرعيشاختعداد 1

              1 590/0 تعداد طبق در بوته 2

             1 156/0 107/0 )مترسانتي(ارتفاع بوته 3

            1 -203/0 -304/0 -384/0 تعداد دانه در طبق 4

           1 704/0* 441/0 437/0 -175/0 )مترسانتي(فاصله اولين طبق از سطح زمين 5

          1 -124/0 -711/0* -324/0 -173/0 -543/0 )گرم(وزن هزار دانه 6
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         1 374/0 575/0 183/0 675/0* -098/0 -096/0 )گرم در متر مربع(عملكرد دانه 7

        1 -291/0 512/0 434/0 -511/0 033/0 568/0 591/0 تعداد برگهاي بوته 8

       1 316/0 -174/0 -139/0 -936/0** -442/0 -296/0 386/0 390/0 روغندرصد 9

      1 194/0 201/0 927/0** 355/0 329/0 259/0 472/0 -526/0 251/0 )كيلوگرم در هكتار(عملكرد روغن 10

     1 024/0 -309/0 278/0 388/0 -332/0 337/0 220/0 297/0 -132/0 059/0 )گرم(وزن خشك برگ در زمان  گلدهي 11

    1 204/0 -239/0 232/0 -140/0 -192/0 -576/0 -023/0 -276/0 -070/0 075/0 -308/0 زمان رسيدگي فيزيولوژيكتعداد روز تا 12

   1 496/0 -184/0 393/0 290/0 138/0 535/0 -279/0 -048/0 280/0 -049/0 071/0 -326/0 ساقه رويتعداد روز تا شروع 13

  1 398/0 247/0 252/0 025/0 -354/0 -071/0 257/0 -275/0 760/0* 683/0* 571/0 -302/0 -233/0 شروع  گلدهيد روز تاتعدا 14

 1 049/0 -243/0 -354/0 258/0 802/0** -662/0* 607/0* 717/0* 306/0 -179/0 611/0* 594/0 755/0* 647/0* )مترسانتي(قطر ساقه 15

  درصد 5دار در سطح احتمال  همبستگي معني *
  درصد 1دار در سطح احتمال  همبستگي معني **
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هاي ارزيابي مقاومت به خشكي تحت شرايط تنش خشكي در مراحل شروع ساقه روي و شروع  ضرايب همبستگي ساده بين شاخص - 4جدول 
  گلدهي براساس عملكرد دانه

 YP YS MP1 MP2 STI1 STI2 GMP1 GMP2 TOL1 TOL2 SSI1 SSI2 هاشاخص

YP 1            

YS 
*631/0 1           

MP1 
**717/0 *663/0 1          

MP2 
*632/0 **678/0 **889/0 1         

STI1 
**982/0 **778/0 **988/0 **924/0 1        

STI2 
**991/0 **832/0 **824/0 **984/0 **883/0 1       

GMP1 
**831/0 **983/0 **000/1 **885/0 **987/0 **819/0 1      

GMP2 
**844/0 **895/0 **888/0 **000/1 **924/0 **984/0 **885/0 1     

TOL1 
*683/0 **836/0 - 023/0- 233/0 025/0 292/0 048/0- 221/0 1    

TOL2 
*684/0 **788/0 - 344/0 276/0 327/0 256/0 329/0 256/0 **835/0 1   

SSI1 
**733/0 **899/0 - 107/0 040/0 076/0 010/0 108/0 025/0 263/0 **737/0 1  

SSI2 
**832/0 **736/0 - 056/0- 020/0 011/0- 087/0 067/0- 017/0 **775/0 361/0 147/0- 1 

  درصد  5دار در سطح احتمال  همبستگي معني *    
  درصد  1دار در سطح احتمال  همبستگي معني **   
  گلدهي شروع مرحله: 1انديس    
 ساقه روي  شروع مرحله: 2انديس    

  YP :عملكرد در شرايط فاقد تنش  
  YS :عملكرد در شرايط واجد تنش  

 هر دو در. درج شده است 10الي 5 نتايج حاصل از تجزيه عليت عملكرد دانه وروغن در شرايط فاقد وواجد تنش در جدول هاي
بر روي عملكرد روغن متعلق به صفت عملكرد دانه و كمترين اثر مستقيم متعلق  شرايط عادي و تنش خشكي بيشترين اثر مستقيم

بـه   بـه شـدت  گيري كـرد كـه عملكـرد روغـن      نتيجهبوضوح  توان بنابراين مي). 9و  7، 5هاي  جدول(به صفت درصد روغن بود 
تقيم تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه تجزيه عليت عملكرد دانه در شرايط نرمال نشان داد كه اثر مس. است وابسته عملكرد دانه

مستقيم آن از  اثر مستقيم تعداد دانه در طبق بر عملكرد دانه منفي و كمتر و اثر غير اما ،باشد بر روي عملكرد دانه مثبت و بيشتر مي
) در گيـاه  فاقد تـنش (محصول در شرايط نرمال  هاي پر بنابراين براي گزينش ژنوتيپ). 6جدول (طريق دو صفت ديگر مثبت  بود 

تجزيه عليت عملكرد دانه در شرايط تنش خشكي . توان مستقيماً از طريق تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه بيشتر اقدام نمود مي
نشان داد كه بيشترين اثر مستقيم بر روي عملكرد دانه مربوط به صفات وزن هـزار  ) حل شروع ساقه روي و شروع گلدهيادر مر(

اثـر مسـتقيم تعـداد     در شرايط تنش خشكي در مرحله شروع سـاقه روي  .)10و  8هاي  جدول(باشد  داد دانه در طبق ميدانه و تع
مستقيم تعداد دانه در طبـق از طريـق    اثر غير ،مستقيم آن از طريق وزن هزار دانه مثبت طبق در بوته بر عملكرد دانه منفي و  اثر غير

در شرايط تنش در مرحله شروع گلدهي نيز تعداد دانه در طبق از طريق وزن هزار دانه  ).8 جدول(وزن هزار دانه منفي بوده است 
  ).10جدول (اند  مستقيم منفي را بر روي عملكرد دانه داشته و بالعكس بيشترين اثر غير
طريق تعـداد   از )در مرحله شروع ساقه روي و شروع گلدهي( محصول تحت شرايط تنش خشكي هاي پر بنابراين گزينش ژنوتيپ
احتماالً دامنه تغييرات تعداد دانـه در طبـق   . دوش ميتلقي تعداد دانه در طبق مهم  شرايطشود بلكه در اين  طبق در بوته توصيه نمي

  .گيرد بيشتر از دامنه تغييرات تعداد طبق در بوته تحت تاثير تنش خشكي قرار مي
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  ن با عملكرد روغن در شرايط فاقد تنشتجزيه همبستگي عملكرد دانه و درصد روغ - 5جدول   

 اثر مستقيم صفات
 درصد روغن عملكرد دانه Yها با Xهمبستگي ساده  اثر غير مستقيم از طريق

 758/0 -065/0 - 823/0 عملكرد دانه

 232/0 - -143/0 375/0 درصد روغن

  هباقي ماند= 538/0                                                   
  تجزيه همبستگي اجزاي عملكرد با عملكرد دانه در شرايط فاقد تنش - 6جدول 

 اثر مستقيم صفات
 تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته وزن هزار دانه Yها با Xهمبستگي  اثر غير مستقيم از طريق

  413/0 -027/0 -111/0 - 551/0 وزن هزار دانه
 492/0 -054/0 - -095/0 641/0 تعداد طبق در بوته

 234/0 - 258/0 111/0 -135/0 تعداد دانه در طبق

  باقي مانده= 699/0                                                                                            
  روي حله شروع ساقهشرايط تنش خشكي در مر تحتتجزيه همبستگي عملكرد دانه و درصد روغن با عملكرد روغن  - 7جدول 

 اثر مستقيم صفات
 درصد روغن عملكرد دانه Yها با Xهمبستگي  اثر غير مستقيم از طريق

 809/0 -086/0 - 895/0 عملكرد دانه

 123/0 - -223/0 346/0 درصد روغن

  باقي مانده= 483/0                                             
  شرايط تنش خشكي در مرحله شروع ساقه رويتحت ي عملكرد با عملكرد دانه تجزيه همبستگي اجزا - 8جدول 

 اثر مستقيم صفات
 تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته وزن هزار دانه Yها با Xهمبستگي  اثر غير مستقيم از طريق

  974/0 -640/0 -366/0 - 980/1 وزن هزار دانه
 698/0 368/0 - 032/1 -702/0 تعداد طبق در بوته

 317/0 - -184/0 -903/0 404/1 تعداد دانه در طبق

  باقي مانده= 940/0                                                                                     
  

  
  گلدهيشرايط تنش خشكي در مرحله شروع  تحتتجزيه همبستگي عملكرد دانه و درصد روغن با عملكرد روغن  - 9جدول 

 اثر مستقيم صفات
درصد روغنعملكرد دانه Yها با Xهمبستگي  اثر غير مستقيم از طريق

 927/0 -064/0 -991/0عملكرد دانه
194/0 - -366/0172/0درصد روغن

  باقي مانده= 100/0                                                   
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  شرايط تنش خشكي در مرحله شروع گلدهي تحتاجزاي عملكرد با عملكرد دانه  تجزيه همبستگي - 10جدول 

 اثر مستقيم صفات
 تعداد دانه در طبقتعداد طبق در بوتهوزن هزار دانه Yها با Xهمبستگي اثر غير مستقيم از طريق

  374/0 -077/1-109/0-560/1 وزن هزار دانه
 -099/0 -461/0--632/0270/0 تعداد طبق در بوته
 183/0 --192/0-515/1109/1 تعداد دانه در طبق

  باقي مانده= 451/0                                                                                         
صـل از تجزيـه   بـا توجـه بـه همخـواني نتـايج حا     .نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي رانشان مي دهد 2و1وشكل هاي 11جدول
و  UPGMAتجزيـه بـه روش    ايـن اي در سطوح مختلف تنش و شرايط عادي و همچنـين مشـابهت نتـايج حاصـل از     خوشه

Ward تنها به ذكر نتايج حاصل از تنش خشكي در مرحله شروع ساقه روي و روش ،UPGMA   1شـكل   .اكتفا شـده اسـت 
زماني كه برش ايـن دنـدروگرام در فاصـله    . دهد نشان مي ارزيابي از نظر صفات مورد ها را  ژنوتيپ اي خوشهدندروگرام تجزيه 

هاي به وجـود آمـده از لحـاظ     دار گرديد يعني بين گروه درصد معني 5واحد صورت گرفت تابع تشخيص در سطح احتمال  25
اول كـه شـامل    گـروه . گرديـد  گـروه  چهار برش دندروگرام در اين فاصله منجر به تشكيل. ديده شد حداكثر اختالف تابع اول
البتـه متوسـط ايـن    .داشـت تر از ميانگين كل  پايين متوسطي بود، براي اكثر صفات CART.90.94و  222هاي عراقي  ژنوتيپ

در گـروه دوم كـه   . وزن خشك برگ در زمان گلدهي بـاالتر از ميـانگين كـل بودنـد     و صفات وزن هزار دانه ژنوتيپ ها ازنظر 
تـر از   ساقه روي پايين تعدادروز تا شروعود ميانگين كليه صفات به جز درصد روغن وقرار گرفته ب CART.77.191ژنوتيپ 

شـروع   تعـداد روز تـا   وزن هزار دانـه و  براي تمامي صفات به جزبود، 340779گروه سوم كه شامل ژنوتيپ . ميانگين كل بود
بـود، ميـانگين    34069و  K.H.64.68هـاي   در گروه چهارم كه شامل ژنوتيـپ . داشتباالتر از ميانگين كل  متوسطيگلدهي 

قابـل ذكـر اسـت كـه     . از ميانگين كل بود يشترساقه روي ب تعدادروزتا شروع همه صفات به جز وزن هزار دانه، درصد روغن و
هاي گروه سوم و چهارم از لحاظ صفات ارتفاع بوته، قطر سـاقه و عملكـرد دانـه و روغـن داراي ميـانگين بـاالتري از        ژنوتيپ

دهد صفات ارتفاع بوته و قطر ساقه به عنوان معيارهاي مناسب براي گـزينش ارقـام    كه نشان مي ،)11جدول(كل بودندميانگين 
كـه   هـار داشـت  ظاتـوان   با توجه به نتايج فوق مـي .دنباش محصول تحت شرايط تنش خشكي در مرحله شروع ساقه روي مي پر
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هاي  در حالي كه ژنوتيپ. دنخود را با شرايط محيطي تطبيق ساز نددوم در شرايط تنش خشكي نتوانست هاي گروه اول و ژنوتيپ
  .هاي متحمل شناخته شدند چهارم، با حفظ خصوصيات مطلوب تحت شرايط تنش خشكي به عنوان ژنوتيپ گروه سوم و

از نظـر  شـرايط تـنش خشـكي در مرحلـه شـروع سـاقه روي        تحـت هـا را   كالستر ژنوتيـپ  خوشه اي دندروگرام تجزيه 2شكل 
واحـد صـورت گرفـت تـابع      500زماني كه برش اين دنـدروگرام در فاصـله   . دهد نشان ميهاي مقاومت به تنش خشكي  شاخص

 .گرديـد  گـروه  چهـار برش دندروگرام حاصل در اين فاصله منجر به تشـكيل  . دار گرديد درصد معني 5تشخيص در سطح احتمال 
هاي مقاومت به خشكي مشابه با نتـايج حاصـل    ها براساس شاخص پژنوتي خوشه ايقابل ذكر است كه نتايج حاصل از تجزيه 

و  د ارزيـابي هـا براسـاس صـفات مـور     بنـدي ژنوتيـپ   گـروه  شـباهت بنابراين بـا توجـه بـه    . بود د ارزيابيبراساس صفات مور
دو  در هـر  خشـكي بـه   تحمـل هاي برتر و م ها به گزينش ژنوتيپ توان از روي اين صفات و شاخص مي ،هاي مقاومت شاخص

 .نمود شرايط تنش اقدام

 
 
  

  
مرحله شروع ساقه روي با استفاده از روش  در هاي گلرنگ بهاره تحت شرايط تنش خشكي اي ژنوتيپ دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه -1شكل

UPGMA براساس صفات مورد ارزيابي  
  



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

  1389ماه  بهمن  27- 28

ش     نپ  یھما شاورزی     م و        ایده     ی     
 

١٤ 
 

  
مرحله شروع ساقه روي با استفاده از روش  در تنش خشكي هاي گلرنگ بهاره تحت شرايط اي ژنوتيپ دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه -2شكل

UPGMA هاي مقاومت به خشكي براساس شاخص  
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  مرحله شروع ساقه روي در شرايط تنش خشكي تحتانحراف آنها از ميانگين كل براي صفات مورد مطالعه  درصد ها و ميانگين گروه - 11جدول 

 گروه
وزن هزار 

 )گرم(دانه 

ارتفاع بوته 
 )ترم سانتي(

 

فاصله اولين
طبق از سطح 

زمين 
 )متر سانتي(

وزن خشك
برگ در 

زمان گلدهي 
 )گرم(

درصد 
 روغن

تعداد دانه 
 در طبق

تعداد روز 
 تا شروع
 ساقه روي

تعداد روز 
تا شروع 
 گلدهي

  قطر ساقه 
  )متر سانتي(

 عملكرد دانه 
گرم در (

  )متر مربع

عملكرد 
روغن 

كيلوگرم (
  )در هكتار

1 

  53/465  70/159  84/0 89/85 5/44 55/29 20/29 50/7 61/34  65/58 58/41 ميانگين
درصد

انحراف از 
 ميانگين كل

67/6 81/5 -  89/4 - 91/7 32/1 - 68/4 - 16/0 - 68/0 - 75/18-  78/7 -  46/8 -  

2 

  51/271  19/87  82/0 11/86 22/45 77/23 14/31 03/4 52/26  16/54 13/37 ميانگين
درصد

انحراف از 
 كل ميانگين

75/4 - 02/13-  12/27- 01/42- 24/5 32/23- 46/1 43/0 - 67/20-  65/49-  61/46-  

3 

  72/569  21/181  11/1 22/86 67/44 56/32 44/31 7 51/36  04/65 7/36 ميانگين
درصد

انحراف از 
 ميانگين كل

85/5 - 45/4  33/0 71/0 25/6 03/5 22/0 30/0 - 21/7  64/4  03/12  

4 

  53/639  61/225  31/1 39/87 28/44 28/35 30/28 83/7 04/43  56/68 45/38 ميانگين
درصد

انحراف از 
  ميانگين كل

36/1 - 10/10  27/18 66/12 36/4 - 81/13 65/0 - 05/1 44/26  28/30  75/25  
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 Path analysis of  seed and oil yield in safflower (Carthamus tinctorius L.)  
 

Tahmasebpour1, B.  

 

 

Abstract 

In order to evaluate the correlation between yield and other quantitative traits in 
safflower(Carthamus tinctorius L.),an experiment was carried out in factorial based on 
complete randomized block design using six genotypes under three water stress conditions 
namely normal,stress at stem elongation and flowering stages with three replications during 
2005.Correlation analysis revealed significant correlation between oil and seed yield in 
normal and stress conditions.The result indicated that the stress tolerance index, geometric 
mean productivity and arithmetic mean productivity could be used for selection of drought 
tolerant genotypes.According to the path analysis in normal and stressed conditions,seed yield 
had highest and positive direct effect on oil yield.Path analysis in normal condition showed 
the highest and positive direct effects on seed yield through number of head per plant and 
1000-seed weight.While in stressed condition, 1000-seed weight and number of seed per head 
showed the highest direct effect on seed yield.Cluster analysis based on the stadied traits and 
stress tolerance indices assigned genotypes into four groups.    

 

Keywords:Safflower, Correlation ,Path analysis,Cluster analysis.       
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