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ارزيابي روابط فنوتيپي و ژنتيکي بين صفات زراعي ،عملکرد دانه و اجزاي آن
در ژنوتيپهاي بهدستآمده از تالقي بينگونهاي گلرنگ اهلي و وحشي
سميه صنوبري ،1محمدرضا سبزعليان *2و قدرتاله سعيدي

3

 2 ،1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،استادیار و استاد ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1393/10/7 :تاریخ تصویب)1394/7/25 :

چکيده
گلرنگ از گیاهان بومی ایران است و امکان اصالح ژنتیکی آن با تالقیهای بینگونهای وجود دارد .در
این تحقیق  14ژنوتیپ شامل ژنوتیپهای بهدستآمده از تالقی بینگونهای گلرنگ اهلی -وحشی در
نسلهای  F5و  ،F6به همراه برخی ژنوتیپهای اهلی و وحشی از نظر روابط بین برخی صفات زراعی و
اجزای عملکرد آنها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سال زراعی  1389-90در مزرعۀ
تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی شدند .عملکرد دانه در بوتۀ ژنوتیپها بین  6/41تا
 14/49گرم متغیر و بیشترین میزان عملکرد دانه در بوته متعلق به ژنوتیپ  F6حاصل از تالقی
چهار بود .نتایج بهدستآمده از تجزیۀ همبستگی بین صفات نشان داد که صفات وزن هزاردانه و
قطر غوزه بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در بوته داشتند .نتایج بهدستآمده از تجزیۀ
رگرسیون مرحلهای نیز نشان داد که صفات وزن هزاردانه و قطر غوزه مهمترین عاملهای
تعیینکنندۀ عملکرد دانه در بوته بودند که درمجموع  61درصد از تغییرات عملکرد دانه در بوته را
توجیه کردند .نتایج تجزیۀ ضریبهای مسیر ترتیبی نیز نشان داد که صفات وزن هزاردانه ،قطر
غوزه و شمار غوزه در بوته بهعنوان متغیرهای رتبۀ اول انتخابشده و 56درصد از تغییرات
عملکرد را توجیه کردند .نتایج همچنین نشان داد که دو صفت وزن هزاردانه و قطر غوزه
میتوانند بهعنوان شاخص انتخاب برای افزایش عملکرد در گلرنگ در نظر گرفته شوند.
واژههاي کليدي :تجزیۀ ضریبهای مسیر ،گلرنگ،
مقدمه
گلرنگ با نام علمي  Carthamus tinctorius L.يکي از
گياهان مهم مناطق خشک و نيمهخشک هندوستان،
ايران ،مصر و ديگر کشورهاي مديترانه است .در
سالهاي اخير گلرنگ به دليل سازگاري به اقليمهاي
گوناگون و مقاومت به خشکي و شرايط سخت،
بهعنوان يکي از گياهان دانه روغني مهم براي نواحي
خشک و نيمهخشک جهان موردتوجه بوده است
( .)Farsi, 1993وجود تودههاي محلي و انواع تيپ
وحشي اين گياه که در سراسر ايران پراکندهاند نيز
* تلفن0313-3913452 :

همبستگی.

نشان از سازگاري گياه گلرنگ با شرايط آب و هوايي
گستردهاي از کشور ما را دارد ( Omidie

مناطق
 .)Tabrizi, 2000گلرنگ يک گياه چندمنظوره است
که از گلهاي آن بهعنوان منبع مادة رنگي در صنعت
رنگرزي ،از دانۀ آن بهعنوان خوراک طيور و از کنجالۀ
آن براي خوراک دام استفاده ميشود .در حال حاضر
نيز هدف اصلي زراعت گلرنگ در سراسر جهان
استخراج روغن از آن است ( .)Khajepor, 1998گلرنگ
با داشتن کيفيت باالي روغن به دليل وجود بيش از
بهويژه اسيد
 90درصد اسيدهاي چرب غيراشباع 
E-mail: sabzalian@cc.iut.ac.ir
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لينولئيک و اسيد اولئيک در روغن و مقاومت به نسبت
زياد آن به تنشهاي محيطي ميتواند اهميت خاصي
براي توليد دانههاي روغني در کشور ما داشته باشد
(.)Omidie Tabrizi, 2000
وجود تنوع ژنتيکي پايۀ برنامههاي بهنژادي بوده و
نخستين مرحلۀ هر برنامه بهنژادي تشخيص و تعيين
تنوع ژنتيکي براي صفت يا صفات موردنظر است
) .(Mirzakhani, 2002يکي از مشکالت اساسي در
برنامههاي بهنژادي در گلرنگ محدوديت وجود تنوع
ژنتيکي براي صفات زراعي و کيفيتي در گونههاي
زراعي اين گياه است .بااينحال گونههاي وحشي
گلرنگ تنوع خيلي زيادي را نشان دادهاند که بهعنوان
منبع صفات و ژنهاي مطلوب مقاومت به تنشهاي
زنده و غيرزنده در انتقال به رقمهاي زراعي شناخته
شدهاند .در واقع گونۀ  C. tinctoriusقابليت تالقي با
گونههاي خويشاوند وحشي را دارد و نتاج بارور توليد
ميکند (.)Kumari, 2009
يک روش کارآمد براي انتقال صفات مطلوب از
گونههاي وحشي به گونههاي زراعي تالقيهاي
بينگونهاي است .تالقي بينگونهاي منجر به تنوع فراوان
در ذخاير توارثي (ژرم پالسم) گلرنگ ميشود و استفاده
از گونۀ وحشي براي انتقال ژنهاي صفات مطلوب مانند
شمار غوزه در بوته بيشتر در گونۀ وحشي نسبت به گونۀ
اهلي و رنگي بودن پوستۀ بذر گلرنگ وحشي که
بهاحتمال ،افزون بر مقاومت به مگس گلرنگ باعث
افزايش اندازه ،وزن هزاردانه و کاهش درصد پوستۀ دانه
ميشود به گونۀ اهلي امکانپذير است .پژوهش
 (2008) Sabzalianبهمنظور بررسي تنوع ژنتيکي در
گلرنگ وحشي  C. oxyacanthusو گلرنگ زراعي اهلي و
براي تالقي بين دو گونه براي افزايش تنوع ژنتيکي در
صفات مختلف گلرنگ انجام شده است.
در برنامههاي بهنژادي بهمنظور توليد رقمهاي
اصالحشده با عملکرد دانۀ باال و صفات مطلوب،
بيتوجهي به ارتباط بين صفات و گزينش براي يک

صفت ممکن است نتايج نامطلوبي را به همراه داشته
باشد .لذا در راستاي برنامهريزي صحيح در برنامههاي
گزينش ،لزوم توجه به همبستگيهاي بين صفات مورد
تأکيد است ( .)Omidi Tabrizi, 1999ضريب

همبستگي معياري است که ميزان ارتباط بين متغيرها را
تعيين ميکند ( )Bagheri, 2006و از همبستگيهاي
ساده در برخي از گياهان زراعي و براي به دست آوردن
اطالعات دربارة ارتباط بين عملکرد و اجزا عملکرد يا
صفات ديگر استفاده شده است ( ;Ahmad, 1991
 .)Bagheri, 2006تجزيۀ مسير نيز اهميت نسبي تأثير
مستقيم و غيرمستقيم اجزاي عملکرد را بر عملکرد
دانه مشخص ميکند و اين روش توسط متخصصان
بهنژادي براي شناسايي صفات مرتبط با عملکرد دانه
استفاده شده است ( .)Golkar, 2011تجزيۀ رگرسيون
گامبهگام نيز براي تعيين درصد سهم صفات مؤثر بر
عملکرد دانه استفاده ميشود.
در پژوهشي شامل نسلهاي  F4و  F5بهدستآمده
از تالقي در گلرنگ (2000) Malleshappa ،گزارش
کرد که همبستگي مثبت و معنيداري بين شمار غوزه
در بوته با عملکرد دانه در بوته وجود دارد ،اما اين
صفت همبستگي منفي با شمار دانه در غوزه و قطر
غوزه داشت .در تحقيقي  (2001) Johnson et al.نيز
نشان دادند که عملکرد دانه در بوته همبستگي مثبتي
با وزن دانه و ارتفاع بوته داشت .در پژوهشي ديگر
 (1994) Acharya et al.با استفاده از ژنوتيپهاي
مختلف گلرنگ مشاهده کردند که وزن دانه بيشترين
تأثير مستقيم را بر عملکرد دانه داشته است .در
آزمايشي  36 (2006) Mahasi et al.نمونۀ گلرنگ را
براي صفات مختلف ارزيابي کردند و تجزيۀ مسير
اجزاي عملکرد نشان داد که اجزاي با بيشترين
همبستگي با عملکرد دانه همچنين بيشترين تأثير
مستقيم را بر عملکرد دانه داشتهاند و اين صفات شمار
شاخههاي اوليه ،شمار غوزه در بوته ،شمار دانه در
غوزه و وزن هزاردانه گزارش شدهاند .در بررسي
 (1974) Ashri et al.روي  903رقم گلرنگ ،تجزيۀ
رگرسيون گامبهگام نشان داد که مهمترين جزء
عملکرد دانه ،شمار غوزه در بوته بود و صفت شمار دانه
در غوزه جز براي رگه (الين)هاي ايراني اهميت
چنداني نداشته است.
استفاده از تالقيهاي بينگونهاي بهمنظور انتقال
صفات مطلوب ازجمله مقاومت به تنشهاي زيستي و
غيرزيستي نيازمند بررسي تأثير تالقي بينگونهاي بر
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ويژگيهاي گياه گلرنگ است .لذا اين تحقيق نيز

ديگر
بهمنظور بررسي روابط بين صفات زراعي و
گذارشناختي (فنولوژيکي) و اجزاي عملکرد و تعيين
صفات مؤثر بر عملکرد دانه بهعنوان شاخص گزينش
در ژنوتيپهاي بهدستآمده از تالقي بين گونههاي
گلرنگ اهلي و وحشي در نسلهاي  F5و  F6در
برنامههاي بهنژادي انجام شد.
مواد و روشها
اين پژوهش در مزرعۀ تحقيقاتي دانشگاه صنعتي
اصفهان واقع در لورک نجفآباد 40 ،کيلومتري جنوب
غربي اصفهان در سال زراعي 1389-90اجرا شد .در
پژوهش  (2008) Sabzalianدر آغاز تالقي بينگونهاي
گلرنگ اهلي  C. tinctoriusوگلرنگ وحشي گونۀ
 C. oxyacanthusانجام شد و سپس ارزيابي نتاج تا F3
بهصورت شجرهاي و از  F3تا  F6بهصورت بالک ادامه
پيدا کرد .در اين آزمايش از جمعيتهاي حاصل از
دورگگيري (هيبريداسيون) بينگونهاي اين دو گونه

در نسلهاي  F5و  F6استفاده شد .در اين بررسي سه
ژنوتيپ والديني ( IsfahanIIاز گونۀ وحشي)،
ژنوتيپهاي اهلي  C111و  C4110به همراه سه رقم
شاهد شامل تودة محلي اراک  2811و ژنوتيپهاي
خارجي  AC-Stirlingو  Saffireو چهار جمعيت
حاصل از دورگگيري بينگونهاي در نسل  F5و 4
جمعيت از نسل ( F6درمجموع چهارده جمعيت يا
ژنوتيپ) در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه
تکرار کشت و ارزيابي شدند .هر واحد آزمايشي شامل
چهار رديف به طول  3متر بود .کشت بهصورت شياري
و با فاصلۀ رديف  40سانتيمتر انجام شد .پس از
استقرار کامل گياهچهها ،فاصلۀ بوتهها در هر رديف
 10سانتيمتر تنظيم شد .بهمنظور تأمين عناصر
غذايي موردنياز گياه ،کود فسفات آمونيوم به ميزان
 150کيلوگرم در هکتار پيش از کاشت به خاک اضافه
شد و در مرحلۀ به ساقه رفتن از کود اوره بهصورت
سرک و به ميزان  100کيلوگرم در هکتار استفاده شد.
آبياري تا هنگام استقرار گياهچه هر سه روز يکبار و
سپس بسته به شرايط اقليمي و نياز گياه بهطور
تقريبي هر ده روز يکبار انجام شد.
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رقابتکننده

در هر واحد آزمايشي ،شمار ده بوتۀ
آنگاه صفات مختلف شامل
بهطور تصادفي انتخاب و 
ارتفاع بوته ،شمار انشعاب در بوته ،قطر غوزه ،شمار
غوزه در بوته ،شمار دانه در غوزه ،وزن هزاردانه و
عملکرد دانه در بوته اندازهگيري شدند .همچنين شمار
روز تا 50درصد سبز شدن50 ،درصد ساقهدهي،
50درصد گلدهي50 ،درصد غوزهدهي و رسيدگي نيز
براي هر واحد آزمايشي ثبت شد .در ضمن محتواي
روغن دانۀ ژنوتيپها با استفاده از دستگاه NIR
()Perten 8620-Inframatic Grain Analysis System
اندازهگيري شد.
تجزيۀ واريانس دادهها بر پايۀ طرح بلوک کامل
تصادفي و مقايسۀ ميانگينها در صورت معنيدار بودن
مقدار  Fبا آزمون  LSDانجام شد .ضريبهاي همبستگي
بين صفات روي چهارده ميانگين موردبررسي براي هر
صفت محاسبه شدند و براي تعيين سهم نسبي اجزاي
عملکرد در تعيين عملکرد دانه از روش تجزيۀ رگرسيون
مرحلهاي و بهمنظور بررسي نحوة تأثير و تعيين
گذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم صفات بر عملکرد

اثر
دانه از روش تجزيۀ ضريبهاي مسير ترتيبي استفاده
شد .اين رتبهبندي بر پايۀ سهم صفات در ميزان توجيه
صفت وابستۀ عملکرد و نيز کمترين همراستايي صورت
گرفت .بر اين پايه صفات وزن هزاردانه ،قطر غوزه و
شمار غوزه در بوته بهعنوان متغيرهاي رتبۀ اول در
توجيه صفت وابسته عملکرد گزينش شدند .اين رويه
سپس بهطور جداگانه براي اين سه صفت بهعنوان
صفات وابسته انجام شد تا متغيرهاي رتبۀ اول
توجيهکنندة صفات يادشده مشخص شوند .سپس
اثرگذاريهاي مستقيم با روش William et al.

) (1990محاسبه شد .ضريب تبيين جزء نيز با استفاده
از روش ضريبهاي مسير براي همۀ صفات پيشبيني
کننده اندازهگيري شد .براي محاسبۀ خطاي استاندارد
ضريبهاي مسير از تجزيۀ بوت استرپ ( & Efron
 )Tibshirani, 1993استفاده شد .پس از به دست
آوردن خطاهاي استاندارد ،از آزمون  tبراي آزمون
معنيداري ضريبهاي مسير استفاده شد .تجزيۀ آماري
دادهها با استفاده از نرمافزارهاي آماري  SPSS ،SASو
 AMOS 19انجام شدند.
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نتايج و بحث
براي صفت شمار روز تا 50درصد غوزهدهي با ميانگين
 86/52روز به ترتيب بيشترين و کمترين مقادير به
ژنوتيپهاي وحشي اصفهان  2و  AC-Stirlingتعلق
داشت (جدول  .)1در رابطه با صفت شمار روز تا
50درصد گلدهي به ترتيب تالقي سه در نسل F6
بيشترين و رقم اصالحشدة خارجي AC-Stirling
يزانها براي اين صفت را داشتند .در مورد
کمترين م 
صفت شمار روز تا 50درصد رسيدگي نيز تالقي سه در
نسل  F6با ميانگين  137روز بيشترين ميزان را داشت
و کمترين ميزان با ميانگين  123/66روز به رقم
اصالحشده و خارجي  AC-Stirlingتعلق داشت.
ميانگين شمار انشعاب اصلي در بوته براي کل
ژنوتيپها برابر  8/30و بين  7/70تا  9/63عدد متغير
بود .بيشترين ميانگين شمار غوزه در بوته ()34/90
متعلق به ژنوتيپ وحشي اصفهان  2و کمترين آن
( )14/80مربوط به ژنوتيپ اهلي اراک  2811بود .در
رابطه با صفت قطر غوزه نيز ژنوتيپ  Saffireبا
ميانگين  21/83ميليمتر بيشترين ميزان اين صفت را
داشت و کمترين ميزان قطر غوزه با ميانگين 14/43

ميليمتر به ژنوتيپ وحشي اصفهان  2تعلق داشت.
ميانگين شمار دانه در غوزه براي همۀ ژنوتيپها برابر
 21/10بود و در دامنهاي بين  12/59تا  29/53متغير
بود .ژنوتيپ  AC-Stirlingبا ميانگين  29/92گرم
بيشترين و تالقي سه در نسل  F6با ميانگين 20/91
گرم کمترين ميزان وزن هزاردانه را به خود اختصاص
دادند .ميانگين عملکرد دانه در بوته براي کل
ژنوتيپها برابر  9/82گرم بود و بيشترين ميزان اين
صفت در تالقي چهار با ميانگين 14/49گرم و کمترين
آن در تالقي دوازده در نسل  F6با ميانگين  6/41گرم
مشاهده شد .همچنين تالقي چهار در نسل  F6با
ميانگين  98/75گرم در بوته بيشترين و ژنوتيپ
 C4110با ميانگين  57/35گرم در بوته کمترين ميزان
زيستتوده (بيولوژيک) را به خود اختصاص

عملکرد
دادند .صفت شاخص برداشت با ميانگين کل 14/51
درصد ،بين  10/17-23/73درصد متغير بود .ميانگين
درصد روغن در کل ژنوتيپها نيز  22/78درصد بود و
بيشترين ميزان (25/4درصد) مربوط به ژنوتيپ اراک
 2811بود و کمترين درصد روغن (20/23درصد) به
ژنوتيپ  Saffireتعلق داشت.

جدول  .1دامنه و ميانگين براي صفات مختلف ژنوتيپهاي گلرنگ
Table 1. The range and mean for different traits of safflower genotypes
Mean
16.30
56.76
86.52
99.95
131.59
105.40
8.30
23.26
18.90
21.10
24.90
9.82
68.51
14.51
22.78

Range
15-18.33
46.33-66
82-91
97.66-103
123.66-137
92.50-117.93
7.53-9.63
14.80-34.90
14.43-21.83
12.54-29-53
20.91-29.92
6.41-14.49
57.35-98.75
10.17-23.73
20.23-25.40

هر يک از صفات شمار روز تا ساقهدهي ،غوزهدهي و
گلدهي با شمار روز تا رسيدگي همبستگي مثبت و
معنيداري نشان دادند .جدول  2نشان داد که
ژنوتيپهايي که سريعتر به مراحل50درصد غوزهدهي،
ساقهدهي و گلدهي رسيدهاند ،دورة رشد کوتاهتري داشته
و زودرستر بودند .با توجه به اينکه شمار روز تا 50درصد

Traits
days to 50% emergence
days to 50% stem elongation
days to 50% heading
days to 50% ﬂowering
days to 50% maturity
)plant height (cm
number of primary branches per plant
number of heads per plant
)head diameter (cm
number of seeds per head
)1000-seed weight (g
)seed yield per plant (g
)biological yield (gm-2
)harvest index (%
)oil content (%

غوزهدهي و شمار روز تا 50درصد رسيدگي بيشترين
ميزان همبستگي با يکديگر را دارند ،به نظر ميرسد که
شمار روز تا 50درصد غوزهدهي ميتواند معيار خوبي
براي انتخاب جمعيت با کاهش دورة رسيدگي باشد.
همبستگي بين صفت شمار روز تا رسيدگي با شمار
غوزه در بوته مثبت و معنيدار بود (جدول .)2همچنين
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صفت شمار روز تا رسيدگي ،همبستگي منفي و
معنيداري با صفات قطر غوزه و شمار دانه در غوزه
داشت.
همبستگي منفي و معنيدار بين صفت شمار روز تا
رسيدگي با صفت عملکرد دانه در بوته (جدول )2ميتواند
ناشي از وجود همبستگي منفي و معنيدار بين اين صفت
با برخي ديگر از اجزاي مهم عملکرد دانه مانند قطر غوزه
و شمار دانه در غوزه باشد (جدولQuilanton & .)2
 (1979) Perezzonzelezنيز در پژوهشي که روي 64
رقم گلرنگ انجام دادند ،همبستگي مثبت متوسطي را
بين شمار روز تا رسيدگي و شمار غوزه در بوته مشاهده
کردند .همچنين همبستگي منفي بين عملکرد دانه و
شمار روز تا رسيدگي و شمار غوزه در بوته در بررسي
آنان گزارش شده است.
بين صفت ارتفاع بوته و شمار انشعاب اصلي در
بوته همبستگي مثبت و معنيداري مشاهده شد .ارتفاع
بوته با عملکرد دانه در بوته همبستگي معنيداري
نشان نداد (1975) Ashri et al. .نيز گزارش کردند که
در رگههاي ايراني ،ارتفاع بوته با عملکرد دانه
همبستگي معنيداري نداشته است.
شمار غوزه در بوته همبستگي منفي و معنيداري با
صفات قطر غوزه و شمار دانه در غوزه دارد که اين نتيجه
در توافق با نتايج بهدستآمده از تجزيۀ ضريبهاي مسير
ترتيبي بود ،درنتيجه با افزايش شمار غوزه در بوته ،اندازة
غوزهها و درنتيجه شمار دانه در غوزهها کاهش يافته
است .اختالف بين ضريبهاي همبستگي ژنتيکي و
فنوتيپي بين صفت شمار غوزه در بوته با صفات قطر غوزه
و شمار دانه در غوزه ناچيز بود (جدول  )2که اين مطلب
نشانگر تأثير به نسبت کم اثرگذاريهاي محيطي بر
همبستگي بين اين صفات است .در بررسي برخي
محققان روي  155ژنوتيپ گلرنگ ،بين صفت شمار غوزه
با قطر غوزه همبستگي منفي مشاهده شد ،درحاليکه در
بررسي آنها شمار غوزه در بوته ارتباط مثبتي با شمار
دانه در غوزه داشته است (Maken et .)Patil et al., 1998
 (1985) al.نيز در بررسي خود همبستگي منفي را بين
شمار غوزه در بوته و شمار دانه در غوزه مشاهده کردند.
شمار دانه در غوزه با قطر غوزه همبستگي مثبت و
بسيار معنيداري را نشان داد .همچنين در نتايج
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تجزيۀ ضريبهاي مسير ترتيبي ،تأثير مثبت فراواني
بين اين دو صفت مشاهده شد .لذا با افزايش قطر
غوزه ،شمار دانه در غوزه نيز افزايش نشان داده است،
ولي شمار دانه در غوزه با عملکرد دانه در بوته
همبستگي فراواني را نشان نداد .اختالف کم بين
ضريبهاي همبستگي فنوتيپي و ژنتيکي براي صفات
شمار دانه در غوزه و قطر غوزه گوياي تأثير به نسبت
کمتر محيط بر ارتباط بين اين دو صفت است.
در اين بررسي مشخص شد که عملکرد دانه در
بوته همبستگي مثبت و معنيداري با صفات قطر غوزه،
وزن هزاردانه و شاخص برداشت داشت .در روش تجزيۀ
ضريبهاي مسير ترتيبي نيز صفات به دو دسته صفات
رتبۀ اول و رتبۀ دوم تقسيم شدند (شکل  )1که بر پايۀ
سهم صفات در ميزان توجيه صفت وابستۀ عملکرد و
نيز کمترين همراستايي ،صفات وزن هزاردانه ،قطر
غوزه و شمار غوزه در بوته بهعنوان متغيرهاي رتبۀ اول
در توجيه صفت وابستۀ عملکرد انتخاب شدند که اين
سه صفت در مجموع 56درصد از تغييرات عملکرد دانه
در بوته را توجيه کردند .در پژوهشي که Omidi
 (1999) Tabrizi et al.روي صد رگه و رقم گلرنگ
بهاره انجام دادند ،عملکرد تک بوته نيز همبستگي
فنوتيپي معنيداري با صفات عملکرد دانه ،عملکرد
زيستتوده ،شمار غوزه در بوته ،وزن صددانه و شمار
شاخههاي فرعي نشان داده است.
در بين اجزاي عملکرد ،وزن هزاردانه بيشترين
ميزان همبستگي مثبت فنوتيپي و ژنتيکي را با
عملکرد دانه در بوته داشت .نتايج تجزيۀ ضرايب مسير
ترتيبي نيز نشان داد که وزن هزاردانه تأثير مستقيم
مثبت و متوسطي (47درصد) بر عملکرد دانه در بوته
دارد .همچنين تجزيۀ مسير براي صفات رتبۀ دوم
نشان داد که صفت شمار روز تا 50درصد گلدهي روي
وزن هزاردانه تأثير منفي داشته و تنها 17درصد از
تغييرات اين صفت را توجيه کرد .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت که عمده ارتباط اين صفت با عملکرد
دانه در بوته از طريق اثرگذاريهاي مستقيم آن است.
 (1980) Ramesh et al.و  (2000) Kubsad et al.نيز
گزارش کردندکه عملکرد دانه در بوته در گلرنگ
همبستگي بااليي با وزن هزاردانه داشته است.

علوم گياهان زراعي ايران ،دورة  ،47شمارة  ،1بهار 1395
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جدول  .2ضريبهاي همبستگي فنويپي (قطر پايين جدول) و ژنتيکي (قطر باالي جدول) بين صفات
)Table 2. Phenotypic correlation coefficients (lower diagonal) and genotypic correlation coefficients (upper diagonal
among different traits
12
13
14
15
-0.11 0.19 -0.19 -0.02
*
*
**
-0.54 0.60 -0.89
-0.37

4
5
6
7
8
9
10
11
**-0.02 0.29 -0.93** -0.85
-1
0.77** -0.92** 0.11
**
**
**
**
**
0.90
0.99
-0.20 -0.95 -0.98 0.98
-1
-0.31

-0.50
**-0.77
*-0.54
**-0.82
0.36
*-0.54

**-0.84
**-0.95
-1
-0.02
**0.75
1

0.41
0.37
0.26
-0.25
-0.22
-1

*-0.60
**-0.73
**-0.85
-0.10
*0.63
0.21

**0.94
1
-0.44
-1
-1
1
1
**0.96** 0.43 -0.77** 0.18 0.74
**
**
0.80
1
-0.17 -0.93
-1
**0.77
0.41 -0.07
1
0.32
1
-0.25
-0.61* -0.82** 0.23
1
**0.94** -0.97
*
-0.14 -0.51 0.58
0.37
1
-1

1
**0.76
**0.90
-0.18
**-0.87
-0.47

*-0.57
0.39
*0.67
0.41
-0.34
*0.59
1

**-0.73
**0.75
*0.63
**0.84
-0.26
1
*0.54

0.32
-0.53
0.33
0.31
1
-0.14
-0.13

-0.15
1
-1
*-0.37 -0.57
**0.35 -0.82
1
0.15
0.46
-0.07 -0.34 0.19
1
**0.84
**
0.32 -0.35 0.40 0.66
1
-0.07 0.24 -0.39 0.30
0.45
**
*
0.42 -0.51 0.69
**0.56 0.81
-0.05 -0.38 0.32 0.56* 0.41

0.46
*-0.64
*-0.63
*-0.55
0.31
**-0.85
*-0.58

**0.78
**-0.88
-0.46
*-0.53
0.28
**-0.77
-0.46

*-0.63
**-0.93
*-0.55
**-0.84
0.28
*-0.67

**-0.97
**-0.82
-1
0.45
**0.98
**0.72

**-0.17 -0.82
**0.24 0.94
-0.43 0.28
*-0.08 0.58
0.02 -0.11
**-0.13 0.70
-0.50 0.33

*0.62
**-0.83
-0.37
*-0.57
0.32
**-0.86
-0.41

3
*0.61
1

2
*0.61
1

1
1
*0.59

**0.91
**0.73
**0.89
-0.17
**-0.88
-0.36

0.48
0.18
0.35
-0.20
*-0.61
0.05

**-0.80
**-0.96
-0.28
-0.46
0.44
**-0.79
-0.35

**0.67
*-0.66
-0.08
-0.11
0.19
-0.23
-0.38

Traits
1. days to 50% emergence
2. days to 50% stem
elongation
3. days to 50% heading
4. days to 50% ﬂowering
5. days to 50% maturity
6. plant height
7. head diameter
8. number of primary
branches per plant
9. number of heads per plant
10. number of seeds per head
11.1000-seed weight
12. seed yield per plant
13. biological yield
14. harvest index
15. oil content

* و ** :معنيدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد.

شکل .1تجزيۀ ضريبهاي مسير ترتيبي بين عملکرد و اجزاي آن
Figure 1. Analysis of ordinal path coefficients between yield and yield components.

شمار غوزه در بوته و شمار دانه در غوزه همبستگي
معنيداري با عملکرد دانه در بوته نداشتند .با توجه به
نتايج جدول  4نيز صفت شمار غوزه در بوته تأثير
مستقيم مثبت و متوسطي بر روي عملکرد دانه در بوته
داشته و 56درصد از تنوع مربوط به صفت شمار غوزه
در بوته را چهار صفت شمار دانه در غوزه ،شمار روز تا
50درصد ساقهدهي ،شمار روز تا 50درصد سبز شدن و
شمار انشعاب در بوته توجيه کردند که اثرگذاريهاي
شمار روز تا 50درصد ساقهدهي ،شمار روز تا 50درصد
سبز شدن و شمار انشعاب در بوته مثبت ،اما ارتباط

شمار دانه در غوزه با صفت شمار غوزه در بوته منفي
بود و اين نتيجه باعث همبستگي غير معنيدار اين
صفات با عملکرد دانه در بوته شد.
صفت قطر غوزه نيز همبستگي مثبت و معنيداري
با عملکرد دانه در بوته داشت .نتايج بهدستآمده از
ضريبهاي مسير ترتيبي نيز تأثير مستقيم و

تجزيۀ
زياد صفت قطر غوزه روي عملکرد دانه در بوته
(72درصد) را نشان داد .همچنين اين نتايج نشان داد
که 82درصد از تنوع موجود در قطر غوزه توسط سه
صفت شمار دانه در غوزه ،ارتفاع بوته و شمار روز تا

صنوبري و همکاران :ارزيابي روابط فنوتيپي و ژنتيکي بين صفات زراعي ،عملکرد ...

50درصد ساقهدهي توجيه شدند .بنابراين افزايش
شمار غوزه با قطر بزرگتر ،عملکرد دانه بيشتري را به
دنبال خواهد داشت (1976) Mathur et al. .نيز
گزارش کردند که صفت قطر غوزه بيشترين تأثير
مستقيم مثبت را بر عملکرد دانه داشته است.
شاخص برداشت همبستگي مثبت و معنيداري با
صفات قطر غوزه ،شمار دانه در غوزه ،وزن هزاردانه و
عملکرد دانه در بوته داشت .ارتباط فنوتيپي بين درصد
روغن با عملکرد دانه در بوته معنيدار نبود و ميتوان
گفت که بهبود ژنتيکي رقمهاي پرمحصول بدون کاهش
محتواي روغن دانۀ آن امکانپذير خواهد بود ،که اين
نتيجه با نتايج (1996) Baradaran & Zinali Khanghah
در بررسي دوازده رقم گلرنگ همخواني داشت.
درصد روغن همبستگي مثبت و معنيداري با
صفت وزن هزاردانه داشت (1992) Rojas et al. .نيز
در بررسي  200نمونه از کلکسيون جهاني گلرنگ
همبستگي محتواي روغن با وزن صددانه را مثبت و
معنيدار گزارش کردند.
نتايج ضريبهاي همبستگي نشان داد که صفات
شاخص برداشت و وزن هزاردانه و قطر غوزه بيشترين
مقادير همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي را با عملکرد دانه در
بوته دارند .همچنين اين صفات نيز در تجزيۀ ضريبهاي
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مسير ترتيبي تأثير مستقيم مثبت و بااليي روي عملکرد
دانه در بوته داشتند ،بنابراين در برنامههاي بهنژادي براي
بهبود عملکرد دانۀ گلرنگ ميتوان از اين صفات بهعنوان
شاخصهاي انتخاب استفاده کرد.
نتايج رگرسيون مرحلهاي براي صفت عملکرد دانه در
گيريشده
بوته بهعنوان متغير تابع و ديگر صفات اندازه 
بهعنوان متغيرهاي مستقل نشان داد که از بين اجزاي
عملکرد در آغاز صفت وزن هزاردانه وارد مدل
رگرسيون شد و 44درصد از تغييرات عملکرد دانه در
بوته را توجيه کرد .در مرحلۀ بعد صفت قطر غوزه وارد
مدل شد که اين صفت  17درصد از تغييرات عملکرد
دانه را توجيه کرد که در مجموع  61درصد از تغييرات
مدل را توجيه کردند .در مرحلۀ سوم ،شمار غوزه در
بوته وارد مدل شد و در مجموع اين سه متغير
72درصد از تنوع عملکرد دانه در بوته را توجيه کردند
(جدول  .)3بنابراين ميتوان سه صفت وزن هزاردانه و
قطر غوزه و شمار غوزه در بوته را به ترتيب اهميت
بهعنوان اجزاي اصلي تعيينکنندة عملکرد دانه در بوته
معرفي کرد (1984) Palival & Solanaki .نيز در
بررسي خود گزارش کردند که مؤثرترين روش براي
افزايش عملکرد دانۀ گلرنگ ،انتخاب براي شمار غوزه و
وزن هزاردانه است.

جدول  .3نتايج تجزيۀ رگرسيون مرحلهاي براي تعيين سهم نسبي اجزاي عملکرد دانه در بوته در  14ژنوتيپ گلرنگ
Table 3. The results of stepwise regression analysis to determine the relative portion of seed yield components per
plant in 14 genotypes of safflower
The cumulative coefficient
of determination
0.44
0.61
0.72

Regression coefficients
b1
b2
b3
0.67
0.54
0.53
0.61
1.12
0.22

Intercept
-6.87
-13.96
-32.01

Independent variable
1000-seed weight
head diameter
number of heads per plant

جدول  .4برآورد ميزان خطاي استاندارد ضريبهاي مسير در گلرنگ از طريق بوت استرپ
Table 4. Estimating the standard error values of path coefficients in safflower using boot strap analysis
*Bootstrap
Standard error

Bias

Mean

Direct
effect

0.106
0.114
0.127
0.155
0.084
0.073
0.089
0.149
0.165
0.097
0.141

-0.007
0.014
0.01
0.003
-0.001
-0.006
-0.002
0.007
0.015
-0.012
0.017

0.458
0.731
0.526
-0.43
0.705
0.201
-0.276
-0.334
0.421
0.287
0.321

0.465
0.717
0.517
-0.433
0.705
0.207
-0.274
-0.342
0.405
0.3
0.304

Adjasted
coefficient of
determination
0.56

seed yield per plant

0.17
0.82

1000-seed weight
head diameter

0.56

number of heads per plant

Dependent
parameter

Predictive traits
1000-seed weight
head diameter
number of heads per plant
days to 50% ﬂowering
number of seeds per head
plant height
days to 50% stem elongation
number of seeds per head
days to 50% stem elongation
days to 50% emergence
number of primary branches per plant
* Bootstrap

1395  بهار،1  شمارة،47  دورة،علوم گياهان زراعي ايران

نتايج تجزيۀ ضريبهاي مسير ترتيبي نيز مشاهده شد
،که وزن هزاردانه و قطر غوزه بهعنوان صفات اثرگذار
.تأثير مستقيم بااليي بر عملکرد دانه در بوته داشتند
بنابراين ميتوان از اين صفات بهعنوان معيار مناسبي
براي گزينش رقم با عملکرد باال در ژنوتيپهاي
.موردبررسي استفاده کرد
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بهطورکلي نتايج اين بررسي نشان داد که با توجه
 صفت وزن هزاردانه و،به نتايج همبستگي بين صفات
قطر غوزه بيشترين ميزان همبستگي فنوتيپي و
ژنتيکي را با عملکرد دانه در بوته داشتند و همچنين با
توجه به نتايج رگرسيون مرحلهاي نخستين متغيرهايي
بودند که وارد مدل رگرسيون شدند و همچنين در
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ABSTRACT
Safflower is a crop native to Iran and could be improved in plant breeding programs by inter-specific
crosses. This study was conducted to evaluate genotypes of safflower derived from interspecific
hybridization for the relationships between some agronomic traits and yield components. The genotypes
were planted according to a randomized complete block design with three replications at the research
farm of Isfahan University of Technology in 2011. Seed yield per plant ranged from 41.6 to 49.14 gr. The
hybrid genotype 4 (F6) had the highest mean of seed yield per plant. The results of the correlation analysis
showed that 1000-seed weight and head diameter were the most correlated with the seed yield per plant.
Stepwise regression results showed that the 1000-seed weight and head diameter were the most important
factors determinants of grain yield per plant and justified 61 percent of yield variation. The path
coefficients analysis also showed that, 1000-seed weight, head diameter and number of heads per plant
were considered as the first order variables and accounted for 56% of total variation of yield. The results
also indicated that both traits of 1000-seed weight and head diameter could be considered as selection
criteria for increasing safflower yield in breeding programs.
Keywords: Correlation, path analysis, safflower.
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