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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 .3استادیار ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 .4استاد ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1331/70/14 :

تاریخ پذیرش مقاله1330/12/22 :

چکیده
مطالعهای با هدف ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپهای حاصل از تالقی بینگونهای در مقایسه با ارقام تجاری گلرنگ در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجفآباد بهصورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سطح رطوبتی بهعنوان محیط
(نرمال و تنش  %99تخلیه رطوبتی) انجام شد 5 .ژنوتیپ گلرنگ شامل ( A82هیبرید بینگونهای (گلرنگ زراعی

Carthamus tinctorius

 L.با گونه وحشی  )C. oxyacanthusگلرنگ در نسل  ،)F7کوسه (توده) ،گلدشت C111 ،و ( Ac-stirlingبهعنوان ژنوتیپهای تجاری
گلرنگ و شاهد) در هر محیط در قالب طرح بلوک کامل تصادفی کشت شدند و هفت شاخص مقاومت به خشکی شامل شاخص
تحمل به خشکی ( ،)STIشاخص تحمل ( ،)TOLشاخص حساسیت به خشکی ( ،)SSIشاخص میانگین تولید ( )MPو میانگین هندسی
بهرهوری (،)GMP

و

(بهترتیب عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش و عدم تنش) ،برای هر ژنوتیپ براساس عملکرد دانه تحت

شرایط تنش و عدم تنش محاسبه گردید .نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر همه صفات تفاوت
معنیداری با هم داشتند .تنش خشکی تأثیر معنیداری بر صفات قطر غوزه ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در غوزه ،وزن دانه در غوزه و
عملکرد دانه داشت .نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد میانگین ژنوتیپهای شاهد از نظر صفات وزن هزار دانه ،وزن دانه در غوزه،
عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح با جمعیت  A82در هر دو شرایط محیطی تفاوت معنیداری نداشتند .تجزیه به
مؤلفههای اصلی نیز نشان داد که مؤلفه اول و دوم مجموعاً  91درصد از تغییرات بین شاخصهای تحمل به خشکی را توجیه کردند.
مؤلفه اول  76درصد از تغییرات و مؤلفه دوم  42درصد از تغییرات را توجیه نمود .تجزیه بایپالت بر اساس شاخصهای  STI ،GMPو
 ،MPجمعیت  A82و گلدشت را بهعنوان بهترین ژنوتیپ متحمل به خشکی معرفی کرد .ژنوتیپ  A82که حاصل تالقی بینگونهای
گلرنگ زراعی ( )Carthamus tinctorius L.با گونه وحشی  C. oxyacanthusاست دارای عملکرد باالی دانه در هر دو شرایط تنش و
عدم تنش در مقایسه با ارقام تجاری گلرنگ بود .بنابراین احتماالً میتوان این ژنوتیپ را در برنامههای آتی اصالحی تحمل به تنش
خشکی گلرنگ بهکار برد.
کلیدواژهها :تالقی بینگونهای ،تنش خشکی ،عملکرد دانه ،شاخصهای تحمل ،گلرنگ.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

خواهد بود و همچنین معتقدند که انتخاب بر مبنای

روغن یکی از مواد غذایی اصلی مورد نیاز بشر است و

شاخص  MPبه گزینش ژنوتیپهایی با پتانسیل عملکرد

حدود  49درصد کالری مورد نیاز انسان بسته به رژیمهای

باال ولی با تحمل به تنش پایین منجر میشود .شاخص

غذایی متفاوت ،توسط روغن تأمین میشود .روغن و

حساسیت به خشکی ( )SSIبا محاسبه شاخص شدت

چربی مورد نیاز بشر عمدتاً از  9منبع گیاهی یکساله

تنش ( )SIجهت تعیین میزان حساسیت ژنوتیپها به

(سویا ،کلزا ،آفتابگردان ،ذرت ،پنبه دانه ،کنجد ،کتان،

خشکی پیشنهاد شد و مقدار  SSIکمتر از یک نشاندهنده

کرچک و گلرنگ) تأمین میگردد .گلرنگ با خصوصیات

مقاومت ژنوتیپ به خشکی است [ .]17بنابراین انتخاب

مطلوب زراعی نظیر مقاومت نسبی به شوری و خشکی،

براساس شاخص  SSIبه گزینش ژنوتیپهای متحمل به

مقاومت باال به سرمای زمستانه (تیپ پاییزه) و وجود

تنش ولی با پتانسیل عملکرد

پایین منجر میشود.

روغنی مطلوب با بیش از  99درصد اسیدهای چرب

شاخصهای تحمل به تنش ) (STIو میانگین هندسی

غیراشباع بخصوص اسید لینولئیک ،همواره بهعنوان یک

بهرهوری ) (GMPبرای انتخاب ژنوتیپهای متحمل به

دانه روغنی با ارزش مطرح بوده است [ .]1در اقلیمهای

خشکی معرفی شدند [ .]15شاخص  STIقادر به شناسایی

خشک و نیمهخشک نظیر ایران توسعه کشت گیاهان

ژنوتیپهایی با عملکرد بالقوه باال در شرایط تنش و بدون

زراعی مقاوم به خشکی ضروری و اجتنابناپذیر است.

تنش بوده و مقادیر باالی آن بیانگر ثبات عملکرد بیشتر

توان گلرنگ در جذب آب از خاک بیش از گندم و جو

ژنوتیپ در شرایط خشکی است .بهنظر میرسد که

میباشد اما راندمان مصرف آب در گلرنگ کمتر از گندم

شاخصهای  SSIو TOLبرای این منظور مناسب نیستند.

و جو است .گزارش شده است که تنش خشکی با افزایش

با توجه به همبستگی مثبت و معنیدار شاخصهای ،MP

کربوهیدراتهای محلول در آب باعث القای تحمل

 GMPو  STIبا عملکرد دانه در شرایط مطلوب و تنش،

خشکی در گلرنگ میگردد [ .]42پیچیدگی صفت تحمل

این شاخصها را معیارهای مناسبی برای شناسایی

خشکی و نبود معیارها و روشهای مؤثر برای گزینش

ژنوتیپهای متحمل به خشکی معرفی کردند [.]5


ژنوتیپهای متحمل باعث شده که اصالح برای تحمل

در گلرنگ مطلوبیت شاخصهای  GMP ،MPو

خشکی همواره با مشکالت خاص خود همراه باشد [.]14

برای انتخاب ژنوتیپ های با عملکرد باال در شرایط تنش

به همین دلیل شاخصهای مختلفی برای انتخاب

و عدم تنش گزارش شده است [ .]18همچنین

ژنوتیپهای برتر و متحمل به تنش برای کشت در شرایط

شاخصهای  GMPو  STIبهترین شاخص برای شناسایی

دارای تنش رطوبتی پیشنهاد شده است [.]15

ژنوتیپهای متحمل به خشکی با عملکرد زیاد در

روزیل و همبلین [ ]41شاخصهای تحمل

STI

()TOL

فسکیوی بلند معرفی شدند [ .]12شیراوند و مجیدی []3

Mean

در بررسی تحمل به خشکی پنج گونه اهلی و وحشی

 )Productivityرا پیشنهاد نمودند و معتقدند که انتخاب بر

گلرنگ نشان دادند که تفاوت بسیار زیادی بین گونههای

مبنای مقادیر کمتر  TOLبه گزینش ژنوتیپهایی منجر

گلرنگ از نظر صفت تحمل به خشکی وجود دارد و دوگونه

میشود که عملکرد آنها در محیط تنش نسبت به محیط

خویشاوند و تالقیپذیر با گونه زراعی یعنی C. palaestinus

بدون تنش ،کاهش کمتری داشته و دارای ثبات عملکرد

(بهدلیل عملکرد باال در هر دو شرایط رطوبتی و شـاخص

( )Toleranceو شاخص میانگین تولید (( )MP
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 STIباال) و ( C. oxyacanthusبهدلیل عدم کاهش عملکرد

بین گونهای در مقایسه با برخی ژنوتیپهای تجاری

در شرایط تنش) را میتوان برای انتقال صفت تحمل به

گلرنگ و با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش بود تا

خشکی به گونه زراعی بهکار برد.

بتوان برترین ژنوتیپها و همچنین بهترین شاخص را

با توجه به اینکه ایران جزء مناطق خشک محسوب

برای شناسایی متحملترین ژنوتیپ به تنش خشکی

میشود از اینرو ایجاد ژنوتیپهای مقاوم به خشکی

معرفی نمود .درصورتیکه ژنوتیپ حاصل از تالقی

همواره بهعنوان یکی از اهداف اصلی اصالحگران بوده

بینگونهای برتری قابل توجهی نسبت به ارقام تجاری

است .در این میان استفاده از تالقیهای بینگونهای

موجود نشان دهد ،میتواند ژنوتیپ امیدبخش تحقیقات

بهمنظور انتقال خصوصیات مورد نظر از خویشاوندان

اصالحی آینده باشد.

وحشی به گلرنگ زراعی روشی مناسب و کارآمد بهنظر
میرسد .همچنین گونههای وحشی گلرنگ میتوانند

مواد و روشها

بهعنوان منبع مهمی از ژنهای مطلوب برای بهبود بسیاری

این تحقیق در سال زراعی  1392با هدف ارزیابی تحمل

از صفات مهم گلرنگ زراعی نظیر افزایش تحمل نسبت

به خشکی ژنوتیپ حاصل از تالقی بینگونهای (گلرنگ

به خشکی و شوری محسوب شوند [ .]01تالقی بینگونهای

زراعی ( Carthamus tinctorius L.با گونه وحشی

موفق بین گونه اهلی  C. tinctoriusو گونه وحشی 

 )C. oxyacanthusدر مقایسه با ارقام تجاری (شاهد)

 C. oxyacanthusقابل انجام است و همولوژی کامل بین دو

گلرنگ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در

ژنوم وجود دارد و از نظر تولید بذر با موفقیت زیادی همراه

منطقه لورک شهرستان نجفآباد واقع در  29کیلومتری

است [ .]4گونه وحشی  C. oxyacanthusاز پایداری

جنوبغربی اصفهان که طبق دستهبندی کوپن ،دارای اقلیم

عمومی باالیی نیز تحت شرایط تنش خشکی برخوردار

نیمهخشک با تابستانهای خشک است ،انجام گرفت .مواد

است [ .]18مطالعهای در گلرنگ نیز نشان داد که در نسل

ژنتیکی مورد استفاده در این پژوهش شامل ژنوتیپ حاصل

 F3حاصل از تالقی بینگونهای گلرنگ اهلی با گونه

از تالقی بینگونهای بین گلرنگ اهلی

وحشی  C. oxyacanthusامکان یافتن فامیلهایی با

(ژنوتیپ  )C111و گلرنگ وحشی

عملکرد باالتر و مقاومتر به تنش خشکی در مقایسه با دو

(ژنوتیپ  )Isfahan IIبه نام  A82در نسل  F7بههمراه 2

والد اهلی و وحشی آن وجود دارد [.]7

ژنوتیپ تجاری (شاهد) گلرنگ شامل ،AC-stirling ،C111

C. tinctorius

C. oxyacanthus

تنش خشکی تأثیر منفی بر تولید محصوالت زراعی

کوسه و گلدشت بود .ژنوتیپ  A82دارای پوسته بذر مشکی

دارد ،بنابراین یافتن ژنوتیپهایی با میزان تحمل بیشتر به

ولی سایر ژنوتیپها دارای پوسته بذر سفید هستند

خشکی و خسارت کمتر در عملکرد و معرفی روشهای

(جدول .)1در طی نسلهای متوالی در جمعیت حاصل از

مناسب انتخاب در شرایط تنش و عدم تنش برای

تالقی بینگونهای ،انتخاب تکبوتهها برای قابلیت تولید بذر

مطالعات بهنژادی آینده امری ضروری است .نظر به تأثیر

حاصل از خودگشنی و همچنین عدم ریزش بذر صورت

مثبت تالقی بین گونهای در گلرنگ جهت افزایش

گرفته است ،این در حالی است که در نسلهای اولیه ،گیاهان

مقاومت به تنشهای غیر زیستی ،هدف این تحقیق

خودناسازگار بودند و ریزش بذر وجود داشت.

ارزیابی تحمل به خشکی یک ژنوتیپ حاصل از تالقی

نمودار تشکیل  A82به شرح زیر است:
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Isfahan II
(رنگ بذر مشکی)

×

 C111به عنوان والد مادری
(رنگ بذر سفید)

F1
خودگشن

.
.
( F7رنگ بذر مشکی)

در این تحقیق از هر ژنوتیپ  4ردیف با فاصله 29

تبخیر و تعرق و نیز اطمینان از اعمال تنش،

سانتی متر و با طول  4متر و فاصله بین بوتهها در روی

نمونهبرداریهای مرتب صورت گرفت .عملکرد دانه در

ردیف برابر  19سانتیمتر کشت گردید .این آزمایش

واحد سطح بر اساس کیلوگرم در هکتار ،بعد از رسیدگی

بهطور جداگانه در دو محیط رطوبتی عدم تنش و تنش

کامل ردیفهای کشت و بر اساس برداشت و بوجاری

خشکی و هر یک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

غوزهها در هر واحد آزمایشی تعیین شد.
شاخصهای مختلف تحمل و حساسیت برای ارزیابی

با سه تکرار اجرا شد .همه مدیریتهای زراعی (مثل
مراحل کاشت ،داشت و مراقبتهای مربوط به این دوره)

واکنش ژنوتیپها به شرح زیر محاسبه شد:

و آبیاری تا مرحله تکمهدهی بهصورت یکسان اعمال شد.

شاخص تحمل (:]10[ )TOL

در زمان شروع تنش با اندازهگیری رطوبت خاک و

()1

محاسبه عمق آبیاری ،ابتدا وضعیت تمام کرتها از نظر

شاخص میانگین تولید (:]10[ )MP

رطوبتی یکسان شد .تیمار بدون تنش رطوبتی با اعمال

()4

ضریب ( MADتوسط کسری از کل آب در دسترس که

)

⁄

بهطوریکه

میتواند از عمق توسعه ریشه تخلیه گردد ،بدون اینکه به

و

 ،بهترتیب عملکرد یک ژنوتیپ را

در شرایط تنش و عدم تنش نشان میدهد.

گیاه تنشی وارد شود) برابر با  59درصد و محیط تنش

مقادیر زیاد  TOLبیانگر حساسیت بیشتر و مقادیر

رطوبتی با اعمال ضریب  MADبرابر با  99درصد بود

باالی  MPبیانگر تحمل بیشتر به شرایط تنش میباشد.

[ .]9برای اطمینان از عدم تنش در تیمار شاهد و اطمینان

شاخص حساسیت به خشکی (:]01[ )SSI

از وجود تنش رطوبتی در تیمار تنش ،نمونهبرداری خاک

]

[

()3

در هر تکرار از تیمارها و در دو محل و در سه عمق

 )Stress Intensity( SIبرابر است با شدت تنش:

مختلف از عمق توسعه ریشه صفر تا  49سانتیمتر 49 ،تا

()2

 29سانتیمتر و  29تا  79سانتیمتر صورت گرفت و

̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅ متوسط عملکرد ژنوتیپها در شرایط بدون تنش

درصد رطوبت خاک محاسبه گردید .بهمنظور کنترل میزان
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میباشد ̅ .برابر متوسط عملکرد ژنوتیپها در شرایط

نتایج و بحث

بدون تنش میباشد .در بین ژنوتیپهای مورد بررسی،

تجزیه واریانس صفات

ژنوتیپهایی که مقدار  SIکمتری دارند ،تحمل بیشتری به

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که محیط

شرایط تنش دارند.

رطوبتی بر صفات تعداد انشعاب ،وزن هزار دانه ،وزن دانه در

شاخص میانگین هندسی عملکرد (:]01[ )GMP

غوزه و درصد روغن تأثیر معنیداری نداشت ولی صفات

√

تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در غوزه ،قطر غوزه ،وزن دانه

×

() 5

در غوزه ،عملکرد دانه در بوته و عملکرد در واحد سطح را

مقادیر باالی این شاخص برای یک ژنوتیپ،
نشاندهنده تحمل بیشتر آن به تنش است.

تحت تأثیر قرار داد (جدول .)4برای مشخص شدن تفاوت

شاخص تحمل به تنش (:]01[ )STI

ژنوتیپها ،مواد گیاهی به دو گروه شاهد (شامل ژنوتیپهای
×

() 7

کوسه ،گلدشت )Ac-stirling ،C111 ،و شاهد در برابر
جمعیت  A82شکسته شد .جمعیت  A82بهعنوان جمعیت

مقادیر باالی  STIبرای یک ژنوتیپ ،نشاندهنده

حاصل از تالقی بین گونه تلقی شد که در برابر سایر

تحمل بیشتر آن به تنش است.

ژنوتیپهای تجاری مورد مقایسه قرار گرفت.

جدول  .1مشخصات ژنوتیپهای مورد
شماره

نام

رنگ

ژنوتیپ 

ژنوتیپ 

بذر 

ژنوتیپهای شاهد از نظر صفات تعداد انشعاب ،قطر

آزمایش 

غوزه ،تعداد دانه در غوزه ،وزن دانه در غوزه ،وزن

منشأ 

هزاردانه ،درصد روغن ،عملکرد دانه در بوته و عملکرد

1

A82

مشکی

ایران (اصفهان)

دانه در واحد سطح تفاوت معنیداری را نشان دادند .در

4

کوسه

سفید

اصفهان

گروه شاهد در برابر  A82نیز برای همه صفات بهجز وزن

3

گلدشت

سفید

ایران (آذربایجان غربی)

2

C111

سفید

اصفهان (از توده کوسه)

دانه در غوزه ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در واحد سطح

5

  AC-Stirlingسفید

تفاوت معنیداری وجود داشت .از نظر این صفات

کانادا

میانگین ژنوتیپهای شاهد از میانگین جمعیت

A82

بیشتر بود (جدول  )3که نشاندهنده برتری نسبی

صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل تعداد

ژنوتیپهای شاهد است .اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای

انشعاب ،قطر غوزه ،تعداد دانه در غوزه ،تعداد غوزه در

صفات مختلف بهجز تعداد دانه در غوزه ،عملکرد دانه در

بوته ،وزن دانه در غوزه ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه در

بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنیدار نبود که

بوته و عملکرد دانه در واحد سطح بود.

نشاندهنده عدم رتبهبندی متفاوت ژنوتیپها در

تجزیه واریانس و سپس مقایسه میانگین صفات به

محیطهای مختلف رطوبتی است (جدول  .)4نتایج مطالعه

روش حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDبا استفاده از

محسنی و همکاران [ ]7هم نشان داد اثر متقابل تیمار و

نرمافزار آماری  SASانجام گرفت .برای ترسیم بایپالت

محیط رطوبتی برای همه صفات گلرنگ بهجز عملکرد

از نرمافزار  Stat Graphicsو برای ترسیم پراکنش

دانه و وزن صد دانه معنیدار نبود .این مطلب ممکن است

ژنوتیپها از نرمافزار Sigma Plotاستفاده شد.

به تعداد کم ژنوتیپهای مورد مطالعه بستگی داشته باشد.
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جدول  .1نتایج تجزیه واریانس مرکب برای صفات مختلف ژنوتیپهای گلرنگ
منابع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین مربعات
تعداد انشعاب تعداد غوزه
در بوته

در بوته

محیط

1

9/342ns

*

تکرار (محیط)

2

1/323

ژنوتیپ

2

**19/258

شاهدها

3

*

7/19

9/37

15/946
ns

19/58

 A82در مقابل شاهد

1

**59/42

ژنوتیپ× محیط

2

ns

ns

خطا

17

1/19

غوزه
*

2/96

در غوزه
*

193/19
2/91

9/52

در غوزه هزاردانه
ns

9/419

9/122

ns

9/39

12/519
5/65

**

3/29

**

75/22

**769/73** 27/81
9/ 35

*

9/47

4/774

ns

17/13

*

4/52

9/93ns
ns

روغن

در بوته

در واحد سطح

ns

175/91

5/39

6/352

951937

**52/77

*9/33

*121625

**

4/85

*

58/52

31/76

143/72** 9/17ns

9/515

ns

9/44

9/928

9/19

*

*

4199139

9/11

**4/18** 1/918** 418/99** 12/34** 49/599
**87/49

9/593

قطر

تعداد دانه وزن دانه

وزن

درصد

عملکرد دانه

عملکرد دانه

ns

4/82

2/35

19/99

*

*

*6/33

139979 ns

*

182359

1/27

*

934158

1/98

499796

* :** ،بهترتیب بیانگر معنی دار بودن منبع در سطح  5و  1درصد است و  nsبیانگر عدم وجود اثر معنیدار میباشد.

مقایسه میانگین صفات

دانه در غوزه در محیط عدم تنش و تنش مربوط به جمعیت

نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپهای مورد بررسی (جدول)3

( A82با مقدار میانگین 18/99در محیط عدم تنش و 15/37

نشان داد که در هر دو شرایط عدم تنش و تنش خشکی

در محیط تنش) بود.

برای صفت تعداد انشعاب ،جمعیت A82کمترین مقدار را

برای صفت وزن دانه در غوزه در شرایط عدم تنش،

داشت و ژنوتیپهای شاهد دارای بیشترین میانگین بودند .از

میانگین ژنوتیپهای شاهد با  4/23گرم کمتر از ژنوتیپ

نظر اندازه قطر غوزه ،ژنوتیپها درون گروه شاهد و شاهد

 A82با میانگین  4/69گرم بود و برای محیط تنش خشکی

در برابر جمعیت  A82در سطح آماری 1درصد تفاوت

نیز ژنوتیپهای شاهد با  4/23گرم و جمعیت  A82با

معنیداری داشتند (جدول  .)3بیشترین قطر غوزه مربوط به

 1/92گرم تفاوت معنیداری را نشان ندادند .از نظر صفت

میانگین ژنوتیپهای شاهد در محیط عدم تنش و تنش

وزن هزاردانه در شرایط عدم تنش و تنش بین میانگین

خشکی بهترتیب برابر با  41/73و  49/92و کمترین مقدار

ژنوتیپهای شاهد و ژنوتیپ  A82تفاوت معنیداری

قطر غوزه برای جمعیت  A82برابر با  18/72و 16/79

وجود نداشت .از نظر صفت درصد روغن در شرایط عدم

بهترتیب در شرایط عدم تنش و تنش بود (جدول  .)3برای

تنش و تنش رطوبتی ،ژنوتیپ  A82بیشترین میزان درصد

صفت تعداد غوزه در بوته در شرایط عدم تنش ،ژنوتیپهای

روغن را به خود اختصاص داد .کمترین میزان درصد

شاهد با میانگین  12/69نسبت به جمعیت  A82با میانگین

روغن در شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی مربوط به

 14/96اختالف معنیداری نداشتند و برای محیط تنش

میانگین ژنوتیپهای شاهد بود.

رطوبتی نیز هیچ تفاوت معنیداری بین ژنوتیپها مشاهده

در محیط عدم تنش و تنش رطوبتی ،بین میانگین

نشد .بیشترین میزان تعداد دانه در غوزه در محیط عدم تنش

ژنوتیپهای شاهد و ژنوتیپ  A82از نظر صفت عملکرد

و تنش بهترتیب با مقدار  45/57و  41/58مربوط به میانگین

بوته و عملکرد در واحد سطح تفاوت معنیداری مشاهده

ژنوتیپهای شاهد بود .همچنین کمترین مقدار میانگین تعداد

نشد (جدول .)3
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19/84

4/47

7/15b
4/47

7/15b

9/85a

12/17

15/59

a

12/12

3/55

5/39

13/22a 14/96a

12/39a 12/69a

15/38a 15/97a

a

15/73

a

a

14/57a 14/71a

عدم تنش تنش

49/87

49/94

b

41/32

1/17

9/61

16/79b 18/72b

49/92a 41/73a

49/94a 49/86b

b

44/92

a

a

41/59a 44/65a

عدم تنش تنش

44/77

43/39

a

16/92

3/43

4/99

15/37b 18/99b

41/58a 45/57a

44/32a 45/26b

b

44/32

b

b

43/72a 31/89a

عدم تنش تنش

1/58

4/33

b

3/35

9/99

4/69a

4/23a

9/87

1/92a

4/23a

4/93ba 4/22bc

c

3/25

a

a

4/92b 4/48bc

عدم تنش تنش

39/9

47/6

c

39/5

2/1

2/1

31/1a 33/1a

39/2a 33/1a

48/9c 48/7c

bc

22/8

b

a

47/7c 49/3bc

عدم تنش تنش

در هر ستون میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون  LSDندارند.

LSD

A82

19/84

a

8/93

a

9/59a

19/17a 19/17a

a

8/93

a

9/59a

میانگین شاهد 9/85a

Ac-stirling

C111

گلدشت

کوسه

نام ژنوتیپ
عدم تنش تنش

در بوته

تعداد انشعاب

در بوته

تعداد غوزه

()mm

قطر غوزه

در غوزه

تعداد دانه

()gr

وزن دانه در غوزه

()gr

وزن هزاردانه

2/75

3/93

47/67a 46/37a

49/96b 43/75a

43/45b 47/24ab

bc

49/72
49/72 45/95

abc

41/36

c

c

18/96c 41/67bc

عدم تنش تنش

روغن

درصد

19/29a 12/66a

11/23a 15/62a

4436/95a 3125/14a

3978/3a

a

3942/4

3783

4159/4a

a

2/58

2/95

8/49a 12/79a

19/94 15/17

a

a

19/85 15/53

a

a

1975

3182/4a

992/96

4418a

4195/5

4889/8

a

a

8/68a 14/78a

4895a

4116/8a

عدم تنش تنش

عدم تنش

عملکر دانه

تنش

در بوته ()gr

()kg/ha

عملکرد در واحد سطح

173
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مقایسه رتبهبندی شاخصها

مقادیر زیاد شاخص بهرهوری متوسط ()MP

در ابتدا شاخص حساسیت به تنش ( )SSIمورد بررسی

نشاندهنده تحمل نسبی به تنش است و اغلب به گزینش


قرار گرفت که مقادیر کمتر آن نشاندهنده تحمل باالی

ژنوتیپهای با عملکرد زیاد در شرایط عادی ،ولی تحمل

ژنوتیپ به تنش خشکی است .نتایج مقایسه میانگین

کم به شرایط تنش منجر میشود [ .]11در این مطالعه در

شاخصها (جدول  )2نشان داد که براساس این شاخص

بین ژنوتیپهای مورد بررسی ،توده کوسه کمترین میزان

توده کوسه کمترین حساسیت را به تنش رطوبتی داشت و

( MPحساسترین) و ژنوتیپ گلدشت و جمعیت

رتبه  1را کسب نمود و جزء متحملترین ژنوتیپها به

بیشترین میزان ( MPمتحملترین) را به خود اختصاص

تنش رطوبتی بود و ژنوتیپ  AC-Stirlingبا رتبه 5

ژنوتیپهای

دادند .جمعیت  A82رتبه  4را کسب نمود و

بیشترین حساسیت را دارا بود (جدول  )2که جزو

 ،C111 ،Ac-stirlingگلدشت و کوسه بهترتیب رتبه ،2 ،3

حساسترین ژنوتیپها محسوب شد .ژنوتیپ  A82در

 1و  5را کسب کردند (جدول  .)2البته شاخص  MPبرای

رتبه سوم قرار داشت ،به این معنی که نسبت به تنش

گزینش ژنوتیپهایی که در محیط تنش عملکرد خوبی

حساسیت زیادی نشان نمیدهد .با این حال گزارش شده

دارند ،چندان مناسب نیست .شاخص  MPزمانی مناسب

است شاخص  SSIنمیتواند ژنوتیپهای متحمل به

است که شدت تنش زیاد نباشد و اختالف بین عملکرد در

خشکی و ژنوتیپهایی را که پتانسیل عملکرد پایینی دارند

شرایط بدون تنش و تنش نیز زیاد نباشد [ .]43شاخص

از هم متمایز کند [ ]18و بهطورکلی انتخاب بر اساس

 MPقادر به تفکیک ژنوتیپهایی با مقدار  YPزیاد و

شاخصهای حساسیت به تنش خشکی میتواند منجر به

نسبتاً کم (گروه  )Bمیباشد ،اما عیب عمده این شاخص

کاهش عملکرد در محیطهای مساعد گردد [.]11

عدم توانایی تشخیص بین گروه  Aو  Bفرناندزی

مقادیر عددی پایین شاخص تحمل  TOLنیز نشاندهنده

A82

YS

است [.]44

تحمل نسبی ژنوتیپها است .رتبهبندی ژنوتیپها براساس

براساس شاخص  GMPمقادیر باالی شاخص،

این شاخص (جدول  )2نشان داد که توده کوسه با کمترین

نشاندهنده تحمل ژنوتیپها است که از این نظر ژنوتیپ

افت عملکرد در شرایط تنش بهعنوان متحملترین ژنوتیپ

گلدشت و جمعیت  A82بیشترین میزان  GMPرا دارا

براساس شاخص  TOLمشخص گردید و در رتبه  1قرار

بودند درحالیکه کمترین میزان  GMPبه توده کوسه تعلق

گرفت و  Ac-stirlingحساسترین ژنوتیپ بود و با بیشترین

داشت .بهطورکلی براساس شاخصهای  TOLو ،SSI

کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی ،کمترین تحمل

توده کوسه بیشترین تحمل را به تنش رطوبتی نشان داد

را به شرایط کمآبی نشان داد و رتبه  5را کسب نمود .انتخاب

(جدول  )2ولی از لحاظ شاخصهای  MPو  GMPجزء

براساس شاخص تحمل اغلب موجب انتخاب ژنوتیپهایی

بهترین ژنوتیپها نبود .با توجه به دو شاخص  MPو

میشود که در شرایط بدون تنش ،عملکرد پایینتری دارند

 ،GMPجمعیت  A82بیشترین مقدار این شاخصها را

[ .]41انتخاب براساس  SSIو  TOLمنجر به گزینش

دارا بود ،ولی این ژنوتیپ از نظر شاخص تحمل ()TOL

ژنوتیپهایی میشود که در شرایط بدون تنش دارای عملکرد

در گروه متوسط قرار داشت .شاخص تحمل به تنش

پایینترند ولی در شرایط دارای تنش ،عملکرد نسبتاً باالتری

( )STIژنوتیپهایی را گزینش میکند که در هر دو محیط

دارند [.]15

تنش و بدون تنش ،عملکرد باالیی دارند .بنابراین بهترین
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شاخص برای گزینش ژنوتیپها ،شاخص  STIمیباشد

میباشد و میتوانند متحمل به خشکی باشند ،متحملتر

[ .]15براساس شاخص  STIکه مقادیر زیاد آن نشاندهنده

است .احتماالً علت این مطلب این است که ژنوتیپ

تحمل ژنوتیپها است ،ژنوتیپ  A82که حاصل تالقی

دارای پوسته بذر مشکی میباشد و دارای ترکیبات

بینگونهای میباشد در مقایسه با سایر ژنوتیپهای تجاری

فالونوئیدی بیشتری است که در شرایط تنش تولید

مورد بررسی در این مطالعه غیر از گلدشت ،متحملترین

میشود و مقاومت ژنوتیپ را باالتر میبرد.

A82

ژنوتیپ بود .براساس دو شاخص  GMPو  STIژنوتیپ
 A82در رتبه دوم قرار گرفت و ژنوتیپهای ،Ac-stirling

ترسیم نمودار سه بعدی براساس شاخصها

 ،C111گلدشت و کوسه بهترتیب در رتبههای سوم ،چهارم،

پس از تعیین بهترین شاخصهای کمی تحمل به خشکی

اول و پنجم قرار گرفتند .ملکینژاد و همکاران [ ]8در مطالعه

( MP ،STIو  )GMPجهت تعیین ژنوتیپهای متحمل به

غربالگری ژرمپالسم داخلی و خارجی گلرنگ اظهار داشتند

خشکی از نمودار سه بعدی استفاده شد (شکل  .)1نمودار

که شاخصهای  GMPو  STIبهخوبی توانستند ژنوتیپهایی

سه بعدی رابطه بین سه متغیر ( )YP( ،)YSو شاخص

که در هر دو محیط عدم تنش و تنش خشکی عملکرد باالیی

تحمل به خشکی ( )STIرا نشان میدهد .با توجه به این

داشته باشند را شناسایی کنند .همچنین در مطالعه دیگری

سه معیار ،ژنوتیپها به چهارگروه  Aو  Bو  Cو  Dتقسیم

روی گلرنگ مشخص شد که شاخصهای  GMPو

شدند [:]15

STI

 .1گروه  -Aژنوتیپهای دارای عملکرد باال در هر دو

ژنوتیپهایی که در هر دو محیط تنش و عدم تنش عملکرد

محیط تنش و عدم تنش.

باالیی داشتند را شناسایی نمودند [.]7

 .4گروه  -Bژنوتیپهای دارای عملکرد باال در محیط

با توجه به اینکه تالقی بینگونهای که برای ایجاد

بدون تنش.

ژنوتیپ  A82صورتگرفته در منطقه اصفهان بود ممکن

 .3گروه  -Cژنوتیپهای دارای عملکرد باال در محیط

است دور از انتظار نباشد که به شرایط محیطی منطقه

تنش.

سازگار باشد و عملکرد بیشتری در هر دو شرایط نرمال و

 .2گروه  -Dژنوتیپهای دارای عملکرد پایین در هر دو

تنش داشته باشد ،با این وجود ژنوتیپ  A82در مقایسه

محیط تنش و عدم تنش.

با ژنوتیپهای کوسه و  C111که منشأ آنها نیز اصفهان

جدول  .4میانگین شاخص در هر ژنوتیپ و رتبه هر ژنوتیپ براساس شاخصها
شاخص

TOL

MP

SSI

GMP

STI

YS

YP

ژنوتیپ

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

A82

1991/7

3

9/763

3

3728/6

4

9/77

4

3747/4

4

3182/6

4

4418/3

4

کوسه

925/7

1

9/348

1

4733/8

5

9/22

5

4742/4

5

4895/3

5

4116/8

5

گلدشت

1727/4

2

9/765

2

3816/9

1

9/69

1

3678/7

1

3783/4

1

4889/8

1

C111

1949/1

4

9/552

4

4946/9

2

9/52

3

4877/4

2

3942/5

2

4195/5

3

AC-stirling

1234/4

5

9/696

5

3589/2

3

9/53

2

3554/7

3

3978

3

4159/4

2
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مناسبترین شاخص انتخاب برای تحمل ،شاخصی

(ناحیه  ،)Dلذا بهعنوان ژنوتیپهای حساس به خشکی در

است که قادر به تشخیص ژنوتیپهای گروه  Aاز سایر

نظر گرفته شدند .رقم  C111در ناحیه  Bقرار دارد و این

گروهها باشد [ .]15نظر به اینکه شاخص  STIبهعنوان

ژنوتیپ فقط در شرایط عدم تنش عملکرد زیاد دارد .سایر

شاخص مناسب برای تشخیص گروه  Aاز سایر گروهها

مطالعات نیز برای تشخیص گروه  Aاز سایر گروهها از

معرفی شده است ،لذا از نمودار سه بعدی این شاخص

نمودارهای سه بعدی استفاده کردهاند و این روش مورد

استفاده شد .برطبق این نمودار ،جمعیت حاصل از تالقی

تأیید قرار گرفته است [ 5و .]19

بین گونهای  A82و ژنوتیپ گلدشت بهعنوان بهترین
ژنوتیپهای متحمل به خشکی و با عملکرد باال تشخیص

تجزیه به مؤلفههای اصلی و ترسیم بای پالت
در این مطالعه از تجزیه بایپالت بهمنظور بررسی همزمان

عملکرد زیاد در شرایط عدم تنش؛ این ژنوتیپها دارای

کلیه شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش خشکی و

عملکرد به نسبت خوب و قابلقبولی در شرایط تنش

عملکرد دانه در هر دو محیط عدم تنش و تنش خشکی

بودند ،از اینرو جمعیت  A82برای اصالح در شرایط

استفاده شد .به این منظور ابتدا تجزیه به مؤلفههای اصلی

خشکی مناسب است و ژنوتیپهای  Ac-Stirlingو کوسه

صورت گرفت و سپس با ترسیم مؤلفه اول و دوم که

که جزء ژنوتیپهای تجاری هستند در مقایسه با جمعیت

روی همرفته  91درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند

حاصل از تالقی بینگونهای  A82در ناحیه با عملکرد کم

بایپالت موردنظر ترسیم گردید .سهم مؤلفه اول در تبیین

در شرایط تنش و عدم تنش و  STIپایین قرار گرفتهاند

تغییرات کل شاخصها برابر با  72درصد بود (جدول .)5

داده شدند و در ناحیه  Aقرار گرفتند یعنی ضمن داشتن

STI
A
B
C
D

YP

YS

شکل  .3نمودار سه بعدی براساس شاخص  STIو عملکرد تحت دو محیط تنش و عدم تنش در ژنوتیپ مختلف گلرنگ.
ژنوتیپها بهترتیب شماره -1 ،A82 -1 :کوسه -3 ،گلدشت-5 ،C111-4 ،
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شاخصهای  YSو  YPو  GMPو  MPو  STIبیشترین

عملکرد باال) و حساسیت کمتر به تنش است .توده کوسه

ضرایب را در مؤلفه اول به خود اختصاص دادند و این مؤلفه

در سمت چپ و گوشه پایین قرار دارد که این ژنوتیپ

بهعنوان مؤلفه پتانسیل عملکرد (تولید) و تحمل به تنش

دارای پتانسیل عملکرد کم و حساسیت کم نسبت به

خشکی معرفی گردید .بهعبارت دیگر مؤلفه اول قادر به

خشکی است .ژنوتیپ  AC-Stirlingدر ناحیه باال سمت

شناسایی و تمایز ژنوتیپها از یکدیگر میباشد و

چپ قرار دارد که نشاندهنده پتانسیل عملکرد کم و

ژنوتیپهای پر عملکرد را از ژنوتیپهای کمعملکرد

حساسیت باال در هر دو محیط بوده است .با توجه به

براساس شاخصهای تحمل خشکی جدا می نماید .مؤلفه

نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که افزایش مؤلفه اول

دوم  42درصد از تغییرات کل شاخصها را توجیه نمود و

و کاهش مؤلفه دوم به شناسایی ژنوتیپهای متحمل با

با عملکرد در شرایط تنش ( )YSهمبستگی منفی نشان

پتانسیل عملکرد زیاد در هر دو محیط تنش و عدم تنش

داد .همچنین نتایج نشان داد که ژنوتیپ  Ac-Stirlingدر

منجر میشود .در نتیجه جمعیت  A82بهعنوان ژنوتیپ

نزدیکی بردارهای دو شاخص  SSIو  TOLقرار دارد که

متحمل به خشکی شناخته شد .این ژنوتیپ دارای پوسته

نشاندهنده حساسیت این ژنوتیپ به خشکی است

بذر مشکی میباشد و با توجه به اینکه در پوسته آن

(جدول  .)5بنابراین مؤلفه دوم را میتوان مؤلفه حساسیت

ترکیبات فالونوئیدی زیاد است احتماالً این ترکیبات در

به تنش نامید .انتخاب براساس مقادیر بیشتر این مؤلفه،

شرایط تنش افزایش مییابند و باعث ایجاد مقاومت به

موجب گزینش ژنوتیپهای حساستر به تنش میشود .در

تنشها از جمله تنش خشکی میگردد .در گندم مشخص

C. tinctorius

شد که ترکیبات فالونوئیدی نقش محافظتی برای گیاه

پاییزه برای تحمل به خشکی در تجزیه به مؤلفههای اصلی

دارند و وقتی گیاه در شرایط تنش قرار میگیرد میزان این

براساس شاخصهای مقاومت به تنش ،دو مؤلفه اصلی

ترکیبات افزایش مییابد [ .]13تجمع فالونوئید ها در

اول  97/9درصد از کل تنوع را توجیه کردند که در مؤلفه

سایر گیاهان نیز در شرایط تنش خشکی افزایش نشان داده

اول شاخصهای  MP ،STI ،YS ،YPو GMPبیشترین

است [ 45و  .]16بر خالف ژنوتیپ  ،A82ژنوتیپ

مقدار را نشان دادند که بیانکننده تحمل بیشتر به تنش

که والد مادری ژنوتیپ  A82بود (شکل  ،)4در هر دو

بوده است و در مؤلفه اصلی دوم شاخصهای  TOLو

محیط عملکرد پایینی داشت ولی حساسیت کمی هم به

 SSIدارای بیشترین مقدار بودند که نشاندهنده آن است

تنش نشان داد.

یک مطالعه در ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ

که مؤلفه دوم ارقام حساس به تنش اما دارای عملکرد باال

C111

با توجه به زوایای خطوطی که شاخصها را نمایش
میدهند (شکل  ،)3مالحظه میشود که در شرایط تنش

در شرایط مناسب را متمایز میکند [.]2
همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود ،جمعیت

شاخص  SSIو  TOLهمبستگی منفی با عملکرد دانه

 A82و ژنوتیپ گلدشت در سمت راست ،در نزدیکی

دارند ولی شاخصهای  GMP ،STIو  MPهمبستگی

بردارهای مربوط به شاخصهای  STIو  GMPو  MPکه

مثبت باالیی با عملکرد دانه در هر دو شرایط داشتند و این

بهترین شاخصهای شناسایی ژنوتیپهای متحمل به

شاخصهای اخیر بهعنوان بهترین شاخصهای انتخاب

خشکی شناخته شدند ،قرار گرفته است که در واقع همان

قابل معرفی هستند .در گیاه لوبیا در شرایط تنش متوسط،

ناحیه مربوط به ژنوتیپهای با مؤلفه اول باال (پتانسیل

مؤلفه اول  79درصد از تغییرات مربوط به شاخصها را
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توجیه نمود و در این مؤلفه  MP ،YPو  STIبیشترین

نموده بود و در آن شاخص  TOL ،SSIو  YSبیشترین

نقش را داشتند ،بنابراین این مؤلفه به مؤلفه پتانسیل و

نقش را داشتند ،به نام مؤلفه تحمل به تنش نام گذاری شد

مؤلفه دوم که  39درصد از تغییرات موجود را توجیه

[.]15

ژنوتیپ

 C111ژنوتیپ

A82

شکل  .1ژنوتیپ  A82و والد مادری آن ژنوتیپ

C111

جدول  .5نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی براساس شاخصهای تحمل و حساسیت به تنش ژنوتیپهای گلرنگ
مؤلفهها

مقادیر

واریانس

واریانس

ضرایب شاخصها

ویژه 

توجیهشده 

تجمعی

YS

مؤلفه اول

2/6

9/76

9/76

9/24

 YP
9/24

 TOL
-9/96

 MP
9/24

مؤلفه دوم

1/6

9/42

9/94

-9/18

9/43

9/78

9/13

 SSI  GMP
-9/11 9/25
9/92

9/72

 STI
9/25
9/93

STI
A
B
C

D
YP

YS

شکل  .3بایپالت براساس شاخصهای تحمل و حساسیت خشکی
 -TOLشاخص تحمل -MP ،شاخص میانگین تولید،

و

بهترتیب عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش و عدم تنش،

 -GMPشاخص میانگین هندسی عملکرد -SSI ،شاخص حساسیت -STI ،شاخص تحمل به تنش.
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نتیجهگیری کلی


منابع

نتایج این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ برآمده از تالقی

 .1اداره کل پنبه ،دانههای روغنی و گیاهان صنعتی.

C. tinctorius

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،بخش

C. oxyacanthus

تحقیقات دانههای روغنی .دستورالعمل کشت

بینگونهای بین دو گونه گلرنگ اهلی
(ژنوتیپ  )C111و گلرنگ وحشی

(ژنوتیپ  )Isfahan IIبا نام  A82دارای عملکرد باال در

دانههای روغنی (گلرنگ) -سال زراعی .95-92

ژنوتیپها از

شرایط تنش و غیر تنش در مقایسه با سایر

 .4سبزعلیان م ر ( )1386مطالعه هیبرید بینگونهای گلرنگ

جمله ژنوتیپ مادری (گونه  )C111بود و همچنین از لحاظ

زراعی با گلرنگ وحشی و تأثیر رنگ بذر بر صفات

تحمل به تنش خشکی دارای تفاوت معنیداری با سایر

زراعی ،کیفیت دانه و میزان خسارت مگس گلرنگ.

ژنوتیپها غیر از گلدشت بود .بهنظر میرسد که شاخص


دانشگاه صنعتی اصفهان .اصفهان .رساله دکتری.

 ،STIشاخص مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ برتر میباشد،

 .3شیراوند ر و مجیدی م م ( )1394مقایسه گونههای

زیرا ژنوتیپ  A82و ژنوتیپ گلدشت با عملکرد باال در

وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به خشکی و

هر دو شرایط براساس این شاخص بهعنوان بهترین

تنوعات صفات مورفولوژیک و زراعی .نشریه

ژنوتیپها ضمن داشتن

ژنوتیپ معرفی شدند .این

پژوهشهای زراعی ایران.659-638 :14 .
 .2ضرغامی ر ،.رهراوی م .اصالنزاده ع .و عباسعلی م

بیشترین عملکرد دانه و شاخص تحمل به تنش (،)STI
بهرهوری هندسی ( )GMPو

دارای بیشترین میانگین

( )1399ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ (

متوسط بهرهوری نیز بودند .نتایج مقایسه میانگین،

 )tinctoriusپاییزه برای تحمل به تنش خشکی،

مؤلفههای اصلی و بررسی نمودار سه بعدی این مطلب را

مجله بهنژادی نهال و بذر.355-339 :46 .

Carthamus

تأیید نمود .این مطلب نشان میدهد که احتماالً

 .5مجیدی م م ،.جعفرزاده م .رشیدی ف .و میرلوحی آف

ژنهای مقاومت گونه وحشی  C. oxyacanthusبه گونه

( )1393شناسایی ارقام کلزا با شاخصهای تحمل به

زراعی از طریق تالقی منتقل شده است .همچنین

خشکی .علوم گیاهان زراعی ایران.563 -575 :2 .

احتماالً رنگ پوسته مشکی ژنوتیپ  A82که از گونه

 .7محسنی و ( )1393توارثپذیری و ارتباط صفات در

بهدلیل داشتن ترکیبات
وحشی انتقال یافته است 

جوامع  F2حاصل از تالقی بین سه گونه گلرنگ

فالونوئیدی در مقاومت به خشکی مؤثر است که این

تحت شرایط عادی و تنش خشکی .دانشگاه صنعتی

ترکیبات در شرایط تنش افزایش مییابند و باعث ایجاد

اصفهان .اصفهان .پایاننامه کارشناسی ارشد.

مقاومت به تنشها از جمله تنش خشکی میگردد .تاکنون

 .6مصطفایی ف ،.میرلوحی آف .سعیدی ق .سبزعلیان م

مطالعه روی تحمل به خشکی ژنوتیپ حاصل از تالقی

ر .و قیصری م ( )1393ارزیابی تنوع و تحمل به

بینگونهای صورت نگرفته بود ولی نتایج این پژوهش


خشکی در نسل  F3حاصل از تالقی بینگونهای

نشان داد که ژنوتیپ حاصل از تالقی بینگونهای

گلرنگ اهلی ) (Carthamus tinctorius L.و وحشی

برتری قابلتوجهی نسبت به ارقام تجاری موجود

) .(C. oxyacanthus L.علوم گیاهان زراعی ایران.

دارد و میتواند ژنوتیپ امیدبخش تحقیقات اصالحی

.175 -189 :)3( 17

آینده باشد.
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Abstract
This study was performed in order to evaluate the drought tolerance of some safflower genotypes in a field
experiment carried out at the research farm of Isfahan University of Technology located at Lavark, Najaf-Abad, Iran
(40 km south west of Isfahan, 32º 32´ N, 51º 23´ E, 1630 m asl). In this study, five genotypes including A82)
interspecific hybrid), landrace Kooseh, Goldasht, C111 and Ac-stirling were evaluated in a randomized complete block
design with three replications at two moisture levels (normal and 90% water-depletion), separately. Seven drought
tolerance indices including Stress Tolerance Index (STI), Tolerance Index (TOL), Stress Susceptibility index (SSI),
Mean Productivity (MP), Geometric Mean Productivity (GMP), seed yield in stress (Ys) and non-stress (Yp)
environments were calculated for each genotype based on seed yield under stress and normal conditions. The results
of analysis of variance showed that there were significant differences among the genotypes for all traits. The drought
stress had significant effect on head diameter, number of heads per plant, number of seeds per head, seed weight per
head and seed yield. Mean comparisons showed that control genotypes were significantly different for all studied
traits except seed weight per and seed yield traits with the genotype A82 under non stress and stress conditions.
Principal component analysis (PCA), indicated that the first and second components justified 91% of variations
between drought tolerance indices. First vector showed 67% of the variations and was recognized as yield potential
component and drought tolerance indices (MP, GMP, STI) and the second vector justified 24% of total variations
which would be named as “drought susceptible components (TOL and SSI indices). Biplot analysis also indicated
that STI, MP, GMP were more reliable indices to identify drought tolerant safflower genotypes and discriminated
Goldasht genotype and genotype A82 as the most drought tolerant. The indices STI, GMP, MP identified the
Goldasht and A82 genotype as drought resistant genotypes and A82 was obtained from interspecific crosses between
cultivated safflower (Carthamus tinctorius L.) and wild species (C. oxyacanthus). This genotype had the highest
grain yield under stress and non-stress conditions. Therefore, it could be used in safflower breeding programs to
improve drought tolerance.
Keywords: Drought stress, safflower, seed yield, tolerance indices.
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