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  سازي رگرسیونیبا استفاده از مدل در منطقه گنبدآل آفتابگردان  تعیین تیپ ایده
 

  4امیر حجارپور و 3فرجی ، ابوالفضل2*، افشین سلطانی1براتعلی خزائی
 و کشاورزي علوم دانشگاه زراعت گروهستاد ا2، ایران گرگان، آزاداسالمی، انشگاهد ارشد کارشناسی سابق دانشجوي1

  ،گلستان استان کشاورزي تحقیقات مرکز علمی هیأت عضو و دانشیار3، گرگان طبیعی منابع
  دانشجوي سابق دکتري گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان4 

 10/8/94 پذیرش: ؛ تاریخ 19/12/93تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
متخصصین اصالح نباتـات جهـت انتخـاب اهـداف اصـالحی خـود از میـان صـفات مختلـف          : سابقه و هدف

؛ هاي موجود در گیاهان هستند ها و همچنین قابلیتبندي محدودیتفیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نیازمند دسته
آل گیاهـان زراعـی    شده است. رسیدن به تیپ ایده آلاین موضوع باعث به وجود آمدن مفهومی به نام تیپ ایده

سـازي   هاي آماري مناسب اسـت. هـدف ایـن مطالعـه معرفـی روش اسـتفاده از مـدل        مستلزم استفاده از روش
مـوردي بـر روي گیـاه آفتـابگردان در جنـوب       صـورت  بـه آل گیاهان زراعـی   رگرسیونی جهت تعیین تیپ ایده
  شهرستان گنبد کاووس می باشد.

  

، هیبرید آفتابگردان 12ي کامل تصادفی با چهار تکرار و ها با طرح پایه بلوكبا انجام آزمایشی : ها روش مواد و
منظور تعیین مهمترین صـفات و   به آوري شدند. جمعسازي رگرسیونی  جهت استفاده در مدلهاي مورد نیاز  داده

زینش متغیر و رگرسـیون چندگانـه   نشان دادن سهم صفات مختلف در تشکیل و تعیین عملکرد دانه از روش گ
کمـی تعیـین شـد.     صـورت  بـه با استفاده از رگرسیون چندگانه، ارتباط بین عملکرد با کلیه صفات  استفاده شد.

آل  همچنین با توجه به همبستگی منفی و یا مثبت موجود بین متغیرهاي مؤثر در عملکرد، براي تعیین تیپ ایـده 
  تلف آن مورد بررسی قرار گرفت.هاي مختلفی مطرح و جوانب مخ فرضیه

  

دانه، درصد پوکی و درصد روغن    پنج صفت حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر تعداد برگ، وزن هزار ا:ه یافته
که در افزایش عملکرد بیشترین نقش را داشتند، با استفاده از رگرسیون چندگانه، شناسایی و مقدار مطلوب هـر  
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درصد از تغییرات عملکـرد را توجیـه نمودنـد. نتـایج نشـان داد       57متغیر، یک از آنها مشخص شدند. این پنج 
تـوان از آن بـه نفـع     چنانچه ارتباط و همبستگی موجود بین برخی صفات دستخوش تغییرات قـرار گیـرد، مـی   

عملکرد بهره جست. با توجه به همبستگی منفی موجود بین دو متغیر درصد روغن و حداکثر ماده خشک، براي 
آل فرضیاتی مطرح شدند. اگر همبستگی موجود بین صفات درصد روغن و حداکثر تجمع ماده  تیپ ایدهتعیین 

 2080(از  812آل نسبت به متوسط عملکرد هیبریدهاي آفتابگردان  خشک قابل شکستن نباشد، عملکرد تیپ ایده
ه خشک افـزایش و درصـد   ) کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت. در صورتی که مقدار حداکثر ماد2892به 

یابد و  ) کیلوگرم در هکتار افزایش می2953به  2080(از  873آل  روغن در حد متوسط بماند، عملکرد تیپ ایده
 2080(از  999چنانچه همبستگی بین حداکثر ماده خشک و درصد روغن شکسته شود، مقدار افزایش عملکرد 

  ) کیلوگرم در هکتار خواهد بود.3079به 
  

گرم کیلو 3079تا  2892کیلوگرم در هکتار به  2080از  آفتابگردان در تیپ ایده آل متوسط عملکرد: ريگی نتیجه
علت اینکه به اختالفات ژنتیکی بین  نتایج روش مورد استفاده در این تحقیق به .استدر هکتار قابل افزایش 

راهگشاي متخصصان اصالح نباتات در جهت حرکت به سمت  ها شتواند در کنار سایر رو ارقام توجه دارد، می
 آل گیاهان زراعی باشد. تیپ ایده

  

  رگرسیون چندگانه، همبستگی صفات. آل گیاهان، : اصالح نباتات، تیپ ایدههاي کلیدي واژه
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 مقدمه
متخصصــین اصــالح نباتــات جهــت انتخــاب اهــداف اصــالحی خــود از میــان صــفات مختلــف 

هاي موجود در گیاهان  ها و همچنین قابلیتبندي محدودیتورفولوژیکی نیازمند دستهفیزیولوژیکی و م
آل شده است. این مفهـوم اولـین   وجود آمدن مفهومی به نام تیپ ایده ؛ این موضوع باعث به)1(هستند 

هـاي مـورد اسـتفاده بـه وسـیله       هـاي روش  ) جهت فائق آمدن بر محـدودیت 1968بار توسط دونالد (
. دونالد بیان داشت که با استفاده از دانـش موجـود در ضـمینه فیزیولـوژي     )2(ان، مطرح شد گر اصالح

سمت گیاهان زراعی باید به توصیف گیاهانی با راندمان تولید باال بپردازیم و سپس در جهت اصالح به 
هـاي قـدیمی    اساس این دیدگاه متخصیصن اصالح نباتات بـه جـاي روش   این گیاهان پیش برویم. بر

آل برونـد. اخیـراً مـارتره و همکـاران      یابی به تیپ ایده انتخاب براي عملکرد باالتر باید به سمت دست
هـاي   یا پایه-کیآل را ترکیبی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژی ) در تعریفی جامع، تیپ ایده2015(

یک محیط بیوفیزیکی همراه هاي گیاهی در  اند که قابلیت استفاده از حداکثر کارکرد دانسته -ژنتیکی آنها
  .)3(آورد  با مدیریت زراعی مشخص را به وجود می

آل گیاهان زراعی وجود دارد. یک روش  هاي مختلفی براي تعیین صفات مطلوب و تیپ ایده روش
، )4(هاي همسان (ایزوالین) و نزدیک به همسان گیاهان اسـت   معمول عبارت از مقایسه عملکرد الین

. با ایـن  )3(سازي گیاهان زراعی است  کاربرد بیشتري یافته است، استفاده از مدل روش دیگر که اخیراً
هایی هستند که منجر بـه عملکـرد نهـایی     ها ابزاري قدرتمند جهت شناسایی مکانیزم حال اگر چه مدل

 )5(هـاي جدیـد اصـالح نباتـات      هـا و روش  سازي، همراه با آخرین رهیافـت  شوند و ترکیب شبیه می
تواند صحت و درستی  ها می به نتایج موفقیت آمیزي دست یابد اما پارامترهاي موجود در مدل تواند می

هاي آزمـون شـده وجـود دارد،     ؛ بنابراین شاید در جایی که مدل)6(آل را زیر سوال ببرد  یک تیپ ایده
یازمنـد حجـم   هاي گیاهی جهـت پارامتریـابی و ارزیـابی ن    ها باشد. مدل تر، استفاده از مدل حل ساده راه

آوري شده و داراي کیفیـت مطلـوبی نیـز باشـند.      باشند که در طی سالیان مختلف جمع زیادي داده می
هـاي متفـاوت بـاز     حل ها دست محقق را جهت انتخاب راه اي در کنار استفاده از مدل آزمایشات مزرعه

هـاي آمـاري    ند کـه از روش باشـ  اي هنگامی مفید به فایده می ؛ البته این آزمایشات مزرعه)7(گذارد  می
تـوان بـه تجزیـه     هـاي آمـاري مـی    ها استفاده بشود. از روش جهت آنالیز پاسخ 1کاوي  مناسب و یا داده

                                                             
1. Data mining 
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هـا   هاي رگرسیونی چندگانه و گزینش متغیر اشاره کرد. در این روش ضرایب مسیر و یا استفاده از مدل
هاي مختلف یک گیاه بررسی شده  ژنوتیپ ارتباط میان صفات مختلف با یکدیگر و با عملکرد دانه در

هـاي دسـتیابی بـه     و سهم نسبی هر یک از صفات در تعیین عملکرد و شناسـایی موانـع و محـدودیت   
  .)8(شود  حداکثر عملکرد یک گیاه در محیطی معین ارزیابی می

ردان دستیابی به عملکرد باال و افزایش درصد روغن از اهـداف اصـلی در تولیـد آفتـابگ     از آنجا که
در این تحقیق صفات فنولوژیک، مورفولوژیـک و فیزیولـوژیکی هیبریـدهاي مختلـف     ، )9(بوده است 

منظور تعیین مهمترین صـفات در تشـکیل و تعیـین عملکـرد      بهآفتابگردان مورد بررسی قرار گرفتند و 
در  گردیـد. گیري از رهیافت گزینش متغیر و رگرسیون چندگانه، معادله عملکـرد تعریـف    دانه، با بهره

ادامه با توجه به همبستگی منفی موجود بین دو متغیر درصد روغن و حداکثر ماده خشک، براي تعیـین  
  آل فرضیاتی مطرح و با توجه به هر فرض، مقدار افزایش عملکرد برآورد گردید. تیپ ایده

  
  ها مواد و روش

 37موقعیـت جغرافیـایی    اي واقع در جنوب گنبد کاووس بـا  ، در مزرعه1391در سال  آزمایشاین 
متر از سطح دریا اجرا شد. خاك  108دقیقه شرقی و ارتفاع  10درجه و  55دقیقه شمالی و  6درجه و 

 12ي کامل تصادفی با چهار تکرار و ها زمین آزمایش سیلتی لومی بود. این آزمایش، با طرح پایه بلوك
متر، فاصله ردیف  3متر، عرض آن  5 ). طول هر کرت آزمایشی1هیبرید آفتابگردان اجرا شد (جدول 

متر و فاصله  1 ها متر در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت سانتی 20و فاصله روي خطوط  متر سانتی 50
مـاه  طرح، پس از برداشت گنـدم در خرداد متر در نظر گرفته شد. زمین محل اجراي  3نیز  ها بین بلوك

)، متـري  سانتی 30عمق براساس نتایج آزمون خاك ( گردید.همان سال با دو دیسک عمود بر هم آماده 
کیلوگرم در  150کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت و کود اوره به نسبت  250از کود گوگرد به نسبت 

 29تقسیط در مراحل قبل از کاشت و در زمان سـاقه رفـتن اسـتفاده شـد. کاشـت در       صورت بههکتار 
صـورت بـارانی و در    ري در مراحل اولیه و رشد رویشی بـه دستی انجام گردید. آبیا صورت بهخرداد و 

مکـانیکی   صـورت  بـه ي هـرز  ها صورت غرقابی انجام گرفت. دفع علف نوبت پایانی (پر شدن دانه) به
  صورت گرفت.

هفته پس از کاشت و با فاصله هر سه هفته یک بار صورت گرفـت. در   5، ها از کرت برداري نمونه
روز تـا ظهـور    مراحل فنولوژیـک گیري شد.  اندازه ها و وزن خشک بوتههر مرحله ارتفاع، سطح برگ 
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، روز زرد شدن پشت طبقدرصد گلدهی، روز تا  70، روز تا ستاره سو ، روز تاگیاهچه در سطح خاك
ند ) ثبت شد1981بر اساس روش اشنایدر و میلر ( رسیدگی برداشت و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکتا 
)10(. 
  

  هاي آفتابگردان مورد بررسی نوتیپاسامی ژ -1جدول 
Table 1. Names of studied sunflower genotypes  

 ردیف
No.  

 نام ژنوتیپ
Genotype Name  

 ردیف
No.  

 نام ژنوتیپ
Genotype Name  

1  Hysun25  7  Tekay  
2  Hysun33  8  Tarsan 1018  
3  Hysun36  9  palmino  
4  Sanbro  10  oslo  
5  Sirena  11  Albird  
6  Ilkay  12  Alybro  

  
حداکثر تجمع ماده  .با رعایت حاشیه استفاده شد مربعمتر 4از مساحت براي محاسبه عملکرد، 

گیري  خشک، تعداد دانه، تعداد دانه پوك، وزن دانه و شاخص برداشت از دیگر صفات مورد اندازه
درصد پروتئین و  )NMR )11هاي پوك و پر، درصد روغن با روش  بودند. درصد پوکی از نسبت دانه

  تعیین شدند. )12(از روش کجلدال 
منظور تعیین مهمترین صفات و نشان دادن سهم صفات مختلف در تشکیل و تعیین عملکرد دانه  به

در این روش نقش صفات مختلف در تعیین  از روش گزینش متغیر و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
شود)، که از انواع  نامیده می maxr(به اختصار  1بیینعملکرد با استفاده از رگرسیون باالترین ضریب ت

با استفاده از این  کند، بررسی شد. عمل می 2رونده ي گزینش متغیر بوده و مشابه روش پیشها روش
صفت مورد ارزیابی،  52کمی تعیین شد و از بین  صورت بهارتباط بین عملکرد با کلیه صفات روش 

تغیره مشخص شدند. مقادیر حداقل، حداکثر، متوسط و سطح م 27هاي یک متغیره تا  بهترین مدل
 با فوق مراحل کلیه انجام آمده است. 2جدول صفت برگزیده و مؤثر بر عملکرد در  27داري  معنی

در اصل در این  .شد انجام )13( افزار نرم هاي رویه به مربوط دستورات و SAS افزار نرم از استفاده
د به عنوان متغیرهاي مستقل، و عملکرد به عنوان متغیر وابسته در نظر روش کلیه صفات موثر بر عملکر

                                                             
1. Forward Selection 
2. Maximum R2 improvement 
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متغیر (در  pتا  1هاي تولید شامل  هاي رگرسیونی یا معادله شوند و در نهایت بهترین مدل گرفته می
 R2در هر مرحله انتخاب بهترین مدل رگرسیونی بر اساس باالترین شود.  مشخص می )27اینجا برابر با 

کنترل  1راستایی با بررسی فاکتور تورم واریانس ها براي وجود چندهم یرد. همچنین مدلگ صورت می
 .)14(شدند 

متغیره جهت بررسی بیشتر انتخاب گردید. دلیل این انتخاب  5رگرسیونی   هاي در ادامه بهترین مدل
مه به بررسی و تحلیل دار نبود. در ادا معنی R2، تغییرات 5این بود که با افزایش تعداد متغیر بیشتر از 

معادله مذکور پرداخته شد و با گرفتن همبستگی جزء بین اجزاي معادله ارتباط و همبستگی منفی و 
با توجه به همبستگی منفی موجود بین دو متغیر درصد روغن و مثبت اجزا با یکدیگر بررسی شد. 

به هر فرض، مقدار افزایش آل فرضیاتی مطرح و با توجه  حداکثر ماده خشک، براي تعیین تیپ ایده
 همبستگی ) غیر قابل شکسته بودن1عملکرد مورد بحث قرار گرفت. این فرضیات عبارت بودند از (

 ماده تجمع حداکثر بین همبستگی ) شکسته شدن2( روغن، درصد و خشک ماده تجمع حداکثر بین
 ماده تجمع داکثرح ثابت ماندن درصد روغن در حد متوسط با افزایش )3روغن و ( درصد و خشک
  .خشک

تواند در مدل  مقادیر متوسط و بهترین حالت که می صورت بهدر پایان مشخصات صفات   
متغیره شدند. بهترین حالت براي صفات با اثر مثبت  5رگرسیونی عملکرد قرار گیرد وارد مدل تولید 

ترین مقدار، مقدار حداقل مانند وزن هزاردانه، مقدار حداکثر و براي صفات منفی مانند درصد پوکی، به
است. با توجه به ضریب رگرسیونی هر صفت در معادله عملکرد در حالت قرارگیري مقدار متوسط و 
بهترین حالت و گرفتن تفاضل این دو، مقدار افزایش عملکرد ناشی از تأثیر بهینه آن صفت مشخص 

 عملکرد محاسبه گردید. شده و سپس درصد افزایش عملکرد ناشی از آن صفت نسبت به کل افزایش

  
  نتایج و بحث

داري از لحاظ آماري  ها، اختالف معنی در بین ژنوتیپ 2مطابق با جدول : تنوع در صفات مطالعه شده
صفت مورد مطالعه وجود داشت. وجود مقادیر حداقل و حداکثر براي صفات  27صفت از  23براي 

روي ارقام، نشانگر تنوع ژنتیکی است، به  ي یکسان بر مختلف در شرایط محیطی و زراعی اعمال شده

                                                             
1. Variance inflation factor 
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تواند بستري فراهم نماید  توان آن صفت را بهبود داد. این موضوع می این معنی که به وسیله اصالح می
  .که بهترین رقم، با توجه به شرایط منطقه براي کشت تعیین گردد

  
 مجموعه صفات مورد ارزیابی و مؤثر بر عملکرد  -2جدول 

Table 2. List of investigated traits affecting the yield 

pr>F 
 حداقل

Minimu
m 

 حداکثر
Maximu

m 

 متوسط
Mean 

 واحد
Unit  

 صفت
Traits 

0.002** 5.00  6.75 5.79 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

  )VE(ظهور گیاهچه در سطح خاك
Emergence 

0.017*  35.00 37.5 36.02 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

  )R1مرحله ستاره سو(
star-like appearance 

<0.0001** 54.00 60.50 58.44 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

(R5.7 درصد گلدهی( 70    
70 % flowering 

<0.0001** 68.75 72.75 71.52 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

(R7)زرد شدن پشت طبق 
The back of the head turn a pale 

yellow 

<0.0001** 81.00 69.50 86.12 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

(PM رسیدگی فیزیولوژیکی (   

Physiological maturity 

<0.0001** 85.50 107.75 92.25 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

(HM) رسیدگی برداشت 
Harvest maturity 

0.005** 553.60 772.075 657.51 gr. M-2  (Wmax) حداکثر ماده خشک 
Maximum dry matter 

0.001** 73.38 90.69 80.73 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

(Te پایان دوره رشد (   

Terminal of growth period 

0.200 n.s 44.82 51.89 48.81 
  روز پس از کاشت

Day after 
planting  

 )Tm(رشد روز تا وقوع حداکثر سرعت
Day to max of growth rate 

 عدد 28.52 32.97 25.92 **0.0001>
No.  

(Lnmax) حداکثر تعداد برگ 

Max of leaf no. 

  متر سانتی 136.22 150.32 123.80 **0.008
cm  

(Phmax حداکثر ارتفاع بوته (   

Max of height 

  درجه روز رشد 104.10 123.00 89.00 **0.0026
GDD  

 )VE ) TVEدرجه روز رشد براي 
GDD for VE 
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  - 2ادامه جدول 

pr>F حداقل 
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 متوسط
Mean 

 واحد
Unit  

 صفت

Traits 

<0.0001** 994.00 1104.50 1055.88 
درجه روز 

  GDDرشد
(TR4) درجه روز رشد مرحله ظهور طبق 

GDD for R4 

<0.0001** 1043.50 1170.00 1120.04 
درجه روز 

  GDDرشد
(TR5.1) درصد 10ه روز رشد مرحلهدرج 

 گلدهی

GDD for R5.1 

<0.0001** 1457.75 1542.50 1515.81 
درجه روز 

  GDDرشد
 )R7 )TR7 درجه روز رشد مرحله

GDD for R7 

<0.0001** 1702.00 1981.00 1794.33 
درجه روز 

  GDDرشد
(TPM)PM  درجه روزرشد مرحله  

GDD for PM 

<0.0001** 1783.50 2160.50 1902.08 
رجه روز د

  GDDرشد
(THM)HM درجه روز رشد مرحله 

GDD for HM 

  گرم 60.87 70.75 52.60 *0.020
gr  

( Pw وزن خشک تک بوته (   

plant weight 

0.014* 1741  2637  2080  
کیلوگرم در 

  هکتار
kg.ha-1  

 )y عملکرد دانه(
Grain yield 

0.072 n.s 14.50 21.40 17.46 گرم  
gr  

(SWP (وزن دانه در بوته    

seed weight in plant 

  گرم 30.29 40.50 20.50 **0.0001>
gr  

( TSW وزن هزار دانه (   

thousand seed weight 

0.067 n.s 25.77 32.36 28.58 -  (HI شاخص برداشت (   

Harvest index 

  متر سانتی 10.31 11.32 8.52 **0.001
cm  

(HD قطر طبق (   

head diameter 

  عدد 582.58 703.30 455.61 **0.0001>
No.  

(SH) تعداد دانه در طبق 
seed in head 

0.007 n.s 354.50 599.00 483.31 عدد  
No.  

(ISN تعداد دانه پوك در طبق (   

infertile seeds number in head 

0.0241 n.s 37.90 51.20 45.19 %  (ISP درصد پوکی (   

infertile seeds percentage 

<0.0001** 34.17 48.17 44.09 %  (OP درصد روغن (   

Oil percentage 

<0.0001** 14.60 19.55 15.98 %  (PP درصد پروتئین (   

protein percentage 
 باشد.ها میبراي مقایسه ژنوتیپ Fداري آزمون ستون آخر احتمال معنی

The last column is the probability of significant F-test to compare genotypes. 
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دهد که براي  متغیره را نشان می 11تا  1هاي رگرسیونی  بهترین مدل 3جدول : دل عملکردانتخاب م
اند. با توجه به اینکه با افزایش  ها ذکر شده آن R2هر کدام، صفات موجود در مدل رگرسیونی به همراه 

 R2 یر، مقدار به سرعت افزایش یافت و بعد از آن با اضافه شدن متغ R2متغیر،  5تعداد متغیر در مدل تا 
متغیره انتخاب  5بنابراین براي مدل نهایی عملکرد، مدل  )،1داري را نشان نداد (شکل  افزایش معنی

 معادله نهایی عملکرد عبارت بود از:  گردید.
Y = -2418 + 1.32Wmax + 66.6LNmax + 32.1TSW- 13.3ISP + 30.8 OP 

حـداکثر تجمـع مـاده خشـک،     ، Wmax، ، عملکـرد بـر حسـب کیلـوگرم دانـه در هکتـار      Yکه در آن 
LNMAX ، ،حداکثر تعداد برگTSW،  ،وزن هزاردانهISP،  درصد پوکی وOP،    .درصـد روغـن اسـت 

بـه بررسـی تـک    کـه در ادامـه    )3(جدول  درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند 57متغیر،  5این 
  شود. تک این عوامل مؤثر بر عملکرد پرداخته می

  
 متغیره 11هاي رگرسیونی یک تا  براي بهترین مدل  R2رمقادی -3جدول 

Table 3. The R2 values for the regression models up to 11 variables. 
 مرحله
Stage 

R2 
 صفت انتخاب شده
Selected traits 

1 0.251 Wmax 
2 0.362 THM ،Wmax 
3 0.443 HI ،LNMAX ،Wmax 
4 0.527 OP ،TSW ،LNmax،Wmax 
5 0.569 OP،ISP ،TSW ،LNmax،Wmax 
6 0.592 OP،TSW،ISN،PHmax،LNmax،Wmax 
7 0.602 TR4،OP،TSW،ISN،PHmax،LNmax،Wmax 
8 0.613 TR4،PP،OP،TSW،ISN،PHmax،LNmax،Wmax 
9 0.642 TR4،TVE،VE،PP،OP،TSW،PHmax،LNmax،Wmax 
10 0.650 HM،TR4،TVE،VE،PP،OP،TSW،PHmax،LNmax،Wmax 
11 0.656 TR5.7،TR4،R1،TVE،VE،PP،OP،TSW،PHmax،LNmax،Wmax 

  مراجعه شود 1براي یافتن توضیحات هر مخفف به جدول 
Refer to Table 1 for abbreviation description. 
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 با توجه به افزایش تعداد متغیرهاي مؤثر بر عملکرد R2تغییرات  -1 شکل

Figure 1. R2 changes due to the increased number of variables that affect yield 
  

در این قسمت ابتدا به بررسی صفات مؤثر بر عملکرد کـه  : صفات مؤثر بر عملکرد و ارتباط بین آنها
اند، پرداخته و سپس ارتباط بـین خـود ایـن صـفات بـا اسـتفاده از تجزیـه         متغیره وارد شده 5در مدل 

  گیرد. همبستگی مورد تحلیل قرار می
یافتـه در بـین هیبریـدهاي مـورد      حداکثر مـاده خشـک تجمـع    :)Wmaxتجمع ماده خشک (حداکثر 
گـرم در مترمربـع    5/657مربع و به طور متوسط گرم در متر 554رین مقدار آن نیز و کمت 772بررسی، 

شـرایط محیطـی   . )16و  15، 8( تواند منجر به افزایش عملکرد دانه شـود  بود. افزایش ماده خشک می
هاي رشد رویشی و زایشی منجر به افزایش سطح برگ، کارایی فتوسـنتز و انتقـال    ی دورهمناسب در ط

هاي رویشی  . ذخایر بافت)17(یابد  گردد و در نتیجه عملکرد افزایش می بهتر مواد فتوسنتزي به دانه می
زم . کوتاه شدن دوره رشد گیاه، فرصـت ال )18(منبع مناسب کربوهیدرات در طول پر شدن دانه هستند 

براي ذخیره سازي و انتقال مواد فتوسنتزي به دانه را از گیاه گرفته و موجب کـاهش عملکـرد خواهـد    
  .)16(شد 

برگ بودند.  29هیبریدهاي مورد بررسی به طور متوسط داراي  :)LNMAXحداکثر تعداد برگ (
و  33ترتیب با  بهینو بیشترین و کمترین تعداد برگ در بین هیبریدها مربوط به هیبریدهاي سیرنا و پالم

کنند. سهمی از  ها، براي دریافت مواد فتوسنتزي رقابت می برگ بود. در مرحله رویشی ساقه و برگ 26
باشد.  ن کننده رشد گیاه و توان تولید آن مییگردد، تعی ها توزیع می مواد فتوسنتزي که در این اندام



 1395)، 3( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

 11 

گردد. گیاهان براي افزایش  گ میافزایش تعداد برگ در واحد سطح، موجب رشد شاخص سطح بر
دهند و با اندام فتوسنتز کننده باعث تولید  عملکرد، سطوح فتوسنتزي خود را به سرعت گسترش می

   .)15(گردند  ماده خشک می
گـرم بودنـد. بیشـترین و     30دانـه   طور میـانگین داراي وزن هـزار   ریدها بههیب ):TSW( وزن هزاردانه

گـرم   5/20و  5/40ترتیـب   بـه ، 1018هیبریدها متعلق به آلبیرد و تارسان  کمترین وزن هزاردانه در بین
 داننـد  ) وزن دانه در بوته را متأثر از سرعت و طول دوره پر شدن دانه مـی 1984بود. میلر و همکاران (

منظـور افـزایش عملکـرد از  ایـن طریـق       به . وزن هزاردانه از اجزاي مهم عملکرد بوده و انتخاب)19(
وابستگی وزن هزار دانـه بـه مقـدار جـذب آب و مـواد      . )19(روش اصالحی با ارزشی باشد  تواند می

) بیان شده است. 1385(و همکاران  غذایی و مقدار ساخت و انتقال مواد فتوسنتزي در تحقیق دانشیان
 درصـد  80نتیجـه رسـیدند کـه وزن هزاردانـه     ، با استفاده از روش رگرسیون گام به گام بـه ایـن   )20(

  نماید. ییرات عملکرد را توجیه میتغ
درصد  20/51حداکثر درصد پوکی مشاهده شده در بین هیبریدهاي مورد بررسی،  ):ISPدرصد پوکی (

درصد بود. با توجـه بـه ضـریب منفـی      19/45درصد و به طور متوسط  90/37و کمترین مقدار آن نیز 
ها، عملکرد  هاي پوك به کل دانه درصد دانه درصد پوکی که در معادله وارد شده است، طبیعتاً با افزایش

  کاهش خواهد یافت.
درصـد بـود. بیشـترین     1/44میانگین درصد روغن هیبریـدهاي تحـت آزمـایش     ):OP( روغن درصد

درصد را به ترتیب هیبریدهاي آلیبرو و آلبیرد داشتند.  34و کمترین درصد روغن با  48درصد روغن با 
د روغن تأثیر دارند. در شرایط تنش خشکی سـنتز روغـن شـدیداً    شرایط محیطی و رقم بر روي درص

داري بـین   همبستگی مثبت و معنـی )، 2009. در تحقیق زینل زاده تبریزي و غفاري ()21(کند  افت می
طـور   روغن و پـروتئین در آفتـابگردان بـه   . مقدار )22(درصد روغن و عملکرد دانه گزارش شده است 

  .)23(شوند  ات افزایشی ژن کنترل میکمی توسط ژنوتیپ با غلبه اثر
آمده است. از میان پنج صفت  4ضرایب همبستگی بین صفات مدل رگرسیونی عملکرد، در جدول 

موجود در معادله عملکرد، بین صفات حداکثر تجمع ماده خشک با وزن هزاردانه همبسـتگی مثبـت و   
ر تجمع ماده خشک و درصد داري در سطح یک درصد وجود داشت. همچنین بین صفات حداکث معنی

  ).4داري در سطح پنج درصد وجود داشت (جدول  روغن، همبستگی منفی و معنی
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  .همبستگی بین صفات انتخاب شده مؤثر بر عملکرد -4جدول 
Table 4. The correlations between selected traits affecting the yield 

 صفات
Traits 

حداکثر تجمع ماده 
 خشک

Maximum dry 
matter 

 حداکثر تعداد برگ
Max of leaf no. 

 وزن هزار دانه
Thousand 

seed weight 

 درصد پوکی
Infertile 

seeds 
percentag

e 

 درصدروغن
Oil 

percenta
ge 

 تجمع ماده خشک حداکثر
Maximum dry 

matter 
1     

 حداکثر تعداد برگ
Max of leaf no. 

0.1974 1     
 وزن هزار دانه

Thousand seed 
weight 

0.47465** -0.13138 1   

 درصد پوکی
Infertile seeds 

percentage 
-0.25607  -0.11789 -0.09666 1  

 درصد روغن
Oil percentage 

-0.33624* -0.08026 -0.23596 0.12962 1 

  .درصد 1 و 5دار در سطح  ترتیب معنی *و** به
* and ** show the probability at 5 and 1 percent level, respectively. 

  
اي برخوردار است، زیرا میزان و نوع رابطه  همبستگی بین صفات در اصالح نباتات، از اهمیت ویژه

ها بسته به اینکه مثبت یا منفی باشند بر روي  کند. این همبستگی گیري می بین دو یا چند صفت را اندازه
صفات مفید، به لحاظ اینکه شـدت گـزینش را    هاي مثبت بین گذارند. همبستگی مسیر گزینش تأثیر می

تـوان   . عدم وجود همبستگی بین دو صفت بدین معنی است که می)22(کند مناسب است  محدود نمی
. در حالت همبسـتگی منفـی،   )24(صفتی را بهبود بخشید بدون اینکه هیچ اثري بر دیگري داشته باشد 

چنین گزینش چندگانه در مـورد صـفاتی کـه    گزینش صفات در حول میانگین، امري اجباري است. هم
  .)22(آورد  گیرد غالباً شدت گزینش را پایین می همزمان صورت می صورت بهگزینش روي آنها 

دار بین حداکثر تجمع ماده خشک و درصد روغن، بدین معنی است که بـا   همبستگی منفی و معنی
چنانچه هدف، افزایش حداکثر تجمـع  یابد، یعنی  افزایش هر کدام از این دو صفت، دیگري کاهش می

د روغـن کـاهش خواهـد یافـت و     ماده خشک باشد و براي این منظور انتخاب صـورت گیـرد، درصـ   
تواند در جمع کردن مقدار باالي هر دوي این متغیرها در یک ژنوتیپ مانعی باشد،  این امر می بالعکس
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تواند  تگی ژنتیکی باشد. همبستگی صفات میدلیل پیوس به ویژه اگر این رابطه منفی، از نوع ژنتیکی و به
ناشی از پیوستگی ژنی یا وجود یک اثر متقابل ژنتیکی با یک جزء محیطی باشد. در تحقیق حاضر، بـا  
توجه به وجود همبستگی منفی، بین صفات حداکثر تجمع ماده خشک و درصد روغن، براي تعین تیپ 

نظر گرفته شده و با توجه به این فرضیات و معادلـه  آل، مطابق با بخش مواد و روش سه فرض در   ایده
  نهایی تولید، میزان افزایش عملکرد محاسبه گردیده است.

مقادیر متوسط، حـداقل،   صورت بهمشخصات صفات : آل دهیبه کارگیري مدل عملکرد و تعیین تیپ ا
آمده  )7(تا  )5(دول جتواند در مدل رگرسیونی عملکرد قرار بگیرد در  حداکثر و بهترین مقداري که می

است. بهترین حالت براي صفات با اثر مثبت شامل حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر تعداد برگ و وزن 
  هزاردانه، مقدار حداکثر بوده و براي صفت منفی درصد پوکی، بهترین مقدار، مقدار حداقل است.

و ) 2هـا (جـدول    ژنوتیپماده خشک در متوسط و حداکثر صفت حداکثر تجمع  با توجه به مقادیر
هاي متوسط  است، مقادیر عملکرد در حالت 323/1ضریب رگرسیونی این صفت در معادله عملکرد که 

درصـد   19کیلوگرم در هکتار و  152و بهینه این صفت محاسبه و مقدار افزایش عملکرد ناشی از آن، 
یب رگرسیونی آن در معادلـه  صفت حداکثر تعداد برگ و با توجه به ضر براياز کل افزایش عملکرد، 

درصـد از کـل    37کیلـوگرم در هکتـار و معـادل     297است، مقدار افزایش عملکرد،  59/66تولید که 
، با توجه به مقادیر محاسبه شده در 10/32افزایش عملکرد، و براي وزن هزار دانه با ضریب رگرسیونی 

درصـد   40کیلوگرم برآورد گردید که  328هاي متوسط و بهینه عملکرد، مقدار افزایش عملکرد،  حالت
  گردد. از کل افزایش عملکرد را شامل می

باشـد، بنـابراین مقـدار     درصد پوکی در تولید، یک صفت منفی بوده و مقادیر اندك آن مطلوب می
) بود. این صـفت در دو حالـت بهتـرین و متوسـط، در     2بهینه آن، معادل مقدار حداقل صفت (جدول 

داده شد. افزایش عملکرد ناشی از تفاضـل عملکـرد حالـت بهتـرین و متوسـط ایـن       معادله تولید قرار 
  درصد از کل افزایش عملکرد را موجب گردید. 12کیلوگرم بود که  97صفت، معادل 

ها، مقدار آن در  براي صفت درصد روغن با توجه به سه فرضیه مطرح شده در بخش مواد و روش
هـاي   یر و معادله رگرسیونی عملکرد، مقـدار عملکـرد در حالـت   مدل قرار گرفت. با توجه به این مقاد

متوسط صفات و بهترین مقادیر صفات و مقدار افزایش عملکرد و درصد افـزایش عملکـرد، محاسـبه    
  گردید.



 و همکاران خزائی براتعلی

 14 

با فرض اینکه همبستگی بین حداکثر تجمع ماده خشک و درصد روغن قابل شکستن نباشد:  -1
بود که در مدل رگرسیونی عملکرد جهت بدست  09/44 ها، مقدار متوسط صفت درصد روغن ژنوتیپ

آوردن متوسط عملکرد به همراه چهار صفت دیگر قرار گرفت. با توجه به وجود همبستگی منفی بین 
حداکثر تجمع ماده خشک و درصد روغن و همچنین فرض اینکه این همبستگی قابل شکستن نباشد، 

). یک رابطه بین درصد 5ت در معادله وارد نشد (جدول مقدار حداکثر درصد روغن به عنوان بهترین حال
). 2، برقرار شد (شکل X  55.55 - 0.017 =Yروغن و حداکثر تجمع ماده خشک با استفاده از معادله  

با استفاده از این معادله درصد روغن در شرایط حداکثر ماده خشک، محاسبه و در معادله عملکرد قرار 
با قرار گرفتن درصد روغن محاسبه شده در مدل رگرسیونی تولید، میزان  ).09/42داده شد (برابر با 

  .)5درصد از کل افزایش عملکرد بود (جدول  8کیلوگرم کاهش یافت که معادل  61عملکرد 
  

 
 ارتباط بین درصد روغن و حداکثر تجمع ماده خشک -2شکل 

Figure 2. The relationship between oil percentage and maximum dry matter 
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هاي متوسط و بهترین مقادیر صفات به همراه مقدار و درصد تغییر عملکرد ناشی  مقدار عملکرد در حالت -5جدول 
 .نباشد شکستن قابل  روغن درصد و خشک ماده تجمع حداکثر منفی ارتباط اینکه فرض با از هر صفت

Table 5. Yield in state of the mean and the best amount of each trait, in addition to the amount and 
percentage of change in yield, assuming that the negative correlation between max. dry matter and oil 
content is not breakable. 

 صفات
Traits 

 ضریب در مدل
Coefficients  

 مشخصات صفات مستقل
Independent traits   

 دعملکر
Yield 

 متوسط
Mean 

 حداقل
Min. 

 حداکثر
Max. 

 بهترین
Best   

 متوسط
Mean 

 بهترین
Best 

 تغییر
Change 

 درصد تغییرات
Change (%) 

 عرض از مبدأ

Intercept -2418.14 1 1 1 1  -2418 -2418 0 0 

 )Wmaxتجمع حداکثر ماده خشک (
Maximum dry matter 

1.32364 657.51 553.6 772.075 772.075  870 1022 152 19 

 )Lnmax( حداکثر تعداد برگ
Max of leaf no. 

66.5946 28.52 25.925 32.975 32.975  1899 2196 297 37 

 )Tswوزن هزاردانه (
Thousand seed weight 

32.10608 30.292 20.5 40.5 40.5  973 1300 328 40 

 )Ispدرصدپوکی (
Infertile seeds percentage 

-13.3293 45.19 37.906 51.199 37.906  -602 -505 97 12 

 )OPدرصد روغن (
Oil percentage 

30.8113 44.09 34.175 48.175 42.0991  1358 1297 -61 -8 

 )Yعملکرد (
Yield  2080.3 1740.6 2636.9   2080 2892 812 100 

  

عملکرد متوسـط، بـه میـزان     آل، نسبت به با جمع بندي محاسبات فوق، در این فرض، عملکرد تیپ ایده
). شـکل  5کیلوگرم در هکتار) است (جدول  2892به  2080کیلوگرم قابل افزایش (از عملکرد متوسط  812

  دهد. الف نیز، میزان افزایش و یا کاهش عملکرد ناشی از صفات را در قالب نمودار نشان می -  3
  
بـا  وغن در حـد متوسـط بمانـد:    با فرض اینکه با افزایش حداکثر تجمع ماده خشک، درصد ر -2

آل، برابـر بـا مقـدار آن در حالـت متوسـط و       توجه به فرض در این حالت، درصد روغن در تیپ ایـده 
درصد خواهد بود. بنابراین مقدار عددي این صفت در عملکرد مناسب و متوسـط برابـر    09/44معادل 

کرد متوسط، نخواهد داشـت.  خواهد بود و این صفت سهمی در افزایش عملکرد مناسب نسبت به عمل
و  در این حالت، درصد سهم صفات حداکثر تجمع ماده خشک، حـداکثر تعـداد بـرگ، وزن هزاردانـه    

ایـن   ).6درصد خواهد بود (جدول 11و  38، 34، 17ترتیب برابر با  درصد پوکی درافزایش عملکرد به
ـ   دهد که عملکرد در تیپ ایده فرض نشان می کیلـوگرم در   873ه میـزان  آل نسبت به حالت متوسـط، ب
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ب 3کیلـوگرم در هکتـار). شـکل     2953بـه   2080هکتار قابل افزایش خواهد بود (از عملکرد متوسط 
 دهد. آل را در این حالت نشان می میزان افزایش عملکرد ناشی از صفات در تیپ ایده

  
ار و درصد تغییر عملکرد ناشی هاي متوسط و بهترین مقادیر صفات به همراه مقد مقدار عملکرد در حالت -6جدول 

 .بماند متوسط حد در روغن درصد خشک، ماده تجمع حداکثر افزایش با اینکه فرض با از هر صفت
Table 6. Yield in state of the mean and the best amount of each trait, in addition to the amount and 
percentage of change in yield, assuming that with increasing max. dry mater, oil content stay at 
moderate level. 

 صفات
Traits 

 ضریب در مدل
Coefficients  

 مشخصات صفات مستقل
Independent traits   

 عملکرد
Yield 

 متوسط
Mean 

 حداقل
Min. 

 حداکثر
Max. 

 بهترین
Best   

 متوسط
Mean 

 بهترین
Best 

 تغییر
Change 

 درصد تغییرات
Change (%) 

 عرض از مبدأ
Intercept -2418.14 1 1 1 1  -2418 -2418 0 0 

 )Wmaxتجمع حداکثر ماده خشک (
Maximum dry matter 

1.32364 657.51 553.6 772.075 772.075  870 1022 152 17 

 )Lnmax( حداکثر تعداد برگ
Max of leaf no. 

66.5946 28.52 25.925 32.975 32.975  1899 2196 297 34 

 )Tswوزن هزاردانه (
Thousand seed weight 

32.10608 30.292 20.5 40.5 40.5  973 1300 328 38 

 )Ispدرصدپوکی (
Infertile seeds percentage 

-13.3293 45.19 37.906 51.199 37.906  -602 -505 97 11 

 )OPدرصد روغن (
Oil percentage 

30.8113 44.09 34.175 48.175 44.09  1358 1358 0 0 

 )Yعملکرد (
Yield  2080.3 1740.6 2636.9   2080 2953 873 100 

 

چنانچـه بتـوان    با فرض اینکه همبستگی بین تجمع حداکثر ماده خشک و درصد روغن شکسته شود: - 3
توان میـزان   همبستگی منفی موجود بین دو صفت حداکثر تجمع ماده خشک و درصد روغن را شکست، می

و  09/44ها، معـادل   کیلوگرم افزایش داد. متوسط درصد روغن ژنوتیپ 999رد را در حالت مناسب، تا عملک
گـردد   آل مشاهده مـی  است. با قرار گرفتن باالترین درصد روغن در تیپ ایده 175/48حداکتر درصد روغن 

کیلوگرم در هکتـار)   2892به  2080کیلوگرم در هکتار (از عملکرد متوسط  999آل عملکرد  که در تیپ ایده
). سـهم هریـک از   7کیلوگرم در هکتار نسبت به فرض پیشین، افـزایش خواهـد یافـت (جـدول      126یعنی 

و درصـد روغـن در   صفات حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر تعداد بـرگ، وزن هزاردانـه، درصـد پـوکی     
میزان افزایش عملکرد ناشی ج  3درصد خواهد بود. شکل  13و  10، 33، 30، 15ترتیب،  افزایش عملکرد به

  دهد. آل را در این حالت نشان می از صفات در تیپ ایده
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 ماده تجمع حداکثر بین همبستگی اینکه فرض آل با میزان افزایش عملکرد ناشی از صفات در تیپ ایده -3شکل   
 متوسط حد در غنرو درصد خشک، ماده تجمع حداکثر افزایش نباشد (الف)، با شکستن قابل روغن درصد و خشک

 شود (ج) شکسته روغن درصد و خشک ماده حداکثر تجمع بین بماند (ب) و همبستگی
Figure 3. The amount of yield increasing due to the traits in the ideotype with assuming that the 
negative correlation between max. dry matter and oil content is not breakable (a), with increasing 
max. dry mater, oil content stay at moderate level (b) and correlation between max. dry matter and oil 
content is breakable (c). 
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ال گیاهان زراعی وجود دارد که اکثراً براي  هاي مختلفی جهت رسیدن به تیپ ایده اگرچه روش
اما  )25 ;6(اند  آل سه غله اصلی شامل گندم، ذرت و برنج مورد استفاده قرار گرفته یدهدستیابی به تیپ ا

باشد. به عنوان مثال در روش   و کاربردي  رسد روش استفاده شده در این تحقیق بسیار ساده به نظر می
 هاي همسان و نزدیک به همسان گیاهان صورت معمول براي ارزیابی صفات، مقایسه عملکرد الین

گیرد  ها از لحاظ صفاتی صورت می و یا در روشی دیگر انتخاب در جهت بهترین ژنوتیپ )4(گیرد  می
که در هر صورت نیاز به  )7(تجربی متخصص اصالح نباتات آنها را درك کرده است  صورت بهکه 

ی قابل هاي گیاهان زراعی نیز زمان چندین سال آزمایش و یا کار اصالحی وجود دارد. استفاده از مدل
هاي آماري مناسب و به طور  اي براي منطقه وجود داشته باشد. روش قبول است که مدل آزمون شده

خاص روش مورد استفاده در این تحقیق به علت اینکه به اختالفات ژنتیکی بین ارقام توجه دارد و در 
تواند  شود می ي مناسبی از ارقام اصالح شده و وحشی در طی چند سال انجام صورتی که با گستره

 آل گیاهان زراعی باشد. راهگشاي متخصصان اصالح نباتات در جهت حرکت به سمت تیپ ایده
  

هاي متوسط و بهترین مقادیر صفات به همراه مقدار و درصد تغییر عملکرد ناشی  مقدار عملکرد در حالت -7جدول 
 .شود شکسته روغن درصد و خشک ماده تجمع حداکثر بین همبستگی اینکه فرض با از هر صفت

Table 7.Yield in state of the mean and the best amount of each trait, in addition to the amount and 
percentage of change in yield, assuming that the correlation between maximum dry matter and oil 
content is breakable. 

 صفات
Traits 

 دلضریب در م
Coefficients  

 مشخصات صفات مستقل
Independent traits   

 عملکرد
Yield 

 متوسط
Mean 

 حداقل
Min. 

 حداکثر
Max. 

 بهترین
Best   

 متوسط
Mean 

 بهترین
Best 

 تغییر
Change 

 درصد تغییرات
Change (%) 

 عرض از مبدأ
Intercept -2418.14 1 1 1 1  -2418 -2418 0 0 

 )Wmax(تجمع حداکثر ماده خشک 
Maximum dry matter 

1.32364 657.51 553.6 772.075 772.075  870 1022 152 15 

 )Lnmax( حداکثر تعداد برگ
Max of leaf no. 

66.5946 28.52 25.925 32.975 32.975  1899 2196 297 30 

 )Tswوزن هزاردانه (
Thousand seed weight 

32.10608 30.292 20.5 40.5 40.5  973 1300 328 33 

 )Ispدرصدپوکی (
Infertile seeds percentage 

-13.3293 45.19 37.906 51.199 37.906  -602 -505 97 10 

 )OPدرصد روغن (
Oil percentage 

30.8113 44.09 34.175 48.175 48.175  1358 1484 126 13 

 )Yعملکرد (
Yield  2080.3 1740.6 2636.9   2080 3079 999 100 
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  کلییري گ نتیجه
آل گیاهان  سازي رگرسیونی در تعیین تیپ ایده هدف اصلی این مقاله معرفی روش استفاده از مدل

ال گیاهان زراعی وجود دارد اما  هاي مختلفی جهت رسیدن به تیپ ایده زراعی بوده است. اگرچه روش
سازي  با استفاده از مدلباشد. در این مطالعه   و کاربردي  رسد روش استفاده شده بسیار ساده به نظر می

آل آفتابگردان پرداخته شد و پنج صفت حداکثر تجمع ماده خشک،  رگرسیونی به تعیین تیپ ایده
دانه، درصد پوکی و درصد روغن که در افزایش عملکرد بیشترین نقش    حداکثر تعداد برگ، وزن هزار

ملکرد را توجیه نمودند. همچنین، درصد از تغییرات ع 57را داشتند، شناسایی شدند. این پنج متغیر، 
سهم نسبی هر صفت در تعیین و تشکیل عملکرد دانه آفتابگردان در منطقه گنبد مشخص شد. با توجه 

آل  به همبستگی منفی موجود بین دو متغیر درصد روغن و حداکثر ماده خشک، براي تعیین تیپ ایده
ستگی موجود بین برخی صفات دستخوش فرضیاتی مطرح شد. نتایج نشان داد چنانچه ارتباط و همب

توان از آن به نفع عملکرد بهره جست. اگر همبستگی موجود بین صفات درصد  تغییرات قرار گیرد، می
آل نسبت به متوسط عملکرد  روغن و حداکثر تجمع ماده خشک قابل شکستن نباشد، عملکرد تیپ ایده

م در هکتار افزایش خواهد یافت. در صورتی ) کیلوگر2892به  2080(از  812هیبریدهاي آفتابگردان 
 873آل  که مقدار حداکثر ماده خشک افزایش و درصد روغن در حد متوسط بماند، عملکرد تیپ ایده

یابد و چنانچه همبستگی بین حداکثر ماده خشک و  ) کیلوگرم در هکتار افزایش می2953به  2080(از 
) کیلوگرم در هکتار خواهد 3079به  2080(از  999درصد روغن شکسته شود، مقدار افزایش عملکرد 

بود. نتایج روش مورد استفاده در این تحقیق به علت اینکه به اختالفات ژنتیکی بین ارقام توجه دارد، 
آل گیاهان زراعی  تواند راهگشاي متخصصان اصالح نباتات در جهت حرکت به سمت تیپ ایده می

تر  آل آفتابگردان در منطقه گنبد باشد، مناسب ن تیپ آیدهباشد. بدیهی است چنانچه هدف اصلی تعیی
 هاي بیشتر و تعداد سال آزمایش بیشتري استفاده گردد. است از ژنوتیپ
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