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ABSTRACT
In order to evaluate the salinity tolerance indices and to select the ideal genotype among several new cultivars
and lines of safflower, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three
replicates in Darab Agricultural and Natural Resources Research Station. The first factor, with two salinity
levels of irrigation water consisted of 0.98 (as control) and 7.8 dS.m-1, and the second factor with eight safflower
genotypes included Goldasht, Parnian, Golmehr, Isfahan, Padideh and three promising lines Mec14., Mec235
and Mec248. For evaluation of salinity tolerance of cultivars and lines, some indices including stress sensitivity
(SSI), harmonic mean (HM), tolerance index (TOL), stress tolerance index (STI), geometric mean productivity
(GMP), index average productivity (MP), yield index (YI), yield stability index (YSI) and finally the ideal
genotype selection index (SIIG) technique were used. Based on the results, MP, GMP, HM, YI and STI indices
had the highest correlation with grain yield under control and salinity conditions, thus they were recognized as
the most suitable indices for determining salinity tolerance. According to these indices, Mec248 line was
introduced as the best genotypes in this experiment. On the other hand, based on ideal genotype selection index
(SIIG), Parnian genotype with the highest value (0.683) was introduced as the most tolerant genotype to salinity
stress. Therefore, this genotype is recommended for planting in similar southern areas that have salinity
problems.
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ارزيابی شاخصهای تحمل به شوری آب آبياری در ارقام و الينهای جديد گلرنگ
2

حسن حقيقت نيا ،*1ابوالقاسم الحانی

 .1بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ،داراب ،ایران.
 .2بخش تحقیقات اصالح نهال و بذر ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات آموزش و
ترویج کشاورزی ،داراب ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/6 :تاریخ بازنگری -1399/2/26 :تاریخ تصویب)1399/2/28 :

چکيده
بهمنظور ارزیابی شاخصهای تحمل به شوری و انتخاب ژنوتیپ ایدهآل در چند رقم و الین جدید گلرنگ ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب به اجرا درآمد.
فاکتور اول با دو سطح شوری آب آبیاری بهترتیب شامل ( 0/98شاهد) و  7/8دسی زیمنس بر متر و فاکتور دوم با هشت
ژنوتیپ گلرنگ شامل ارقام گلدشت ،پرنیان ،گلمهر ،محلیاصفهان ،پدیده و سه الین امیدبخش  Mec235 ،Mec14و
 Mec248بود .برای ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپها از شاخصهایی شامل حساسیت به تنش ( ،)SSIمیانگین هارمونیک
( ،)HMشاخص تحمل ( ،)TOLشاخص تحمل به تنش ( ،)STIمیانگین هندسی بهرهوری ( ،)GMPشاخص بهرهوری متوسط
( ،)MPشاخص عملکرد ( ،)YIشاخص پایداری عملکرد ( )YSIو در نهایت از تکنیک شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ()SIIG
استفاده گردید .بر اساس نتایج ،شاخصهای  YI ،HM ،GMP ،MPو  STIبیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط
شاهد و شوری داشتند ،بنابراین مناسبترین شاخصها جهت تعیین میزان تحمل به شوری شناخته شدند .بر اساس این
شاخصها الین  Mec248بهعنوان برترین ژنوتیپ در این آزمایش معرفی گردید .از سوی دیگر بر اساس شاخص انتخاب
ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGژنوتیپ پرنیان با بیشترین مقدار ( )0/683بهعنوان متحملترین ژنوتیپ به تنش شوری معرفی شد.
بنابراین در نهایت این ژنوتیپ برای کاشت در مناطق جنوبی مشابه که مشکل شوری دارند توصیه میگردد.
واژههای کليدی :انتخاب ایدهآل ،تنش شوری ،ژنوتیپ ،عملکرد ،گلرنگ.

مقدمه
گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.با داشتن روغنی با کیفیت
عالی و تحمل نسبی به شوری خاک و خشکی ( Bassil and
 )Kaffka, 2002همواره بهعنوان یک گیاه روغنی با ارزش مطرح
بوده است .وجود تودههای ژنتیکی و بومی متنوع و نیز انواع تیپ-
های وحشی این نبات که در سراسر کشور ایران پراکندهاند ،نشان
از سازگاری باالی گلرنگ با شرایط آب و هوایی مناطق وسیعی از
کشور ما دارد ( .)Zainali, 1999این گیاه بیشتر در استانهای
آذربایجان غربی و شرقی ،اردبیل ،کرمانشاه ،اصفهان ،خوزستان،
خراسان ،بوشهر و فارس کشت میگردد .سطح زیر کشت این گیاه
در سال  2017میالدی در سطح جهان و ایران بهترتیب برابر 841
هزار و  5217هکتار و میانگین تولید  822و  1121کیلوگرم در
هکتار گزارش گردیده است ( ،)FAO, 2017ولی با توجه به نیاز
آبی پایین و تحمل نسبی به شوری ،تقاضا برای افزایش سطح زیر
کشت بهویژه در مناطق جنوبی کشور بهطور فزایندهای در حال
* نویسنده مسئولhasan.haghighatnia@yahoo.com :

افزایش است .بهطوریکه در سال زراعی  1397-98سطح زیر
کشت گلرنگ تنها در فارس مطابق آمار غیر رسمی سازمان جهاد
کشاورزی این استان 15766 ،هکتار اعالم گردیده است.
از آنجاییکه مناطق وسیعی از ایران دارای اقلیم گرم و
خشک است ،بنابراین شوری گسترده خاک و آب در کشور امری
طبیعی است .بهطوریکه ایران با دارا بودن  6/8میلیون هکتار
اراضی شور ( )Moameni, 2010در صدر کشورهای در معرض
تهدید از نظر تنش شوری محسوب میگردد .شوری از چندین
جهت بر گیاهان زراعی تأثیرگذار است که مهمترین آنها شامل
بروز تنش اسمزی ،سمیت یونی و اختالل در تعادل یونی است
( .)Munns et al., 2006گیاهان از نظر میزان تحمل و یا حساسیت
به شوری متفاوت میباشند .این تفاوتها در جنسها و گونههای
متفاوت و حتی میان رقمهای یکگونه وجود دارد ،که گلرنگ نیز
از این قاعده مستثنی نیست .معموالً ویژگی تحمل به شوری ،یک
ویژگی پیچیده است که بهوسیله تعداد زیادی ژن کنترل میشود
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( .)Parida and Das, 2004; Pervaiz et al. 2003از سوی دیگر
بهعلت اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،عملکرد در شرایط تنش به-
تنهایی مالک مناسبی برای انتخاب ژنوتیپهای متحمل به تنش
محسوب نمیشود و باید ژنوتیپهایی مدنظر باشند که در مقایسه
با سایر ژنوتیپها در شرایط محیطی یکسان ،از نظر عملکرد افت
کمتری داشته باشند ( .)Farshadfar et al., 2012بنابراین انتخاب
گونهها یا ژنوتیپهای مناسب و متحمل برای کاشت در مناطق
شور ،از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد ( Kingsbury et al.,
.)1984
تا کنون شاخصهای متفاوتی جهت انتخاب ژنوتیپها بر
اساس تظاهر آنها در محیطهای تنش و بدون تنش ارائه شده
است (،Rosielle and Hamblin (1981) .)Fernandez, 1992
شاخصهای تحمل ( 1)TOLو متوسط تولید یا بهرهوری (2)MP
را معرفی کردند ،Fernandez (1992) .شاخصهای میانگین
هندسی عملکرد ( ،3)GMPمیانگین هارمونیک ( 4)HMو تحمل
به تنش ( 5)STIرا برای بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپها معرفی
کرد ،Fischer and Maurer (1978) .شاخص حساسیت به تنش
( 6)SSIرا بر مبنای عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش ،مطرح
نمودند .شاخص عملکرد ( 7)YIو شاخص پایداری عملکرد (8)YSI
بهترتیب توسط ) Gavuzzi et al. (1997و Bouslama and
) Schapaugh (1984برای ارزیابی ژنوتیپها به تنش معرفی
گردید .معموالً در هنگام ارزیابی ،شاخصهایی که در هر دو شرایط
تنش و بدون تنش ،همبستگی باالیی با عملکرد دارند ،بهعنوان
بهترین شاخصها معرفی میشوند ،چون در اینصورت این
شاخصها قادرند ژنوتیپهای با عملکرد باال در هر محیط را
شناسایی کنند و میتوان از آنها برای تخمین عملکرد استفاده
کرد .برای مثال ) Jaafari Rad et al. (2015در ارزیابی شاخص-
های تحمل به شوری هفت ژنوتیپ برنج نتیجه گرفتند که در بین
شاخصهای مورد استفاده ،شاخصهای  STIو  MPتوانایی بهتری
در شناسایی ژنوتیپهای برنج متحمل به شوری داشتند .در
تحقیق دیگری برای ارزیابی شاخصهای تحمل و حساسیت به
کلر و سولفات آب آبیاری شاخصهایی نظیر شاخص تحمل به
تنش ،شاخص حساسیت به تنش ،میانگین هندسی عملکرد
همبستگی مثبت و بسیار معنیداری را با عملکرد دانه جو نشان
داد (Ali et al. (2017) .)Torbaghan et al., 2009 Eskandary
برای ارزیابی  25اکوتیپ یونجه در شرایط آبیاری شور و غیر شور

و تعیین اکوتیپهای متحمل و حساس ،از شاخصهای تحمل به
تنش استفاده نمودند .نتایج ایشان نشان داد که عملکرد در شرایط
بدونتنش با شاخصهای  TOL ،MPو  STIو در شرایط تنش با
 STI ،MHو  YIدارای همبستگی مثبت و باالیی بودند .درمجموع،
چنین عنوان گردیده ،ارقام یا ژنوتیپهایی که STI ،YIT ،YSI
 HM ،و  GMPبیشتر و  SSIو  TOLکمتری داشته باشند،
متحملتر میباشند.
برای انتخاب ارقام متحمل یا حساس به تنش استفاده از
یک شاخص به تنهایی ممکن است منجر به نتایج مطلوبی نشود،
ولی با ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از شاخصهای مختلف ،احتمال
پیدا کردن ژنوتیپهای ایدهآل افزایش مییابد .بر همین اساس
تکنیک انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( ،9)SIIGبرای اولین بار برای ادغام
شاخصهای مختلف تحمل به خشکی ( )Zali et al., 2016و
روشهای مختلف تجزیه پایداری ( ،)Zali et al., 2015برای
افزایش کارایی انتخاب ژنوتیپهای ایدهآل استفاده شده است .به
کمک تکنیک  SIIGتمام شاخصها و صفات بهصورت یک شاخص
واحد درآمده و لذا رتبهبندی و تعیین ژنوتیپهای برتر ،بسیار
راحتتر میشود .بهعبارت دیگر ،میتوان از شاخصهای منفی و
مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود .بر اساس این
تکنیک ،بهترین ژنوتیپ ،نزدیکترین ژنوتیپ به ژنوتیپ ایدهآل و
دورترین از ژنوتیپ غیرایدهآل است .در اینجا منظور از ژنوتیپ
ایدهآل ،ژنوتیپی فرضی است که بیشترین تحمل به تنش و کم-
ترین حساسیت به تنش را داراست ،درحالیکه ژنوتیپ غیر ایده-
آل ،برعکس بیشترین حساسیت به تنش و کمترین تحمل به
تنش را دارد .بهطور خالصه ،ژنوتیپ ایدهآل و غیر ایدهآل بهترتیب
از مجموع مقادیر ایدهآل و غیر ایدهآل هر یک از شاخصها بهدست
میآید ).)Zali et al., 2015 ;Zali et al., 2016
در تحقیقات شوری ،شاخصهای مختلفی برای بررسی
تحمل به شوری وجود دارد و هر کدام از شاخصها مزایا و معایب
خود را دارند .هرکدام از شاخصها را میتوان در نهایت بهصورت
تک به تک ،با عملکرد در شرایط تنش و غیرتنش در یک نمودار
سه بعدی بررسی کرد .ولی در روش  SIIGمیتوان با توجه به
نظر محقق از تمام شاخصها بهطور همزمان برای تصمیمگیری
در مورد انتخاب ژنوتیپ متحمل به تنش استفاده نمود.
از آنجایی که تقاضا برای کشت این محصول کم توقع (نیاز
آبی و غذایی) و تا حدی متحمل به شوری (آستانه تحمل ( 3/4تا

1. Tolerance Index
2. Mean Productivity
3. Geometric Mean Productivity
4. Harmonic Mean
5. Stress Tolerance Index

6. Stress Susceptibility Index
7. Yield Index
8. Yield Stability Index
9. Selection Index of Ideal Genotype
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 6/8دسیزیمنس بر متر در ارقام مختلف) ،در مناطق شور رو به
افزایش بوده و در مناطق جنوبی کشور تاکنون مطالعهای در
خصوص یافتن رقم متحمل به شوری صورت نگرفته است و از
طرفی با توجه به نیاز شدید کشور به تولید روغن خام و سیاست
وزارت جهاد کشاورزی در جهت استفاده از تمام ظرفیتها به-
منظور افزایش تولید روغن در کشور ،لذا این پژوهش با هدف
بررسی تحمل به شوری تعدادی از ارقام و الینهای جدید معرفی
شده گلرنگ با استفاده از شاخصهای مختلف تحمل به شوری و
در نهایت استفاده از روش  SIIGکه در راستای انتخاب ایدهآل-
ترین ژنوتیپ میباشد ،طراحی گردیده است.

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی شاخصهای تحمل به تنش شوری در ارقام و
الینهای جدید گلرنگ ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجرا گردید ولی بهدلیل عدم
معنیداری بلوکها بهصورت طرح کامالً تصادفی تجزیه گردید.
متوسط بارندگی سالیانه این ایستگاه  245میلیمتر ،متوسط
تبخیر سالیانه  2200میلیمتر ،حداقل دما  -3در زمستان و حد-
اکثر دما  48درجه سانتیگراد در تابستان میباشد .فاکتور اول
هشت ژنوتیپ شامل ارقام گلدشت ،پرنیان ،گل مهر ،محلی
اصفهان و پدیده و سه الین در دست معرفی  Mec235 ،Mec14و
 Mec248گلرنگ و فاکتور دوم دو سطح شوری آب آبیاری شامل
غیرشور (شاهد 0/98 :دسیزیمنس بر متر و شور 7/8 :دسی-
زیمنس بر متر) و مجموع ًا شامل  48پالت آزمایشی بود.
آزمایش در یک خاک غیرشور اجرا شد که ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی خاک مطابق جدول ( )1بود .مبنای انتخاب این
سطح شوری بدین دلیل بود که اوالً شوری انتخاب شده بیش از

( Singh et al.,

حد تحمل این گیاه به شوری آب آبیاری بوده
 )2014; Feizi et al., 2010و ثانی ًا بر اساس برآورد صورت گرفته،
اغلب شوریهای آب آبیاری در مناطق جنوبی مشابه ،دامنهای
بین  4-8دسیزیمنس بر متر دارند.
برای جبران کمبودهای مواد غذایی بر اساس دستورالعمل
موسسه تحقیقات خاک و آب ،میزان  100کیلوگرم فسفات
آمونیوم 100 ،کیلوگرم سولفات پتاسیم و  125کیلوگرم اوره در
هکتار مصرف شد .مطابق نقشه کاشت ،بذور گلرنگ روی خطوط
با فاصله  50سانتیمتر و فاصله بوته روی هر خط  10سانتیمتر
در تاریخ  25آذرماه کشت گردید .مساحت هر کرت  6متر مربع
شامل  4خط کاشت به طول  3متر بود .پس از برداشت گیاه در
تاریخ  29خردادماه ،عملکرد هر پالت بر حسب کیلوگرم بر هکتار
بهکمک ترازوی دیجیتالی تعیین گردید .آب مورد استفاده مربوط
به دو چاه متفاوت بود که ویژگیهای شیمیایی آنها در جدول
( )2ارائه گردیده است .آبیاری با روش کرتی و به میزان مرسوم
در منطقه به تعداد  8نوبت و با احتساب میزان بارندگی در محدوده
مورد نظر ،حدود  6000متر مکعب در هکتار در طول فصل رشد
بود .میزان آب مورد نیاز هر کرت با توجه به مساحت آن و تعیین
دبی ورودی (اندازهگیری به کمک پارشال فلوم) و نیز تنظیم زمان
مورد نیاز ،محاسبه و اعمال گردید .همچنین تعیین زمان آبیاری
با توجه به نمونهبرداری خاک و تعیین رطوبت وزنی با قرار دادن
در دستگاه آون در درجه حرارت  105درجه سانتیگراد تا رسیدن
به وزن ثابت و بر اساس میزان مجاز تخلیه رطوبتی بود .اعمال
تیمار شوری از نوبت دوم آبیاری یعنی پس از سبز شدن گیاه تا
پایان فصل رشد انجام شد.
بهمنظور بررسی تحمل ارقام و الینهای جدید گلرنگ به
تنش شوری ،از شاخصهای مختلف استفاده شد (جدول .)3

جدول  -1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد آزمايش
بافت
لوم

سیلت

شن

40

3/5
4

نیتروژن

مس

کربن آلی

منگنز

روی

%

0/01

آهن

فسفر

پتاسیم

mg/kg

0/2

0/15

3/04

3/0

0/3

10

228

اسیدیته

هدایت الکتریکی

-

dS/m

7/9

1/34

جدول  -2تجزيه شيميايی آب آبياری
آب آبیاری
غیرشور (شاهد)
شور

هدایت الکتریکی

اسیدیته

dS/m

-

0/98
7/8

7/6
7/1

بیکربنات

کلر

سولفات

کلسیم +منیزیم

پتاسیم

سدیم

meq/lit

3/6
17

0/7
18

0/51
0/85

4/2
32/8

0/02
0/34

0/61
1/6
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جدول  -3شاخصهای مختلف تحمل به شوری
نام شاخص

*روابط

منبع

شاخص تحمل

TOL = Yp − Ys

Rosielle and Hamblin, 1981

شاخص میانگین تولید

MP = (Yp + Ys )⁄2
Ys
SSI = 1 − ⁄SI
) SI = 1 − (Ys ⁄Yp
Yp

Rosielle and Hamblin, 1981

شاخص حساسیت به تنش

Fischer and Maurer, 1978

GMP = √Yp × Ys

میانگین هندسی

Fernandez, 1992

2
Ys )⁄Yp

شاخص تحمل به تنش

Fernandez, 1992

میانگین هارمونیک عملکرد

× STI = (Yp
2 × Yp × Ys
= HM
Yp + Ys
YSI = Ys ⁄Yp

Bouslama and Schapaugh, 1984

شاخص عملکرد

YI = Yp ⁄Ys

Gavuzzi et al., 1997

شاخص پایداری عملکرد

Fernandez, 1992

 Yو ̅p
* :در این روابط  Ypو  Ysبهترتیب عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش و بدون تنش و ̅ s
 Yبهترتیب میانگین عملکرد همه ژنوتیپها در شرایط تنش و بدون تنش میباشد.

بهمنظور ادغام شاخصهای مختلف از روش  SIIGاستفاده
شد که نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل میباشد ( Zali et
:)al., 2015, 2016
 -1تشکیل ماتریس دادهها
با توجه به تعداد ژنوتیپها و تعداد شاخصها یا صفات
مختلف مورد بررسی ،ماتریس دادهها به صورت زیر تشکیل می
شود.
x1m
x2m
] ⋮
xnm

(رابطه )1

⋯

x12
x22

⋱
⋯

xn2

x11
x21

⋮

[=D

xn1

در این ماتریس  xijمقدار شاخص (صفت) iام ( … i = 1, 2,

 )nدر رابطه با ژنوتیپ jام ( )j = 1, 2, …mمیباشد.
 -2تبدیل ماتریس دادهها به یک ماتریس نرمال
از رابطه ذیل برای نرمال کردن دادهها استفاده میشود:
xij
= rij
(رابطه )2
n
2
√∑i=1 xij

ماتریس  Rبهصورت زیر تعریف میشود:
r1m
r2m
⋱
] ⋮
⋯ rnm
⋯

(رابطه )3

r11
r21

r12
r22
⋮
rn2

[=R

rn1

 -3پیدا کردن ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ غیر ایدهآل
(ضعیف)
در این مرحله برای هر شاخص یا صفت بهطور جداگانه،
بهترین ژنوتیپ و ضعیفترین انتخاب میشود.
 -4محاسبه فاصله از ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ ضعیف
در این مرحله برای هر شاخص ،فاصله از ژنوتیپ ایدهآل
( )di+و ژنوتیپ ضعیف ( )di-بهترتیب از روابط زیر محاسبه می
شوند:
(رابطه )4

i = 1, … , n

2

m
+
d+
) i = √∑j=1(rij − rj

(رابطه )5

i = 1, … , n

2

m
−
d−
) i = √∑j=1(rij − rj

در روابط فوق  rijمقدار نرمال شده شاخص (صفت) iام ( i

 )= 1, 2, … nدر رابطه با ژنوتیپ jام ( )j = 1, 2, …mمیباشد.
 ri+و ¯ riبهترتیب مقدار نرمال شده ژنوتیپ ایدهآل و ژنوتیپ
ضعیف برای هر شاخص (صفت) iام ( )i = 1, 2, … nاست.
همچنین  di+فاصله از ژنوتیپ ایدهآل و ¯ diفاصله از ژنوتیپ
ضعیف میباشد.
 -5محاسبه شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ()SIIG
در آخرین مرحله شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل از رابطه
زیر محاسبه میشود:
(رابطه )6

≤ 0 ≤ SIIG

i = 1, 2 … , m,

di−

−
d+
i +di

= SIIG

مقدار  SIIGبین صفر و یک تغییر میکند و هر چه گزینه
مورد نظر به ژنوتیپ ایدهآل نزدیکتر باشد مقدار  SIIGآن به یک
نزدیکتر خواهد بود .بر اساس این روش ،بهترین ژنوتیپ،
نزدیکترین ژنوتیپ به ژنوتیپهای ایدهآل و دورترین از ژنوتیپ-
های ضعیف است .در اینجا منظور از ژنوتیپ ایدهآل ،ژنوتیپی
فرضی است که بیشترین تحمل به شوری را داشته باشد ،درحالی
که ژنوتیپ ضعیف ،ژنوتیپی فرضی است که کمترین تحمل به
شوری را داشته باشد ( .)Zali et al., 2015, 2016بهطور خالصه،
ژنوتیپ ایدهآل از مجموع مقادیر ایدهآل هر یک از شاخصهای
تحمل به شوری به دست میآید ،درحالیکه ژنوتیپ ضعیف از
مجموع مقادیر ضعیف هر یک از شاخصهای تحمل به شوری
حاصل میگردد .بهعنوان مثال در مورد عملکرد ،حداکثر عملکرد
یک ژنوتیپ ،مقدار ایدهآل و عملکرد پایین ،بهعنوان مقدار ضعیف
در نظر گرفته میشود .همچنین در مورد  ،SSIمقدار ایدهآل برابر
کمترین مقدار  SSIبرای ژنوتیپها و مقدار ضعیف برابر با حداکثر
مقدار  SSIبرای ژنوتیپها میباشد.
در این تحقیق ،برای انجام تجزیه واریانس مرکب از نرم افزار
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 SASو برای محاسبه شاخصهای تحمل به شوری و شاخص
انتخاب ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGاز نرمافزار  Excelو برای تجزیه به
مولفههای اصلی و رسم بایپالت و تریپالت از نرمافزار Statistica
استفاده شد.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد که تأثیر عوامل ژنوتیپ-
ها و شوری بر عملکرد دانه در سطح یک درصد و برهمکنش دو
عامل مذکور در سطح پنج درصد معنیدار بودند ،که بیانگر تفاوت
واکنش ارقام یا الینها تحت شرایط شور و غیرشور در تولید دانه
گلرنگ است .این نتایج با یافتههای برخی محققین دیگر نیز
مطابقت دارد (.) Feizi et al., 2010; Kamali et al., 2011
برای شناسایی بهتر ژنوتیپها از نظر تحمّل یا حساسیت
به شوری ،شاخصهای YSI ،YI ،TOL ،SSI ،STI ،GMP ،MP
و  HMبر پایه عملکرد دانه محاسبه و مقایسه میانگینها انجام شد
(جدول  .)5نتایج نشان داد که بر اساس شاخص  ،SSIرقم پدیده
با باالترین مقدار این شاخص جزء حساسترین ارقام بوده که البته
با سایر ارقام و الینها در یک گروه آماری قرار گرفتند ،بهجز رقم
گلمهر که با کمترین مقدار این شاخص ،با تفاوت معنیدار نسبت
به سایر ارقام و الینها بهعنوان رقم مقاوم شناخته شد .زیرا پایین
بودن مقدار این شاخص نشان دهنده تحمل بیشتر این ژنوتیپ
به تنش می باشد .از نظر شاخص  TOLکه مقدار باالی آن نشانگر
حساسیت بیشتر به تنش و لذا مقدار کمتر آن مطلوب است ،ارقام
گلمهر و پرنیان بیشترین تحمل را دارا بوده و بقیه در یک گروه
آماری قرار گرفتند .انتخاب بر اساس شاخص  TOLاغلب موجب
گزینش ژنوتیپهایی میگردد که در شرایط معمول دارای
عملکردهای نسبتاً پایین هستند .بهعبارت دیگر شاخص مذکور
قادر به تفکیک ژنوتیپهای متحمل به تنش از ژنوتیپهایی که
پتانسیل عملکرد کمتر دارند ،نیست .بنابراین انتخاب بر اساس
شاخص تحمل زمانی ارزشمند است که گیاه برای محیطهای
دارای تنش مد نظر باشد .محاسبه و مقایسه شاخص  STIوMP
برای ژنوتیپها نشان داد که الین  Mec248بیشترین و رقم پدیده
کمترین مقدار این دو شاخص را به خود اختصاص دادهاند (جدول
 .)5با این حال انتخاب ژنوتیپها بر اساس شاخص  MPزمانی
سودمند است که شدت تنش و اختالف بین عملکرد در شرایط
بدون تنش و دارای تنش زیاد نباشد ( Sio-se mardeh et al.,
 .)2006نتایج مقایسه میانگین شاخصهای  GMP،YSو HM
(جدول  )5نیز حاکی از آن بود که الین  Mec248بیشترین مقدار

این شاخصها را داشته ،در حالیکه رقم پدیده کمترین مقدار این
سه شاخص را به خود اختصاص داده است .همچنین الین
 Mec248هم در شرایط شور و هم غیرشور بیشترین مقدار
عملکرد را نشان داد (جدول  .)5بیشترین و کمترین مقدار عددی
شاخص  YSIبهترتیب مربوط به ارقام پرنیان و پدیده بود و تنها
این دو رقم دارای اختالف معنیداری با سایر ژنوتیپها بودند.
بهعبارت دیگر رقم پرنیان و سایر ژنوتیپها در یک گروه آماری
قرار داشته و تنها رقم پدیده با رقم پرنیان در گروه آماری متفاوت
و دارای اختالف معنیداری هستند .بنابراین بر اساس یافتههای
جدول ( )5میتوان اظهار نمود که با توجه به شاخصهای ،STI
 HM ،GMP ،MPو ،YSالین  Mec248مقاومترین و رقم پدیده
حساسترین ژنوتیپ بودند ،لیکن مقادیر پایینتر  SSIو  TOLدر
ارقام گلمهر و در درجه دوم پرنیان ،آنها را به عنوان رقم مقاومتر
مطرح مینماید.
بهمنظور بررسی کاراتر تحمل به شوری ژنوتیپها با استفاده
از تمام شاخصهای مختلف بهطور همزمان ،از شاخص انتخاب
ژنوتیپ ایدهآل ( )SIIGاستفاده شد (جدول  .)6شاخص  ،SIIGبر
مبنای  8شاخص تحمل به شوری جدول ( ،)5شامل ،SSI ،TOL
 YI ،HM ،STI ،GMP ،MPو  YSIمحاسبه شد (جدول  .)6در
واقع این روش ،نتایج شاخصهای مختلف تحمل به شوری را ادغام
نموده و تبدیل به یک شاخص واحد مینماید و کارایی تصمیم
گیری را افزایش میدهد .از آنجایی که میزان تغییرات این
شاخص بین صفر و یک میباشد ،هر چه مقدار  SIIGبرای ژنوتیپی
به یک نزدیکتر باشد آن ژنوتیپ از تحمل به شوری باالتری
برخوردار میباشد و هر چه مقدار  SIIGبرای ژنوتیپی به صفر
نزدیکتر باشد ژنوتیپ مورد بررسی نسبت به شوری حساستر
است .در واقع بهکمک شاخص  ،SIIGمحقق تصمیم نهایی را در
انتخاب بهترین و ضعیفترین ژنوتیپها از نظر تحمل به شوری
میگیرد (.)Zali et al., 2015, 2016
بر اساس شاخص  ،SIIGژنوتیپهای پرنیان ،Mec295 ،گل
مهر و  Mec248بهترتیب با بیشترین مقدار ( SIIGبهترتیب،
 0/522 ،0/578 ،0/683و  )0/499جزء متحملترین ژنوتیپها به
تنش شوری بودند .از طرفی ژنوتیپهای پدیده ،محلی اصفهان و
گلدشت بهترتیب با کمترین مقدار ( SIIGبهترتیب،0/265 ،
 0/305و  ،)0/335جزء حساسترین ژنوتیپها از نظر حساسیت
به شوری بودند و بنابراین رقم پرنیان بهعنوان برترین ژنوتیپ در
این آزمایش معرفی گردید (جدول .)6
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جدول  -4تجزيه واريانس عملکرد ژنوتيپهای گلرنگ تحت تاثير تنش شوری
منابع تغییرات

درجه آزادی

ژنوتیپ

7

شوری آب آبیاری
ژنوتیپ× شوری
خطا

1
7
32

میانگین مربعات
**

ضریب تغییرات (درصد)
*و

**

فاکتور

749650

F

 32حذف خط زیر اعداد

**2998500
*62847
23420

128
2/68

7/34

-

بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد

جدول  -5شاخصهای تحمل و عملکرد دانه گلرنگ تحت محيطهای بدون تنش و تنش شوری
نام ژنوتیپ

YP

YS

TOL

SSI

STI

GMP

MP

HM

YI

YSI

گلدشت
پرنیان
پدیده
گل مهر
محلی اصفهان

2159de
2323bcd
1937ef
1843f
2258cd
2401bc
2552b
3202a

1631c
2069b
1399d
1624c
1666c
1896b
2066b
2324a

528ab
253b
538ab
219b
591ab
505ab
486ab
878ab

1/01ab
0/639ab
1/392a
0/526b
1/088ab
0/918ab
0/953ab
1/263ab

0/643de
0/882bc
0/502f
0/550ef
0/689d
0/837c
0/973b
1/368a

1870cd
2291b
1646e
1730de
1932c
2130b
2296b
2723a

1895d
2196c
1668e
1734e
1962d
2148c
2309b
2763a

1858d
2189bc
1625e
1727e
1917d
2119c
2283b
2693a

0/889c
1/131b
0/762d
0/886c
0/907c
1/032b
1/126b
1/267a

0/767ab
0/891a
0/723b
0/886ab
0/749ab
0/778ab
0/809ab
0/731ab

Mec 14
Mec 295
Mec 248

در هر ستون میانگین هایی که حداق ل دارای یک حرف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی داری در سطح  %5نیستند.
 :Ypعملکرد در شرایط بدون تنش :Ys ،عملکرد در شرایط تنش :TOL ،شاخص تحمل :SSI ،شاخص حساسیت به تنش :STI ،شاخص تحمل به تنش :GMP ،میانگین هندسی
بهرهوری :MP ،شاخص میانگین تولید :HM ،میانگین هارمونیک :YI ،شاخص عملکرد و  :YSIشاخص پایداری عملکرد
جدول  -6شاخص انتخاب ژنوتيپ ايدهآل ( )SIIGبر مبنای شاخصهای مختلف تحمل به خشکی و فواصل از ژنوتيپهای ايدهآل ( )d+و غيرايدهآل ()d-
نام ژنوتیپ
گلدشت
پرنیان
پدیده
گل مهر
محلی اصفهان
Mec 14
Mec 295
Mec 248

فاصله از ژنوتیپهای

مطلوب ()d+

فاصله از ژنوتیپهای نامطلوب

0/259
0/562
0/225
0/512
0/230
0/350
0/423
0/513

از آنجایی که عالوه بر تحمل به شوری ژنوتیپها ،میزان
عملکرد آنها در شرایط تنش و بدون تنش نیز مهم است ،بنابراین
از نمودار سهبعدی استفاده شد .پراکندگی ژنوتیپها براساس
عملکرد دانه در شرایط بدون تنش ( )Ypو تنش ( )Ysو شاخص
 SIIGدر نمودار سهبعدی نشان داده شده است (شکل  .)1شاخص
 SIIGژنوتیپها را به دو گروه تقسیم نمود .ژنوتیپهای
 Mec14 ،Mec295 ،Mec248و پرنیان در گروه  Aقرار گرفتند
که نشان میدهد این ژنوتیپها دارای عملکرد باال در شرایط تنش
و بدونتنش هستند .ژنوتیپهای گلمهر ،گلدشت ،محلی
اصفهان و پدیده در گروه ( Dعملکرد پایین در شرایط بدونتنش
و تنش) قرار گرفتند .در مجموع نتایج نشان داد ژنوتیپهای
 Mec295و  Mec248جزء متحملترین ژنوتیپها و با عملکرد
باال در شرایط تنش و بدون تنش بودند .از طرفی ژنوتیپهای
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گلدشت ،محلیاصفهان و پدیده عالوه بر حساسیت به شوری
(مقدار  SIIGپایین) از عملکرد پایین در هر دو شرایط تنش و
بدون تنش برخوردار بودند .ژنوتیپ گلمهر هر چند جزء ژنوتیپ-
های متحمل به شوری بود ولی دارای عملکرد پایین در هر دو
شرایط تنش و بدونتنش بود .رقم پرنیان با بیشترین مقدار
 SIIGمتحملترین ژنوتیپ به تنش شوری بود .این ژنوتیپ دارای
عملکرد متوسط در شرایط نرمال بود ولی عملکرد آن در شرایط
تنش باال بود و بهعنوان ایدهآلترین ژنوتیپ در این آزمایش معرفی
گردید.
) Najafi Mirak et al., (2018از شاخص  SIIGبهمنظور
ادغام روشهای مختلف تجزیه پایداری ناپارامتری در گندم دوروم
استفاده نمودند و با استفاده از شاخص  SIIGو عملکرد در یک
نمودار دو بعدی توانستند ژنوتیپهای پایدار با عملکرد باال را
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معرفی نمایند .در تحقیقی دیگر ) Yagoutipour et al. (2017از
شاخص  SIIGبهمنظور ادغام شاخصهای مختلف تحمل به
خشکی در گندم نان استفاده نمودند و بیان داشتند که شاخص
SIIGیک روش ترکیبی جدید و کارا در انتخاب موثرتر ژنوتیپ-
های مطلوب میباشد Zali et al., (2016) .صفات مختلف تحمل
به خشکی را با استفاده از شاخص  SIIGادغام نموده و بیان نمودند
که شاخص  SIIGبا ادغام صفات یا شاخصهای مختلف ،انتخاب
ژنوتیپهای مطلوب را بهتر و موثرتر انجام میدهدZali et al., .
) (2015از شاخص  SIIGبهمنظور ادغام روشهای مختلف تجزیه
پایداری پارامتری و ناپارامتری در کلزا استفاده نمودند .آنها
شاخص  SIIGرا روشی مناسب بهمنظور ادغام صفات مرفولوژیکی
و فیزیولوژیکی و همچنین سایر شاخصهای تجزیه پایداری
معرفی نمودند.
نمودار سه بعدی (شکل  )1برای مطالعه روابط سه متغیر
استفاده گردید ،در حالیکه چنانچه بیش از سه متغیر مد نظر
باشد ،میتوان هم از ترسیم گرافیکی بایپالت (شکل  )2و هم از
جدول ضرایب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن (جدول  )7بهمنظور
بررسی همزمان کلیه شاخصهای تحمل به تنش و عملکرد دانه

در شرایط بدونتنش و تنش ،همچنین بررسی دقیق تر تحمل به
تنش ژنوتیپها کمک گرفت.
بر اساس نتایج ضرایب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن
(جدول  )7شاخصهای  MP ،GMP ،HM ،YIو  STIهمبستگی
معنیدار باالیی با عملکرد دانه هم در شرایط بدون تنش و هم در
شرایط تنش نشان دادند .این بدان معناست که این شاخصها
جهت انتخاب ژنوتیپهای برتر تحت هر دو شرایط تنش و بدون
تنش مناسباند .بر این اساس الین  Mec248بهدلیل اینکه بیش-
ترین مقدار شاخصهای مذکور را به خود اختصاص داده و با سایر
ژنوتیپها تفاوت معنیداری داشت (جدول  ،)5بهعنوان برترین
ژنوتیپ بهلحاظ عملکرد تحت هر دو شرایط بدون تنش و تنش
معرفی میگردد .همچنین شاخص  TOLبا شاخص SSI
همبستگی مثبت و معنیدار ولی با شاخص پایداری عملکرد
( )YSIهمبستگی منفی و معنیداری را ایجاد نمود .این بدان
معنی است که شاخص های  TOLو  SSIجهت انتخاب ژنوتیپ-
های متحمل به تنش مناسب نیستند .بهعبارت دیگر اختالف
عملکرد تحت شرایط بدون تنش و تنش معیار مناسبی جهت
انتخاب ژنوتیپهای متحمل نخواهد بود.

شکل  -1پراکنش سه بعدی ژنوتيپها بر اساس عملکرد در شرايط بدون تنش ( ،)Ypتنش ( )Ysو شاخص انتخاب ژنوتيپ ايدهآل ()SIIG

بهمنظور تعیین شاخصهای مقاومت به تنش و بهدست
آمدن همبستگی باال بین این شاخصها و گروهبندی ژنوتیپها بر
اساس شاخصهای تحمل به تنش ،تجزیه به مولفههای اصلی
صورت گرفت .تجزیه مولفههای اصلی روی شاخصها نشان داد

که حدود  99/82درصد از تغییرات کل ،توسط دو مولفه اصلی
اول توجیه میشود .مولفه اصلی اول  71/83درصد و مولفه اصلی
دوم  27/99درصد از تغییرات را توجیه نمود (شکل  .)2مولفه اول
با شاخصهای  MP ،GMP ،HM ،YIو  STIو نیز عملکرد در
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شرایط تنش و بدون تنش همبستگی باالیی را نشان داد .این
شاخصها در یک گروه با زاویه بسیار کم از یکدیگر قرار گرفتهاند
و در محدوده عملکرد در حالت بدون تنش و تنش قرار دارند ،لذا
بهعنوان شاخصهای مناسب جهت تحمل به تنش محسوب می-
گردند .از طرف دیگر شاخصهای  SSIو  TOLدر یک گروه قرار
گرفته و با فاصله نسبتاً بیشتری از یکدیگر قرار دارند ولی با سایر
شاخصها در یک گروه قرار ندارند ،لذا در پیشبینی تحمل به
شوری ژنوتیپهای گلرنگ مناسب نیستند .شاخص  YSIبهتنهایی
در گروه سوم قرار گرفت که نتایج نشان داد همبستگی باال و منفی
با شاخص  SSIدارد .از طرفی این شاخص با توجه به زاویه 90

درجهای که با شاخصهای گروه  2داشت نشان داد از همبستگی
پایینی با این گروه برخوردار است .این نتایج بیان میکنند که
شاخص  ،YSIممکن است شاخص مناسبی برای شناسایی
ژنوتیپهای متحمل به تنش با عملکرد باال در هر دو شرایط تنش
و بدون تنش نباشد Tahmasebi et al., (2018) .بهمنظور بررسی
ارتباط بین شاخصهای مختلف تحمل به خشکی در گندم از
روش  PCAاستفاده نمودند .نمودار حاصل از  99/2 ،PCAدرصد
تغییرات را توجیه نموده بود .همچنین آنها بیان نمودند شاخص-
های  GMP ،MPو  STIبیشترین همبستگی را با عملکرد در
شرایط تنش ( )Ysو بدون تنش ( )Ypداشتند.

شکل  -2ترسيم گرافيکی بای پالت پراکنش شاخصهای مختلف تحمل به شوری ژنوتيپهای گلرنگ ،ميانگين عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش براساس
اولين و دومين مولفه اصلی ()PC
جدول  -7همبستگی بين شاخصهای مختلف تحمل به شوری با استفاده از روش ناپارامتری اسپيرمن
شاخصها

Ys

TOL

SSI

STI

GMP

MP

YSI

HM

YI

Yp

**0/904

0/309
0/119

0/023
-0/238
**0/904

**0/952
**0/976
0/142
-0/190

**0/952
**0/976
0/142
-0/190
1/000

**0/952
**0/976
0/142
-0/190
1/000
1/000

-0/023
0/238
**-0/904
-1/000
0/190
0/190
0/190

**0/952
**0/976
0/142
-0/190
1/000
1/000
1/000
0/190

**0/904
1/000
0/119
-0/238
**0/976
**0/976
**0/976
0/238
**0/976

Ys
TOL
SSI
STI
GMP
MP
YSI
HM

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

نتيجهگيری
با توجه اهمیت کشت گلرنگ بهعنوان گیاهی کمتوقع و نیمه
متحمل به شوری و تقاضای روزافزون جهت کشت این دانه
روغنی ،بهمنظور یافتن بهترین ژنوتیپ از بین  8ژنوتیپ جدید

معرفی شده و یا در دست معرفی برای استفاده در مناطق شور و
معرفی به کشاورزان این مناطق ،با استفاده از دو سطح شوری آب
آبیاری شامل ( 0/98شاهد) و  7/8دسیزیمنس بر متر ،این
پژوهش کاربردی طرحریزی گردید .بر اساس نتایج تجزیه واریانس
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) که یک مدل گزینشگر بوده و با ادغام و بهرهگیری ازSIIG(
،شاخصهای مختلف تحمل به تنش بهصورت یک شاخص واحد
بهمنظور انتخاب ایدهآلترین ارقام و الینها از بین ژنوتیپهای
 رقم پرنیان با بیشترین مقدار این،مورد بررسی بهکار میرود
) بهعنوان برترین ژنوتیپ متحمل به شوری0/683( شاخص
 از بین، بنابراین بهعنوان یک نتیجهگیری کلی.شناخته شد
 رقم پرنیان برای کاشت،ژنوتیپهای بهکار رفته در این آزمایش
. معرفی و توصیه میگردد،در مناطق جنوبی مشابه

سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات ریاست محترم ایستگاه تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی داراب بهخاطر در اختیار قرار دادن امکانات و لوازم
 ضمناً مقاله حاضر برگرفته از.تحقیق صمیمانه قدردانی میگردد
طرح تحقیقاتی ملی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه و بذر کرج
" میباشد که ایستگاه داراب یکی04-03-03-93223" به شماره
.از پنج منطقه اجرا بوده است

 اختالف کامالً معنیداری، بین ژنوتیپها و سطوح شوری،عملکرد
مالحظه گردید و استفاده از آب شور سبب کاهش عملکرد در
. ولی این کاهش در همه آنها یکسان نبود،تمام ژنوتیپها شد
 شاخص8 برای یافتن برترین ژنوتیپ متحمل به شوری ابتدا از
 استفادهYSI  وYI ،HM ،STI ،GMP ،MP ،SSI ،TOL شامل
گردید و سپس با کمک تکنیک شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل
- نهایت ًا ایده،که با ادغام و بهرهگیری از شاخصهای مختلف تحمل
 بر اساس.آلترین ژنوتیپ را معرفی مینماید این کار صورت گرفت
) و نیز ترسیم7 ضرایب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن (جدول
 شاخص تحمل به شوری8  از بین،)2 گرافیکی بایپالت (شکل
 وYI ،HM ،GMP ،MP  شاخصهای،بهکار رفته در این آزمایش
 بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط شاهد وSTI
 بنابراین مناسبترین شاخصها جهت تعیین،شوری داشتند
، بر اساس این شاخصها.میزان تحمل به شوری شناخته شدند
 که بیشترین مقدار این شاخصها را به خودMec248 الین
 بهعنوان برترین ژنوتیپ در این آزمایش معرفی،اختصاص داده
 از طرف دیگر با کمک شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل.گردید
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