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Abstract 
Background and Objective: The sunflower is one of the most important oilseed plants in the world and its 

oil has nutritional and high economic value. Identification and selection of high-yielding genotypes with 

desirable characteristics are especially important in this plant. Therefore, this study was conducted to identify 

interrelationships between different traits and the selection of the best sunflower hybrids. 

 

Materials and Methods: In this study, 11 new hybrids along with four cultivars Golsa, Ghasem, Shams, and 

Farrokh were evaluated in a randomized complete block design with four replications in the agriculture 

research station of Dezful during 2018-2020. The phonological, morphological characteristics and yield 

components including days to flowering, days to ripening, plant height, stem diameter, head diameter, seed 

number per head, thousand seed weight, and seed yield were measured. In this study, the methods of 

genotype × trait (GT) and genotype by yield × trait biplot (GYT) were used to identify interrelationships 

between different traits and selection of the best sunflower hybrids. 
 

Results: Based on the polygon view of the GT biplot, hybrid G1 (1410 kg ha-1) had good characteristics 

regarding seed yield and traits related to yield. The vector view of the GT biplot showed a high correlation 

between seed yield with stem diameter, plant height, head diameter, and seed number per head. Based on the 

average tester coordinate (ATC) view of the GYT biplot, hybrids G1 and G6 in terms of all positive yield-

trait combinations were recognized as the best hybrids and hybrids G12 and G7 as the weakest hybrids. 

According to the results, a significant positive correlation was observed between stem diameter, head 

diameter, plant height, and early maturity in combination with seed yield.  
 

Conclusion: Generally, the results indicated that hybrids G1 and G6 were recognized as superior hybrids 

from the point of yield and other agronomic traits including days to flowering, days to ripening, plant height, 

stem diameter, head diameter, seed number per head, and thousand seed weight. These genotypes have the 

potential to be used in research-extension trials for introduction as a new cultivar for cultivation in the Dezful 

region. Also, the traits of stem diameter, head diameter, plant height, and early maturity could be used as 

suitable criteria in selecting for increased seed yield in sunflower breeding programs. 
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 چکیده
 اقتصادی و غذایی ارزش آن روغن که شودمی محسوب جهان در دانه روغنی گیاهان ترینمهم از یکی آفتابگردان اهداف:
برخوردار  زیادیدر این گیاه از اهمیت  مطلوب خصوصیات باهای پرمحصول ژنوتیپ گزینش و شناسایی .اردد بالایی
 آفتابگردان هیبریدهای بهترین انتخاب و مختلف صفات میان متقابل روابطبنابراین هدف از این مطالعه، بررسی  است.
 بود.

 
 ایستگاه در فرخ و شمس قاسم، گلسا، رقم چهار همراه به جدید هیبرید یازده تعداددر این بررسی،  ها:مواد و روش

 ارزیابی( 0392-99) زراعی سال دو در تکرار چهار با تصادفی کامل هایبلوك طرح قالب در دزفول کشاورزی تحقیقات
، قهسا قطر بوته، ارتفاع رسیدگی، تا روز، گلدهی تا روز شامل عملکرد اجزای و موفولوژیکی فنولوژیکی، صفات .شدند

 مطالعه برای پژوهش این در .گرفتند قرار گیریاندازه مورد دانه عملکرد و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد طبق، قطر
( و GT) صفت× ژنوتیپ  پلاتبای هایروش از آفتابگردان هایهیبریدانتخاب بهترین  و مختلف صفات میان متقابل روابط

 .شد ( استفادهGYTصفت )× عملکرد × پلات ژنوتیپ بای

 
 0001) دانه عملکرد برای هیبرید ترینمناسب و ترینمطلوب 0G هیبرید ، GTپلاتبای چندضلعی نمایش براساس :هایافته

 ، همبستگی بالایی بین عملکرد دانه با قطرGTنمایش برداری بای پلات  بود. آن با مرتبط صفات وکیلوگرم در هکتار( 
 پلاتبای( ATC) متوسط تستر مختصات نمایش طبق نشان داد. براساس در دانه تعداد و بقط قطر بوته، ارتفاع ساقه،
GYT، 0 هایهیبریدG  6وG 08 هایهیبرید و بهترین عنوانبهG  2وG کلیه نظر از هاهیبرید ترینضعیف عنوانبه 

 طبق، قطر ساقه، قطر صفات بین اریدمعنی مثبت همبستگی نتایج، به توجه با. شدند شناخته صفت-عملکرد مثبت ترکیبات
 .شد مشاهده دانه عملکرد با ترکیب در زودرسی و بوته ارتفاع

 
 سایر و دانه عملکرد نظر از برتر هایهیبرید عنوانبه 6Gو  0G هایهیبرید که داد نشان نتایج کلی طوربه گیری:نتیجه
 هزار وزن و طبق در دانه تعداد طبق، قطر ساقه، قطر وته،ب ارتفاع رسیدگی، تا روز گلدهی، تا روزاز قبیل  زراعی صفات

 در کشت برای جدید رقم عنوانبه معرفی منظوربه ترویجی-تحقیقی هایآزمایش به ورود قابلیت و شدند شناختهدانه 
 هایشاخص عنوانهب توانندمیزودرسی  و بوته ارتفاع طبق، قطر ساقه، قطر صفات همچنین. داشتند را دزفول منطقه

 .گیرند قرار استفاده مورد آفتابگردان در بالا عملکرد با هایژنوتیپ انتخاب برای اصلاحی هایبرنامه در مناسب
 ، هیبرید، همبستگیGYTشاخص  عملکرد دانه، آفتابگردان، های کلیدی:واژه



 342                    تجزیه گرافیکی روباط بین صفات و گزینش هیبریدهای برتر در آفتابگردان                                                            

 
 مقدمه

 تأمین منابع ترینمهم غلات از پس روغنی هایدانه
 0/82سطح کاشت جهانی  آفتابگردان با .هستند انرژی

 فائو) کیلوگرم در هکتار 8109میلیون هکتار و عملکرد 
مهمترین گیاهان روغنی سازگار به  یکی از( 8109

قابلیت کشت  مناطق مختلف دنیا و از جمله ایران است.
بهاره و تابستانه آفتابگردان در مناطق معتدل و مرطوب 

و  شمال، سرد و معتدل سرد و قابلیت کشت پاییزه
دهنده زمستانه در مناطق گرمسیر جنوب کشور نشان

قابلیت و اهمیت بالای این گیاه در تناوب زراعی مناطق 
تواند بسته به مناطق مذکور مختلف کشور است و می

غفاری و ) ای را برای خود تثبیت نمایدجایگاه ویژه
 011طول دوره رویش کم )حدود  .(8109همکاران 

بی، مصرف آب کمتر در روز(، تحمل به خشکی نس
مقایسه با گیاهانی مانند سویا و ذرت، درصد روغن بالا 
و سازگاری وسیع به مناطق مختلف آب و هوایی از 
جمله مزایایی است که اهمیت حفظ آفتابگردان در سبد 

غفاری و همکاران ) کندتولید روغن کشور را توجیه می
 ،اکیکشور به روغن خور شدیدبا توجه به نیاز  .(8109
در یابی به ارقام با پتانسیل تولید عملکرد بالا دست

. انتخاب ارقام باشدمحصولات دانه روغنی ضروری می
پذیری پایین عملکرد و علت وراثتبهبا عملکرد بالا 

محیط پیچیده و مشکل است × وجود برهمکنش ژنوتیپ 
 نژادگران گیاهیبنابراین به(. 8106زاده و همکاران قلی)

 مرتبط صفات از استفاده با و غیرمستقیم بطور انتخاب
  (.8102محمدی و همکاران ) دهندمی ترجیح را عملکرد با

 صفات بین روابط بررسی برای مختلفی هایروش

ها براساس صفات مختلف و گزینش ژنوتیپ مختلف
 بررسی های گرافیکی، که در این میان روشدارد وجود

کنند. می ارائه تصفا و هاژنوتیپ از وضعیت بهتری
باشد های گرافیکی میپلات یکی از روشبای GTروش 

های ژنوتیپ شناسایی و ارزیابی برای قوی ابزاری که
 هایژنوتیپ از باشد کهمی صفت چند لحاظ از برتر

 مستقیم طوربه توانمیتوسط این روش  شدهشناسایی

 هایدر برنامه والد به عنوان تجاری یا ارقام تولید برای

، GTتجزیه  با استفاده از همچنین نمود. استفاده نژادیبه

 صورتبه صفات بین و روابط همبستگیامکان بررسی 

 .(8106زاده و دهقانی قلی) باشدپذیر میامکان تصویری
دهقانی ) محصولات مختلف از قبیل کلزا در GT روش از

بالجانی و ، گلرنگ ) ،(8102؛ ضابط 8112و همکاران 
بادام  و (8102شریفی و عبادی ) برنج (،8102ن همکارا
روابط  ارزیابی برای( 8109رحیمی و همکاران ) زمینی

 .است شده استفاده هابین صفات و ژنوتیپ
های روشپلات یکی دیگر از بای GYTروش  

 فرگورید و یانباشد که اخیرا توسط میگرافیکی 
 از بهای مطلوژنوتیپ شناسایی و ارزیابی برای( 8102)

، GYTپلات در بایارائه شده است.  صفت چند لحاظ
صفت -ها بر اساس مقادیر ترکیبات عملکردژنوتیپ

ها و حتی بندی و نقاط ضعف و قوت ژنوتیپرتبه
ها از نظر صفات مختلف شباهت و عدم شباهت آن

(. در این روش ژنوتیپی 8181رحمتی شود )مشخص می
عملکرد با سایر  نامند که از نظر ترکیبرا برتر می

توان گفت عبارت دیگر میبهصفات برتری داشته باشد. 
ترین صفت است و سایر صفات )صفات که عملکرد مهم

ها( فقط زمانی زراعی، صفات کیفی و مقاومت به بیماری
ارزشمند هستند که با عملکرد بالا همراه باشند. برای 
 مثال، ژنوتیپی با مقاومت به خوابیدگی خیلی خوب و

تواند در برنامه معرفی رقم قرار عملکرد خیلی پایین، نمی
 در پلاتبای GYT روش (. از8102 فرگورید و یانگیرد )
محمدی ) گندم دوروم ،(8109یان و همکاران ) یولاف
گندم  ،(8109 عبدوا و بوریما) کنجد ،(8109؛ کندال 8109

کروز و ) گاودانه و (8109عبدالحمید و همکاران ) نان
صفات  و هاژنوتیپ ارزیابی برای( 8181ران همکا

 .است شده استفاده
 جامعی مطالعه تاکنون منابع بررسی به توجه با

 انتخاب و صفات میان روابط بررسی مورد در
 از استفاده با صفت چند لحاظ از برتر هایژنوتیپ

 آفتابگردان در پلاتبای GYT و GTهای گرافیکی روش
 مقایسه مطالعه این از هدف نبنابرای. است نشده انجام

 و صفت چندین لحاظ از آفتابگردان مختلف هایژنوتیپ
 و همچنین هاآن مختلف صفات بین همبستگی تحلیل

های برتر آفتابگردان براساس ترکیب انتخاب ژنوتیپ
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های روش از استفاده صفات زراعی با عملکرد دانه با
GT و GYT بود پلاتبای. 

 
 هامواد و روش

هیبرید جدید آفتابگردان  00ین پژوهش تعداد در ا
 طرح قالب در گلسا، قاسم، شمس و فرخ ارقام همراه به

ارزیابی شدند.  تکرار چهار با تصادفی کامل هایبلوك
 این بیان شده است. 0 جدول در هاژنوتیپ مبداء و نام

در  (0392و  0399) زراعی سال دو مدت به مطالعه
آباد صفیمنابع طبیعی  کشاورزی و تحقیقات مرکز

 شمالی دقیقه 88 و درجه 38 جغرافیایی عرض با دزفول
 ارتفاع و شرقی دقیقه 38 و درجه 02 جغرافیایی طول و

 زمین تهیه عملیات .گرفت انجام دریا سطح از متر 28
 ماله و( هاکلوخه کردن خرد جهت) دیسک شخم، شامل

 قداما خاك آزمون نتایج اساس بر و بود( تسطیح جهت)

 3 طول به کاشت خط 3 شامل کرت هر. شد کوددهی به
هر دو سال  در کاشت تاریخ. شد گرفته نظر در متر

 به کشت. بود ماه اسفند اول نیمه اجرای آزمایش
 به و کپه هر در بذر عدد 3 دادن قرار با و دستی صورت
 به آبیاری. گردید انجام هم از مترسانتی 82 فواصل

 و انجام آبیاری کشت، از بعد وزر یک که بود ایگونه
 به منطقه هر در گیاه نیاز به توجه با بعدی هایآبیاری
 از بعد هابوته کردن تنک. گرفت صورت نشتی صورت

 دستی صورت به هرز هایعلف با مبارزه و شدن سبز
 صفات آزمایش این در. گرفت انجام مرحله دو در

 ملکردع اجزای و عملکرد و فنولوژیکی مورفولوژیکی،
 طبق، قطر گلدهی، تا روز ساقه، قطر بوته، ارتفاع شامل
 مورد دانه عملکرد و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد
 .گرفتند قرار گیریاندازه

 
 

 های آفتابگردان مورد بررسیژنوتیپ شماره، نام و مبداء -1جدول 
 شماره کد نام/شجره منشاء
 RGK25×AGK330 G0 0 ایران

 RGK15×AGK376 G8 8 ایران

 RGK15×AGK370 G3 3 ایران

 RGK15×AGK358 G0 0 ایران

 RGK111×AGK32 G2 2 ایران

 RGK21×AGK2 G6 6 ایران

 RGKo54×AGKo60 G2 2 ایران

 RGK15×AGK1221 G2 2 ایران

 RGK21×AGKo42 G9 9 ایران

 RGK111×AGK78 G01 01 ایران

 RGK24×AGK370 G00 00 ایران

اگلس ایران  G08 08 

 G03 03 قاسم ایران

 G00 00 شمس ایران

 G02 02 فرخ ایران

 
 تجزیه و تحلیل آماری

ها از طریق آزمون ابتدا آزمون نرمال بودن داده
( با Kolmogorov-Smirnovسیمروف )-کولموگروف

 (8101اس اسپیاس) SPSS 19استفاده از نرم افزار 

 بررسیظور مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس به من
ها از روابط بین صفات مختلف و مقایسه ژنوتیپ

 .استفاده گردید پلاتبای GYT و GTهای گرافیکی روش
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 GTروش 
پلات بر اساس دو مولفه در این روش ترسیم بای 

 روش این آماری مدلاصلی اول و دوم صورت گرفت. 

 (.8118یان و راجکان اساس رابطه زیر است ) بر

ij j

1 i1 j1 2 i2 j2 ij

j

T T

S
     


   

برای صفت  iژنوتیپ  میانگین ، ارزشijTفوق  رابطه در

j ،
jT ارزش میانگین صفت ،j ها، روی همه میانگین

jS،  انحراف معیار صفتj  ،بین میانگین ژنوتیپ ها
1 

و 
2 های اصلی اول و به ترتیب مقادیر ویژه مولفه

برای  2PCو 1PC، به ترتیب مقادیر i2و  i1دوم، 

 2PCو  1PCبهترتیب مقادیر  j2و i ،j1ژنوتیپ 

مانده مربوط به مدل ، باقیijو  jبرای صفت 
 دهند. ام، را نشان میjام برای صفتiژنوتیپ

 
 GYTروش 

که صفات مورد بررسی دارای واحدها و از آنجایی
های متفاوتی بودند، بنابراین در ابتدا مقیاس

از بین بردن واحدها با ها جهت استانداردسازی داده
 استفاده از رابطه زیر صورت گرفت.

ij j

ij

j

T T
P

S


  

برای  iعدد استانداردشده ژنوتیپ ijPدر رابطه فوق،

برای  iداده اولیه ژنوتیپ  j ،ijTصفت -ترکیب عملکرد

، jصفت -ترکیب عملکرد
jT ها میانگین همه ژنوتیپ

انحراف معیار  jSو  jصفت -برای برای ترکیب عملکرد
ها است. در ادامه در همه ژنوتیپ jصفت -ترکیب عملکرد

منظور مطالعه روابط بین صفات مختلف و مقایسه به
استفاده گردید که در  GYT biplotها از روش ژنوتیپ

پلات براساس دو مولفه اصلی اول این روش ترسیم بای
براساس  روش این آماری مدلو دوم صورت گرفت. 

 (.8102 فرگورید و یانرابطه زیر است )

     1 1

ij 1 i1 1 1j 2 i2 2 2 j ijP d / d d / d              

 

های ترتیب مقادیر ویژه مولفهبه i2و i1 بالا رابطه در

و  i ،1j( برای ژنوتیپ PC2و  PC1اصلی اول و دوم )

2 j ترتیب مقادیر ویژه بهPC1  وPC2  برای ترکیب

ترتیب مقادیر منفرد به 2و  j ،1صفت -عملکرد

 مانده مدل،آثار باقی ijدوم،  های اصلی اول ومولفه
1بندی مقادیر منفرد، زمانی که فاکتور تقسیم  

پلات بر ، بای(GGEBiplotدر  SVD=1 )برای مثال
ها ها متمرکز شده و برای مقایسه ژنوتیپژنوتیپ

0ورتی که سودمند است، در ص  (SVD=2) ،
متمرکز شده و برای  صفت-ترکیب عملکردپلات بای

صفت سودمند -نمایش همیستگی بین ترکیبات عملکرد
 صفت از انتخاب -ترکیب عملکرد× است. روابط ژنوتیپ 

 تاثیر نگرفته است. مقیاسd  طوری انتخاب شده است
ها با طول آن در طول بلندترین بردار در بین ژنوتیپ که

 صفت برابر باشد.-عملکرد بین ترکیب

1، با نمایش GYTپلات بای  i1d    در مقابل

2 i2d   1ها و برای ژنوتیپ

1 1j / d   در مقابل
1

2 2 j / d  صفت بدست آمد. -ای ترکیب عملکردبر
نرم افزار نرم افزارهای ها از برای تجزیه و تحلیل داده

استفاده  GGEbiplotو  SAS ver 9.1   (2011)آماری
 گردید.

 
 نتایج و بحث

 صفات مورد بررسی مرکب واریانس تجزیه نتایج
سال برای اکثر صفات مورد بررسی به اثر  که داد نشان

(. 8دار بود )جدول معنی عملکرد دانهجز ارتفاع بوته و 
 نبودن یکسان از ناشی تواندمی هاسال بین تفاوت
 هوا حرارت درجه حداکثر و حداقل همچون جوی عوامل

 ژنوتیپ اثر .باشدهای اجرای آزمایش در سالخاك  و
 قطر طبق جز به بررسی مورد صفات همه براینیز 

 ژنتیکی نوعت وجود از حاکی که( 8 جدول) بود دارمعنی
همچنین . باشدمی مطالعه مورد هایژنوتیپ در کافی
اثر متقابل  که داد نشان مرکب واریانس تجزیه نتایج

برای همه صفات مورد بررسی به جز  سال × ژنوتیپ
 دار(. معنی8)جدول دار بود قطر طبق و قطر ساقه معنی

در این مطالعه نیز  سال × متقابل ژنوتیپ اثر شدن
های سال در هاکه ژنوتیپ مطلب است این هدهندنشان

 دیگر عبارتبهو  داده نشان های متفاوتیپاسخ متفاوت
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 یکسان دیگر سالی به سالی از هاژنوتیپ بین اختلاف
 تا روز صفات به مربوط تغییرات ضریب نبود. کمترین

 68/1 و 33/1 با ترتیببه گلدهی تا روز رسیدگی و
 به مربوط ییراتتغ ضریب بیشترین و بود درصد
 با ترتیببه تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه صفات

 از صفات ماهیت(. 8 جدول) بود درصد 28/02 و 08/06

 هاداده بودن پیوسته و کمی گیریاندازهنحوه  نظر
 بالا البته. دارد تغییرات ضریب بر را تاثیر بیشترین

 آزمایش دقت بر افزون تواندمی تغییرات ضریب بودن
 رطوبت، شیب،) کنترل غیرقابل هایعامل به ربوطم

 شدهگیریاندازه صفات بر موثر( غیره و خاك ناهمگنی
 .باشد نیز

 
آفتابگردان هایژنوتیپ دانه عملکرد مرکب واریانس تجزیه -2 جدول  

مربعات میانگین  درجه 

 آزادی
تغییر منابع  

SY SNPH TSW SD HD PH DTR DTF 

0822229/00ns 208322/63** 0201/99** 693/08** 022/21** 0862/21ns 83226/13** 06282/10** 0 سال 

60/382322  92/88860  22/28  62/02  09/0  22/380  02/0  02/3  تکرار/سال 6 
0262229/20** 022268/13** 388/68** 86/29** 2/20ns 222/62** 016/20** 82/22** 00 ژنوتیپ 

220809/28** 22320/20** 810/12** 6/22ns 2/03ns 810/92** 32/82** 82/23** 00  سال× ژنوتیپ  

13/866220  66/02601  12/31  02/2  08/2  96/20  06/1  06/1  خطا 20 

08/06  28/02  90/9  32/08  28/08  96/0  33/1  68/1  (%)ضریب تغییرات   

ns *, 10/1 و 12/1 احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به ** و. DTF : ،روز تا گلدهیDTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD ،قطر ساقه :
TSW ،وزن هزار دانه :SNPH ،تعداد دانه در طبق :SY.عملکرد دانه : 

 
 GTها با استفاده از روش ارزیابی ژنوتیپ

 پلاتبای ترسیم برای متعدد هایروش میان در
 کندمی کمک چندضلعی نمایش ،(GT) صفت × ژنوتیپ

 صفت یک برای مقدار بالاترین دارای که هاییژنوتیپ که
 این. شوند داده تشخیص باشند،می صفات بیشتر یا

 و الگوها تشخیص و تجسم برای را راه بهترین روش
 هاژنوتیپ. کندمی مهیا را صفات و هاژنوتیپ بین روابط

 قرار ضلعی چند داخل در یا ضلعی چند رئوس در
×  ژنوتیپ پلاتبای روش از حاصل نتایج. گیرندمی

 که داد در سال اول اجرای آزمایش نشان( GT) صفت
 2/82 و 0/06 ترتیببه دوم و اول اصلی مولفه دو

 هایداده تنوع کل از درصد 2/20 مجموع در و درصد
 درصد این(. A-0 شکل) کرد توجیه را شده استاندارد

 آمده بدست پلاتبای بالای اعتبار دهندهنشان بالا نسبتاً
ها براساس صفات مورد بررسی جهت ارزیابی ژنوتیپ

 هایژنوتیپ) ژنوتیپ شش A-0 شکل براساس .باشدمی
 چندضلعی رئوس در( 8 و 00، 0 ،03 ،2 ،9 ،08 شماره

 بیشترین هاژنوتیپ این که آنجایی از. اندگرفته قرار
 نبهتری عنوانهب دارند، پلاتبای مبدأ از را فاصله

 محسوب صفات همه یا صفات از بعضی برای هاژنوتیپ

 00 شماره ژنوتیپ که رسدمی نظربه بنابراین. شوندمی
 این همچنین بود، دارا را دانه عملکرد مقدار بالاترین
تعداد دانه در  ،ارتفاع بوته مقدار بالاترین دارای ژنوتیپ

 هایژنوتیپ میان در را تعداد روز تا رسیدگی و طبق
 0 شماره ژنوتیپ(. A-0 شکل) بود دارا بررسی ردمو

 قطر طبق و ساقه قطر صفات برای را مقدار بیشترین
 بیشتریننیز  8 شماره ژنوتیپ(. A-0 شکل) بود دارا

 هایژنوتیپ. بود دارا گلدهی تا روز صفت برای را مقدار
 خودبه را وزن هزاردانه مقدار بالاترین 03و  2 شماره

در سال دوم  GT پلاتبای(. A-0 شکل)ند داد اختصاص
 و اول اصلی مولفه )دو درصد 0/20اجرای آزمایش 

 هایداده تنوع کل از درصد( 2/02 و 3/23 ترتیب به دوم
براساس  (.B-0 شکل) کرد توجیه را شده استاندارد

های آزمایش، ژنوتیپ اجرای دوم سال در GT پلاتبای
های تیپقرار گرفته در رئوس چندضلعی شامل ژنو

 0 شماره ژنوتیپبودند.  01و  6، 0، 00، 0، 3، 08شماره 
 و قطر ساقه ارتفاع بوته، دانه، عملکرد میزان بالاترین

 بود دارا بررسی مورد هایژنوتیپ میان در را قطر طبق
 برای را بالاترین میزان 00 شماره ژنوتیپ (.B-0 شکل)

 ی دارارسیدگ تا روز تعداد و طبق در دانه تعداد صفات
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دانه بهترین  از نظر وزن هزار 08بود. ژنوتیپ شماره 
بالاترین مقدار روز تا  01و  6شماره  هایژنوتیپبود و 

 (.B-0 شکلگلدهی را دارا بودند )
 مولفه دو که داد نشان GT پلاتبای دو ساله نتایج

 در و درصد 8/22 و 2/81 ترتیببه دوم و اول اصلی
 شده استاندارد هایداده وعتن کل از درصد 9/22 مجموع

در دو  GT پلاتبای نتایج (.C-0 شکل) کرد توجیه را
، 0های شماره داد که ژنوتیپ سال اجرای آزمایش نشان

از نظر عملکرد دانه، قطر طبق و قطر ساقه  01و  2
نیز بیشترین میزان  00ژنوتیپ شماره بهترین بودند. 

وز تا گلدهی و ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق، تعداد ر
های نسبت به سایر ژنوتیپتعداد روز تا رسیدگی را 

 جهت دیگری هایپژوهش دردارا بود. مورد بررسی 
 از صفت چند لحاظ از مختلف ارقام انتخاب و ارزیابی

 ابزاری را مذکور روش و است شده استفاده GT روش
 نمایش و متغیره چند هایداده در کاوش جهت مناسب

 اندکرده معرفی صفت در ژنوتیپ هایداده گرافیکی
؛ 8112؛ دهقانی و همکاران 8110)روبیو و همکاران 

 (.8106نیا و جانمحمدی ؛ صباغ8106زاده و دهقانی قلی

 
ژنوتیپ آفتابگردان طی دو سال  11گیری شده در میانگین صفات اندازه -3جدول 

 اجرای آزمایش
SY 

(kg.ha-1) 
SNPH 

TSW 

(g) 

SD 

(mm) 

HD 

(cm) 

PH 

(cm) 
DTR DTF ژنوتیپ 

0001 21/0122  20/22  23/80  60/09  30/021  083 62 G0 
8228 82/208  13/20  62/06  02/02  92/028  082 62 G8 

8912 21/922  20/02  29/02  92/06  03/023  081 62 G3 

3809 21/0100  28/02  11/81  21/02  28/020  088 62 G0 

3092 32/231  99/68  20/09  22/02  11/220  081 62 G2 

3220 03/0118  03/26  36/09  93/02  26/026  009 62 G6 

8261 32/622  09/61  60/02  60/02  82/066  003 63 G2 

3822 82/993  28/21  03/02  22/02  03/022  009 66 G2 

8230 82/929  80/28  08/02  26/06  26/060  002 62 G9 

3126 63/222  98/61  02/81  66/02  66/028  009 66 G01 

8212 82/902  33/00  60/09  22/02  32/069  080 60 G00 

8030 32/299  29/62  26/06  28/06  22/020  002 63 G08 

3331 32/283  22/61  66/81  22/02  90/028  080 60 G03 

3609 22/0102  69/28  16/80  10/09  13/098  086 62 G00 

3186 32/282  08/20  02/81  22/02  16/069  081 60 G02 

DTFا گلدهی، : روز تDTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD ،قطر ساقه :TSW وزن :
 : عملکرد دانه.SY: تعداد دانه در طبق، SNPHهزار دانه، 
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 : سال اولAهای آفتابگردان. صفت ژنوتیپ ×پلات ژنوتیپ نمایش چندضلعی بای -1شکل 

 B ،سال دوم :C.میانگین دو سال : DTF ،روز تا گلدهی :DTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD ،قطر ساقه :TSW :
 : عملکرد دانه.SY: تعداد دانه در طبق، SNPHوزن هزار دانه، 

 
 GTبررسی رابطه بین صفات با استفاده از روش 

×  ژنوتیپ پلاتبای ترسیم برای دیگر روش یک
 که بردارهایی. است فاتص برداری نمایش ،(GT) صفت

 به مربوط نقطه هاآن جهت و شروع پلاتبای مبدأ از
 این. است پلاتبای یصفحه روی صفت هر مکان

 استاندارد هایداده تنوع کل از مناسبی مقدار پلاتبای
 بین زاویه کسینوس چون. دهدمی توضیح را شده

 را هاآن بین همبستگی ضریب صفت دو هر بردارهای
 نمایش برای راه بهترین پلاتبای این کند،می برآورد

 بین زاویه اگر. است صفات میان متقابل روابط گرافیکی
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 دو آن بین باشد، درجه 91 از کمتر صفت دو بردارهای
 درجه 91 از بیشتر زاویه اگر مثبت، همبستگی صفت
 بین باشد، درجه 91 زاویه اگر و منفی همبستگی باشد،

 برداری نمایش .ندارد ودوج همبستگی صفت دو آن
دوم  سال و( A-8 شکل) اول سال در GT پلاتبای

اجرای آزمایش هر کدام به طور جداگانه  (B-8 شکل)
نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبتی با همه صفات 

 مورد بررسی به جز وزن هزار دانه داشت.
 پلاتبای برداری نمایشنتایج دو ساله  اساس بر

GT (8 شکل-C)، قطر ارتفاع بوته، ساقه،  قطر صفات
 عملکرد با را مثبتی همبستگیطبق  در دانه تعداد و طبق
 هاییافته با توافق در که (C-8 شکل) دادند نشان دانه

؛ 8112 سایتانگ و ماچیکووا) است پژوهشگران سایر
؛ 8101؛ ارشد و همکاران 8119بهرادفر و همکاران 
 ضریب بودن بودن مثبت (.8106ضابط و همکاران 

 دانه عملکرد و ارتفاع بوته با ساقه صفات قطر همبستگی
 ساقه و ارتفاع بوته، قطر افزایش با که است آن گرنشان

 که این به توجه با. است داشته افزایش دانه عملکرد
 است، آفتابگردان موردنیاز مواد کنندهذخیره اندام ساقه

 غذایی ادمو باشد بیشتر و ارتفاع ساقه قطر قدر چه هر
 و رسیده دانه و هوایی هایاندام به ساقه طریق از کافی

 یابد پرافزایش هایدانه تعداد که شد خواهد موجب
 همبستگی بنابراین ،(8118زاده تبریزی و غفاری زینل)

 دانه عملکرد با و ارتفاع بوته ساقه صفات قطر مثبت
 به بالا، دانه عملکرد داشتن برای که دهدمی نشان

. است نیاز مناسب، رویشی قدرت با و تنومند گیاهانی
 مثبتی نیز همبستگی طبق قطر صفت با دانه عملکرد بین

 بر موثر عوامل از طبق قطر(. C-8 شکل) داشت وجود
 افزایش. شودمی محسوب آفتابگردان در دانه عملکرد

 تشکیل هایدانه تعداد افزایش به منجر تواندمی طبق قطر
 و بارایا. گردد عملکرد افزایش نتیجه در و طبق در شده

 را مثبتی همبستگی خود آزمایش در( 8102) همکاران
 دانه عملکرد و طبق در دانه تعداد با طبق قطر بین

. بود حاضر پژوهش نتایج با موافق که کردند مشاهده
 و مثبت همبستگی نیز( 8100) گونسوك و سینسیک

 و دادند گزارش دانه عملکرد و طبق قطر بین را بالایی
 آفتابگردان هایژنوتیپ گزینش در که کردند بیان

. داد انجام طبق قطر صفت برمبنای را گزینش توانمی
 همبستگی طبق در دانه تعداد صفت با دانه عملکرد بین

 در دانه تعداد صفت(. C-8 شکل) داشت وجود مثبتی
 و شودمی محسوب آفتابگردان عملکرد اجزای از طبق

 بر گزینش بنابراین دارد، بالایی نسبت به یریپذتوارث
 برای سریع و مطمئن راهی است ممکن صفت این اساس
. باشد عملکرد بهبود و گیاهی جوامع کردن غربال

 تعداد که کردند گزارش نیز( 8100) همکاران و مقدسی
 دانه عملکرد اصلی از جمله اجزای طبق در دانه

 .شودمی محسوب آفتابگردان
 

 GYTها با استفاده از روش ژنوتیپ ارزیابی
 × عملکرد × ژنوتیپ پلاتبای نمایش چندضلعی

برای ترکیب عملکرد دانه با صفات مورد ( GYT) صفت
نشان داده  3ژنوتیپ آفتابگردان در شکل  02بررسی در 

 اصلی مولفه شده است. در سال اول اجرای آزمایش دو
 مجموع در و درصد 0/6 و 0/22 ترتیببه دوم و اول

 را شده استاندارد هایداده تنوع کل از درصد 2/93
این بای پلات نشان داد که  (.A-3 شکل) کرد توجیه

در ترکیب  00 ژنوتیپ شماره سپس و 0ژنوتیپ شماره 
عملکرد دانه با همه صفات مورد بررسی بهترین بودند 

 نیز ژنوتیپدر سال دوم اجرای آزمایش (. A-3 شکل)
بیشترین میزان  0 تیپ شمارهژنو سپس و 6 شماره
Y×SD ،Y×HD ،Y/PH ،Y×SNPH ،Y/DTF  و Y×DTR را

 است موضوعاین مطلب بیانگر این (. B-3 شکلداشتند )
این دو ژنوتیپ در ترکیب عملکرد دانه با قطر ساقه، که 

قطر طبق، ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق، زودرسی 
همچنین ند. )تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی( بهترین بود

را برخوردار  Y×TSWبیشترین میزان  2ژنوتیپ شماره 
دهنده برتری این ژنوتیپ از نظر ترکیب نشانبود که 

 باشد.عملکرد دانه با وزن هزاردانه می
 اصلی مولفه دو که GYT پلاتنتایج دو ساله بای

 مجموع در و درصد 2/2 و 0/90 ترتیببه دوم و اول
 را شده استاندارد هایدهدا تنوع کل از درصد 8/92

 که داد نشان پلاتبای این (.C-3 شکل) کرد توجیه
 6 ژنوتیپ شماره و سپس 00 و 0 شماره هایژنوتیپ

 بررسی   مورد  صفات همه با   دانه عملکرد   ترکیب در
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 های آفتابگردانصفت ژنوتیپ ×پلات ژنوتیپ نمایش برداری بای -2شکل 

 A ،سال اول :B دوم، : سالC .میانگین دو سال :DTF ،روز تا گلدهی :DTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD :
 : عملکرد دانه.SY: تعداد دانه در طبق، SNPH: وزن هزار دانه، TSWقطر ساقه، 

 
 که که داد نشان نتایج این (.C-3 شکل) بودند بهترین
 تعداد طبق، قطر مهم صفت چند همزمان بهبود امکان

 آفتابگردان در زودرسی و دانه هزار وزن طبق، در دانه
 که کرد بیان توانمی دیگر عبارتبه. دارد وجود روغنی

 مستقیم صورتبه آفتابگردان نژادیبه هایبرنامه روند
 طریق از دانه عملکرد افزایش برای انتخاب غیرمستقیم و

 و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد طبق، قطر

 و مقدسی پژوهش در. است شده انجام زودرسی
 روغنی، آفتابگردان ژنوتیپ 88 روی (8100) همکاران
 در دانه هزار وزن و طبق دانه تعداد صفات افزایش
 این که شد مشخص و شد گزارش زراعی هایژنوتیپ
 عملکرد بر را مثبت و مستقیم اثر بیشترین صفات
 که است هشد گزارش دیگری هایپژوهش در. داشتند
 وزن طبق، در دانه تعداد براساس غیرمستقیم انتخاب



 311                    تجزیه گرافیکی روباط بین صفات و گزینش هیبریدهای برتر در آفتابگردان                                                            

 عملکرد افزایش در زودرسی و طبق قطر دانه، هزار
 در(. 8102عابدینی اصفهانی و همکاران ) است موثر

 هایژنوتیپ انتخاب و ارزیابی جهت دیگری هایپژوهش
 پلاتبای چندضلعی روش از صفت چند لحاظ از مختلف

GYT ابزاری را مذکور روش و است شده استفاده 

 هاژنوتیپ ارزیابی جهت قوی العادهفوق گرافیکی
 فرگورید و یان) اندکرده معرفی صفت چندین براساس

؛ رحمتی 8109؛ یان و همکاران 8109؛ محمدی 8102
8181.) 

 

 
 های آفتابگردانصفت ژنوتیپ ×عملکرد × پلات ژنوتیپ نمایش چندضلعی بای -3شکل 

 Aاول،  : سالB:  ،سال دومC .میانگین دو سال :DTF ،روز تا گلدهی :DTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD قطر :
 : عملکرد دانه.Y: تعداد دانه در طبق، SNPH: وزن هزار دانه، TSWساقه، 

 
 صفت-ارزیابی همبستگی بین ترکیبات عملکرد

 × ردعملک × ژنوتیپ برداری نمایش براساس
 ترکیبات کلیه بین مثبتی همبستگی ،(GYT) صفت

در سال اول، سال دوم و همچنین دو  صفت -عملکرد
 به باتوجه(. 0 شکل) شد سال اجرای آزمایش مشاهده

 ترکیبات کلیه در ثابت مولفه یک عنوانبه عملکرد اینکه
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 بین مثبت همبستگی بنابراین دارد، وجود صفت -عملکرد
. نیست انتظار از دور صفت-ردعملک مختلف ترکیبات

 مثبت همبستگی که اندکرده عنوانسایر پژوهشگران نیز 
 مهم هایویژگی از یکی صفت -عملکرد ترکیبات بین
)یان  باشدمی GTپلات در مقایسه با بای GYT پلاتبای

  پلاتبای برداری نمایش نتایج. (8109و همکاران 

GYTنبی بالایی مثبت همبستگی که داد نشان Y×SD، 
Y×HD، Y×PH، Y/DTF و Y/DTR که شد مشاهده 

 طبق، قطر ساقه، قطر ترکیب سودمندی دهندهنشان
)تعداد روز تا گلدهی و  زودرسی و ارتفاع بوته

 هاژنوتیپتولید  افزایش برای دانه عملکرد با رسیدگی(
 را دانه عملکرد بهبود نیز دیگری پژوهشگران. باشدمی
 اندداده نسبت طبق طرق و ساقه قطر افزیش به
؛ 8119؛ بهرادفر و همکاران 8112 سایتانگ و ماچیکووا)

  (.8106؛ ضابط و همکاران 8101ارشد و همکاران 

 

 
 های آفتابگردانصفت ژنوتیپ ×عملکرد × پلات ژنوتیپ نمایش برداری بای -4شکل 

 A ،سال اول :B ،سال دوم :C .میانگین دو سال :DTF ،روز تا گلدهی :DTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD :
 : عملکرد دانه.Y: تعداد دانه در طبق، SNPH: وزن هزار دانه، TSWقطر ساقه، 

 

 ،GYT پلاتبای برداری نمایش مهم مزایای از یکی
 هزینه کاهش جهت اضافی ترکیبات شناسایی

 یارزیاب و بررسی آزمایشات در در صفات گیریاندازه
همبستگی  مطالعه این در(. 8109محمدی ) باشدمی ارقام
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 و ارتفاع بوته طبق، قطر ساقه، قطر بین بالایی مثبت
 صفات این از یکی گیریاندازه که داد نشان زودرسی

 برداری نمایش از. کندمی کفایت( قطر طبق مانند)
 در صفات همبستگی ارزیابی منظوربه GYT پلاتبای

 فرگورید و یان) یولاف قبیل از مختلف محصولات
 زراعی جو ،(8109محمدی ) دوروم گندم ،(8102

محمود و ) زمینی بادام ،(8181 آکگون و کاراهان)
( 8181مریک و همکاران ) بهاره گندم و( 8181همکاران 

 .است شده استفاده نیز
 

صفت -ها براساس ترکیب عملکردبندی ژنوتیپرتبه
 GYTو شاخص 

متوسط  تستر مختصات نمودار در این مطالعه از
(Average Tester Coordinate; ATC )بندیرتبه منظوربه 

 استفاده صفت -عملکرد ترکیب براساس هاژنوتیپ
 و افقی محور دو نمودار دارای (. این2)شکل  گردید

 ATCها در طول محور افقی ژنوتیپ .است عمودی
)محوری که با دایره و فلش مشخص شده است( 

 شوند وبندی میصفت رتبه-عملکرد رکیباتبراساس ت
 صفت -عملکرد ترکیبات دهنده میانگینجهت پیکان نشان

و  0شماره  هاینشان داد که ژنوتیپ است. نتایج بالاتر
، ATC افقی محور جهت در گرفتن قرار با ترتیببه 6

صفت بود  -براساس ترکیبات عملکرد هابهترین ژنوتیپ
 در گرفتن قرار ترتیب بابه 2و  08شماره های و ژنوتیپ

ها بودند ترین ژنوتیپ، ضعیفATCانتهای محور افقی 
-به( ATCمتوسط ) تستر (. از نمودار مختصات2)شکل 

 -عملکرد ترکیب براساس هاژنوتیپ بندیمنظور رتبه
؛ یان و همکاران 8102 فرگورید و یانصفت در یولاف )

تسنوف م نان )( و گند8109کندال (، گندم دوروم )8109
، رحمتی و همکاران 8181؛ رخمتی 8181و همکاران 

 ( نیز استفاده شده است.8181

 

 
ها بر اساس برتری بندی ژنوتیپصفت جهت رتبه ×عملکرد × پلات ژنوتیپ ( بایATCمختصات تستر متوسط ) -1شکل 

 هاکلی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن

 DTF ،روز تا گلدهی :DTRسیدگی، : روز تا رPH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD ،قطر ساقه :TSW ،وزن هزار دانه :
SNPH ،تعداد دانه در طبق :Y.عملکرد دانه : 
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، (ATC) متوسط تستر مختصات علاوه بر نمودار
نیز  GYTهای مورد بررسی براساس شاخص ژنوتیپ

های با مقادیر بندی شدند. به این صورت که ژنوتیپرتبه
عنوان بهترین و بهترتیب به GYTپایین شاخص  بالا و

یان و همکاران ها شناخته شدند )ترین ژنوتیپضعیف
 هایژنوتیپ(. بنابراین براساس این شاخص، 8109

 و 01/8 با برابر GYT شاخص با ترتیببه 6و  0شماره 
شماره  هایژنوتیپو  هاژنوتیپ بهترین عنوانبه 09/0
 -89/0 با برابر GYT شاخص دیرمقا با ترتیببه 2و  08
شدند  شناخته هاژنوتیپ ترینضعیف عنوانبه -12/0 و

( انتخاب براساس 8109)یان و همکاران (. 0)جدول 
های با از انتخاب و معرفی ژنوتیپ GYTشاخص 

کند، زیرا این شاخص بر این عملکرد پایین جلوگیری می
و  ترین صفت استمفهوم استوار است که عملکرد مهم

دیگر صفات تنها زمانی مهم هستند که با عملکرد بالا 
عبارت دیگر برتری یک ژنوتیپ از طریق بههمراه باشند. 

ارزش آن از نظر ترکیب عملکرد با دیگر صفات سنجیده 
های که که انتخاب براساس شاخصشود. در حالیمی

کلاسیک، وزن یک صفت ثابت و از سطوح صفات دیگر 
هایی تیجه ممکن است که ژنوتیپمستقل است و در ن

انتخاب شوند که از نظر سایر صفات برتر بوده ولی از 
(. چنین 8181رحمتی عملکرد پایینی برخوردار باشند )

های عنوان والدین در برنامهبهتوانند هایی میژنوتیپ
ها را در توان آناصلاحی بکار گرفته شوند ولی نمی

عنوان بهقرار داد.  های معرفی رقم مورد توجهبرنامه
مثال ژنوتیپی با مقاومت به خوابیدگی خیلی خوب و با 

تواند برنامه معرفی رقم قرار گیرد عملکرد پایین نمی
رحمتی و  ( و8109)کندال (. 8102 فرگورید و یان)

منظور به GYTپلات ( از روش بای8181) همکاران
استفاده کردند و گزارش  های گندمژنوتیپ بندیرتبه

تواند کردند که که عملکرد دانه تنها صفتی است که می
کارایی یک ژنوتیپ را تعیین کند و صفات دیگر مانند 
زودرسی و حتی صفات کیفی، تنها زمانی برای 

نژادگر سودمند و ارزشمند هستند که با مقادیر بالای به
 عملکرد همراه باشند.

 
ژنوتیپ  11ستانداردشده در ( اGYTصفت ) × عملکرد× مقادیر ژنوتیپ  -4جدول 

 آفتابگردان طی دو سال اجرای آزمایش

GYT Y*SNPH Y*TSW Y*SD Y*HD Y/PH Y/DTR Y/DTF ژنوتیپ 

01/8  10/8  98/0  12/8  81/8  01/8  18/8  08/8  G0 
22/1-  61/1-  20/1-  18/0-  22/1-  99/1-  02/0-  98/1-  G8 

69/1-  10/1-  83/0-  18/0-  69/1-  60/1-  29/1-  60/1-  G3 

01/1  29/1  02/1-  32/1  11/1  16/1-  12/1  80/1  G0 

26/1  00/1  01/0  29/1  20/1  99/1  20/1  69/1  G2 

09/0  09/0  08/0  98/1  30/0  16/0  21/0  80/0  G6 

12/0-  00/0-  22/1-  01/0-  20/1-  31/0-  99/1-  80/0-  G2 

06/1  22/1  88/1-  80/1-  02/1  83/1  32/1  82/1  G2 

22/1-  29/1-  98/1-  98/1-  11/0-  21/1-  21/1-  13/0-  G9 

08/1-  28/1-  08/1  80/1  12/1  22/1-  00/1-  38/1-  G01 

20/1-  09/1-  02/0-  32/1-  60/1-  20/1-  23/1-  23/1-  G00 

89/0-  69/0-  01/1-  02/0-  21/0-  11/0-  03/0-  22/0-  G08 

02/1  19/1-  26/1  60/1  02/1  68/1  36/1  61/1  G03 

90/1  82/0  26/1  83/0  02/0  21/1  22/1  90/1  G00 

02/1-  32/1-  86/1-  12/1  89/1-  12/1-  89/1-  02/1  G02 

DTF ،روز تا گلدهی :DTR ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :HD ،قطر طبق :SD ،قطر ساقه :TSW :
 .صفت ×عملکرد  × ژنوتیپ: GYT : عملکرد دانهY: تعداد دانه در طبق، SNPHوزن هزار دانه، 
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 ری کلییگنتیجه

 و صفات میان روابط بررسی برای مطالعه این در
 در صفت چند لحاظ از برتر هایژنوتیپ انتخاب

( GTصفت )× پلات ژنوتیپ بای هایروش از آفتابگردان
 ( استفادهGYT) صفت × عملکرد× پلات ژنوتیپ و بای

 رسم طریق از هاروش این که داد نشان نتایج .شد
 بررسی برای مناسب ریاابز بعدی، دو نمودارهای

 و مقایسه ارزیابی، همچنین و صفات میان روابط
 چند لحاظ از آفتابگردان مختلف هایژنوتیپ انتخاب
 نشان GT پلاتبای چندضلعی نمایش نتایج .بود صفت

 ژنوتیپ بررسی، مورد هایژنوتیپ میان در که داد
 برای ژنوتیپ ترینمناسب و ترینمطلوب 0 شماره
 مرتبط صفات وکیلوگرم در هکتار(  0001) هندا عملکرد

نیز نشان  GT پلاتبای برداری نمایش .بود عملکرد با
 تعداد و طبق قطر بوته، ارتفاع ساقه، قطر صفات داد که

 نشان دانه عملکرد با را مثبتی همبستگی طبق در دانه
( ATC) متوسط تستر مختصات نمایش براساسدادند. 

 کلیه نظر از 6و  0شماره  یهاژنوتیپ ،GYT پلاتبای
 بهترین عنوانبه صفت -عملکرد مثبت ترکیبات
 عنوانبه 2و  08شماره  هایژنوتیپ و هاژنوتیپ
 بندیرتبه. شدند شناخته هاژنوتیپ ترینضعیف

 که داد نشان نیز GYT شاخص براساس هاژنوتیپ
 با دانه عملکرد ترکیب بهترین 6و  0شماره  هایژنوتیپ
 به توجه با همچنین. داشتند را ارزیابی دمور صفات

 با دانه عملکرد ترکیبات بین بالا و مثبت همبستگی
 ،زودرسی و بوته ارتفاع طبق، قطر ساقه، قطر صفات

 قطر برای همزمان گزینش که گرفت نتیجه توانمی
 رسیدن برای زودرسی و بوته ارتفاع طبق، قطر ساقه،

 این توانمی و نیست انتظار از دور دانه عملکرد به
 هایبرنامه در مناسب هایشاخص عنوانبه را صفات

 در بالا دانه عملکرد با هایژنوتیپ انتخاب برای اصلاحی
 .داد قرار استفاده مورد آفتابگردان

 
 سپاسگزاری

 اجرای از حاصل نتایج اساس بر پژوهش این
 1-13-13-136-921330به شماره  مصوب پروژه

 منطقه در بذر و نهال تهیه و تحقیقات اصلاح موسسه
 و اصلاح تحقیقات از موسسه وسیلهبدین. است دزفول

 پروژه اجرای هایتامین هزینه به پاس بذر و نهال تهیه
 منابع و آموزش کشاورزی و تحقیقات مرکز از نیز و

 فراهم نمودن امکانات آباد دزفول به جهتصفی طبیعی
 .دآیمی به عمل تشکر و تقدیر پروژه اجرای
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