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بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات زراعی از طریق تجزیه مسیر و تجزیه به
عاملها در ژنوتیپهای آفتابگردان ()Helianthus annuus L.
Study of the relationships between yield and some important agronomic traits through

path analysis and factor analysis in sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes
علی خماری ،1خداداد مصطفوی٭ 0و عبداله محمدی
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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان انجام شد .طرح مورد استفاده بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار بود .صفات عرض بذر ،قطر بذر ،طول بذر و وزن صد دانه دارای همبستگی مثبت و معنیداری با
عملکرد دانه در سطح احتمال  1درصد بودند .در تجزیه رگرسیون گام به گام صفت عرض دانه اولین صفتی بود که وارد مدل
شد و حدود  66درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود .صفات طول بذر و قطر ساقه به ترتیب بعد از صفت عرض دانه وارد
مدل شدند و در مجموع  88درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند .نتایج تجزیه علیت نشان داد که هر یک از صفات عرض
دانه ،طول دانه و قطر ساقه به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد دانه دارند .در این بررسی سه عامل مستقل مجموع ًا
 67درصد از تغییرات کل دادهها را تبیین نمودند .عامل اول با توجیه  37/7درصد از تغییرات دادهها شامل صفات عملکرد دانه،
ارتفاع بوته ،طول برگ و عرض برگ بود که به نام عملکرد دانه نام گذاری شد .عامل دوم با توجیه  06درصد از تغییرات کل
شامل صفات طول بذر و وزن صد دانه بود و به نام مشخصات بذر نامگذاری شد .عامل سوم شامل صفات قطر ساقه ،عرض برگ و
عرض بذر با توجیه  13/4درصد از واریانس دادهها به نام قطر بوته نامگذاری شد.
کلمات کلیدی :آفتابگردان ،تجزیه علیّت ،عملکرد دانه ،همبستگی.
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مقدمه

غالف در بوته ،وزن غالف و تعداد دانه در غالف با عملکرد

آفتابگردان با نام علمی  Helianthus annuus L.و با نام

دانه همبستگی مثبت و بسیار معنیداری است .ایسلر و

انگلیسی  Sunflowerگیاهی یکساله از تیره کاسنی

کلسیکان ( )Isler and Caliskan, 1998گزارش کردند که

( )Compositaeمیباشد .این گیاه یکی از دانههای روغنی

عملکرد دانه در بوته ،ارتفاع اولین غالف از سطح زمین ،تعداد

مهم است که در ردیف سویا و کلزا قرار دارد و به دلیل

ساقه فرعی و ارتفاع بوته بیشترین رابطه همبستگی را با

اسیدهای چرب مفید همواره در چند دهه گذشته مورد توجه

عملکرد دانه دارد و نتیجهگیری نمودند که این صفات

قرار گرفته است.

میتوانند بهمنظور شاخص انتخاب در اصالح سویا برای

عملکرد دانه یک صفت کمّی میباشد ،در نتیجه بهوسیله تعداد

عملکرد کارایی باالیی داشته باشند .هنریکو و همکاران و اختر

زیادی ژن کنترل میشود ،بنابراین گزینش بر اساس عملکرد

و اسنلر اعالم نمودند که در سویا صفت تعداد دانه در بوته

دانه ممکن است چندان مؤثر نباشد ( .)Richards, 1996این

همبستگی معنیداری با عملکرد دانه دارد و همچنین این صفت

صفت نسبت به نوسانات محیطی بسیار حساس است و دارای

باالترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه را دارا بوده است و نیز

وراثتپذیری پایینی میباشد بهطوریکه تاکنون ژنی که

اعالم داشتند که این صفت میتواند بهمنظور شاخص گزینش

بهصورت مستقیم بر روی عملکرد مؤثر باشد یافت نشده است.

غیر مستقیم ژنوتیپهای سویا استفاده شود ( Henrique and

بهبود عملکرد با استفاده از گزینش یک یا چند صفت که بر

 .)Cludio, 2004; Akhter and Smeller, 1996بر

روی آن مؤثر است انجام میگردد ،در نتیجه همبستگی بین

اساس مطالعهای که بر روی ارقام ماش توسط کومار و

اجزا عملکرد ساده نبوده و حاصل برهمکنش تعدادی صفت

همکاران انجام شد ،همبستگی مثبت و معنیداری بین تعداد

میباشد ( .)Marinkovic, 1992برای بهنژادگران گیاهی

شاخههای بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف،

شناخت دقیق روابط بین این صفات و اثرات متقابل آنها از

وزن صد دانه و تعداد دانه با عملکرد گزارش شد و همچنین

لحاظ دو دیدگاه (اول اصالح و بهبود عملکرد بهصورت

اظهار نمودند که تعداد دانه در بوته عملکرد را تحت تأثیر قرار

غیرمستقیم ،دوم شناسایی صفاتی که بهطور خود به خودی در

میدهد (.)Kumar et al., 2002

نتیجه اصالح یک صفت تغییر خواهند کرد) دارای اهمیت

مظفری و همکاران ( )Mozaffari, 1997در آزمایشی با

ویژهای میباشد ( .)Holtom et al., 1995روش تجزیه و

عنوان تجزیه به عاملها در ارقام آفتابگردان در شرایط عادی و

تحلیل ضرایب مسیر (تجزیه علیّت) توسط رایت پیشنهاد

تنش آبی ،هشت عامل در شرایط آبی و در شرایط تنش آبی

گردیده است .بهوسیله این روش میتوان سهم هر یک از

هفت عامل را شناسایی کردند .طی تجزیه عاملی که والتون بر

صفات و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها را بر عملکرد

روی  51صفت حاصل از یک تالقی دیآلل گندمهای بهاره

برآورد کرد.

انجام داد ،چهار عامل مستقل  39/4درصد از واریانس دادهها

درسان ( )Dursun, 2007بهمنظور تعیین اثرات اجزا عملکرد

را تبیین کردند .سهم عامل اول  63/3درصد مربوط به سطح

بر روی عملکرد  65ژنوتیپ لوبیا از تجزیه علیّت استفاده کرد

برگ پرچم در زمان رسیدن ،سهم عامل دوم  63/6درصد

و نتیجه گرفت که در رابطه با صفات عملکرد دانه ،سطح

واریانس مربوط به صفات منبع و فعالیت فتوسنتزی در گیاه،

برگ ،طول غالف ،قطر غالف ،تعداد غالف در بوته ،وزن تر

عامل سوم با سهم  69/9درصد واریانس مربوط به صفات

غالف ،تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه بین ژنوتیپهای

تعداد خوشه در گیاه ،ارزش خوشه و وزن هزار دانه و در آخر

لوبیا تفاوت معنیداری وجود دارد و در میان صفات تعداد

سهم عامل چهارم با  52درصد شامل صفات تعداد دانه در
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خوشه و طول خوشه بود ( .)Walton, 1972آزمایشی بر

جغرافیایی  15درجه و  9دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 91

روی  42الین نسلهای پیشرفته گندم به همراه  55شاهد در

درجه و  49دقیقه شمالی و در ارتفاع  5952متر از سطح دریا

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام و  51صفت

قرار گرفته است.

اندازهگیری شد .تجزیه به عاملها 51 ،صفت مرتبط با عملکرد

در این آزمایش هر کرت شامل پنج ردیف کشت  4متری به

و کیفیت دانه را به پنج عامل مستقل رسیدگی ،خصوصیات

فاصله شصت سانتیمتر و با فاصله بوته روی هر ردیف 62

سنبله ،خصوصیات دانه ،کیفیت پروتئین و پنجهزنی تفکیک

سانتیمتری در نظر گرفته شد .عملیات آمادهسازی زمین کشت

کرد ( .)Gupta, 1999سعیدی ( )6229با تجزیه به عاملها

شامل شخم ،دیسک و ایجاد ردیف کاشت (فارو کشی) بود و

برای  53صفت در جو لخت گزارش کرد که پنج عامل در

مقدار  522کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه به زمین داده شد.

مجموع  36درصد تغییرات دادهها را تبیین کردند .عامل اول

میزان بذر مورد استفاده شش کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته

که  63درصد واریانس دادهها را توجیه کرد مربوط به ظرفیت

شد .در طول فصل رشد وجین و مبارزه با علفهای هرز

پنجهدهی گیاهی بود .عامل دوم با توجیه  69درصد تغییرات

بهصورت دستی اجرا شد .آبیاری و برداشت محصول مطابق

مربوط به صفات مرتبط با ساختمان سنبله بود .عامل سوم با

نیاز گیاه و روش معمول منطقه بهصورت دستی انجام داده شد.

توجیه  59درصد از واریانس دادهها عامل وزنی نامگذاری شد.

بهمنظور حذف اثرات حاشیهای ،یادداشتبرداری با حذف

در عامل چهارم که  56درصد تنوع موجود را توجیه نمود

یک خط از ابتدا ،یک خط از انتها و یک متر از ابتدا و انتهای

صفات ارتفاع بوته ،تعداد گره در ساقه و متوسط طول میانگره

هر خط صورت پذیرفت .صفات عملکرد دانه ،وزن صد دانه،

دارای ضریب عاملی مثبت و باالیی بودند .در نهایت عامل

طول بذر ،عرض بذر ،قطر بذر ،طول برگ ،عرض برگ،

پنجم که  52درصد واریانس کل را در بر داشت شامل صفات

ارتفاع بوته و قطر ساقه اندازهگیری و یادداشتبرداری شدند.

طول و عرض برگ پرچم و طول غالف برگ پرچم بود.

تجزیههای آماری انجام شده بر روی دادههای حاصل از

هدف از این مطالعه بررسی روابط علت و معلولی بین صفات

آزمایش عبارت از تجزیه واریانس ،تجزیه همبستگی ،تجزیه

مهم زراعی با عملکرد دانه و شناخت دقیق مهمترین صفات

رگرسیونی گام به گام و تجزیه مسیر (علیّت) بود .همچنین

تأثیرگذار بر عملکرد دانه و بهکارگیری روش تجزیه عاملها

جهت درک بهتر روابط بین صفات و تعیین سهم هر یک با

بر روی دادهها حاصل از آزمایش جهت بررسی ساختار

عملکرد دانه از تجزیه به عاملها با روش تجزیه به مؤلفههای

پیچیده و تعیین اهمیت نسبی هر یک از صفات مورد مطالعه در

اصلی و برای تفسیر بهتر نتایج از چرخش متعامد وریماکس

ارتباط با عملکرد دانه بهمنظور اصالح عملکرد دانه در

استفاده شد .آن دسته از عاملهایی که ریشه مشخصه بزرگتر

برنامههای بهنژادی در ژنوتیپهای آفتابگردان بود.

از  5داشتند انتخاب شدند .برای نامگذاری هر یک از عاملها،
صفتهای مختلف با در نظر گرفتن مقدار ضرایب عامل

مواد و روشها

انتخاب و در آخر با توجه به ماهیت صفتهای انتخاب شده

در این پژوهش دوازده ژنوتیپ آفتابگردان (مشخصات

مناسبترین نام برای آن عامل در نظر گرفته شد.

ژنوتیپهای آفتابگردان در جدول  5آورده شده است) در

جهت محاسبات آماری از نرمافزارهای  SAS ،Excelو Path

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،در مزرعه

استفاده شد.

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،در سال زراعی
 5934مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .این مزرعه در طول
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جدول  -5اسامی و کد ارقام آفتابگردان مورد مطالعه در پروژه
Table 1. Names and code of sunflower varieties studied in the project
منشأ
Origin
Russia

ژنوتیپ
Genotype
Lakomka

کد ژنوتیپ
Genotype no.
G7

منشأ
Origin
Iran

ژنوتیپ
Genotype
Zargol

کد ژنوتیپ
Genotype no.
G1

Romania

Record

G8

Russia

Armaverski

G2

Iran

Zaria

G9

Iran

Azargol

G3

Russia

Sor

G10

Russia

Favorit

G4

Russia

Progress

G11

Russia

Master

G5

Russia

Gabur

G12

Russia

SHF81-90

G6

نتایج و بحث

بین ژنوتیپها از لحاظ این صفات تفاوت وجود داشت .برای

نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد مطالعه در جدول 6

صفات قطر ساقه ،طول بذر ،عرض بذر ،قطر بذر و وزن صد

ارائه شده است .تجزیه واریانس ساده مؤید اختالف معنیدار

دانه میانگین مربعات ژنوتیپ غیر معنیدار گردید که

اثر ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد برای صفات ارتفاع

نشاندهنده پاسخ یکسان ژنوتیپها از نظر این صفات بود.

بوته ،عرض برگ ،طول برگ و عملکرد دانه بود به بیان دیگر
جدول  -6نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی آفتابگردان
Table 2- Analysis of variance results for sunflower agronomic traits
وزن صد دانه

قطر بذر

عرض بذر

طول برگ

عرض برگ

طول بذر

قطر ساقه

ارتفاع بوته

عملکرد دانه

100 Seed
weight

Seed
diameter

Seed
width

Leaf
length

Leaf
width

Seed
length

Stem
diameter

Plant
height

Seed
yield

درجه
آزادی
df

منابع تغییر
S.O.V

0.30 ns

0.17 ns

0.03 ns

5.00 ns

6.74 ns

0.001 ns

23.19 ns

30.78 ns

18840.7 ns

2

بلوک

1.25 ns

0.17 ns

0.25 ns

٭٭7.96

٭٭10.39

0.005 ns

9.17 ns

٭٭1061.66

٭٭2153006.51

11

0.83

0.13

0.16

2.38

2.80

0.003

8.12

273.98

197997.05

17.22

11.83

7.65

9.32

10.34

5.11

17.20

10.30

10.59

Block
ژنوتیپ
Genotype
خطای آزمایشی

22
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیر معنیدار.
ns, *, **: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

ضرایب همبستگی

این موضوع نشاندهنده نقش بهسزای صفات عرض بذر ،قطر

نتایج ضرایب همبستگی ساده صفات در جدول  9ارائه شده

بذر ،وزن صد دانه و طول بذر در افزایش عملکرد دانه میباشد

است .نتایج همبستگی ساده صفات نشان داد که عملکرد دانه با

که در این بین عرض بذر و قطر بذر بیشترین اثر را دارا

صفات عرض بذر ( ،)r=2/96قطر بذر ( ،)r=2/96وزن صد

میباشد .از طرفی بین عملکرد دانه با ارتفاع بوته ،قطر ساقه،

دانه ( )r=2/92و طول بذر ( )r=2/12به ترتیب دارای بیشترین

عرض برگ و طول برگ هیچگونه رابطه همبستگی وجود

همبستگی مثبت و معنیدار در سطح احتمال  5درصد بودند.

ندارد .در مطالعه انجام شده بهوسیله سینگ و لبانا در سال
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 5332عملکرد دانه آفتابگردان همبستگی مثبتی با تعداد روز تا

تجزیه علیّت

رسیدگی ،ارتفاع بوته ،قطر طبق و وزن صد دانه نشان داد.

بهمنظور درک بهتر روابط علت و معلولی صفات ،تجزیه

همچنین مارینکویچ ( )5336اظهار نمود که همبستگی بین قطر

علیّت بر روی صفات وارد شده به مدل رگرسیون گام به گام

طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن صد دانه و عملکرد دانه مثبت و

صورت پذیرفت و نتایج حاصل از آن در جدول  1آورده شد.

بسیار معنیدار میباشد .رازی و آساد ( )6224هیچگونه

در این تجزیه عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته در برابر

همبستگی قابل تشخیص بین درصد روغن و صفات عملکرد

صفات عرض بذر ،طول بذر و قطر ساقه بهعنوان متغیرهای

دانه ،روز تا گلدهی ،روز تا رسیدگی ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه،

مستقل بهمنظور تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از

قطر طبق ،تعداد برگ و وزن صد دانه پیدا نکردند و بیان

این متغیرها با متغیر وابسته قرار داده شد .بر اساس نتایج حاصل

داشتند که درصد روغن تنها با مغز دانه همبستگی داشت.

از تجزیه علیّت ،صفت عرض بذر ( )r=2/159دارای بیشترین
اثر مستقیم مثبت و افزاینده بر روی عملکرد دانه بود ،همچنین

تجزیه رگرسیون گام به گام

بر مبنای نتایج حاصل از همبستگی صفات بیشترین همبستگی

در تجزیه رگرسیونی گام به گام عملکرد بهعنوان متغیر وابسته

( )r=2/969را با صفت عملکرد دانه داشت و نیز اولین صفتی

در مقابل سایر صفات در نظر گرفته شد (جدول  .)4بر اساس

بود که وارد مدل رگرسیونی شد .صفات طول بذر ()r=2/464

نتایج به دست آمده سه صفت وارد مدل رگرسیونی شد که به

و قطر ساقه ( )r=2/611به ترتیب دارای اثرات مستقیم مثبت

ترتیب عبارت از عرض بذر ،طول بذر و وزن صد دانه بودند.

بعد از صفت عرض بذر میباشد که منطبق با نتایج حاصل از

این سه صفت وارد شده به مدل رگرسیون در نهایت  99درصد

رگرسیون گام به گام است .صفت عرض بذر از طریق صفت

از تغییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه نمودند .با توجه به

طول بذر ،صفت طول بذر از طریق عرض بذر و قطر ساقه نیز

جدول  9صفت عرض بذر اولین صفتی بود که وارد مدل

از طریق عرض بذر بیشترین تأثیر غیر مستقیم و مثبت را بر

رگرسیونی شد و به تنهایی  21درصد از تغییرات عملکرد دانه

عملکرد دانه داشتند و باالترین اثر غیر مستقیم مربوط به صفات

را توجیه کرد پس از آن طول بذر و وزن صد دانه به ترتیب

عرض بذر و طول بذر بود که بهبود هر یک باعث بهبود صفت

دومین و سومین صفتی بودند که وارد مدل گردیدند و

دیگر میشود .در نهایت از این پژوهش چنین میتوان برداشت

توانستند  59و  1درصد از تغییرات مربوط به عملکرد را توجیه

کرد که صفات عرض بذر ،طول بذر و قطر ساقه مهمترین

کنند .نتایج به دست آمده بر اساس مدل رگرسیونی تا حدودی

صفات تأثیرگذار بر عملکرد دانه ژنوتیپهای آفتابگردان بوده

با نتایج حاصل از همبستگی ساده صفات شباهت داشت و تنها

است و در برنامههای گزینش و انتخاب برای عملکرد دانه

تفاوت آنها در ترتیب اثرگذاری صفات بر عملکرد دانه بود،

دارای اهمیت ویژهای میباشند.

این موضوع بدین مفهوم است که نتایج حاصل از همبستگی
ساده صفات به تنهایی در توجیه روابط بین صفات و عملکرد
دانه نمیتواند مؤثر باشد.
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 ضرایب همبستگی ساده صفات مهم زراعی در ژنوتیپهای آفتابگردان-9 جدول
Table 3- Simple correlation coefficients agronomic important traits in Sunflower genotypes
عملکرد دانه
ارتفاع بوته
طول بذر
عرض برگ
طول برگ
عرض بذر
قطر ساقه
Seed yield

ارتفاع بوته
Plant height

قطر ساقه
Stem diameter

طول بذر
Seed length

عرض برگ
Leaf width

طول برگ
Leaf length

عرض بذر
Seed width

قطر بذر
Seed diameter

وزن صد دانه
Seed weight

Plant height

Stem diameter

Seed length

Leaf width

Leaf length

Seed width

قطر بذر
Seed diameter

0.284ⁿˢ
0.474ⁿˢ

0.373ⁿˢ

0.760٭٭

0.150ⁿˢ

0.166ⁿˢ

0.398ⁿˢ

0.465ⁿˢ

0.633٭

0.361ⁿˢ

0.353ⁿˢ

0.507ⁿˢ

0.554ⁿˢ

0.338ⁿˢ

0.981٭٭

0.823٭٭

0.095ⁿˢ

0.245ⁿˢ

0.559ⁿˢ

0.251ⁿˢ

0.231ⁿˢ

0.823٭٭

0.305ⁿˢ

0.530ⁿˢ

0.476ⁿˢ

0.365ⁿˢ

0.333ⁿˢ

0.867٭٭

0.801٭٭

0.450٭٭

0.496ⁿˢ

0.722ⁿˢ

0.678٭٭

0.658٭

0.684٭

0.686٭

. درصد و غیر معنیدار5  و1  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
ns, *, **: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در ژنوتیپهای آفتابگردان-4 جدول
Table 4- Results of stepwise regression analysis in sunflower genotypes
صفات
Traits
عرض بذر
Seed width
طول بذر
Seed length
قطر ساقه
Stem diameter

R2

R2partial

F

0.67

0.67

21.12٭٭

0.80

0.13

6.15٭

0.88

0.07

4.82ns

. درصد و غیر معنیدار5  و1  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
ns, *, **: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

11

بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات زراعی از طریق تجزیه مسیر و ...
جدول  -1نتایج تجزیه علیّت صفات در ژنوتیپهای آفتابگردان
Table 5- Results of path analysis in sunflower genotypes
همبستگی کل

قطر ساقه

طول بذر

عرض بذر

صفات

Total correlation

Stem diameter

Seed length

Seed width

0.823

0.067

0.237

0.518

Traits
عرض بذر

0.76

0.046

0.424

0.289

0.474

0.277

0.07

0.127

0.344

Seed width
طول بذر
Seed length
قطر ساقه
Stem diameter
اثرات باقیمانده
Residual effects

اعدادی که زیر آنها خط کشیده شده است نشاندهنده اثرات مستقیم میباشد.

تجزیه به عاملها

عاملی باال برای صفات قطر ساقه ،قطر بذر و عرض بذر بود و

در جدول  2نتایج تجزیه به عاملها در ژنوتیپهای آفتابگردان

عامل قطر نامگذاری شد .با در نظر گرفتن درصد واریانس

ارائه شده است و واریانس هر عامل بر حسب درصد که

توجیه شده توسط عاملها در ژنوتیپهای آفتابگردان ،چنین

نشاندهنده اهمیت آن در تفسیر تغییرات کلی دادهها است بیان

برداشت میشود که با تقویت صفات درونی عاملهای اول و

شد .در این جدول واریانس مشترک بهمنظور بیان میزان تبیین

دوم ،عملکرد دانه در واحد سطح را میتوان بهبود بخشید .بر

واریانس هر صفت توسط عاملها ،ارائه شده است .در این

اساس نتایج حاصل از تجزیه عاملی بر روی لوبیای دیم که

تجزیه سه عامل مستقل از هم در مجموع  11درصد از تغییرات

بهوسیله دنیس و آدامز انجام شد ،در مجموع  13/23درصد از

دادهها را توجیه نمودند .عامل اول  91/1درصد از کل

واریانس جامعه توسط سه عامل مستقل توجیه گردید ( Denis

واریانس دادهها را توجیه نمود و دارای مقدار ویژه برابر با

 .)and Adams, 1978همچنین زینالی و همکاران ( )6221با

 9/111بود .این عامل شامل ضرایب عاملی مثبت و باال برای

مطالعهای که بر روی  61هیبرید ذرت دانهای انجام دادند61 ،

عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،طول برگ و عرض برگ بود

صفت را اندازهگیری کردند و با انجام تجزیه عاملی از طریق

بنابراین این عامل عملکرد دانه نامیده شد .عامل دوم با ریشه

تجزیه به مؤلفههای اصلی و چرخش وریمکس ،نشان دادند

مشخصه  6/229و  65درصد از واریانس تغییرات ،شامل

که هفت عامل مستقل در مجموع  13/1درصد از تغییرات

ضرایب عاملی باال برای صفات طول بذر و وزن صد دانه بود و

دادهها را تبیین کردند.

عامل مشخصات بذر نامیده شد .عامل سوم با توجیه 59/4
درصد از واریانس کل و ریشه مشخصه  5/946شامل ضرایب
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 نتایج حاصل از تجزیه به عاملها در ژنوتیپهای آفتابگردان-2 جدول
Table 6- Results of factors analysis in sunflower genotypes
صفات

درجه اشتراک

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

Traits
عملکرد دانه

Degree of subscription

First factor

Second factor

Third factor

0.458

0.582

-0.203

0.280

0.721

0.598

-0.603

-0.005

0.869

0.927

-0.018

-0.101

0.853

0.897

-0.021

-0.219

0.727

-0.110

0.839

0.108

0.911

0.343

0.845

0.283

0.896

0.420

-0.097

-0.843

Seed diameter

0.830

-0.052

0.594

0.689

عرض بذر

0.847

0.100

0.147

0.903

3.557

2.608

1.342

35.5

26.0

13.4

35.5

61.6

75.0

Seed yield
ارتفاع بوته
Plant height
طول برگ
Leaf length
عرض برگ
Leaf width
طول بذر
Seed length
وزن صد دانه
100 Seed weight
قطر ساقه
Stem diameter
قطر بذر

Seed width
مقادیر ویژه
Eigen value
)واریانس نسبی (درصد
Proportion variance (%)
)واریانس تجمعی (درصد
Cumulative variance (%)
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Abstract
This study carried out to examine the relationships between effective traits and yield in 12 sunflower
varieties. A randomized complete block design with three replications was used. Results of simple
correlation showed that seed width, seed diameter, seed length and hundred grain weight correlations with
kernel yield were significant at the 1 percent probability level. In stepwise regression analysis, seed width
was the first trait entered in the model and explained approximately 67 percent of the total yield changes.
Seed length and diameter of stem entered to the model after the seed width trait and a total of 88 percent
total yield variation was explained. The characters entered into the regression model were used for path
analysis to identify direct and indirect effects of traits on grain yield and their proportion of effect. The
results showed that seed width, seed length and stem diameter had the most direct and positive effect on
the yield, respectively. In this study, three independent factors encompassed 75 percent of the total
variation. The first factor with 35.5 percent of the variance was mostly influenced by grain yield, plant
height, leaf length and leaf width which was named the grain yield. The second factor with 26 percent of
the total variation was mostly represented seed length and seed weight and named seed features. The third
factor was highly affected by stem diameter, seed diameter and seed width with 13.4 percent of variance
explained and was named the plant diameter.
Keywords: Correlation, Path analysis, Sunflower, Yield.
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