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طبیعیدر شرایط از طریق تجزیه الین در تسترهاي آفتابگردانپذیري الینترکیبارزیابی 
و تنش خشکی

3زادهسمیع... احبیبو2پور، علیرضا نبی1سمانه عارفی

چکیده
41با استفاده از تنش خشکی، تحقیقیدر شرایط نرمال آبی وهاي آفتابگردان پذیري الینمنظور برآورد قابلیت ترکیببه

هاي کامل تصادفی با طرح بلوكقالبدرهااز آنهیبرید حاصل26دو والد مادري و ،والد پدري13شامل،ژنوتیپ آفتابگردان
اثر تنش خشکی،مرکبتجزیه واریانس نتایج بر اساس . دشاجراو بدون تنش خشکی خشکی در دو محیط تنش سه تکرار

میانگین مربعات والدین در مقابل تجزیه واریانس براي صفات مختلف نشان داد که اثر تیمار، . روي تظاهر صفات داشتداريمعنی
ها در شرایط بدون تنش ثر الینا. دار شدمعنییط محدر هر دو صفات اکثربراي اثر تسترهاو نیزهااثر تالقی،اثر والدین،تالقی

تفاوت وجود دار شد که بیانگر صفات معنیاکثر و در شرایط تنش براي براي صفات روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه
تستر در شرایط بدون تنش فقط در مورد صفت وزن هزار ×اثرات متقابل الین . هاستپذیري عمومی الیندار بین ترکیبمعنی

ارزیابی بر اساس.بوددار معنیطول دوره گلدهی، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغنبرايدر شرایط تنش دانه و
CMSbهیبریدوCMS19، تستر هاپذیريترکیب × R7 تعییندر هر دو شرایطو هیبریدترین الینبه عنوان مناسببه ترتیب
. شدند

خشکیتنش، پذیري، وراثتغالبیتاریانسو،واریانس افزایشی، پذیريترکیب: هاي کلیديواژه

مقدمه
با شرایط وسیعسازگاريدلیلبهآفتابگردان

- 40(روغنزیادمقداربودنداراومختلف آب و هوایی 
به دنیاروغنیدانهگیاهانترینمهمیکی از )درصد50

این بودنافشاندگرگردهبهتوجهبا).23(رودمیشمار 
ترین روش اصالحی آن به مهمهیبریدارقامتولیدگیاه،

ي ارقام باالعملکردبهتوجهباکه)25(رودشمار می
خصوصیات زراعی و از نظرمزرعهیکنواختیوهیبرید

).22(بسیار موفق نیز بوده استگیرسیدیکنواختی در
نزوالت آسمانی و همچنین پراکنش نامناسب بودنکم

عوامل کاهش ترین مهمآن در طول دوره رشد یکی از 
و یافتن ارقام ).14(عملکرد آفتابگردان در ایران است

تواند راه حلبه تنش خشکی میهیبریدهاي متحمل
کاهش تلفات محصول در اثر تنش خشکی براي یمناسب
موثر در تحمل که خود مستلزم شناخت صفات ،باشد

.استنهانحوه توارث آتعیین و خشکی 
، هاي متحمل به تنشتهیه هیبریددرگام نخسین

و پذیريانتخاب صحیح والدین بر اساس تعیین ترکیب
که باشد میصفات موثر در تحمل تنش نوع اثرات ژنی 

گیرد هاي ژنتیکی صورت میبا استفاده از طرحمعموالً 
، "الین در تستر"در یک طرح ژنتیکی مانند ).11(

گیري اندازهاز طریق ) GCA(پذیري عمومی ترکیب
اي از ترکیبات مجموعهیک الین درعملکردمتوسط 

گیري شده و اثر افزایشی ژن را اندازههیبریدي تعیین 
) SCA(پذیري خصوصی و در مقابل ترکیبنمایدمی

رکیب هیبریدي عملکرد دو الین خالص در یک تبیانگر
کندیـی مـابـزایشی ژن را ارزیـر افـغیاترـو اثاست

)5،12.(
تنش و بدون تنش نتایج تحقیقاتی که در دو محیط

که موید آن استاند، انجام شدهروي آفتابگردان خشکی 
نشان منفی بیشتر صفات به تنش خشکی واکنش 

براي مثال، تنش خشکی باعث ).2،6،15(دهند می
شده کاهش وزن هزار دانه، قطر طبق و عملکرد دانه

پتانسیلهمچنین، تنش خشکی از تظاهر . )6،26(است 
صفات ممانعت به عمل آورده و برخالف حالت نرمال 

اختالف در حالت تنش از نظر بیشتر صفات آبی، 
).17(شود داري بین هیبریدها مشاهده نمیمعنی

هاي پذیريبیشتر تحقیقات انجام شده، ترکیبدر
ها و داري براي الینعمومی و خصوصی معنی

براي صفات مختلفی نظیر روز هاهیبریدهاي حاصل از آن
دهی، ارتفاع بوته، وزن هزار تا رسیدگی، طول مدت گل

دانه، قطر ساقه، قطر طبق، عملکرد دانه و عملکرد روغن 
هر چند که زمینه ). 1،8،9،15،16(به دست آمده است 

توجهی بر هاي مورد بررسی تاثیر قابلژنتیکی ژنوتیپ
براي صفات ،در برخی گزارشات. برآوردهاي ژنتیکی دارد

ارتفاع بوته و قطر طبق، ،وزن هزار دانه، عملکرد دانه

ارشد و دانشیار، دانشگاه گیالنکارشناس-3و 1
)ali_reza_54@yahoo.com: نویسنده مسوول(،معاونت مازندران-موسسه تحقیقات برنج کشور،استادیار-2
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براي صفات مختلفی نظیر روز هاهیبریدهاي حاصل از آن
دهی، ارتفاع بوته، وزن هزار تا رسیدگی، طول مدت گل

دانه، قطر ساقه، قطر طبق، عملکرد دانه و عملکرد روغن 
هر چند که زمینه ). 1،8،9،15،16(به دست آمده است 

توجهی بر هاي مورد بررسی تاثیر قابلژنتیکی ژنوتیپ
براي صفات ،در برخی گزارشات. برآوردهاي ژنتیکی دارد

ارتفاع بوته و قطر طبق، ،وزن هزار دانه، عملکرد دانه

ارشد و دانشیار، دانشگاه گیالنکارشناس-3و 1
)ali_reza_54@yahoo.com: نویسنده مسوول(،معاونت مازندران-موسسه تحقیقات برنج کشور،استادیار-2

7/3/92: تاریخ پذیرش25/9/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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اهمیت اثر غیرافزایشی بیشتر از اثر افزایشی به دست 
و در برخی دیگر براي)1،4،9،14،15،19،24(آمده 
وزن هزار دانه، ارتفاع دهی و رسیدگی، روز تا گلصفات

اهمیت اثر افزایشی بیشتر از اثر بوته و قطر طبق 
گروهی نیز ). 18،19،22(غیرافزایشی برآورد شده است 

قطر طبق، اهمیت اثر افزایشی و غالبیت را براي صفات 
و عملکرد روغن وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، عملکرد دانه

، پژوهشی دیگردر . )18،22(اند یکسان گزارش نموده
پذیري عمومی و هاي ترکیبهیچ یک از واریانس

دار نشد خصوصی براي قطر طبق و وزن هزار دانه معنی
)9 .(

13الین نرعقیم و 2تحقیق حاضر با استفاده از 
برگرداننده باروري آفتابگردان و هیبریدهاي حاصل الین 

در دو محیط تنش خشکی و بدون تنش اجرا شد آنهااز 
هاي عمومی و خصوصی، اثرات ژنی، پذیريتا ترکیب
ها، تسترها و ترکیب الین در تستر در کنترل سهم الین

همچنین . ات مهم زراعی برآورد گرددبرخی از صف
هاي حاصل به تنش ها و هیبریدارزیابی تحمل الین

خشکی و شناسایی ارقام متحمل از نظر صفات مورد نظر 
.از اهداف دیگر این تحقیق بوده است

هامواد و روش
هاي ممکن بین تالقیهمه ، 1384در سال زراعی 

آفتابگردان الین نرعقیمدو الین برگرداننده باروري و 13
CMS19ترکیب . )1جدول (انجام شد  × R11 همان

پیشتر توسط موسسه باشد کههیبرید آذرگل می
در . اصالح و تهیه نهال و بذر معرفی شده استتحقیقات

والدینهیبرید حاصل به همراه 26، 1385سال زراعی 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در طرح بلوكقالب در 
شرایط آبیاري کامل و آبیاري محدود شده در مزرعهدو

تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
بخش مزرعه به دو . مورد بررسی قرار گرفتند) کرج(

مجزا شامل بخش مربوط به تنش خشکی و بخش نرمال 
آبی تقسیم و به منظور جلوگیري از نفوذ آب از بخش 

ها متر بین آن21د آبی به بخش خشکی مسافتی حدو
. لحاظ شد

*هاي مورد استفادهالینلیست -1جدول 
نام اصلیکد
R1RHA-F81-58
R2RHA-F81-52
R3RHA-F81-74
R4RHA-F81-25
R5RHA-F81-44
R6RHA-F81-45
R7RHA-F81-65
R8R-1003
R9R-14

R10R-232
R11R-43
R12R-82
R13R-256

CMS19CMS19
CMSbCMS-b1

.باشندهاي نرعقیم میالینهاي برگرداننده باروري بوده و دو الین آخر مربوط به الینR13تا R1کدهاي : *

واولیه تهیه زمین شامل شخم، دیسکعملیات 
انجام و خاك مزرعه با جهت تسطیح زمین کشیماله
وکش ترفالن با غلظت دو لیتر در هکتار تیمار شد علف
و 150ترتیب با مقادیر هاي فسفات آمونیوم و اوره بهکود

کیلوگرم در هکتار به وسیله دیسک سبک با خاك 100
. مخلوط شدند

65کشت به صورت جوي و پشته با فاصله ردیف 
. متر انجام شدسانتی25ها متر و فاصله بین بوتهسانتی

در اوایل دوره . متري بود5/5ردیف 4هر کرت شامل 
متر میلی60بر اساس رویشی، آبیاري در هر دو محیط 

مرحله شش ازانجام شد، ولی تبخیر از تشتک تبخیر
60بر اساس ر محیط آبی الی هشت برگی، آبیاري د

180پس از و در محیط خشکی متر تبخیرمیلی
.صورت پذیرفتمتر تبخیر از تشتک تبخیرمیلی

برداري یادداشتدر طول دوره رویش به منظور
پنج بوته نرمال به طور تصادفی از هر کرت صفات، 

از زمان سبز شدن تا صفات برداري انتخاب و یادداشت
گیري صفات مورد اندازه. زمان رسیدن انجام گرفت

شامل تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره گلدهی، قطر 
، ارتفاع بوته )مترسانتی(، قطر طبق )مترمیلی(ساقه 

و عملکرد ) کیلوگرم در هکتار(، عملکرد دانه )مترسانتی(
زراعی در پایان فصل. بودند) کیلوگرم در هکتار(روغن 

برداشت و ها پس از حذف حاشیههاي هر کرت طبقکل 
اي از هر یک از توزین و محاسبه عملکرد، نمونهپس از 

تیمارها جهت تعیین درصد روغن به آزمایشگاه بخش
موسسه تحقیقات اصالح بذر هاي روغنی دانهتحقیقات

.ارسال گردیدکرج 
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عمومی و خصوصی هايپذیريجهت تعیین ترکیب
تجزیه .شداستفاده ) 13(تجزیه الین در تستر ها ازالین

SASافزار ها با استفاده از نرمواریانس و مقایسه میانگین

.انجام گرفت

نتایج و بحث
براي صفات ) 2جدول (تجزیه واریانس مرکبنتایج 

روز تا صفاترويتنش خشکی مختلف نشان داد که اثر
، قطر طبق، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه رسیدگی

محیط براي صفات ×ژنوتیپاثر متقابل . دار بودمعنی
دار دهی، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه معنیطول دوره گل

دار شدن اثر معنی. دار شدو براي بقیه صفات غیرمعنی
متقابل براي یک صفت به این مفهوم است که صفت 

قرار گرفته ولی تنش خشکیمذکور تحت تأثیر تغییر 
این . ها یکسان نبوده استژنوتیپبر تنشمیزان تاثیر 

.در توافق است)2(علوي و همکاران نتایجبا ها یافته
براي کلیه صفات مورد مطالعه ژنوتیپمیانگین مربعات 

اي تنوع قابل مالحظهدهنده وجودنشاندار شد که معنی
هاي مورد مطالعه از نظر صفات مختلف در ژنوتیپبین 

مشابه این نتیجه را . باشدمیهر دو شرایط رطوبتی 
.ندانیز گزارش کرده) 2(علوي و همکاران 

براي کلیه ژنوتیپدار شدن اثر با توجه به معنی
تستر انجام گرفت ×ها تجزیه الین صفات، براي همه آن

در میانگین مربعات والدین در مقابل تالقی ).3جدول (
در شرایط بدون تنش شرایط تنش براي همه صفات و 

دهیبراي همه صفات به جز صفت طول دوره گل
دار شد که گویاي وجود هتروزیس در این صفات معنی

نیز )14(خانی و همکاران مشابه این نتیجه را. باشدمی
.دانگزارش کرده

شود که اثر والدین به ، دیده می3با توجه به جدول 
و عملکرد روغن، در هر دو جز براي صفات عملکرد دانه

دار شرایط تنش و بدون تنش براي بقیه صفات معنی
نیز گزارش کردند که اثر )14(خانی و همکاران .شد

والدین براي صفت عملکرد دانه در هیچکدام از دو 
دار نشد، در حالی که این اثر براي صفت شرایط معنی

ها اثر تالقی. دار بودوزن هزار دانه در هر دو شرایط معنی
دهنده وجود دار شد که نشانمعنیبراي کلیه صفات 

تنوع ژنتیکی کافی بین هیبریدها از نظر صفات فوق 
ها براي صفات تعداد روز تا تالقیداري اثر معنی.باشدمی
ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در دهی و رسیدگی، گل

در )21(زاد و فرخی رضاییشرایط نرمال آبی با نتایج
براي صفت هاتالقین اثر دار شدتوافق است، اما معنی

عملکرد دانه در دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی با 

این امر . همخوانی ندارد) 14(خانی و همکاران نتایج 
ها و نیز سطوح تواند ناشی از متفاوت بودن ژنوتیپمی

دار تنش بکار برده شده در دو آزمایش باشد که معنی
.شده استها در تحقیق حاضر را سبب شدن اثر تالقی
ها، ها به اجزاي خود شامل اثر الینتالقیبا تجزیه اثر 

ها در که اثر الینتستر معلوم شد × تسترها و الین 
شرایط بدون تنش براي صفات روز تا رسیدگی، ارتفاع 
بوته و عملکرد دانه و در شرایط تنش براي صفات روز تا 

زار قطر طبق، ارتفاع بوته و وزن هقطر ساقه،رسیدگی، 
دار بین دار بود که بیانگر تفاوت معنیدانه معنی

ها و نیز نقش اثرات افزایشی پذیري عمومی الینترکیب
ها دار نبودن اثر الینمعنی. باشددر کنترل این صفات می

براي صفت عملکرد دانه در شرایط تنش و براي صفت 
خانی و وزن هزار دانه در شرایط بدون تنش با نتایج 

.مطابقت دارد) 14(همکاران
میانگین مربعات تسترها براي همه صفات در شرایط 

دار و در شرایط تنش نیز به جز صفات بدون تنش معنی
دهی و عملکرد روغن، براي بقیه صفات طول دوره گل

دار بودن اثر تسترها براي صفت معنی. دار شدمعنی
مطابقت ) 14(خانی و همکاران عملکرد دانه با گزارشات

.دارد
تستر در شرایط نرمال جز در ×اثرات متقابل الین 

دار مورد صفت وزن هزار دانه براي دیگر صفات معنی
نبوده است، در حالی که در شرایط تنش این اثر متقابل 

دهی، ارتفاع بوته، عملکرد براي صفات طول دوره گل
ه دهنددار شده است که نشاندانه و عملکرد روغن معنی

پذیري خصوصی والدین براي در ترکیبدارتفاوت معنی
×دار نبودن اثرات متقابل الین معنی. باشداین صفات می

تستر براي صفت عملکرد دانه در شرایط بدون تنش 
داري بین پذیري خصوصی معنینشان داد که ترکیب

این . والدین از نظر صفت عملکرد دانه وجود ندارد
پی نیکو) 14(نی و همکاران خاموضوع با گزارشات 

.مطابقت دارد)16(
ها و پذیري عمومی الینبررسی مقدار ترکیب

دهد که نشان می) 4جدول (تسترهاي مورد مطالعه 
در شرایط R3در شرایط بدون تنش و الین R11الین 

در شرایط بدون تنش و تنش CMS19تنش و تستر 
را براي صفت GCAدار بیشترین مقدار مثبت و معنی

در این بین تستر . دهی دارا بودندطول دوره گل
CMS19 در هر دو شرایط از میزانGCA باالیی

عنوان بهترین الین در مورد این صفت برخوردار بوده و به
.شناخته شد
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نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف در آفتابگردان در شرایط تنش و بدون تنش بر اساس طرح تالقی الین در تستر-3جدول

درجه منبع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات صفات مورد بررسی
)مترسانتی(قطر طبق )مترمیلی(قطر ساقه روز روز تا رسیدگیدهیطول دوره گل

SNSSNSSNSSNS

76/6ns75/2ns63/7ns91/4**13/14**50/41**28/21**45/40**2تکرار
65/53**64/41**17/13**01/11**42/13**94/13**51/4**38/4**40تیمار

76/27**44/21**02/9**97/6**10/10**48/10**07/5**87/3**14والدین
91/8**79/10**15/4**41/4**33/7**73/8**33/4**52/4**25هاتالقی
12ns46/3ns66/3**02/11*32/10*86/5ns22/4*68/13ns87/5الین
1ns55/17*51/20**04/61**13/27*96/14**82/31**42/54**06/92تستر

50/4ns65/3ns09/2ns68/2ns92/1ns78/1ns36/3ns03/5**12الین در تستر
19/8ns57/1**65/192**39/212**85/216**29/296**57/1023**90/1534**1والدین در مقابل تالقی

8006/196/151/297/298/166/112/383/2خطا
S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.%

صفات مختلف در آفتابگردان در شرایط تنش و بدون تنش خشکیواریانس مرکبتجزیه -2جدول 
)صفات مورد بررسیMS(میانگین مربعات 

درجه منبع تغییرات
آزادي

طول دوره 
دهیگل

روز تا 
رسیدگی

قطر ساقه
)مترمیلی(

قطر طبق
)مترسانتی(

ارتفاع بوته
)مترسانتی(

وزن هزار دانه 
)گرم(

درکرتعملکرد دانه 
)گرم در واحد سطح(

عملکرد روغن
)گرم در واحد سطح(

1ns67/7**49/979ns55/65*01/314**87/8051*47/3456ns39/708031ns76/24274محیط
474/411/615/2706/3083/30606/17911/13534123/36948تکرار درون محیط

44/16129**72/251839**89/1141**83/2700**49/90**93/22**57/24**64/6**40ژنوتیپ
27/2ns79/2ns24/1ns08/4**97/218**41/55ns14/18445ns61/2169*40محیط×ژنوتیپ 

16041/174/281/197/200/4666/2430/1643752/1917اشتباه آزمایشی
98/2239/189/1093/1034/565/966/292/20%)(ضریب تغییرات 

ns ،* 1و % 5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.%

ارزیابی ترکیب
پذیري الین

هاي آفتابگردان از طریق تجزیه الین در تستر در شرایط طبیعی و 
..

.............................
..........................

................
.......

......
.........
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)3ادامه جدول (

منبع تغییرات
درجه 
آزادي

میانگین مربعات صفات مورد بررسی
)kg/ha(عملکرد روغن )kg/ha(عملکرد دانه )گرم(وزن هزار دانه )مترسانتی(ارتفاع بوته 

SNSSNSSNSSNS

52/33950**82/14925**55501*215181**89/267**97/92*34/402**48/211**2تکرار
05/7739**87/6965**152532**117525**43/691**53/520**72/1674**62/1326**40تیمار

62/492ns23567ns21544ns63/1332ns54/1373**32/423**37/620**90/658**14والدین
82/2236**32/3314**53653**52207**09/435**16/364**45/800**66/745**25هاتالقی
45/329ns16/236ns44024*60815ns81/3276ns97/2227*16/649*18/914*12الین
522317ns09/7304**60/10624**286103*61/6142**68/4164**07/10488**12/3947**1تستر

55/338ns76/75ns73/99**34/155*37196ns16195**25/3005ns68/1546**12الین در تستر
18/234404**14/167052**4790922**3088796**91/10160**48/5544**52/34498**99/25866**1والدین در مقابل تالقی

8054/3711/5289/7956/24186321412131/90771/1099خطا
S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.%

تستر×الینتالقیطرحاساسبردر شرایط تنش و بدون تنشتسترهاوهاالین)GCA(عمومیپذیريترکیببرآورد-4جدول 

منبع تغییرات
Traitsصفات مورد بررسی 

قطر ساقهروز تا رسیدگیدهیطول دوره گل
)مترمیلی(

قطر طبق
)مترسانتی(

ارتفاع بوته
)مترسانتی(

وزن هزار دانه
)گرم(

عملکرد دانه
)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد روغن
)کیلوگرم در هکتار(

SNSSSSNSSNSSNSSNSSNSSNS
1Rns01/0-ns24/0ns91/0-ns12/0-ns59/0ns76/0ns11/0ns58/0-**01/18-**12/21-ns79/3**17/10ns70/79**34/191ns65/15ns30/19
2Rns68/0-ns09/0-ns09/1**38/2ns09/0ns28/0-ns07/1ns20/0-**81/13**31/16ns52/6ns00/2ns86/39-**08/133-ns36/8-ns24/19-
3R**82/1ns74/0**58/2 -ns45/0-ns78/0-ns38/0-*44/1-ns38/0*1/6-**32/8 -**93/10-**71/9 -ns93/65-ns23/66-ns32/5-ns88/14-
4Rns35/0-ns09/1-ns08/0-ns12/1-ns48/0-ns32/0-ns20/0-ns23/1-**27/12ns22/0-ns47/1-ns38/0ns53/14ns64/60ns12/5-ns44/16
5Rns68/0-ns09/0-ns92/0ns12/0-ns87/0-ns24/0-ns33/0-ns62/0**03/24**62/18**06/11-**15/10-ns57/84-**63/138-ns45/9-*19/27-
6Rns18/0-ns26/0-ns08/0-*45/1-ns51/0-ns23/0ns98/0-ns32/0-**76/9 -ns20/4-ns95/5**66/6ns73/15ns43/88ns95/9ns41/19
7R**15/1ns92/0-ns09/1ns28/0-*42/1**59/1ns19/1ns05/1**81/16-*45/6-ns90/2**47/6*16/129ns69/72**6/46ns17/8
8Rns18/0-ns91/0**59/2**05/3ns31/0-ns98/0-ns25/1ns98/0-ns00/2ns13/3-ns32/2-ns84/2-ns67/16ns45/33-ns32/1-ns71/8
9Rns35/0-*26/1-**58/1 -ns78/0-ns59/0ns09/0ns02/0-ns17/0-**16/16-**85/10ns07/6**12/7ns58/30ns32/94ns58/11-ns52/13

10Rns35/0-ns09/0-ns09/1ns28/0-**94/1ns89/0**39/3**45/2**78/8ns75/3**23/12ns48/1**08/173ns12/77**26/46ns85/23
11Rns65/0*41/1ns58/0-ns05/0ns00/1ns32/0ns27/0ns74/0-**41/15ns31/5ns72/3ns36/0 -ns28/25-ns75/35-ns77/7-ns58/3-
12Rns68/0-ns41/0ns24/0-ns12/1-**99/1 -ns06/0**09/4 -ns38/0**90/10-ns25/2-**97/17-**20/7 -**85/161-ns41/19-**01/55-ns05/12-
13Rns18/0-ns08/0ns74/0-ns22/0ns71/0-**74/1 -ns21/0-ns65/0-ns45/1**15/9 -ns58/2*03/4-ns96/81-**80/157-ns55/14-*46/32-

S.E42/057/065/070/057/053/072/069/050/295/265/302/273/5551/4830/1254/13هاالین
S.E(gi-gj)59/081/091/000/181/074/002/197/054/317/416/586/281/7861/6839/1715/19

CMS 19**47/0*51/0**88/0*59/0*46/0**64/0**90/0**09/1**12/8**05/12**18/8**11/9**83/61**63/87*94/9*67/11
CMS B**47/0 -*51/0-**88/0 -*59/0-*46/0-**64/0 -**90/0 -**09/1 -**12/8 -**05/12-**18/8 -**11/9 -**83/61-**63/87-*94/9-*67/11-

S.E16/022/025/028/023/021/028/027/098/016/143/179/086/2103/1982/431/5تسترها
S.E(gi-gj)23/032/036/039/032/029/040/038/039/163/102/212/191/3091/2682/651/7

S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح نیدار و معبه ترتیب غیرمعنی: **و.%
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)3ادامه جدول (

منبع تغییرات
درجه 
آزادي

میانگین مربعات صفات مورد بررسی
)kg/ha(عملکرد روغن )kg/ha(عملکرد دانه )گرم(وزن هزار دانه )مترسانتی(ارتفاع بوته 

SNSSNSSNSSNS

52/33950**82/14925**55501*215181**89/267**97/92*34/402**48/211**2تکرار
05/7739**87/6965**152532**117525**43/691**53/520**72/1674**62/1326**40تیمار

62/492ns23567ns21544ns63/1332ns54/1373**32/423**37/620**90/658**14والدین
82/2236**32/3314**53653**52207**09/435**16/364**45/800**66/745**25هاتالقی
45/329ns16/236ns44024*60815ns81/3276ns97/2227*16/649*18/914*12الین
522317ns09/7304**60/10624**286103*61/6142**68/4164**07/10488**12/3947**1تستر

55/338ns76/75ns73/99**34/155*37196ns16195**25/3005ns68/1546**12الین در تستر
18/234404**14/167052**4790922**3088796**91/10160**48/5544**52/34498**99/25866**1والدین در مقابل تالقی

8054/3711/5289/7956/24186321412131/90771/1099خطا
S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.%

تستر×الینتالقیطرحاساسبردر شرایط تنش و بدون تنشتسترهاوهاالین)GCA(عمومیپذیريترکیببرآورد-4جدول 

منبع تغییرات
Traitsصفات مورد بررسی 

قطر ساقهروز تا رسیدگیدهیطول دوره گل
)مترمیلی(

قطر طبق
)مترسانتی(

ارتفاع بوته
)مترسانتی(

وزن هزار دانه
)گرم(

عملکرد دانه
)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد روغن
)کیلوگرم در هکتار(

SNSSSSNSSNSSNSSNSSNSSNS
1Rns01/0-ns24/0ns91/0-ns12/0-ns59/0ns76/0ns11/0ns58/0-**01/18-**12/21-ns79/3**17/10ns70/79**34/191ns65/15ns30/19
2Rns68/0-ns09/0-ns09/1**38/2ns09/0ns28/0-ns07/1ns20/0-**81/13**31/16ns52/6ns00/2ns86/39-**08/133-ns36/8-ns24/19-
3R**82/1ns74/0**58/2 -ns45/0-ns78/0-ns38/0-*44/1-ns38/0*1/6-**32/8 -**93/10-**71/9 -ns93/65-ns23/66-ns32/5-ns88/14-
4Rns35/0-ns09/1-ns08/0-ns12/1-ns48/0-ns32/0-ns20/0-ns23/1-**27/12ns22/0-ns47/1-ns38/0ns53/14ns64/60ns12/5-ns44/16
5Rns68/0-ns09/0-ns92/0ns12/0-ns87/0-ns24/0-ns33/0-ns62/0**03/24**62/18**06/11-**15/10-ns57/84-**63/138-ns45/9-*19/27-
6Rns18/0-ns26/0-ns08/0-*45/1-ns51/0-ns23/0ns98/0-ns32/0-**76/9 -ns20/4-ns95/5**66/6ns73/15ns43/88ns95/9ns41/19
7R**15/1ns92/0-ns09/1ns28/0-*42/1**59/1ns19/1ns05/1**81/16-*45/6-ns90/2**47/6*16/129ns69/72**6/46ns17/8
8Rns18/0-ns91/0**59/2**05/3ns31/0-ns98/0-ns25/1ns98/0-ns00/2ns13/3-ns32/2-ns84/2-ns67/16ns45/33-ns32/1-ns71/8
9Rns35/0-*26/1-**58/1 -ns78/0-ns59/0ns09/0ns02/0-ns17/0-**16/16-**85/10ns07/6**12/7ns58/30ns32/94ns58/11-ns52/13

10Rns35/0-ns09/0-ns09/1ns28/0-**94/1ns89/0**39/3**45/2**78/8ns75/3**23/12ns48/1**08/173ns12/77**26/46ns85/23
11Rns65/0*41/1ns58/0-ns05/0ns00/1ns32/0ns27/0ns74/0-**41/15ns31/5ns72/3ns36/0 -ns28/25-ns75/35-ns77/7-ns58/3-
12Rns68/0-ns41/0ns24/0-ns12/1-**99/1 -ns06/0**09/4 -ns38/0**90/10-ns25/2-**97/17-**20/7 -**85/161-ns41/19-**01/55-ns05/12-
13Rns18/0-ns08/0ns74/0-ns22/0ns71/0-**74/1 -ns21/0-ns65/0-ns45/1**15/9 -ns58/2*03/4-ns96/81-**80/157-ns55/14-*46/32-

S.E42/057/065/070/057/053/072/069/050/295/265/302/273/5551/4830/1254/13هاالین
S.E(gi-gj)59/081/091/000/181/074/002/197/054/317/416/586/281/7861/6839/1715/19

CMS 19**47/0*51/0**88/0*59/0*46/0**64/0**90/0**09/1**12/8**05/12**18/8**11/9**83/61**63/87*94/9*67/11
CMS B**47/0 -*51/0-**88/0 -*59/0-*46/0-**64/0 -**90/0 -**09/1 -**12/8 -**05/12-**18/8 -**11/9 -**83/61-**63/87-*94/9-*67/11-

S.E16/022/025/028/023/021/028/027/098/016/143/179/086/2103/1982/431/5تسترها
S.E(gi-gj)23/032/036/039/032/029/040/038/039/163/102/212/191/3091/2682/651/7

S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح نیدار و معبه ترتیب غیرمعنی: **و.%
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)3ادامه جدول (

منبع تغییرات
درجه 
آزادي

میانگین مربعات صفات مورد بررسی
)kg/ha(عملکرد روغن )kg/ha(عملکرد دانه )گرم(وزن هزار دانه )مترسانتی(ارتفاع بوته 

SNSSNSSNSSNS

52/33950**82/14925**55501*215181**89/267**97/92*34/402**48/211**2تکرار
05/7739**87/6965**152532**117525**43/691**53/520**72/1674**62/1326**40تیمار

62/492ns23567ns21544ns63/1332ns54/1373**32/423**37/620**90/658**14والدین
82/2236**32/3314**53653**52207**09/435**16/364**45/800**66/745**25هاتالقی
45/329ns16/236ns44024*60815ns81/3276ns97/2227*16/649*18/914*12الین
522317ns09/7304**60/10624**286103*61/6142**68/4164**07/10488**12/3947**1تستر

55/338ns76/75ns73/99**34/155*37196ns16195**25/3005ns68/1546**12الین در تستر
18/234404**14/167052**4790922**3088796**91/10160**48/5544**52/34498**99/25866**1والدین در مقابل تالقی

8054/3711/5289/7956/24186321412131/90771/1099خطا
S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.%

تستر×الینتالقیطرحاساسبردر شرایط تنش و بدون تنشتسترهاوهاالین)GCA(عمومیپذیريترکیببرآورد-4جدول 

منبع تغییرات
Traitsصفات مورد بررسی 

قطر ساقهروز تا رسیدگیدهیطول دوره گل
)مترمیلی(

قطر طبق
)مترسانتی(

ارتفاع بوته
)مترسانتی(

وزن هزار دانه
)گرم(

عملکرد دانه
)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد روغن
)کیلوگرم در هکتار(

SNSSSSNSSNSSNSSNSSNSSNS
1Rns01/0-ns24/0ns91/0-ns12/0-ns59/0ns76/0ns11/0ns58/0-**01/18-**12/21-ns79/3**17/10ns70/79**34/191ns65/15ns30/19
2Rns68/0-ns09/0-ns09/1**38/2ns09/0ns28/0-ns07/1ns20/0-**81/13**31/16ns52/6ns00/2ns86/39-**08/133-ns36/8-ns24/19-
3R**82/1ns74/0**58/2 -ns45/0-ns78/0-ns38/0-*44/1-ns38/0*1/6-**32/8 -**93/10-**71/9 -ns93/65-ns23/66-ns32/5-ns88/14-
4Rns35/0-ns09/1-ns08/0-ns12/1-ns48/0-ns32/0-ns20/0-ns23/1-**27/12ns22/0-ns47/1-ns38/0ns53/14ns64/60ns12/5-ns44/16
5Rns68/0-ns09/0-ns92/0ns12/0-ns87/0-ns24/0-ns33/0-ns62/0**03/24**62/18**06/11-**15/10-ns57/84-**63/138-ns45/9-*19/27-
6Rns18/0-ns26/0-ns08/0-*45/1-ns51/0-ns23/0ns98/0-ns32/0-**76/9 -ns20/4-ns95/5**66/6ns73/15ns43/88ns95/9ns41/19
7R**15/1ns92/0-ns09/1ns28/0-*42/1**59/1ns19/1ns05/1**81/16-*45/6-ns90/2**47/6*16/129ns69/72**6/46ns17/8
8Rns18/0-ns91/0**59/2**05/3ns31/0-ns98/0-ns25/1ns98/0-ns00/2ns13/3-ns32/2-ns84/2-ns67/16ns45/33-ns32/1-ns71/8
9Rns35/0-*26/1-**58/1 -ns78/0-ns59/0ns09/0ns02/0-ns17/0-**16/16-**85/10ns07/6**12/7ns58/30ns32/94ns58/11-ns52/13

10Rns35/0-ns09/0-ns09/1ns28/0-**94/1ns89/0**39/3**45/2**78/8ns75/3**23/12ns48/1**08/173ns12/77**26/46ns85/23
11Rns65/0*41/1ns58/0-ns05/0ns00/1ns32/0ns27/0ns74/0-**41/15ns31/5ns72/3ns36/0 -ns28/25-ns75/35-ns77/7-ns58/3-
12Rns68/0-ns41/0ns24/0-ns12/1-**99/1 -ns06/0**09/4 -ns38/0**90/10-ns25/2-**97/17-**20/7 -**85/161-ns41/19-**01/55-ns05/12-
13Rns18/0-ns08/0ns74/0-ns22/0ns71/0-**74/1 -ns21/0-ns65/0-ns45/1**15/9 -ns58/2*03/4-ns96/81-**80/157-ns55/14-*46/32-

S.E42/057/065/070/057/053/072/069/050/295/265/302/273/5551/4830/1254/13هاالین
S.E(gi-gj)59/081/091/000/181/074/002/197/054/317/416/586/281/7861/6839/1715/19

CMS 19**47/0*51/0**88/0*59/0*46/0**64/0**90/0**09/1**12/8**05/12**18/8**11/9**83/61**63/87*94/9*67/11
CMS B**47/0 -*51/0-**88/0 -*59/0-*46/0-**64/0 -**90/0 -**09/1 -**12/8 -**05/12-**18/8 -**11/9 -**83/61-**63/87-*94/9-*67/11-

S.E16/022/025/028/023/021/028/027/098/016/143/179/086/2103/1982/431/5تسترها
S.E(gi-gj)23/032/036/039/032/029/040/038/039/163/102/212/191/3091/2682/651/7

S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح نیدار و معبه ترتیب غیرمعنی: **و.%
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120.................................................................................هاي آفتابگردان از طریق تجزیه الین در تستر در شرایط طبیعی و پذیري الینارزیابی ترکیب

ها در رابطه با پذیري عمومی الینداري ترکیبمعنی
با دهی در شرایط بدون تنش صفت طول دوره گل

زاد و فرخی و رضایی) 3(گزارشات اندرخور و همکاران 
در شرایط بدون تنش، R7الین .در توافق است) 21(

CMS19در شرایط تنش و تستر R10و R7هاي الین

ه ـاقـدر هر دو شرایط در رابطه با صفت قطر س
ود ـه خـدار را بیـت و معنـمثبGCAرین ـبیشت

ترین مناسبCMS19و تستر R7الین . اختصاص دادند
. ها در هر دو شرایط شناخته شدندپذیرندهترکیب

و تستر R10در مورد صفت قطر طبق، الین 
CMS19 با داشتن بیشترینGCAدار به مثبت و معنی

ها در شرایط تنش و بدون تنش عنوان بهترین الین
پذیري عمومی دار شدن ترکیبمعنی. معرفی شدند

و اندرخور ) 18(ت اورتگون و همکاران ها با گزارشاالین
همخوانی داشته و مخالف نتایج ) 3(و همکاران 

گزارش عباسی و همکاران . بود) 9(گوکسوي و توران 
در CMS19پذیري باالي تستر نیز موید ترکیب) 1(

.مورد صفت قطر طبق در شرایط بدون تنش است
در شرایط R9و R5 ،R2هاي براي ارتفاع بوته، الین

در R10و R5 ،R11 ،R2 ،R4هاي بدون تنش و الین
در هر دو شرایط باالترین CMS19شرایط تنش و تستر 

و R5دار را دارا بودند و الین مثبت و معنیGCAمیزان 
ها در ترین الیندر هر دو شرایط مناسبCMS19تستر 

هاي پذیريمحققین دیگر هم ترکیب. مقابل تنش بودند
هاي آفتابگردان در مورد را براي الینداري عمومی معنی

.)8،18(اند ارتفاع بوته گزارش کرده
و R1 ،R9 ،R6هاي در رابطه با وزن هزاردانه، الین

R7 در شرایط بدون تنش و الینR10 در شرایط تنش و
GCAدر هر دو شرایط بیشترین مقدار CMS19تستر 

در این بین تستر . دار را دارا بودندمثبت و معنی
CMS19 به عنوان بهترین الین براي این صفت در هر

تحقیقات قبلی هم . دو شرایط تشخیص داده شد
داري را در رابطه با هاي عمومی معنیپذیريترکیب

صفت وزن هزار دانه در شرایط بدون تنش گزارش 
. )1،8،18،21(اند کرده

در شرایط بدون R1دانه الین در رابطه با عملکرد
در شرایط تنش و تستر R7و R10هاي تنش و الین

CMS19 در هر دو شرایط باالترین میزانGCA مثبت و
CMS19دار را به خود اختصاص دادند و تستر معنی

دار معنی. ترین الین تشخیص داده شدعنوان مناسببه
عملکرد بودن قابلیت ترکیب عمومی در رابطه با صفت 

) 3،21،24(دانه در شرایط بدون تنش با نتایج قبلی 
عملکردي که در دو محیط مختلف . همخوانی دارد

شود را نباید یک صفت، بلکه باید دو گیري میاندازه

هاي فیزیولوژیک صفت در نظر گرفت، زیرا مکانیسم
هاي الزم براي درگیر تا حدودي متفاوت هستند و ژن

اي متفاوت خواهند محیط تا اندازهتولید عملکرد در دو 
هاي مختلفی در بود و در نتیجه منطقی است که الین

دو محیط براي بهبود عملکرد هیبرید شناسایی شوند 
)5.(

R10و R7هاي در مورد صفت عملکرد روغن، الین

در هر دو شرایط CMS19در شرایط تنش و تستر 
نشان دادند و دار رامثبت و معنیGCAبیشترین مقدار 

دار شدن معنی. شوندافزاینده این صفت محسوب می
ها در شرایط بدون تنش در پذیري عمومی الینترکیب

رابطه با صفت عملکرد روغن در گزارشات گاتو و 
دار شدن و معنی) 1(و عباسی و همکاران ) 8(همکاران 

گزارش شده )3(اندرخور و همکاران تسترها در نتایج 
.است

پذیري بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی ترکیب
به عنوان CMS19عمومی براي تمامی صفات، تستر 

پذیري عمومی در ترین الین براي بررسی ترکیبمناسب
یکی از اهداف این مطالعه . هر دو شرایط ارزیابی شد

مناسب جهت استفاده در هاي مادريانتخاب الین
بنابراین از طریق برآورد .هاي تولید هیبرید بودبرنامه

ها بهترین والدین جهت تولید پذیري عمومی الینترکیب
.هیبریدهاي برتر با ظرفیت عملکرد باال شناسایی شدند

پذیرنده عمومی براي صفت بهترین ترکیبR10الین 
قطر طبق، در هر دو شرایط رطوبتی و براي صفات قطر 

رد روغن در ساقه، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملک
در واقع براي بهبود عملکرد در هر . باشدشرایط تنش می

دو شرایط تنش رطوبتی از طریق افزایش صفت قطر 
استفاده کرد و در شرایط R10توان از الین طبق می

کمبود آب این الین قطر ساقه، وزن هزار دانه، عملکرد 
پذیرنده بهترین ترکیب. بخشددانه و روغن را بهبود می

می براي صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه در عمو
بهترین R7الین . باشدمیR1شرایط بدون تنش الین 

پذیرنده عمومی براي صفات عملکرد دانه و ترکیب
عملکرد روغن در شرایط تنش و براي صفت قطر ساقه 

. باشددر شرایط بدون تنش می
پذیرنده عمومی براي صفتبهترین ترکیبR3الین 

دهی در شرایط تنش بوده و طول دوره طول دوره گل
تستر . گلدهی را در هیبریدها افزایش داده است

CMS19پذیرنده عمومی براي هم بهترین ترکیب
دهی، روز تا رسیدگی، قطر افزایش صفات طول دوره گل

ساقه، قطر طبق، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، وزن هزار دانه 
.باشدشرایط رطوبتی میو عملکرد روغن در هر دو 
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براي هیچکدام از SCAدر بیشتر هیبریدها مقدار 
این نتیجه با . )5جدول (دار نشده استصفات معنی

با توجه به . مطابقت دارد)8(گاتو و همکاران گزارشات 
هیبرید ،)5جدول (پذیري خصوصی نتایج ترکیب

CMSb × R7 دارنده بیشترین به عنوان هیبرید
. براي اکثر صفات مورد بررسی شناخته شدهتروزیس 

تواند پذیري خصوصی این هیبرید میعلت برتري ترکیب
با اثرات افزایشی CMSbناشی از کنار هم قرار گرفتن 

با اثرات افزایشی افزاینده و تولید اثرات R7کاهنده و 
.غالبیت در هیبرید باشد

CMSbکیب تر × R7 براي صفات وزن هزار دانه و
بیشترین مقدار هتروزیس عملکرد روغن در شرایط تنش 

و این در حالی است که در شرایط تنش را دارا بود
براي صفات وزن هزار R7پذیري عمومی الین ترکیب

والد دیگر این هیبرید نیز CMSb. دار استدانه غیرمعنی
بنابراین . باشدمنفی میپذیري عمومی داراي ترکیب

پذیري توان نتیجه گرفت که یک هیبرید با ترکیبمی
تواند از والدینی با قابلیت ترکیب خصوصی خوب می

در واقع یک تکامل خوب ،خوب و یا بد حاصل شود
).8،10(دهد میهاي مطلوب بین والدین را نشانآلل

ها توجهپذیرينکته قابل اهمیت در بررسی ترکیب
به این نکته است که براي انتخاب و معرفی یک هیبرید 

پذیري عمومی و یا هاي ترکیبصرفاً داشتن قابلیت
خصوصی خوب به تنهایی کافی نیست، بلکه در عمل 

و خصوصیات دیگر از قبیل کیفیت دانه (عملکرد هیبرید 
مد نظر قرار ) هاو درصد روغن و مقاومت به بیماري

پذیري خصوصی و یا ن ترکیبدر واقع داشت. گیردمی
کننده عملکرد باال براي هیبرید عمومی باال تضمین

باشد و عملکرد مناسب از ترکیب هر دوي نمی
هاي عمومی و خصوصی باال حاصل پذیريترکیب

.شودمی
سطح یک که دو هیبرید از نظر عملکرد در صورتیدر

پذیري خصوصی باالتري باشند، بایستی هیبریدي ترکیب
بذر هیبرید بازار این صورتدرزیرادارد را معرفی کرد،

.تري خواهد داشتمطمئن
در حالی داراي باالترین × R3CMS19هیبرید 

براي صفات قطر ساقه، پذیري خصوصی مقدار ترکیب
شرایط درقطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد روغن 

براي صفات ذکر شده داراي R3الین که بدون تنش بود
داراي CMS19پذیري عمومی پایین و تستر ترکیب
.باشدپذیري عمومی باال میترکیب

CMSbهیبرید  × R1 داراي بیشترینSCA براي
CMSbو هیبریدشرایط بدون تنشارتفاع بوته درصفت

× R9 داراي بیشترینSCA براي صفت ارتفاع بوته در

R9و R1هاي در صورتی که الین. باشدشرایط تنش می

دار براي معنیمنفی واز قابلیت ترکیب CMSbو تستر 
CMSbهیبرید . صفت ارتفاع بوته برخوردارند × R10

براي صفات طول دوره گلSCAداراي بیشترین مقدار 
تیدر صور. باشددهی و قطر طبق در شرایط تنش می

پذیري عمومی منفی و داراي ترکیبR10که الین 
دهی و لــول دوره گــراي صفت طــدار برمعنیــغی

دار براي صفت قطر پذیري عمومی مثبت و معنیترکیب
والد دیگر CMSbتستر . باشدطبق در شرایط تنش می

دار برخوردار این هیبرید از قابلیت ترکیب منفی و معنی
نها در آCMSbبه طور کلی هیبریدهایی که . است

حضور دارد با داشتن عملکردي نسبتاً پایین داراي 
هاي هیبرید.باشندپذیري خصوصی خوبی میترکیب

CMSb × R11)و ) آذرگلCMS19 × R1 داراي
براي صفت پذیري خصوصیبیشترین مقدار ترکیب

عملکرد دانه به ترتیب در شرایط بدون تنش و تنش 
داراي قابلیت ترکیب CMSbدر حالی که . اشندبمی

داراي قابلیت ترکیب مثبت و R11دار و منفی و معنی
ترکیب هايداراي قابلیتR1وCMS19دار و غیرمعنی

در CMS19 × R5هیبرید . باشنددار میمثبت و معنی
در شرایط CMS19 × R8شرایط بدون تنش و هیبرید

براي صفت روز تا SCAداراي باالترین مقدار تنش 
داراي قابلیت R5که الین در صورتی. باشدرسیدگی می

دار در شرایط بدون تنش و ترکیب منفی و غیرمعنی
پذیري عمومی مثبت و داراي باالترین ترکیبR8الین 
داراي قابلیت CMS19دار در شرایط تنش و تستر معنی

. باشنددار در هر دو شرایط میترکیب مثبت و معنی
GCAالزم به ذکر است صفاتی که نسبت واریانس 

در آنها کمتر از یک برآورد شود گویاي نقش SCAبه 
بیشتر واریانس غالبیت نسبت به واریانس افزایشی است 

نژادي توان از روش هیبریداسیون براي بهو در واقع می
صفاتی که نسبت واریانس در . این صفات استفاده کرد

GCA بهSCAنقش واریانس استها بیشتر از یک در آن
است و بیشتر افزایشی نسبت به واریانس غالبیت 

براي اصالح آنها استفاده مستقیم بایست از گزینش می
.)11(گردد 

در هر دو شرایط تنش خشکی و نرمال رطوبتی 
واریانس افزایشی براي صفت روز تا رسیدگی بیشتر از 
واریانس غالبیت ارزیابی شده است و نسبت بیشتر از یک 

. باشدنیز گویاي این مطلب میSCAبه GCAواریانس 
هاي در در نسلاین امر نشان از این دارد که انتخاب

این . تواند مؤثر باشدمیحال تفکیک براي این صفت 
.همخوانی دارد)22(سعیدي و همکاران نتیجه با نتایج 
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تستردرالینتالقیطرحاساسبردر شرایط تنش و بدون تنش تسترهاوهاالینخصوصیپذیريترکیببرآورد-5جدول
)cm(قطر طبق ) mm(قطر ساقه روز تا رسیدگی دهی روز تا گل←صفات

تسترها 
ها الین

SNSSNSSNSSNS
CMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSb

R1ns19/019/0-ns99/099/0-ns12/012/0-ns76/0-76/0ns1/0-1/0ns56/056/0-ns75/075/0-ns45/045/0-
R2

ns47/0 -47/0ns35/0 -35/0ns12/012/0-ns41/041/0-ns2/02/0-ns13/013/0-ns29/029/0-ns96/096/0-
R3

*36/136/1-ns51/0 -51/0ns88/0 -88/0ns09/0 -09/0ns2/02/0-ns96/096/0-ns23/123/1-**18/218/2-
R4

ns14/1 -14/1ns68/0-68/0ns05/0 -05/0ns09/0 -09/0ns9/09/0-ns09/0 -09/0ns43/043/0-ns07/0 -07/0
R5

ns53/053/0-ns01/0 -01/0ns05/0 -05/0ns58/158/1-ns46/046/0-ns37/0 -37/0ns66/066/0-ns59/0 -59/0
R6

ns64/0-64/0ns18/0 -18/0ns38/0 -38/0ns42/0 -42/0ns4/0-4/0ns51/0 -51/0ns22/0 -22/0ns49/1 -49/1
R7

ns69/069/0-ns18/0 -18/0ns55/0 -55/0ns92/0 -92/0ns46/0-46/0ns53/053/0-ns56/0-56/0ns35/035/0-
R8

ns31/0 -31/0ns32/032/0-ns28/128/1-ns41/041/0-ns14/014/0-ns16/016/0-ns22/022/0-ns08/008/0-
R9

ns47/0 -47/0ns15/015/0-ns12/012/0-ns09/0 -09/0ns7/0-7/0ns51/0 -51/0ns75/0 -75/0ns37/0 -37/0
R10

*47/1-47/1ns35/0 -35/0ns12/012/0-ns41/041/0-ns61/0-61/0ns04/0 -04/0ns73/1 -73/1ns12/0 -12/0
R11

*19/119/1-ns82/082/0-ns22/0 -22/0ns41/041/0-ns23/123/1-ns53/053/0-ns36/036/0-ns91/0 -91/0
R12

ns14/0 -14/0ns51/1 -51/1ns55/0 -55/0ns76/0-76/0ns26/0-26/0ns94/0 -94/0ns4/04/0-ns69/0-69/0
R13

ns69/069/0-ns49/149/1-ns95/095/0-ns09/0 -09/0ns6/0-6/0ns41/0 -41/0ns09/1-09/1ns21/021/0-
S.E(SCA)59/081/091/000/181/074/002/197/0

S.E(Sij-Skl)84/014/129/141/115/105/144/137/1
S =شرایط تنش،NS =شرایط بدون تنش،ns ،* 1و % 5دار در سطح معنیدار و به ترتیب غیرمعنی: **و.%
)5ادامه جدول(

) kg/ha(عملکرد روغن ) kg/ha(عملکرد دانه ) g(وزن هزار دانه )cm(ارتفاع بوته ←صفات
تسترها 

هاالین
SNSSNSSNSSNS

CMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSbCMS19CMSb

R1ns02/0-02/0ns35/6-35/6ns76/376/3-*50/650/6-ns66/14866/148-ns77/3077/30-*40/3740/37-ns97/7-97/7
R2

ns31/0-31/0ns19/319/3 -ns93/3-93/3ns52/552/5 -ns86/5186/51-ns01/35-01/35ns70/370/3 -ns35/3-35/3
R3

**72/1672/16-ns46/346/3-ns90/290/2 -**4/74/7-ns19/28-19/28ns84/10284/102-ns4/1140/11-ns86/3286/32-
R4

ns05/305/3 -ns11/011/0 -ns76/476/4-ns87/387/3 -ns15/11915/119-ns24/2524/25-ns19/2319/23-ns12/512/5 -
R5

ns47/047/0 -ns08/408/4 -ns50/250/2 -ns97/097/0 -ns05/26-05/26ns02/1102/11-ns84/11-84/11ns12/1512/15-
R6

ns30/430/4 -ns10/110/1 -ns21/221/2 -ns00/1-00/1ns36/21-36/21ns53/2153/21-ns61/14-61/14ns06/606/6-
R7

ns53/3-53/3ns32/5-32/5ns74/9-74/9*95/5 -95/5ns61/102-61/102ns52/1552/15-**08/53-08/53ns34/20-34/20
R8

ns50/450/4 -ns57/3-57/3ns28/6-28/6*75/6-75/6ns71/78-71/78ns94/1794/17-ns01/5-01/5ns83/1283/12-
R9

**87/17-87/17ns29/4-29/4ns95/395/3 -*81/581/5 -ns03/4603/46-ns91/991/9 -ns18/018/0 -ns79/6-79/6
R10

ns78/2-78/2ns68/368/3-ns52/0-52/0ns75/2-75/2ns02/81-02/81ns24/17-24/17ns72/8-72/8ns69/569/5-
R11

ns07/607/6-ns12/312/3 -ns7/27/2-*67/5-67/5ns72/7072/70-ns72/107-72/107ns48/3148/31-ns17/29-17/29
R12

**47/9-47/9ns41/041/0 -ns48/1-48/1ns54/2-54/2ns20/97-20/97ns89/1289/12-ns41/8-41/8ns63/163/1-
R13

ns12/1-12/1ns38/038/0 -ns82/0-82/0ns43/5-43/5ns81/1-81/1ns67/87-67/87ns67/5-67/5ns69/11-69/11
S.E(SCA)54/317/416/586/2ns66/14866/148-39/1715/19

S.E(Sij-Skl)589/53/705/4ns86/5186/51-59/2408/27

ارزیابی ترکیب
پذیري الین

هاي آفتابگردان از طریق تجزیه الین در تستر در شرایط طبیعی و 
 .................................................................................
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بررسی قطر طبق در شرایط تنش نشان داد که
واریانس افزایشی اندازه بزرگتري را نسبت به واریانس 

GCAغالبیت نشان داد و بدین لحاظ نسبت واریانس 

ر، از طرف دیگ. عدد بیشتر از یک بدست آمدSCAبه 
در شرایط بدون تنش رطوبتی میزان واریانس غالبیت 
. بسیار بیشتر از واریانس افزایشی بدست آمده است

بررسی تغییرات اجزاي ژنتیکی قطر طبق در دو شرایط 
نشان داد که تنش رطوبتی موجب تنوع زیاد در بین 

ها شده است و نحوه بروز اجزاي ژنتیکی را از الین
یر داده است و لذا در شرایط غالبیت به افزایشی تغی

نژادي متفاوتی براي این مختلف نیاز است که طریقه به
نتایج حاصل موافق گزارشات . گذاري گرددپایهصفت 

بوده ولی با نتایج )15(و نیلیما ) 7(گانگاپا و همکاران 
مطابقت ندارد که احتماالً )18(اورتگون و همکاران 

هاي مورد و ژنوتیپناشی از تفاوت در شرایط اقلیمی 
.بررسی است

تأثیر واریانس افزایشی براي صفت ارتفاع بوته در 
شرایط بدون تنش بسیار بیشتر از واریانس غالبیت 
ارزیابی شده و نشان از این امر دارد که در شرایط 

کارایی براي اصالح این صفت نرمال گزینش مستقیم 
ورتیس و ااین نتیجه با نتایج . باالیی خواهد داشت

مطابقت داشته، ولی متفاوت از نتایج ) 19(همکاران 
.باشدمی) 7(گانگاپا و همکاران 

از طرف دیگر، در شرایط تنش تأثیر واریانس 
. غالبیت بسیار بیشتر از واریانس افزایشی بوده است

ها در هر دو شرایط بیشترین سهم از کل تنوع الین
و در هر دو شرایط اندموجود را به خود اختصاص داده

این تنوع در هیبریدها مشاهده نشده است، که با توجه 
به اهمیت اثر غالبیت در شرایط تنش این نتیجه غیر 

اهمیت بیشتر واریانس غالبیت نسبت . قابل انتظار نبود
به واریانس افزایشی در شرایط تنش در رابطه با صفت 

.در توافق است)20(پوت ارتفاع بوته با نتایج 
در هر SCAبه GCAنسبت کمتر از یک واریانس 

دو شرایط براي صفت عملکرد روغن گویاي تأثیر 
بیشتر واریانس غالبیت نسبت به واریانس افزایشی 

.است

در رابطه با صفت وزن هزار دانه در شرایط بدون تنش 
واریانس غالبیت بیشتر از واریانس افزایشی و در شرایط 

بیشتر از واریانس غالبیت تنش واریانس افزایشی
این نتیجه در شرایط بدون تنش با . ارزیابی شده است

.همخوانی دارد)15(نیلیما و )16(پی نیکگزارشات 
براي صفت عملکرد دانه در شرایط بدون تنش 
واریانس افزایشی بیشتر از واریانس غالبیت برآورد شده 

در . داشتندها بیشترین سهم از تنوع را است و الین
شرایط تنش رطوبتی نقش واریانس غالبیت بیشتر از 
واریانس افزایشی ارزیابی شده و بیشترین سهم از تنوع 

ها بوده و تا حدودي تنوع درون والدین مربوط به الین
تغییرات اجزاي ژنتیکی از . به نتاج انتقال یافته است

واریانس افزایشی در شرایط بدون تنش به واریانس 
ت در شرایط تنش بیانگر این مطلب است که در غالبی

هاي متفاوت بایست از روششرایط متفاوت رطوبتی می
. نژادي در رابطه با صفت عملکرد دانه استفاده کردبه

، اسکوریچ )4(باجاج و همکاران همچنین در گزارشات 
سهم )19(و اورتیس و همکاران ) 24(و همکاران 

انس افزایشی در شرایط واریانس غالبیت بیشتر از واری
.بدون تنش ارزیابی شده است

براي صفات قطر طبق و وزن هزار دانه در شرایط 
عملکرد دانه در بدون تنش و براي صفات ارتفاع بوته و

دهی و شرایط تنش و براي صفات طول دوره گل
GCAعملکرد روغن در هر دو شرایط نسبت واریانس 

نتیجه شده است و در کمتر از یک برآورد SCAبه 
از روش هیبریداسیون براي اصالح این صفات بایستی

همچنین در شرایط بدون تنش براي . استفاده کرد
صفات ارتفاع بوته و عملکرد دانه و در شرایط تنش 
براي صفات قطر طبق و وزن هزار دانه و در هر دو 
شرایط براي صفت روز تا رسیدگی و قطر ساقه نسبت 

بیشتر از یک برآورد شده SCAبه GCAواریانس 
است و بیانگر تأثیر بیشتر واریانس افزایشی نسبت به 

توان از به این مفهوم که می. باشدواریانس غالبیت می
.روش گزینش براي اصالح آنها استفاده شود
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Evaluation of Combining Ability of Sunflower Lines Based on Line × Tester
Analysis under Water Stress and Non-Stress Conditions

Samaneh Arefi1, Alireza Nabipour2 and Habibollah Samizadeh3

Abstract
In order to investigate the combining ability of sunflowers lines under normal conditions

and drought stress, a study was conducted at the Seed and Plant Improvement Institute, Karaj,
Iran in 2006. A total of 41 treatments including 2 CMS and 13 restorer lines as well as their 26
corresponding hybrids were evaluated in two irrigation conditions, in a line x tester approach.
The analysis of variance indicated that significant differences existed among genotypes, parents,
parents against crosses, crosses and testers for most of the studied traits. The effects of lines
were significant for days to maturity, plant height and grain yield in non-stress conditions, and
for most of the traits in stress conditions. The effect of line × testers was significant for seed
weight in non-stress condition, and for days to flowering, seed yield, plant height and oil yield
in stress condition. Assessment of general and specific combining abilities showed that CMS19
(tester) and CMSb × R7 were best line and hybrid in both conditions, respectively.

Keywords: Combining Ability, Additive Variance, Dominant Variance, Heritability,
Drought stress
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