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  چکیده

کراس حاصل از هیبرید سینگل 16به منظور برآورد اجزاي واریانس ژنتیکی خصوصیات زراعی آفتابگردان، 

الین نرعقیم به عنوان تستر در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوي ارزیابی  4الین رستور با  4تالقی 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار از نظر خصوصیات زراعی در دو شرایط  طرح بلوكآزمایش در قالب . شدند

بر . تستر تجزیه شدند ×هاي حاصل بر اساس طرح تالقی الینو داده جداگانۀ آبیاري مطلوب و محدود ارزیابی

ر کنترل اثرات و  میزان روغن دانه د اساس نتایج حاصل در شرایط آبیاري مطلوب طول دوره رویش، وزن هزار دانه

زمان شروع گلدهی، قطر طبق و عملکرد دانه و روغن در . افزایشی و ارتفاع بوته در کنترل اثرات غیر افزایشی بودند

در شرایط آبیاري محدود طول دوره رویش در کنترل اثرات . کنترل هر دو نوع اثرات افزایشی و غالبیت بودند

زمان شروع گلدهی در کنترل هر دو . غن در کنترل اثرات غالبیت بودندافزایشی و ارتفاع بوته و عملکرد دانه و رو

در شرایط آبیاري محدود مقادیر وراثت پذیري در مقایسه با شرایط آبیاري  .نوع اثرات افزایشی و غیر افزایشی بود

شان داد که در نتایج این بررسی ن. تواند از تأثیر بیشتر محیط در شرایط داراي تنش باشدمطلوب کمتر بود که می

 تواند نقش موثري در تهیه ارقام زودرس آفتابگردان داشته باشدهاي مبتنی بر گزینش میشرایط تنش رطوبتی روش

. مندي از پدیده هتروزیس استگیري و بهرهولی اصالح ارتفاع بوته و عملکرد دانه و روغن نیازمند دورگ

نژادي در جهت هاي بهتواند باعث افزایش کارایی برنامهیغربالگري مواد ژنتیکی در شرایط محدودیت رطوبتی م

 .تهیه ارقام متحمل در برابر خشکی شود

  پذیريتستر، وراثت× اثر افزایشی، غالبیت، الین  :کلیديهاي  واژه
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  مقدمه

میلیون  4/25آفتابگردان با سطح کاشت جهانی 

به همراه   کیلوگرم در هکتار 1750هکتار و عملکرد 

مهمترین منبع تامین روغن گیاهی ا ، سویا و پالم کلز

سازگاري وسیع و . )FAO.2016(در دنیا هستند 

کیفیت باالي روغن یکی از عوامل توسعه سطح 

که در طوري است، به کشت آفتابگردان در دنیا

میزان تولید آفتابگردان  2014تا  2010فاصله سالهاي 

ی مطلوب در سبد غذای. برابر شده است 7/1در دنیا 

میزان نیاز روغن ایران در حدود یک میلیون و 

آن از طریق % 90دویست هزار تن است و بیش از 

).  1393میرباقري، (شود  می واردات روغن خام تأمین

امکان کشت بهاره و تابستانه در مناطق سرد ومعتدل و 

کشت زمستانه در مناطق گرم جنوب ایران از 

ن است که آن را به انحصاري آفتابگرداهاي  قابلیت

 عنوان گیاهی مناسب براي کشت در ایران معرفی

علیرغم این مزایا سطح کاشت آفتابگردان در . کند می

ایران در سالهاي اخیر به شدت کاهش یافته و به کمتر 

با . رسیده است 1394هزار هکتار در سال  10از 

گسترش خشکی به مناطق مختلف ایران نیاز به ارقام 

شکی با طول دوره رویش کم، بیش از متحمل به خ

شود و براي نیل به این مقصود پیش احساس می

نژادي در شرایط هاي غربال و بهاجراي برنامه

  . محدودیت آب ضروري است

برآورد اجزاي واریانس ژنتیکی یکی از 

ملزومات اولیه براي آغاز یک برنامه اصالحی در 

زینش اجراي یک برنامه مبتنی بر گ. گیاهان است

براي اصالح خصوصیاتی که توسط اثرات افزایشی 

شوند و تهیه ارقام هیبرید براي خصوصیاتی  می کنترل

تواند به که در کنترل اثرات غیر افزایشی هستند می

در . بهبود ساختار ژنتیکی جامعه هدف منجر شود

هاي گیاه آفتابگردان، همانند سایر گیاهان از روش

واریانس ژنتیکی  مشخصی براي برآورد اجزاي

استفاده از . شودخصوصیات مختلف استفاده می

دیالل و مخصوصا طرح تالقی الین در هاي  تالقی

تستر به عنوان دو روش اصلی در برآورد اجزاي 

واریانس ژنتیکی مطرح بوده و با استفاده از این 

ها نحوه کنترل خصوصیات مختلف آفتابگردان روش

تستر حالتی از تجزیه × تجزیه الین. بررسی شده است

باشد کامستاك و رابینسون می IIفاکتوریل یا طرح 

که براي برآورد اجزاي واریانس افزایشی و غالبیت 

 Wricke and( مورد استفاده قرار گرفته است

Weber, 1986( .روش  یافتهاین روش حالت گسترش

کراس است که در آن بیش از یک تستر به تاپ

با . شودت ترکیب به کار گرفته میمنظور برآورد قابلی

هاي تنی و ناتنی هر داشتن بیش از یک تستر خانواده

دو در اختیار بوده و امکان برآورد واریانس افزایشی و 

  ).Kemptorne, 1957(شود غالبیت فراهم می

نقش اثرات افزایشی در کنترل زمان گلدهی 

 Alvarez et(آفتابگردان به کرات ذکر شده است 

al.,1992; Hity, 1992 .(اورتگون و همکاران 

براي صفت تاریخ رسیدن عمل ژن را غیر ) 1992(

میزان ) 2003(لئون و همکاران . اندافزایشی ذکر کرده

روغن دانه و وزن دانه را در کنترل اثرات افزایشی 

اند در حالیکه گانگاپا و همکاران گزارش کرده

انه گزارش اثرات غالبیت را براي وزن هزار د) 1997(

نیز نقش اثرات ) 2011(غفاري و همکاران . نمودند

غیرافزایشی در کنترل وزن هزار دانه را گزارش 

قطر طبق آفتابگردان را تحت ) 1988(تیاگی . کردند

و اورتگون و ) 1992(تاثیر عمل افزایشی ژن ولی هیتی
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تحت کنترل اثرات غیر افزیشی ) 1992(همکاران 

با استفاده از ) 1997(مکاران گانگاپا و ه. ذکر کردند

الین تأثیر هر دو نوع اثرات  ×روش تجزیۀ  تستر

افزایشی و غالبیت را در کنترل صفات زمان گلدهی، 

. میزان روغن دانه و عملکرد دانه گزارش نمودند

نقش واریانس غالبیت در ) 1999(سانچز و همکاران 

کنترل شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، طول دوره 

. ارتفاع بوته و عملکرد دانه را مهم دانستندرویش، 

نقش اثرات افزایشی را در ) 1998(شکار و همکاران 

کنترل عملکرد دانه و روغن گزارش کردند، در 

و گوکسوي ) 2005(حالیکه  اورتیس و همکاران 

نقش اثرات غالبیت و آلوارز و همکاران ) 2004(

دانه نقش اثرات فوق غالبیت را براي عملکرد ) 1992(

با ذکر ) 1391(تاري نژاد و همکاران. تر دانستندمهم

نقش اصلی اثرات غیر افزایشی در کنترل خصوصیات 

ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه 

گزینش و دورگ گیري را براي اصالح این 

  .خصوصیات پیشنهاد دادند

ها در زمینه برآورد اجزاي واریانس زارشگ

خانی و . تنش خشکی محدود است ژنتیکی در شرایط

نقش اثرات غیر افزایشی در کنترل ) 1384( همکاران

اجزاي عملکرد دانه را بیش از اثرات افزایشی ذکر 

نیز با ) 2014(درویش زاده و همکاران  .کردند

هاي نوترکیب و روش تجزیه دیالل استفاده از الین

اثرات غیرافزایشی را در کنترل زمان گلدهی تا 

ی، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه رسیدگ

پورداد و . بیش از اثرات افزایشی گزارش کردند

 هتروتیک ترکیبات تعداد بررسیبا ) 1392(همکاران 

 دادند رطوبتی نشان تنش عدم و تنش شرایط دو در

عدم  شرایط در هاکراستاپ از بیشتري تعداد که

 پتانسیل و بوده مثبت داراي هتروزیس رطوبتی تنش

 قابلیت بررسی .دهندمی بروز بهتر را خود عملکرد

 پذیري ترکیب قابلیت که داد نشان پذیري نیزترکیب

 تنش رطوبتی بدون شرایط در خالص هايرگه

در بررسی حاضر اجزاي واریانس . یابدمی افزایش

ژنتیکی براي خصوصیات مختلف آفتابگردان در دو 

ورد مقایسه قرار شرایط آبیاري مطلوب و محدود م

گرفت و بر اساس نحوه عمل ژن، روش مطلوب براي 

  . اصالح خصوصیات مختلف مورد بحث قرار گرفت

 

  مواد و روش ها

این ارزیابی به منظور برآورد اجزاي واریانس ژنتیکی  

خصوصیات زراعی آفتابگردان در دو شرایط 

جداگانۀ آبیاري مطلوب و محدود در ایستگاه 

ي و منابع طبیعی خوي در سال تحقیقات کشاورز

هیبرید  16مواد آزمایشی از . انجام گرفت 1387

 الین رستور 4کراس حاصل از تالقی سینگل

)RGK19،RGK26 ،RGK46  وRGK56 ( الین  4با

و  AGK52،AGK144 ،AGK222(نرعقیم 

AGK344 (بدون در نظر گرفتن والدین تشکیل شد .

ن الین و هاي برگشت دهنده باروري به عنواالین

نرعقیم تثبیت شده به عنوان تستر در نظر هاي  الین

هیبریدهاي مذکور در دو شرایط آبیاري . گرفته شدند

مطلوب و محدود و در قالب طرح بلوکهاي کامل 

در شرایط . تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند

میلی متر تبخیر و در  50مطلوب، آبیاري بعد از هر 

میلی متر  150ي بعد از هر آزمایش داراي تنش، آبیار

اي ستارهتبخیر از تشتک تبخیر از مرحله شروع 

آبیاري در شرایط . صورت گرفت) R1مرحله (

بار در زمان  2،اي  هبار تا مرحله ستار 2(  7مطلوب 
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اي تا گلدهی، یک بار در مرحله گلدهی و دو ستاره

و در شرایط آبیاري محدود ) بنديبار در مرحله دانه

اي، تا یک بار در هر یک از مراحل تا ستاره(ر چهار با

 .صورت گرفت) گلدهی، دوره گلدهی و پرشدن دانه

در طی فصل زراعی خصوصیات زمان شروع 

و  گلدهی، طول دوره رویش، قطر طبق و ارتفاع بوته

پس از برداشت وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، 

ي درصد روغن و عملکرد دانه و روغن اندازه گیر

میزان روغن دانه به روش تشدید مغناطیسی . شدند

هاي روغنی موسسه در بخش تحقیقات دانه *ايهسته

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اندازه گیري 

هاي حاصل، تجزیه واریانس با بر روي داده .شد

الین صورت گرفت و ضمن برآورد × روش تستر

یشنهادي اجزاي واریانس ژنتیکی بر اساس روابط پ

سهم منابع مختلف در توجیه تنوع ) 1998(شارما 

هیبریدها و نیز وراثت پذیري عمومی و خصوصی 

از نرم . براي خصوصیات مختلف مشخص گردید

براي تجزیه  )SPSS, 2012( 21نسخه  SPSSافزار 

  .استفاده شدها  داده

  نتایج و بحث

بر اساس نتایج حاصل در شرایط آبیاري مطلوب  

ي از نظر کلیه دار معنیاختالف ) رستورر(ها بین الین

گیري شده وجود داشت خصوصیات اندازه

نیز از ) نرعقیم(تستر هاي  اختالف بین الین). 1جدول(

نظر همه خصوصیات اندازه گیري شده به غیر از 

اثر متقابل الین با . دار بودتعداد دانه در طبق معنی

ع بوته، تستر براي  صفات زمان شروع گلدهی، ارتفا

. بود دار معنیقطر طبق و عملکرد دانه و روغن 

اي از یا تسترها برآورد اولیهها  واریانس بین الین

                                                              
1- Nuclear  Magnetic Resonance (NMR)  

گیري واریانس اثرات افزایشی و معیاري براي اندازه

قابلیت ترکیب عمومی است در حالیکه واریانس الین 

تستر برآوردي از اثرات غیرافزایشی و معیاري براي × 

این نتایج . ابلیت ترکیب خصوصی استگیري قاندازه

حاکی از نقش بارزتر اثرات افزایشی در مقایسه با 

اثرات غیر افزایشی در کنترل خصوصیات زراعی 

آفتابگردان در شرایط آبیاري مطلوب است و اهمیت 

هاي به نژادي آفتابگردان را گزینش در برنامه

در شرایط آبیاري محدود .  سازد می ترپررنگ

از نظر کلیه صفات به ها  ي بین الیندار معنیاختالف 

بین تسترها ). 2جدول (غیر از قطر طبق وجود داشت 

 اختالف از نظر زمان شروع گلدهی، طول دوره

دار رویش، میزان روغن دانه و عملکرد روغن معنی

اثر متقابل الین با تستر براي ارتفاع بوته، وزن . بود

همانند . بود دار معنیهزار دانه و عملکرد دانه و روغن 

شرایط آبیاري مطلوب نقش اثرات افزایشی در کنترل 

خصوصیات زراعی آفتابگردان در شرایط آبیاري 

  . محدود بارزتر از اثرات غیرافزایشی بود

سهم اجزاي واریانس در توجیه تنوع مشاهده  

شده در خصوصیات زراعی در هر دو شرایط آبیاري 

شد که در  مطلوب و محدود محاسبه و مشخص

بیشترین تنوع مشاهده ها  شرایط آبیاري مطلوب الین

شده در صفات زمان شروع گلدهی، ارتفاع بوته و 

وزن هزار دانه را دارند و در مقابل تسترها نقش اصلی 

را در تنوع صفات طول دوره رویش، قطر طبق، میزان 

تغییرات  .روغن دانه و عملکرد روغن را داشتند

صفت تعداد دانه در طبق و مشاهده شده در دو 

عملکرد دانه وابسته به اثر متقابل الین با تستر بود 

ها  در شرایط آبیاري محدود نیز الین). 1شکل(

بیشترین تنوع مشاهده شده در صفات زمان شروع
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  میانگین مربعات منابع تغییر براي خصوصیات زراعی هیبریدهاي آفتابگردان در شرایط آبیاري مطلوب -1جدول

 نابع تغییرم

درجه 

 آزادي

شروع 

  گلدهی

تعداد دانه در  وزن هزار دانه قطر طبق ارتفاع بوته دوره رویش

  طبق

میزان روغن 

 دانه

 عملکرد روغن عملکرد دانه

 ns 3.5 1.9 2  تکرار
ns 797.5** 2.0** 140.5** 9002.3** 12.3* 290166.0** 118973.6** 

 **507987.9 **1964413.0 **19.5 *73339.9 **457.6 **20.2 **658.1 **15.4 **29.1  3 الین

ns 34063.0 *189.3 **24.3 *149.3 **21.4 **18.3 3 تستر
 19.7** 1137252.0* 665470.5** 

3.6 **7.1 9 الین ×تستر
 ns 152.2** 7.8* 97.2 

ns 35133.2 3.9 
ns

  946918.3* 187903.1* 

 64915.9 370112.6 3.3 20821.8 44.5 3.0 49.3 2.4 1.1 30 خطا

 16.34 15.91 4.53 14.63 11.27 8.82 3.65 1.38 1.65 ضریب تغییرات

  دار معنیدرصد و غیر  5و  1در سطوح  دار معنیبه ترتیب    nsو  **،   *

  

  میانگین مربعات منابع تغییر براي خصوصیات زراعی هیبریدهاي آفتابگردان در شرایط آبیاري محدود -2جدول

 منابع تغییر

درجه 

 آزادي

شروع 

  گلدهی

دوره 

 رویش

وزن هزار  قطر طبق ارتفاع بوته

 دانه

تعداد دانه در 

 طبق

میزان روغن 

 دانه

  عملکرد روغن عملکرد دانه

ns 10.9* 923.1** 0.5 ns 11.6 ns 27180.8 ns 65.2** 117475.2 ns 0.8 2  تکرار
 134322.2** 

 **ns 540.0** 72060.9* 20.3* 507951.5** 169263.8 2.8 **557.4 **10.3 **31.5 3 الین

 **ns 3.3 ns 21.9 ns 29135.7 ns 21.5* 267539.6 ns 91638.2 55.2 **11.5 *8.5 3  تستر

ns 2.8 ns 3.7 9 الین ×تستر
 171.2* 1.6 ns 69.3* 26713.3 ns

 8.5 ns 248967.5* 99620.2** 

 19472.5 96348.4 5.6 22809.4 28.0 1.3 59.6 2.3 2.0 30 خطا

 12.20 11.36 5.66 17.81 10.74 6.67 4.29 1.40 2.32 ضریب تغییرات

  دار معنیدرصد و غیر  5و  1در سطوح  دار معنیبه ترتیب    nsو  **،  *
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گلدهی، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه را داشتند با این 

حال به جز تنوع طول دوره رویش که توسط تسترها 

هده شده در خصوصیات قطر شد تنوع مشا می توجیه

طبق، صفت تعداد دانه در طبق ، میزان روغن دانه و 

عملکرد دانه و روغن بیشتر توسط اثر متقابل الین با 

دهد این امر نشان می ).2شکل (شد تستر توجیه می

که ترکیبات مختلف الین در تستر در شرایط 

تواند تنوع بیشتري را بوجود محدودیت آبی می

هاي  تواند از فعال شدن ژند این امر میآورند و خو

. پاسخ دهنده به شرایط تنش خشکی ناشی شده باشد

خشکی باعث هدایت متابولیسم به سمت تشکیل 

هایی با وزن مولکولی کم مانند هگزوز، مولکول

  ).Skoric, 2009( شودآالنین و اسید مالیک می

  

  

  
 

  ات مختلف زراعی در شرایط آبیاري مطلوبگذار بر تنوع صفسهم منابع مختلف تأثیر -1شکل 

  
سهم منابع مختلف تأثیرگذار بر تنوع صفات مختلف زراعی در شرایط آبیاري محدود -2شکل 
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  اجزاي واریانس ژنتیکی براي خصوصیات زراعی آفتابگردان در شرایط آبیاري مطلوب -3جدول

عملکرد 

 روغن

میزان  عملکرد دانه

روغن 

 دانه

تعداد دانه 

 قدر طب

وزن هزار 

 دانه

ارتفاع  قطر طبق

 بوته

دوره 

 رویش

شروع 

 گلدهی

 واریانس

66471.0* 100652.4* 2.6* 3094.7 ns 37.7* 2.4* 41.9ns 2.5* 2.8* افزایشی 

31907.0 91038.8 1.0 3261.9 60.1 1.2 8.7 1.0 1.3 SE 

40995.7* 192268.6* 0.2 ns 4770.5 ns 17.6 ns 1.6* 34.3* 0.4 ns 2.0* غالبیت 

19268.5 27635.8 0.5 3738.1 10.1 0.8 9.6 0.4 0.7 SE 

SE ،و   *، خطاي استاندارns    دار معنیدرصد و غیر  1در سطح  دار معنیبه ترتیب  

  
  

  اجزاي واریانس ژنتیکی براي خصوصیات زراعی آفتابگردان در شرایط آبیاري محدود -4جدول

عملکرد 

 روغن

میزان  عملکرد دانه

 روغن

 دانه

تعداد دانه 

 در طبق

وزن هزار 

 دانه

ارتفاع  قطر طبق

 بوته

دوره 

 رویش

شروع 

 گلدهی

 واریانس

5138.5 ns 23129.7 

ns

2.1 ns 3980.8 ns 35.3 ns 0.2 ns 22.5ns 1.3* 2.7* افزایشی 
7999.1 23152.3 1.1 3048.3 12.3 0.2 7.7 0.6 1.2 SE 

26715.9* 50873.0* 1.0 ns 1301.3 ns 13.8 ns 0.1 ns 37.2* 0.2 ns 0.6* غالبیت 

10077.8 25658.2 0.9 3002.4 7.2 0.2 8.6 0.3 0.4 SE 

SE ،و   *، خطاي استاندارns    دار معنیدرصد و غیر  1در سطح  دار معنیبه ترتیب  

  

هاي ناشی از تنش نظیر پرولین، تجمع متابولیت

 سطحآمین ها، افزایش گلیسن بتائین، پلی

 اکسید دیسموتازسوپر هایی مانندکسیدانا آنتی

)SOD(12، کاتاالز )CAT(3پراکسیداز، آسکوربیت 

)APX ( در شرایط تنش خشکی گزارش شده است

)Oncel et al.,2000; Shao et al.,2008(.  این تنوع

ها را داشته و کنندگی از سلولتغییرات نقش محافظت

با  باشددر جهت سازگاري گیاه به شرایط تنش می

باشد و در این ها متفاوت میاین حال پاسخ ژنوتیپ

یا تسترها که ها  آزمایش به دلیل پاسخ متفاوت الین

                                                              
1- Superoxide dismutase 
2- Catalase 
3- Ascorbate peroxidase 

گذارد سهم در میزان تحمل به خشکی آنها نیز اثر می

اثر متقابل در توجیه واریانس برخی از خصوصیات 

  .اندازه گیري شده افزایش یافته است

شرایط آبیاري برآورد اجزاي واریانس ژنتیکی در 

مطلوب داللت بر آن داشت که در شرایط آبیاري 

مطلوب صفات دوره رویش، وزن هزار دانه و میزان 

روغن دانه توسط اثرات افزایشی و ارتفاع بوته توسط 

لئون و ). 3جدول(شوند اثرات غیر افزایشی کنترل می

نیز میزان روغن دانه و وزن هزار ) 2003(همکاران 

ل اثرات افزایشی ژن گزارش کردند دانه را در کنتر

نقش اثرات ) 2011(ولی غفاري و همکاران 

. غیرافزایشی را براي وزن هزار دانه گزارش کردند
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نتایج متفاوت در نحوه کنترل ژنتیکی خصوصیات 

تواند از پاسخ متفاوت ژنوتیپها در شرایط مشابه می

زمان شروع . مختلف آزمایشی ناشی شده باشد

ق و عملکرد  دانه و روغن تحت گلدهی، قطر طب

نقش . کنترل هر دو نوع اثرات افزایشی و غالبیت بود

اثرات افزایشی در کنترل زمان گلدهی آفتابگردان 

نیز  ) 1992(و هیتی ) 1992(توسط آلوارز و همکاران 

  . گزارش شده است

در شرایط آبیاري محدود تنها طول دوره رویش  

اع بوته و عملکرد دانه در کنترل اثرات افزایشی و ارتف

). 4جدول(و روغن در کنترل اثرات غالبیت بودند 

زمان شروع گلدهی در کنترل هر دو نوع اثرات 

گانگاپا و همکاران . افزایشی و غیر افزایشی بود

نیز تأثیر هر دو نوع اثرات افزایشی و غالبیت ) 1997(

. کردنددر کنترل صفات زمان گلدهی را گزارش

دهد که در شرایط آبیاري محدود نقش نتایج نشان می

اثرات افزایشی در کنترل خصوصیات آفتابگردان 

تواند از تأثیر تنش  می محدودتر شده است و این امر

محیطی و نقش بیشتر محیط در اجزاي واریانس 

از سوي دیگر این امر بیانگر آن . برآورد شده باشد

است که در شرایط تنش خشکی اثر زیاد محیط 

ند گمراه کننده بوده و تعیین روش اصالحی توا می

پورداد و همکاران . مناسب را با مشکل مواجه سازد

خالص به هاي  نیز واکنش متفاوت رگه) 1392(

پذیري را  ترکیب قابلیت شرایط تنش رطوبتی از نظر

  . اندگزارش کرده

وراثت پذیري عمومی باال براي زمان شروع  

اع بوته و عملکرد و متوسط براي ارتف%) 82(گلدهی 

در شرایط آبیاري مطلوب مشاهده %) 61- 62(روغن 

  ).5جدول (شد 

یري خصوصی متوسطی پذدر همین شرایط وراثت

براي خصوصیات زمان شروع گلدهی، طول دوره 

. مشاهده شد%) 40بیش از (رویش و میزان روغن دانه 

در شرایط آبیاري محدود مقادیر وراثت پذیري 

عمومی در مقایسه با شرایط آبیاري مطلوب کمتر 

تواند از تأثیر بیشتر محیط در مقایسه با بود، این امر می

در شرایط . ط داراي تنش باشدژنوتیپ در شرای

آبیاري محدود بیشترین مقدار وراثت پذیري عمومی 

براي خصوصیات زمان شروع گلدهی، وزن هزار دانه 

و عملکرد روغن و بیشترین مقدار وراثت پذیري 

خصوصی براي زمان شروع گلدهی، طول دوره پر 

 ).6جدول(شدن دانه و وزن هزار دانه بدست آمد 

راثت پذیري در دو شرایط نشان مقایسه مقادیر و

دهد که از نظر وراثت پذیري عمومی مقادیر  می

مشابهی براي عملکرد دانه و روغن بدست آمد ولی 

براي بقیه خصوصیات مقادیر آن در شرایط تنش 

کمتر بود بخصوص در مورد خصوصیات زمان شروع 

گلدهی و قطر طبق  مقدار وراثت پذیري عمومی در 

از نظر وراثت  .کاهش پیدا کردشرایط تنش شدیدا 

پذیري خصوصی نیز مقادیر مشابهی براي تعداد دانه 

در طبق و عملکرد دانه مشاهده شد در حالیکه براي 

گیري شده شامل طول دوره  اکثر خصوصیات اندازه

رویش، ارتفاع بوته، قطر طبق، میزان روغن دانه و 

عملکرد روغن مقدار وراثت پذیري خصوصی تا حد 

کاهش و در مورد وزن هزار دانه و زمان  زیادي

دهد که  می این نتایج نشان. شروع گل افزایش یافت

نقش محیط در مقایسه با ژنوتیپ در شرایط تنش 

تواند کارایی انتخاب در  می یابد و این امر  می افزایش

  .  شرایط تنش را کاهش دهد
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  پذیري خصوصیات زراعی آفتابگردان در شرایط آبیاري مطلوبوراثت -5جدول 

 وراثت پذیري شروع گلدهی دوره رویش ارتفاع بوته قطر طبق وزن هزاردانه

 عمومی 0.82 0.55 0.61 0.57 0.51

 خصوصی 0.47 0.47 0.33 0.34 0.32

      

 

 وراثت پذیري تعداد دانه در طبق میزان روغن دانه عملکرد دانه عملکرد روغن

 

  عمومی 0.7 0.45 0.39 0.73

 

 خصوصی 0.64 0.42 0.07 0.56

  
  

  وراثت پذیري خصوصیات زراعی آفتابگردان در شرایط آبیاري محدود -6جدول 

 وراثت پذیري شروع گلدهی دوره رویش ارتفاع بوته قطر طبق وزن هزار دانه

 عمومی 0.62 0.4 0.5 0.21 0.64

 خصوصی 0.51 0.35 0.19 0.15 0.46

      

 
 وراثت پذیري تعداد دانه در طبق میزان روغن دانه عملکرد دانه عملکرد روغن

 
 عمومی 0.49 0.35 0.12 0.31

 
 خصوصی 0.46 0.24 0.09 0.07

  

نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط مطلوب 

توانند نقش مبتنی بر گزینش میهاي  زراعی روش

هاي برتر آفتابگردان از نظر موثري در تهیه ژنوتیپ

زودرسی، وزن دانه باال و میزان روغن دانه داشته باشد 

و براي اصالح از نظر ارتفاع بوته و عملکرد دانه و 

گیري  هاي مبتنی بر دورگروغن الزم است از روش

نش رطوبتی در مقابل در شرایط ت. استفاده شود

تواند نقش موثري در هاي مبتنی بر گزینش میروش

هاي اینبرد زودرس آفتابگردان داشته باشد، تهیه الین

که اصالح براي کاهش ارتفاع بوته و در صورتی

گیري و افزایش عملکرد دانه و روغن نیاز به دورگ

با مقایسه دو .  مندي از پدیده هتروزیس داردبهره

وب و محدود نقش  بیشتر اثرات شرایط آبیاري مطل

هاي مبتنی بر گزینش افزایشی و کارایی باالتر روش

همچنین . در شرایط آبیاري مطلوب مشهود است

هاي نتایج نشان دهنده پاسخ ژنتیکی متفاوت ژنوتیپ

رسد بسته به  به نظر می. مشابه به شرایط محیطی است

هاي آفتابگردان توانایی محیط مورد بررسی ژنوتیپ

متفاوتی براي بروز پتانسیل ژنتیکی از خود نشان داده 

و از اینرو تأثیر پذیري متفاوتی در برابر شرایط 

از اینرو به دلیل اینکه . دهندمحیطی از خود نشان می

-قابلیت هر ژنوتیپ در محیط پرورشی آن بروز می

کند الزم است براي تهیه ارقام متحمل در برابر 

ي مواد ژنتیکی نیز در غربالگرهاي  خشکی برنامه

  شرایط محدودیت رطوبتی صورت گیرد
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Abstract 

In order to estimate genetic components of variance for agronomic traits in sunflower, 16 

single cross hybrids (obtained by crossing between four restorer lines with four CMS lines) were 

evaluated  in RCBD with three replications under optimum and water limited conditions. The 

data were analyzed as Line×Tester mating design. Results showed that under optimum irrigation 

conditions, growth period, seed weight and oil content were under control of additive geneeffect, 

whereas plant height was under control of non-additive gene effect. Date of flowering, head 

diameter, seed and oil yield were under control of both additive and non-additive gene effects. 

Under water limited conditions, date of flowering was under control of additive, whereas plant 

height, seed and oil yield were under control of non-additive gene effects. In water limited 

conditions, the values for heritability were lower than optimum conditions. This difference might 

be due to drought stress. The results indicated that selection based methods may be efficient for 

production of early mature sunflower hybrids under drought conditions, whereas hybridization is 

needed for improvement of plant height, seed and oil yield. Screening of genetic materials under 

limited water supply could improve efficiency of breeding programs for providing of drought 

tolerant cultivars. 
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