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 چکیده

شان تستر به همراه والدین سهلاین و  پنج تلاقی از دورگ حاصل 51تعداد پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثر ژن، به منظور برآورد ترکیب

و آموزش تحقیقات مرکز تکرار در ایستگاه  سههای کامل تصادفی در در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری در قالب طرح بلوک

صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد روز تا . مورد بررسی قرار گرفتند 5991-99سال زراعی طی کرمان  و منابع طبیعی کشاورزی

، وزن هزاردانه و عملکرد دانه خورجیندر گیاه، تعداد دانه در  خورجین، تعداد خورجینطول  ،دهی، تعداد روز تا رسیدنگلدرصد  15

دهنده تفاوت ارقام از نظر ترتیب نشاندار بود که بهپذیری عمومی و خصوصی برای اکثر صفات معنیمیانگین مربعات ترکیب. بودند

درصد  15برای صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا پذیری خصوصی بود. برآورد درجه غالبیت ها از نظر ترکیبعمومی و تلاقی پذیریترکیب

تر از یک و دهی، تعداد خورجین در گیاه و وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمولی و صفت عملکرد دانه در شرایط تنش شوری کمگل

در دو شرایط  .فوق غالبیت دارد ترتیب دلالت بر وجود غالبیت ناقص وتر از یک بود که بهبرای بقیه صفات در هر دو شرایط آزمایش بزرگ

در بین مواد  Dalgonو  SPN193آبیاری معمولی و تنش برای صفات طول خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در گیاه والدین 

  SPN179 × RGS003و  SPN192 × Dalgonهایپذیری عمومی را به خود اختصاص دادند. دورگترین مقدار ترکیبآزمایشی بیش

پذیری خصوصی از نظر صفت عملکرد دانه بهترین یب در شرایط آبیاری معمولی و تنش با برخورداری از بالاترین مقادیر ترکیبترتبه

 باشند.ها بوده و قابل توصیه میدورگ

  غالبیت فوق ناقص، غالبیت خورجین، دورگ، کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

انرژی  غلات دومین منبع مهم تأمین های روغنی بعد ازدانه

کلزا  (.Nemati and Asghari., 2012)مورد نیاز انسان هستند 

.(Brassica napus Lی )و دانه روغنی بوده ترین گیاهان مکی از مه

کلزا با  در تأمین روغن خوراکی دارد. به دلیل سازگارینقش مهمی 

توان تولید های برتر میبا توسعه واریته شرایط آب و هوایی مختلف

طور متوسط کلزا به دانه(. Rameeh, 2012) فعلی آن را افزایش داد

روغن خوراکی و نیز  که در تهیهدرصد روغن بوده  01تا  05دارای 

توجه به  با(. Nemati et al., 2012) کاربرد داردف صنعتی رمصا

ترین امنیت غذایی مهم تأمین افزایش روز افزون جمعیت جهان

 (. Azimi et al., 2012ها خواهد بود )روی دولتچالش پیش

توسط عوامل مختلفی مانند  جوامع بشریامنیت غذایی 

 (.Bybordi, 2010) افتدزنده به خطر می های زنده و غیرتنش

میزان های محیطی است که ترین تنشمتنش شوری از مه

 ,Monirifar) کندمحدود میکشاورزی را در بخش  وریبهره

شوری آب و خاک یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد  .(2016

 ;Vafadar et al., 2018) باشدمی به ویژه کلزا گیاهان

Bybordi and Tabatabaei, 2009)که این معضل، طوری. به

 Moghimi)شود تر میهای کشاورزی بیشروز به روز در خاک

et al., 2018.) های افزایش عملکرد کلزا در واحد راه لذا یکی از

های مدیریت زراعی و تصحیح روشهای بهسطح همگام با روش

های مزرعه، اصلاح و معرفی ارقام متحمل به شوری از طریق روش
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های متحمل گیری و تولید دورگخاص اصلاحی از جمله دورگ

 ,Amiri-Oghan) باشدبالا می به شوری با عملکرد نسبتاً

گیری انتخاب والدین از اولین تصمیمات در امر دورگ .(2009

باشد. از نظر ژنتیکی، ترکیب گیری میمناسب جهت دورگ

به ظاهر ضعیف از نظر  یهاهای بعضی از ارقام و ژنوتیپژن

تواند منجر به ایجاد نتاج برتر شود ی، میخصوصیات کمّ

(Farshadfar et al., 2013) . 

گیاه مستلزم آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی،  هر بهبود عملکرد

روی تظاهر صفات و بر ها روابط بین صفات، میزان اثر و عمل ژن

 ,Basal and Torgot) پذیری صفات استچنین میزان توارثهم

ها نیاز به اطلاعات جامعی در مورد ساختار برای اصلاح واریته (.2005

ها از نظر پذیری آنیبچنین ترکژنتیکی والدین مورد تلاقی و هم

اغلب صفات مهم زراعی  .(Rameeh, 2012) داردصفات مربوطه 

گیرند که کلزا از جمله عملکرد دانه در گروه صفات کمّی قرار می

محیط  تأثیروسیله تعداد زیادی ژن کنترل شده و به شدت تحت به

 ها دشوار استرو درک ماهیت ژنتیکی آنگیرند، از اینقرار می

(Rameeh, 2010). پذیری عمومی و خصوصی برآورد قابلیت ترکیب

های اصلاحی و کند تا در مورد برنامهگران کمک میبه اصلاح

 De La) گیری نمایندها تصمیمهای گزینش ژنوتیپاستراتژی

Vega and Chapman, 2006.) ترین عوامل موفقیت در از مهم

باشد و برای ژنتیکی میهای نژادی شناخت شاخصهای بهبرنامه

های ژنتیکی و شناخت کافی از ساختار برآورد صحیح شاخص

که  گرددهایی استفاده روش از ژنتیکی جمعیت تحت بررسی باید

 ,.Sofi et al) به ما بدهدها اطلاعات قابل اتکایی از نحوه عمل ژن

2006; Ravari et al., 2015) . 

قابل تثبیت و غیرقابل طور کلی اثرهای ژنی به دو گروه به

شوند. اثرهای قابل تثبیت از والدین به نتاج تثبیت تفکیک می

اثر افزایشی و اثر اپیستازی مبتنی بر  که شامل، یابندانتقال می

افزایشی × افزایشی × افزایشی، افزایشی × اثر افزایشی )افزایشی 

افزایشی اثر ) این دو اثر (.Sharma et al., 2003) باشندو....( می

دار و جزء خطی، جهت( و اثر اپیستازی مبتنی بر اثر افزایشی

 (.Khattak et al., 2001) باشندقابل تثبیت تنوع ژنتیکی می

دار باشند باید ها معنیکه این دو جزء و یا یکی از آنزمانی

های تر موکول کرد و جمعیتهای پیشرفتهانتخاب را به نسل

ترکیبات ژنی ممکن را مورد ارزیابی بزرگتر برای وقوع حداکثر 

 (.Ravari et al., 2016) قرار داد

یابند و اثرهای غیر قابل تثبیت از والدین به نتاج انتقال نمی 

از طریق انتخاب قابل تثبیت نیستند. این اثرها عبارت از اثر 

غالبیت و × غالبیت و اثر اپیستازی مبتنی بر غالبیت )افزایشی 

در  (.Ketata et al., 1976) باشندمی و....(غالبیت × غالبیت 

توان روش اصلاحی انتخاب دار شدن این اثرات میصورت معنی

افزایشی و که اثرهای غیرکار برد. در صورتیای متقابل را بهدوره

ای غالبیت مهم باشند این روش مفیدتر از انتخاب دورهیا فوق

 ,.Adetimirin et al) باشدپذیری عمومی میبرای ترکیب

2001.)  

که در مطالعات مختلف مواد آزمایشی و شرایط جائیاز آن

محیطی آزمایش متفاوت است، نتایج حاصل از یک مطالعه به 

های در نتیجه مطالعه ویژگی .دیگر موارد قابل تعمیم نیست

ناپذیر از هر برنامه اصلاحی امری اجتنابهای حاصل ژنتیکی لاین

پذیری هش به منظور بررسی برآورد ترکیباین پژولذا  است.

لاین  پنجقابلیت توارث صفات مختلف در  و خصوصی ،عمومی

از نظر عملکرد دانه و  هادورگکلزا و مشخص نمودن برترین 

سایر صفات مهم زراعی در شرایط تنش شوری از طریق تلاقی با 

طرح تلاقی  انجام شد. تستر ×با استفاده از روش لاین و  سه تستر

تستر یک رویکرد مناسب برای برآورد پارامترهای ژنتیکی × لاین 

آلل، توان ارزیابی تعداد زیادی است که در مقایسه با روش دای

سادگی و قابلیت اطمینان  دارایژنوتیپ را دارد و در عین حال 

 (.Amiri-Oghan, 2009) خوبی است

 

 هامواد و روش

پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرر به منظور برآورد ترکیب

لاین  پنج تلاقی از دورگ حاصل 51 ژنوتیپ شامل 39 تعدادژن، 

در مزرعره تحقیقراتی مرکرز شران تستر بره همرراه والردین سهو 

 5511 براتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعری کرمران 

 برابرترتیب جغرافیایی به عرض و طول و ایدر سطح از ارتفاع متر

 یشمال قهیدق شش و درجه 15 و یشرق قهیدق کی و درجه 95 با

 39ایرن . مورد بررسی قررار گرفتنرد 5991-99سال زراعی طی 

)آبیراری دو شرایط آبیراری معمرولی و ترنش شروری  ژنوتیپ در

زیمرن  و آبیراری برا آب شرور برا دسی 19/5معمولی با شوری 

طررح بلروک  دو لربدر قا متر نمک( زیمن  بردسی 5/1غلظت 

. هر کرت شامل چهرار ردیرف کشرت کشت شدندکامل تصادفی 

و فاصله بوتره روی متر سانتی 05 خطوططول دو متر و فاصله به
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پر  بوته بود(.  15 دارای )هر کرت جمعاً بودمتر سانتی 55خط 

بر اساس نترایج آزمرون خراک و توصریه همکراران از تهیه زمین 

کیلوگرم در هکتار  95و  15، 555ترتیب مقادیر  بهشناسی خاک

اوره، فسرفات تریلرل و  ، فسفر و پتراس از منرابع کرودینیتروژن

به منظور بررسی صفات  (.3)جدول  استفاده شد سولفات پتاسیم

 انجام دو ردیف میانی هر کرتبوته  35از  بردارینمونه مورد نظر

 درصد 15 اد روز تا، تعدبوتهصفات مورد برسی شامل ارتفاع  شد.

 خورجین، تعداد کامل فیزیولوژیکی دهی، تعداد روز تا رسیدنگل

، وزن هزار دانه و خورجین، تعداد دانه در خورجیندر گیاه، طول 

عملکرد دانه در گیاه بودند. تجزیره واریران  بره منظرور ارزیرابی 

برای شان انجام شد. و والدین  F1هایدورگدار بین تفاوت معنی

و   Excelافرزارها و اطلاعات برداشت شده از نرمکردن داده وارد

 Rو  SASافزارهرای و تحلیل اطلاعات برا اسرتفاده از نرمتجزیه 

Studio .تسرتر جهرت بررآورد اثررات × تجزیه لاین  انجام گرفت

 پذیری عمرومی و خصوصری برر اسراس روش کملتهرورنترکیب

(Kempthorne, 1957) .انجام گردید 

 
 مورد استفاده در آزمایش ها و تسترهای کلزا اسامی لاین -0ل جدو

Table 1- The names of rapeseed lines and testers used in the experiment 

 تسترها

Testers  

 هالاین

Lines 

 شماره

Number 
RGS003 SPN178 1 

Dalgon SPN179 2 

SAN178 SPN180 3 

 SPN192 4 

 SPN193 5 

 

 تحقیقاتی کرمان مزرعه خاک ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص -2 جدول
Table 2- Physical and chemical properties of Kerman research farm soil 

 اسیدیته

 pH 
 

 هدایت الکتریکی

 EC 
(dS/m) 

 آلیکربن 

 OC 
(%) 

 فسفر

 P 
(p.p.m) 

 پتاسیم

 K 
(p.p.m) 

 بافت

 Text 

 

7.4 1.7 0.6 12 120 
 لوم سیلتی

 Silt Loam 

 

 ایج و بحثنت

در هر دو شرایط آبیاری معمولی و واریان  نتایج تجزیه 

دار بین دار و بسیار معنیتفاوت معنیحاکی از تنش شوری 

ها و تسترها برای بیشتر صفات تکرارها، تیمارها، والدین، لاین

دهنده تنوع ژنتیکی کافی برای که نشان بودمورد مطالعه 

ها برای صفات مورد مطالعه ها و ترکیبات متقابل آنژنوتیپ

تنوع ژنتیکی  (.9جدول ) باشددر هر دو شرایط آبیاری می

بوده است. های اصلاحی کلزا های برنامهمواره یکی از چالشه

دار برای معنی تنوع ژنتیکیحاکی از وجود  هانتایج بررسی

 ,.Sana et al)باشد میصفات زراعی و مورفولوژیک در کلزا 

ها و تسترها از لحاظ بین لاین دارتفاوت معنیوجود . (2003

اثرات افزایشی برای دهنده نشان بعضی صفات مورد مطالعه

ها و دار بین لاینکنترل آن صفات بوده و تفاوت غیر معنی

دهنده اثرات غیر افزایشی تسترها در صفات مورد بررسی نشان

های بعدی انتقال صفات دارای واریان  افزایشی به نسل .است

 .باشدمی ترآسان

پذیری خصوصی برای صفت تعداد ترین مقدار وراثتکم 

( و 511/5دهی در شرایط تنش شوری )درصد گل 15روز تا 

پذیری خصوصی مربوط به صفت طول ترین وراثتبیش

(. 0( در شرایط آبیاری معمولی بود )جدول 19/5خورجین )

این نتایج نشان داد اثرات غیر افزایشی به ویژه فوق غالبیت 

در کنترل این صفات دارند. نقش اثرات غیر  نقش مهمی

محققین ها در تعیین صفات مهم کلزا توسط افزایشی ژن

 ;Kang et al., 2013) نیز گزارش شده استدیگر 

Rameeh, 2016) نتایج بررسی .(Pal et al., 1981 ) نیز

پذیری خصوصی بالا برای تعداد حاکی از وجود وراثت

پذیری خصوصی پایین برای صفات های فرعی و وراثتشاخه

 هزاردانه و تعداد دانه در خورجین بود. 
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 ایط آبیاری نرمال و تنش شوریپذیری عمومی و خصوصی، نحوه عمل ژن و میانگین درجه غالبیت در شربرآورد وراثت -0جدول 

Table 4- Estimation of broad and narrow sense heritability, gene action and average degree of dominance in 
 normal irrigation and salinity stress conditions  

 وراثت پذیری عمومی 

Broad heritability 
 (%) 

 وراثت پذیری خصوصی

Narrow sense heritability 
 (%) 

 میانگین درجه غالبیت

Average degree of 

dominance 

 نحوه عمل ژن

Gene action 

 نرمال 
Normal 

 تنش
Stress 

 نرمال
Normal 

 تنش
Stress 

 نرمال
Normal 

 تنش
Stress 

 نرمال
Normal 

 تنش
Stress 

 ارتفاع بوته
Plant height 

95.96 41.79 26.72 6.96 0.29 2.9 1.18 0.052 

دهیگل %15روز تا   
Days to 50% flowering 

60.08 33.78 19.79 5.86 0.65 4.3 0.84 0.072 

 روز تارسیدن
Days to maturity 

89.11 28.08 10.94 10.06 1.31 4.07 0.42 0.085 

 طول خورجین
Pod length 

91.13 19.19 59.59 12.78 1.16 3.84 0.71 0.11 

خورجینتعداد دانه در   
Number of seed / pod 

96.71 71.5 19.57 16.17 3.26 3.15 0.25 0.13 

 تعداد خورجین در گیاه
Number of pod / plant 

94.73 96.13 8.15 7.69 0.82 4.77 0.06 0.06 

 وزن هزار دانه
1000 seed weight 

52.66 81.21 - 25.67 0.28 1.46 0.049 0.64 

 عملکرد دانه
Seed yield 

87.6 85.51 25.03 14.84 1.65 0.81 0.27 0.13 

 

شدن منبع لاین در تستر برای صفات مورد  دارمعنی

شوری و تنش  معمولیبررسی در دو شرایط آبیاری 

پذیری ترکیبدار از نظر اختلاف معنیدهنده وجود نشان

 خصوصی در بین ترکیبات بود. 

برای صفات ارتفاع بوته،  تر از یککم غالبیتبرآورد درجه 

گیاه و وزن  دهی، تعداد خورجین درگل درصد 15تعداد روز تا 

و صفت عملکرد دانه در معمولی آبیاری  هزار دانه در شرایط

های حاکی از وجود غالبیت ناقص بین ژنشرایط تنش شوری 

برای بقیه صفات در  ات بود. درجه غالبیتفکننده این صکنترل

بر وجود عمل  که دلالت تر از یک بودهر دو شرایط آزمایش بزرگ

تعداد فوق غالبیت دارد. گزارش مشابهی در مورد عملکرد دانه و 

(. Banga, 1996) شده است ارائه در کلزا دانه در خورجین

نوع اثر افزایشی و غیرافزایشی ژن در عملکرد دانه  چنین دوهم

. (Brandle and Mc Vetty, 1989) شده استگزارش کلزا 

پذیری عمومی نشان داد که مقادیر بالا و دامنه تغییرات کم وراثت

 اهمیت واریان  ژنتیکی بیشتر از واریان  محیطی است.

ها و پذیری عمومی لاینمقادیر اثرات ترکیبنتایج بررسی 

تسترها از نظر صفات مورد بررسی در دو شرایط نرمال و تنش 

ها پذیری عمومی لاینداری بین ترکیبشان داد که تفاوت معنین

که قابلیت با توجه به این (.1)جدول  برای هر صفت وجود دارد

باشد، ها میپذیری عمومی بر مبنای اثرات افزایشی ژنترکیب

دهنده اختلاف پذیری عمومی نشانوجود تفاوت بین اثرات ترکیب

 باشد.صفات مورد نظر میها برای ژنتیکی در منشاء لاین

و  SPN180ها، لاین در شرایط آبیاری معمولی در بین لاین 

پذیری عمومی منفی و با مقادیر ترکیب RGS003در بین تسترها 

چنین در شرایط تنش دار در جهت کاهش ارتفاع گیاه، هممعنی

های به عنوان ژنوتیپ SPN192و تستر   Dalganشوری نیز لاین

در خصوص صفت روز تا رسیدن با . شوندمیمطلوب محسوب 

که زودرسی یکی از اهداف مهم اصلاحی کلزا محسوب توجه به این

و تنش شوری لاین  معمولیشود، در دو شرایط آبیاری می

SPN180  و تسترRGS003 پذیری عمومی منفی برای با ترکیب

 شوند. های برتر محسوب میاین صفت در زمره ژنوتیپ

، خورجین ، تعداد دانه درخورجینه صفات طول کنظر به این

سزایی بر افزایش ثیر بهدر گیاه و وزن هزار دانه تأ خورجینتعداد 

عملکرد دارند، لذا در شرایط آبیاری معمولی برای صفات طول 

 ،و وزن هزار دانه و عملکرد در گیاهخورجین ، تعداد دانه در خورجین

ترین مقدار آزمایشی بیش در بین مواد ،Dalgonو  SPN193والدین 

پذیری عمومی را به خود اختصاص دادند. در شرایط تنش ترکیب

در گیاه، وزن  خورجین، تعداد خورجینشوری نیز برای صفات طول 

و   Dalgonو  SPN193هایلاین هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه
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 SAN56 و تستر SPN193 لاینخورجین برای صفت تعداد دانه در 

که در پذیری عمومی را داشتند. در نهایت اینبالاترین مقادیر ترکیب

دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری برای صفت مهم عملکرد 

پذیری عمومی بالایی ترکیب  Dalgonو تستر  SPN193دانه لاین

 داشتند. 

رسیدگی در کلزا حاکی از وجود  تنتایج مربوط به صف

درصد  15ای تعداد روز تا پذیری خصوصی متوسط بروراثت

پذیری دهی بود. اما تعداد روز تا رسیدن دارای وراثتگل

 Kumar et)خصوصی پایینی بوده است. نتایج بررسی 

.,1995al)  خردل هندیبر روی عملکرد و اجزای عملکرد در 

(Brassica juncea ) نشان داد که اثر غالبیت ناقص برای صفات

هزار دانه و برای ارتفاع بوته، تعداد تعداد روز تا رسیدن و وزن 

از اهمیت  اثر فوق غالبیت دانه دانه در خورجین و عملکرد

 بیشتری برخوردار بوده است. 

وده و عوامل محیطی ای بصفت عملکرد دارای وراثت پیچیده

پرذیری تررین مقردار ترکیبگذارنرد. بریشثیر میزیادی بر آن تأ

شررایط آبیراری معمرولی و عمومی بین مواد آزمایشی در هر دو 

برود. از  Dalgonو تسرتر  SPN193 تنش شوری مربوط به لاین

که یکی از اهداف اصلاحی عملکرد بالاسرت لرذا انتخراب جاییآن

دهنرده در بره عنروان والرد انتقال  Dalgonو SPN193والردین 

های توانرد در برنامرهو ترنش شروری می معمرولیشرایط آبیاری 

 و SPN192 × Dalgon هررایدورگاصررلاحی مفیررد باشررد. 

SPN179 × RGS003 و  معمرولیترتیب در شررایط آبیراری به

، تعرداد دانره در خرورجینتنش شوری در ارتباط با صفات طول 

و وزن هزاردانه و عملکررد در گیراه از بالراترین مقرادیر خورجین 

 پذیری خصوصی برخوردار بودند.ترکیب

آزمایشی  در بین مواد Dalgonو  SPN193والدین 

پذیری عمومی را به خود اختصاص دادند. ترین مقدار ترکیببیش

، تعداد خورجیندر شرایط تنش شوری نیز برای صفات طول 

 لاین در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه خورجین

SPN193 و تسترDalgon   خورجین و برای صفت تعداد دانه در

پذیری بالاترین مقادیر ترکیب  SAN56و تستر SPN193 لاین

که در دو شرایط آبیاری معمولی عمومی را داشتند. در نهایت این

و   SPN193و تنش شوری برای صفت مهم عملکرد دانه لاین

 پذیری عمومی بالایی داشتند. ترکیب  Dalgonتستر

های کلزا برای پذیری خصوصی تلاقیاثرات توانایی ترکیب

یط آبیاری معمولی و تنش شوری در صفات مختلف در دو شرا

تلاقی انجام شده  51آورده شده است. در بیش از  1 جدول

شرح ذیل بودند. برای ها برای صفات مختلف بهبهترین تلاقی

 × SPN192دهی تلاقی درصد گل 15صفت تعداد روز تا 

RGS003  در شرایط آبیاری معمولی و برای تنش شوری نیز

های مطلوبی بودند. تلاقی تلاقی SPN179 × SAN56 تلاقی

SPN192 × RGS003  برای شرایط آبیاری معمولی و تنش

های خوبی براساس تظاهر صفت تعداد روز تا شوندهشوری ترکیب

ترکیب تلاقی خورجین رسیدن بودند. برای صفت طول 

در هر دو شرایط آبیاری معمولی و   SPN192 × Dalgonشامل

 ی خصوصی خوبی بودند هاشوندهتنش شوری ترکیب

ترکیب تلاقی خورجین بر اساس تظاهر صفت تعداد دانه در 

در شرایط آبیاری معمولی و  SPN180 × Dalgonشامل 

در شرایط تنش شوری   SPN192 × Dalgonتلاقی

های خصوصی خوبی بودند. برای صفت تعداد شوندهترکیب

در شرایط  SPN180 × RGS003 در گیاه تلاقیخورجین 

در شرایط تنش   SPN180 × SAN56تلاقی و آبیاری معمولی

 های خصوصی خوبی بودند. شوندهترکیب

 

 گیری کلی نتیجه

ها برای تمامی صفات دار بودن میانگین مربعات ژنوتیپمعنی

تنوع  ،شرایط آبیاری نرمال و تنش شوری مورد مطالعه در دو

مورد مطالعه را  ها از نظر کلیه صفاتژنتیکی کافی بین تلاقی

 × و تجزیه لاین مشخص کردضرورت تجزیه ژنتیکی را  نشان و

تستر برای صفات × دار لاین واریان  معنی. ساخت تستر را موجه

در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط  خورجینتعداد 

اثرات ژنتیکی غیر  که آبیاری معمولی و تنش شوری نشان داد

ها و لایندر بین . در کنترل این صفات دارند افزایشی نقش مهمی

و تستر  SPN 193 لاینشرایط آبیاری، هر دو در  تسترها

Dalgon پذیری عمومی بهتری برای عملکرد و برخی ترکیب

 و  SPN192 × Dalgonهایداشتند. تلاقی دیگر صفات

RGS003 × SPN179  به ترتیب در شرایط آبیاری معمولی و

پذیری خصوصی از نظر بالاترین مقادیر ترکیببا تنش شوری 

  .باشندمی بوده و قابل توصیه هادورگصفت عملکرد دانه بهترین 
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Abstract 

In order to estimate the general and specific combining ability and type of gene effect, 15 hybrids 

from the intersection of 5 lines and 3 testers with their parents were examined in two conditions of 

normal irrigation and salinity stress in the randomized complete block design with 3 replications in 

Kerman Agricultural Research Station in 2018-2020. The studied traits included plant height, 

number of days taken to 50% of flowering, number of days to maturity, pod length, number of pod 

per plant, number of seed per pod, 1000-seed weight and seed yield. The mean squares of general 

and specific combining ability were significant for most traits showed that the differences between 

cultivars in terms of general combining ability, and crosses in terms of specific combining ability, 

respectively. Estimation degree of dominance for plant height, number of days taken to 50% 

flowering, number of pod per plant and 1000-seed weight under normal irrigation conditions and 

seed yield under salinity stress were less than one and for other traits in both experimental 

conditions greater than one, which indicates the existence of incomplete and over-dominant action, 

respectively. Under normal and stress conditions for pod length, 1000-seed weight and grain yield 

per plant, SPN193 and Dalgon parents had the highest general combining ability among the 

experimental materials. Under normal irrigation conditions, hybrid SPN192 × Dalgon and under 

salinity stress conditions SPN179 × RGS003 with the highest values of specific combining ability 

were the best hybrids in terms of seed yield and are recommended. 
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