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چکیده
به منظور برآورد ترکیبپذیری عمومی و خصوصی و نوع اثر ژن ،تعداد  51دورگ حاصل از تلاقی پنج لاین و سه تستر به همراه والدینشان
در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی کرمان طی سال زراعی  5991-99مورد بررسی قرار گرفتند .صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته ،تعداد روز تا
 15درصد گلدهی ،تعداد روز تا رسیدن ،طول خورجین ،تعداد خورجین در گیاه ،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
بودند .میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای اکثر صفات معنیدار بود که بهترتیب نشاندهنده تفاوت ارقام از نظر
ترکیبپذیری عمومی و تلاقیها از نظر ترکیبپذیری خصوصی بود .برآورد درجه غالبیت برای صفات ارتفاع بوته ،تعداد روز تا  15درصد
گل دهی ،تعداد خورجین در گیاه و وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمولی و صفت عملکرد دانه در شرایط تنش شوری کمتر از یک و
برای بقیه صفات در هر دو شرایط آزمایش بزرگتر از یک بود که بهترتیب دلالت بر وجود غالبیت ناقص و فوق غالبیت دارد .در دو شرایط
آبیاری معمولی و تنش برای صفات طول خورجین ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در گیاه والدین  SPN193و  Dalgonدر بین مواد
آزمایشی بیشترین مقدار ترکیب پذیری عمومی را به خود اختصاص دادند .دورگهای  SPN192 × Dalgonو SPN179 × RGS003

بهترت یب در شرایط آبیاری معمولی و تنش با برخورداری از بالاترین مقادیر ترکیبپذیری خصوصی از نظر صفت عملکرد دانه بهترین
دورگها بوده و قابل توصیه میباشند.
واژههای کلیدی :خورجین ،دورگ ،غالبیت ناقص ،فوق غالبیت

مقدمه

امنیت غذایی جوامع بشری توسط عوامل مختلفی مانند

دانههای روغنی بعد از غلات دومین منبع مهم تأمین انرژی

تنشهای زنده و غیر زنده به خطر میافتد (.)Bybordi, 2010

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

تنش شوری از مهمترین تنشهای محیطی است که میزان

( )Brassica napus L.یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی بوده و

بهرهوری در بخش کشاورزی را محدود میکند ( Monirifar,

نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی دارد .به دلیل سازگاری کلزا با

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

شرایط آب و هوایی مختلف با توسعه واریتههای برتر میتوان تولید

گیاهان به ویژه کلزا میباشد ( ;Vafadar et al., 2018

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

 .)Bybordi and Tabatabaei, 2009بهطوریکه این معضل،

دارای  05تا  01درصد روغن بوده که در تهیه روغن خوراکی و نیز

روز به روز در خاکهای کشاورزی بیشتر میشود ( Moghimi

مصارف صنعتی کاربرد دارد ( .)Nemati et al., 2012با توجه به

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

افزایش روز افزون جمعیت جهان تأمین امنیت غذایی مهمترین

سطح همگام با روشهای بهزراعی و تصحیح روشهای مدیریت

چالش پیشروی دولتها خواهد بود (.)Azimi et al., 2012

مزرعه ،اصلاح و معرفی ارقام متحمل به شوری از طریق روشهای
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خاص اصلاحی از جمله دورگگیری و تولید دورگهای متحمل

اثرهای غیر قابل تثبیت از والدین به نتاج انتقال نمییابند و

به شوری با عملکرد نسبتاً بالا میباشد ( Amiri-Oghan,

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

 .)2009از اولین تصمیمات در امر دورگگیری انتخاب والدین

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

مناسب جهت دورگگیری میباشد .از نظر ژنتیکی ،ترکیب

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

ژنهای بعضی از ارقام و ژنوتیپهای به ظاهر ضعیف از نظر

صورت معنیدار شدن این اثرات میتوان روش اصلاحی انتخاب

خصوصیات کمّی ،میتواند منجر به ایجاد نتاج برتر شود

دورهای متقابل را بهکار برد .در صورتیکه اثرهای غیرافزایشی و

(.)Farshadfar et al., 2013

یا فوق غالبیت مهم باشند این روش مفیدتر از انتخاب دورهای

بهبود عملکرد هر گیاه مستلزم آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی،
روابط بین صفات ،میزان اثر و عمل ژنها بر روی تظاهر صفات و

برای ترکیبپذیری عمومی میباشد ( Adetimirin et al.,

.)2001

همچنین میزان توارثپذیری صفات است ( Basal and Torgot,

از آنجائیکه در مطالعات مختلف مواد آزمایشی و شرایط

 .)2005برای اصلاح واریتهها نیاز به اطلاعات جامعی در مورد ساختار

محیطی آزمایش متفاوت است ،نتایج حاصل از یک مطالعه به

ژنتیکی والدین مورد تلاقی و همچنین ترکیبپذیری آنها از نظر

دیگر موارد قابل تعمیم نیست .در نتیجه مطالعه ویژگیهای

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

ژنتیکی لاینهای حاصل از هر برنامه اصلاحی امری اجتنابناپذیر

کلزا از جمله عملکرد دانه در گروه صفات کمّی قرار میگیرند که

است .لذا این پژوهش به منظور بررسی برآورد ترکیبپذیری

بهوسیله تعداد زیادی ژن کنترل شده و به شدت تحت تأثیر محیط

عمومی ،خصوصی و قابلیت توارث صفات مختلف در پنج لاین

قرار میگیرند ،از اینرو درک ماهیت ژنتیکی آنها دشوار است

کلزا و مشخص نمودن برترین دورگها از نظر عملکرد دانه و

( .)Rameeh, 2010برآورد قابلیت ترکیبپذیری عمومی و خصوصی

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

به اصلاحگران کمک میکند تا در مورد برنامههای اصلاحی و

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

استراتژیهای گزینش ژنوتیپها تصمیمگیری نمایند ( De La

لاین × تستر یک رویکرد مناسب برای برآورد پارامترهای ژنتیکی

 .)Vega and Chapman, 2006از مهمترین عوامل موفقیت در

است که در مقایسه با روش دایآلل ،توان ارزیابی تعداد زیادی

برنامههای بهنژادی شناخت شاخصهای ژنتیکی میباشد و برای

ژنوتیپ را دارد و در عین حال دارای سادگی و قابلیت اطمینان

برآورد صحیح شاخصهای ژنتیکی و شناخت کافی از ساختار

خوبی است (.)Amiri-Oghan, 2009

ژنتیکی جمعیت تحت بررسی باید از روشهایی استفاده گردد که
اطلاعات قابل اتکایی از نحوه عمل ژنها به ما بدهد ( Sofi et al.,

.)2006; Ravari et al., 2015

مواد و روشها
به منظور برآورد ترکیبپذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرر

بهطور کلی اثرهای ژنی به دو گروه قابل تثبیت و غیرقابل

ژن ،تعداد  39ژنوتیپ شامل  51دورگ حاصل از تلاقی پنج لاین

تثبیت تفکیک میشوند .اثرهای قابل تثبیت از والدین به نتاج

و سه تستر بره همرراه والردینشران در مزرعره تحقیقراتی مرکرز

انتقال مییابند که شامل ،اثر افزایشی و اثر اپیستازی مبتنی بر

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعری کرمران برا 5511

اثر افزایشی (افزایشی × افزایشی ،افزایشی × افزایشی × افزایشی

متر ارتفاع از سطح دریا و طول و عرض جغرافیایی بهترتیب برابر

و )....میباشند ( .)Sharma et al., 2003این دو اثر (اثر افزایشی

با  95درجه و یک دقیقه شرقی و  15درجه و شش دقیقه شمالی

و اثر اپیستازی مبتنی بر اثر افزایشی) جزء خطی ،جهتدار و

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

قابل تثبیت تنوع ژنتیکی میباشند (.)Khattak et al., 2001

ژنوتیپ در دو شرایط آبیراری معمرولی و ترنش شروری (آبیراری

زمانیکه این دو جزء و یا یکی از آنها معنیدار باشند باید

و آبیراری برا آب شرور برا

معمولی با شوری  5/19دسیزیمرن

بر متر نمک) در قالرب دو طررح بلروک

انتخاب را به نسلهای پیشرفتهتر موکول کرد و جمعیتهای

غلظت  1/5دسیزیمن

بزرگتر برای وقوع حداکثر ترکیبات ژنی ممکن را مورد ارزیابی

کامل تصادفی کشت شدند .هر کرت شامل چهرار ردیرف کشرت

قرار داد (.)Ravari et al., 2016

بهطول دو متر و فاصله خطوط  05سانتیمتر و فاصله بوتره روی

برآورد ترکیبپذیری و اثر ژن در لاینهای کلزا با استفاده از تجزیه لاین در تستر در شرایط تنش شوری

خط  55سانتیمتر بود (هر کرت جمعاً دارای  15بوته بود) .پر

1

در گیاه ،طول خورجین ،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه و
بره منظرور ارزیرابی

از تهیه زمین بر اساس نترایج آزمرون خراک و توصریه همکراران

عملکرد دانه در گیاه بودند .تجزیره واریران

خاکشناسی به ترتیب مقادیر  15 ،555و  95کیلوگرم در هکتار

تفاوت معنیدار بین دورگهای  F1و والدینشان انجام شد .برای

نیتروژن ،فسفر و پتراس از منرابع کرودی اوره ،فسرفات تریلرل و

وارد کردن دادهها و اطلاعات برداشت شده از نرمافرزار  Excelو

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

تجزیه و تحلیل اطلاعات برا اسرتفاده از نرمافزارهرای  SASو R

مورد نظر نمونهبرداری از  35بوته دو ردیف میانی هر کرت انجام

 Studioانجام گرفت .تجزیه لاین × تسرتر جهرت بررآورد اثررات

شد .صفات مورد برسی شامل ارتفاع بوته ،تعداد روز تا  15درصد

ترکیب پذیری عمرومی و خصوصری برر اسراس روش کملتهرورن

گلدهی ،تعداد روز تا رسیدن کامل فیزیولوژیکی ،تعداد خورجین

( )Kempthorne, 1957انجام گردید.

جدول  -0اسامی لاینها و تسترهای کلزا مورد استفاده در آزمایش
Table 1- The names of rapeseed lines and testers used in the experiment

شماره

لاینها

تسترها

Number

Lines

Testers

1

SPN178

RGS003

2

SPN179

Dalgon

3

SPN180

SAN178

4

SPN192

5

SPN193

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی کرمان
Table 2- Physical and chemical properties of Kerman research farm soil

اسیدیته

هدایت الکتریکی

کربن آلی

فسفر

پتاسیم

بافت

pH

EC
()dS/m

OC
()%

P
()p.p.m

K
()p.p.m

Text

7.4

1.7

0.6

12

120

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریان

لوم سیلتی
Silt Loam

است .انتقال صفات دارای واریان
در هر دو شرایط آبیاری معمولی و

افزایشی به نسل های بعدی

آسانتر میباشد.

تنش شوری حاکی از تفاوت معنی دار و بسیار معنی دار بین

کم ترین مقدار وراثت پذیری خصوصی برای صفت تعداد

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

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

مورد مطالعه بود که نشان دهنده تنوع ژنتیکی کافی برای

بیش ترین وراثت پذیری خصوصی مربوط به صفت طول

ژنوتیپ ها و ترکیبات متقابل آن ها برای صفات مورد مطالعه

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

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

این نتایج نشان داد اثرات غیر افزایشی به ویژه فوق غالبیت

ه مواره یکی از چالشهای برنامههای اصلاحی کلزا بوده است.

نقش مهمی در کنترل این صفات دارند .نقش اثرات غیر

نتایج بررسیها حاکی از وجود تنوع ژنتیکی معنیدار برای

افزایشی ژن ها در تعیین صفات مهم کلزا توسط محققین

صفات زراعی و مورفولوژیک در کلزا می باشد ( Sana et al.,

دیگر نیز گزارش شده است ( ;Kang et al., 2013

 .)2003وجود تفاوت معنی دار بین لاین ها و تسترها از لحاظ

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

بعضی صفات مورد مطالعه نشاندهنده اثرات افزایشی برای

حاکی از وجود وراثت پذیری خصوصی بالا برای تعداد

کنترل آن صفات بوده و تفاوت غیر معنی دار بین لاین ها و

شاخه های فرعی و وراثت پذیری خصوصی پایین برای صفات

تسترها در صفات مورد بررسی نشان دهنده اثرات غیر افزایشی

هزاردانه و تعداد دانه در خورجین بود.

0
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جدول  -0برآورد وراثتپذیری عمومی و خصوصی ،نحوه عمل ژن و میانگین درجه غالبیت در شرایط آبیاری نرمال و تنش شوری
Table 4- Estimation of broad and narrow sense heritability, gene action and average degree of dominance in
normal irrigation and salinity stress conditions

نحوه عمل ژن

میانگین درجه غالبیت

وراثت پذیری خصوصی

وراثت پذیری عمومی

Gene action

Average degree of
dominance

Narrow sense heritability
)(%

Broad heritability
)(%

تنش

نرمال

تنش

نرمال

تنش

نرمال

تنش

نرمال

Stress

Normal

Stress

Normal

Stress

Normal

Stress

Normal

0.052

1.18

2.9

0.29

6.96

26.72

41.79

95.96

0.072

0.84

4.3

0.65

5.86

19.79

33.78

60.08

0.085

0.42

4.07

1.31

10.06

10.94

28.08

89.11

0.11

0.71

3.84

1.16

12.78

59.59

19.19

91.13

0.13

0.25

3.15

3.26

16.17

19.57

71.5

96.71

0.06

0.06

4.77

0.82

7.69

8.15

96.13

94.73

0.64

0.049

1.46

0.28

25.67

-

81.21

52.66

0.13

0.27

0.81

1.65

14.84

25.03

85.51

87.6

ارتفاع بوته
Plant height

روز تا  %15گلدهی
Days to 50% flowering

روز تارسیدن
Days to maturity

طول خورجین
Pod length

تعداد دانه در خورجین
Number of seed / pod

تعداد خورجین در گیاه
Number of pod / plant

وزن هزار دانه
1000 seed weight

عملکرد دانه
Seed yield

معنیدار شدن منبع لاین در تستر برای صفات مورد

ترکیبپذیری عمومی بر مبنای اثرات افزایشی ژنها میباشد،

بررسی در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری

وجود تفاوت بین اثرات ترکیبپذیری عمومی نشاندهنده اختلاف

نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار از نظر ترکیب پذیری

ژنتیکی در منشاء لاینها برای صفات مورد نظر میباشد.
در شرایط آبیاری معمولی در بین لاینها ،لاین  SPN180و

خصوصی در بین ترکیبات بود.
برآورد درجه غالبیت کمتر از یک برای صفات ارتفاع بوته،

در بین تسترها  RGS003با مقادیر ترکیبپذیری عمومی منفی و

تعداد روز تا  15درصد گلدهی ،تعداد خورجین در گیاه و وزن

معنیدار در جهت کاهش ارتفاع گیاه ،همچنین در شرایط تنش

هزار دانه در شرایط آبیاری معمولی و صفت عملکرد دانه در

شوری نیز لاین  Dalganو تستر  SPN192به عنوان ژنوتیپهای

شرایط تنش شوری حاکی از وجود غالبیت ناقص بین ژنهای

مطلوب محسوب میشوند .در خصوص صفت روز تا رسیدن با

کنترلکننده این صفات بود .درجه غالبیت برای بقیه صفات در

توجه به اینکه زودرسی یکی از اهداف مهم اصلاحی کلزا محسوب

هر دو شرایط آزمایش بزرگتر از یک بود که دلالت بر وجود عمل

میشود ،در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری لاین

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

 SPN180و تستر  RGS003با ترکیبپذیری عمومی منفی برای

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

این صفت در زمره ژنوتیپهای برتر محسوب میشوند.

همچنین دو نوع اثر افزایشی و غیرافزایشی ژن در عملکرد دانه

نظر به اینکه صفات طول خورجین ،تعداد دانه در خورجین،

کلزا گزارش شده است (.)Brandle and Mc Vetty, 1989

تعداد خورجین در گیاه و وزن هزار دانه تأثیر بهسزایی بر افزایش

مقادیر بالا و دامنه تغییرات کم وراثتپذیری عمومی نشان داد که

عملکرد دارند ،لذا در شرایط آبیاری معمولی برای صفات طول

اهمیت واریان

ژنتیکی بیشتر از واریان

محیطی است.

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

نتایج بررسی مقادیر اثرات ترکیبپذیری عمومی لاینها و

والدین  SPN193و  ،Dalgonدر بین مواد آزمایشی بیشترین مقدار

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

ترکیبپذیری عمومی را به خود اختصاص دادند .در شرایط تنش

نشان داد که تفاوت معنیداری بین ترکیبپذیری عمومی لاینها

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

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

هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه لاینهای  SPN193و  Dalgonو
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برای صفت تعداد دانه در خورجین لاین  SPN193و تستر SAN56

اثرات توانایی ترکیبپذیری خصوصی تلاقیهای کلزا برای

بالاترین مقادیر ترکیبپذیری عمومی را داشتند .در نهایت اینکه در

صفات مختلف در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری در

دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری برای صفت مهم عملکرد

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

دانه لاین  SPN193و تستر  Dalgonترکیبپذیری عمومی بالایی

بهترین تلاقیها برای صفات مختلف بهشرح ذیل بودند .برای

داشتند.

صفت تعداد روز تا  15درصد گلدهی تلاقی

× SPN192

نتایج مربوط به صفت رسیدگی در کلزا حاکی از وجود

 RGS003در شرایط آبیاری معمولی و برای تنش شوری نیز

وراثتپذیری خصوصی متوسط برای تعداد روز تا  15درصد

تلاقی  SPN179 × SAN56تلاقیهای مطلوبی بودند .تلاقی

گلدهی بود .اما تعداد روز تا رسیدن دارای وراثتپذیری

 SPN192 × RGS003برای شرایط آبیاری معمولی و تنش

خصوصی پایینی بوده است .نتایج بررسی ( Kumar et

شوری ترکیبشوندههای خوبی براساس تظاهر صفت تعداد روز تا

 )al.,1995بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در خردل هندی

رسیدن بودند .برای صفت طول خورجین ترکیب تلاقی

( )Brassica junceaنشان داد که اثر غالبیت ناقص برای صفات

شامل  SPN192 × Dalgonدر هر دو شرایط آبیاری معمولی و

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

تنش شوری ترکیبشوندههای خصوصی خوبی بودند

دانه در خورجین و عملکرد دانه اثر فوق غالبیت از اهمیت
بیشتری برخوردار بوده است.

بر اساس تظاهر صفت تعداد دانه در خورجین ترکیب تلاقی
شامل  SPN180 × Dalgonدر شرایط آبیاری معمولی و

صفت عملکرد دارای وراثت پیچیدهای بوده و عوامل محیطی

تلاقی  SPN192 × Dalgonدر شرایط تنش شوری

زیادی بر آن تأثیر میگذارنرد .بریشتررین مقردار ترکیبپرذیری

ترکیبشوندههای خصوصی خوبی بودند .برای صفت تعداد

عمومی بین مواد آزمایشی در هر دو شررایط آبیراری معمرولی و

خورجین در گیاه تلاقی  SPN180 × RGS003در شرایط

تنش شوری مربوط به لاین  SPN193و تسرتر  Dalgonبرود .از

آبیاری معمولی و تلاقی  SPN180 × SAN56در شرایط تنش

آنجاییکه یکی از اهداف اصلاحی عملکرد بالاسرت لرذا انتخراب

ترکیبشوندههای خصوصی خوبی بودند.

والردین  SPN193و  Dalgonبره عنروان والرد انتقالدهنرده در
شرایط آبیاری معمرولی و ترنش شروری میتوانرد در برنامرههای
اصررلاحی مفیررد باشررد .دورگهررای  SPN192 × Dalgonو

نتیجهگیری کلی
معنیدار بودن میانگین مربعات ژنوتیپها برای تمامی صفات

 SPN179 × RGS003بهترتیب در شررایط آبیراری معمرولی و

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

تنش شوری در ارتباط با صفات طول خرورجین ،تعرداد دانره در

ژنتیکی کافی بین تلاقیها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه را

خورجین و وزن هزاردانه و عملکررد در گیراه از بالراترین مقرادیر

نشان و ضرورت تجزیه ژنتیکی را مشخص کرد و تجزیه لاین ×

ترکیبپذیری خصوصی برخوردار بودند.

تستر را موجه ساخت .واریان

معنیدار لاین × تستر برای صفات

والدین  SPN193و  Dalgonدر بین مواد آزمایشی

تعداد خورجین در گیاه ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط

بیشترین مقدار ترکیبپذیری عمومی را به خود اختصاص دادند.

آبیاری معمولی و تنش شوری نشان داد که اثرات ژنتیکی غیر

در شرایط تنش شوری نیز برای صفات طول خورجین ،تعداد

افزایشی نقش مهمی در کنترل این صفات دارند .در بین لاینها و

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

تسترها در هر دو شرایط آبیاری ،لاین  SPN 193و تستر

 SPN193و تستر  Dalgonو برای صفت تعداد دانه در خورجین

 Dalgonترکیبپذیری عمومی بهتری برای عملکرد و برخی

لاین SPN193و تستر  SAN56بالاترین مقادیر ترکیبپذیری

صفات دیگر داشتند .تلاقیهای  SPN192 × Dalgonو

عمومی را داشتند .در نهایت اینکه در دو شرایط آبیاری معمولی

 RGS003 × SPN179به ترتیب در شرایط آبیاری معمولی و

و تنش شوری برای صفت مهم عملکرد دانه لاین  SPN193و

تنش شوری با بالاترین مقادیر ترکیبپذیری خصوصی از نظر

تستر  Dalgonترکیبپذیری عمومی بالایی داشتند.

صفت عملکرد دانه بهترین دورگها بوده و قابل توصیه میباشند.
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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.
Keywords: Co-dominance, Hybrid, Incomplete-dominance, Pod

