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هاي بومی پروتئین دانه در تودهپذیري محتواي روغن ورآورد وراثتب
آفتابگردان آجیلی در سطوح مختلف آبیاري

2رضا درویش زادهو1اسماعیل قلی نژاد

چکیده
آجیلی تحت شرایط مختلف آبی،آفتابگرداندرپروتئین دانه محتواي روغن وپذیريو وراثتبه منظور بررسی تنوع ژنتیکی

) با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه 7×8طرح التیس مستطیل ساده (در قالبتوده محلی در سه آزمایش جداگانه 56تعداد 
)، تنش مالیم I1مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهاي آبیاري شامل سه سطح آبیاري مطلوب (1391ساعتلوي ارومیه در سال زراعی 

)I2) و تنش شدید خشکی (I3) ( درصد آب قابل استفاده) بود. در شرایط آبیاري 90و 70، 50به ترتیب آبیاري پس از تخلیه
. در بدست آمدبراي درصد روغن و پروتئین متغیر 99/0براي عملکرد پروتئین دانه تا 77/0پذیري از مطلوب، متوسط وراثت

. در شرایط نشان دادمتغیر )رصد روغن و پروتئیند(99/0تا)قطر آکن(66/0بینپذیري، وراثتمالیمشرایط تنش خشکی
نوسان صد روغن و پروتئین و قطر آکن صفات درمربوط به به ترتیب 99/0تا 85/0بینپذیري، مقدار وراثتشدیدتنش خشکی

روغن و از صفات درصد محیطی کمترین میزان واریانس ژنتیکی و واریانس، بیشترین میزان سه محیط مختلف آبیاريدر . داشت
صفت عملکرد دردر هر سه شرایط مختلف آبیاري، بیشترین میزان تغییرات فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی پروتئین دانه حاصل شد.

.دمشاهده شپروتئین دانه 

يپذیروراثت،درصد روغن،درصد پروتئینآفتابگردان، کلیدي:هايواژه

مقدمه
ی در جهان روغنهايترین دانهآفتابگردان یکی از مهم

است است و روغن آن به دلیل داشتن اسیدهاي چرب غیر 
اشباع فراوان و همچنین فقدان کلسترول از کیفیت باالیی 

). ارقام زراعی آفتابگردان داراي دو تیپ 21برخوردار است (
باشند. آفتابگردان آجیلی به صورت وسیع روغنی و آجیلی می

ارومیه و شوط در مزارع شهرستان خوي، چایپاره، سلماس،
). ارقام کشت شده آفتابگردان آجیلی در 12،4د (نشوکشت می

اي، بادامی، شامل ارقام قلمی، پستهآذربایجان غربی استان 
باشد. تنش شمشیري، یزیدي، دورسفید و سایر ارقام محلی می

ها براي تولید موفق محصوالت ترین چالشخشکی از عمده
ارقام پیشرفته و مقاوم براي زراعی است و از این نظر اصالح 

رسد یو نیمه خشک امري ضروري به نظر ممناطق خشک
هاي انجام شده توسط برخی محققان مؤید این ). بررسی13(

مطلب است که تنش خشکی وزن دانه آفتابگردان را کاهش 
حاکی از )9دانشیان و همکاران (هاي ). یافته9،23دهد (می

باشدرایط تنش کم آبی میدرصدي وزن دانه در ش39کاهش 
و 120اعالم کردند آبیاري بعد از )1اکبري و همکاران (.)9(

به Aمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کالس میلی180
درصد 26و 21درصد طول، 16و 11ترتیب باعث کاهش 

اساس . بر)1(گردددرصد ضخامت دانه می28و 22عرض و 
در مقایسه با عرض و طول نتایج این مطالعه ضخامت دانه 

دانه حساسیت بیشتري به سطوح آبیاري محدود نشان داد. 
ند که سه صفت وزن آکن، تعداد دانه در اهمحققان نشان داد

و واریانس ژنوتیپی کرد دانه بیشترین تنوع را دارند طبق و عمل
د اسآرازي و تحقیقدر ).5باشد (و فنوتیپی آنها حداکثر می

درصد براي اي ی و فنوتیپی قابل مالحظه) تنوع ژنتیک26(
ازتابعیعنوانبهپذیريتوارث.مشاهده شدروغن 
وفنوتیپیارزشبینرابطۀمحیطی،وژنتیکیهايواریانس

کند. میبیانرااجتماعیکدرصفتیکبرايژنتیکیارزش
هايتفاوتازمقدارچهکهدهدمینشانژنتیکىپارامتراین

پذیريتوارث.استتوارثازناشی،فنوتیپدرشدهمشاهده
ازاساسیبخشکهدهدمینشانصفتیکبراىباال

کهحالیدراستژنتیکیواریانسازناشیواریانس فنوتیپی،
دربیشتريسهمژنتیکیغیرعواملپذیري پایین،ثتواردر

صفاتانتخابمورددرپذیري). وراثت18دارند (تنوع
گرفتننظردرانتخاب،هدف.داردايویژهمیتاهژنیک،پلی

نسلعنوان والدینبهژنتیکیهايارزشبهتریندارايافراد
به ارزشتوجهباعملایناینکهبه دلیلوباشدمیبعد

بینهمبستگیمیزانگیردمیانجامافرادعملکردفنوتیپی و
مهمبسیارپذیريوراثتیعنیارزش ژنتیکی،وفنوتیپیارزش

) اظهار داشتند 5عارفی و همکاران (). 7باشد (میدارمعنیو
پذیري براي صفت عملکرد روغن نسبت واریانس ترکیبکه 

عمومی به واریانس ترکیب پذیري خصوصی در هر دو شرایط 
تنش و بدون تنش خشکی کمتر از یک بدست امد که بیانگر 

ایشی است. تاثیر بیشتر واریانس غالبیت نسبت به واریانس افز
گزارش کردند که قطر طبق و ) 17،16خان و همکاران (

باالیی پذیري وراثتاز در آفتابگردانعملکرد روغن
پذیري صفات در که وراثتاندمطالعات نشان داده. برخوردارند

). ارقامی 15،19شرایط نرمال و تنش خشکی متفاوت است (
انتخاب که براي عملکرد باال در شرایط عادي (بدون تنش)

ممکن است در شرایط تنش عملکرد زیاد نداشته شوند،می

)gholinezhad1358@yahoo.com:ول: و(نویسنده مس، گروه علمی علوم کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار-1
، دانشگاه ارومیهاستاد-2

23/4/94ریخ پذیرش:تا7/10/93تاریخ دریافت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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ها در هر بنابراین بیشتر محققان گزینش ژنوتیپ.)20باشند (
). اگر 22کنند (دو شرایط تنش و بدون تنش را توصیه می

پذیري خوبی در هر دو شرایط نرمال و تنش صفتی از وراثت
س آن کارآیی مسلماً گزینش بر اسا،خشکی برخوردار باشد
در گیاه جو )19همکاران (و). نخجوان3باالیی خواهد داشت (
براي صفات پذیري عمومی و خصوصینشان دادند که وراثت

وزندانه،عملکردریشک،طولسنبله،طولبوته،ارتفاع
تعدادودهیسنبلهتاروزبرداشت، تعدادشاخصدانه،هزار
ر آبیاري کامل به ترتیب در تیمافیزیولوژیکرسیدگیتاروز
خشکیشو در تیمار تن43/0تا 31/0و 69/0تا 43/0

45/0تا 26/0و 81/0تا 41/0به ترتیب انتهاي فصل 
باشد انتخاب ژنوتیپی ها می. تنوع مبناي همه گزینشبودمتغیر

تنوع است با افزایش تنوع ژنتیکی در یک جامعه، نیزنیازمند
تر یعی و مصنوعی وسیعحدود انتخاب چه در حالت طب

هاي مشابهی در زمینه وجود تنوع ژنتیکی گردد. گزارشمی
) ارائه 27،3(در گیاه کلزابراي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

وباشدنمیثابتیمقدارگردیده است. قابلیت توارث یک صفت،
نحوهگیري،نمونهوضعیتشرایط محیطی،ژنتیکی،تنوع

توسطشدهاخذتصمیماتایرسو همچنینطرحاجراي
بهبود مقداروپذیريوراثتبرآورددرنژاديمتخصصان به

ضیایی فرد و ). 6گذارد (میتأثیرانتخابازحاصلژنتیکی
هاي محلی آفتابگردانبیان کردند که تودهنیز ) 30همکاران (

از نظر صفات بررسی شده بیشتر تحت تاثیر تنوع ژنتیکی 
نجام این تحقیق، تخمین اجزاي واریانس و هدف از اباشند. می

دانه از قبیل خصوصیات فیزیکی و شیمیاییپذیري وراثت
توده آفتابگردان 56ئین، روغن، طول و قطر دانه در میزان پروت

آجیلی تحت شرایط مختلف رژیم آبیاري بود.

هامواد و روش
) در سال زراعی 1توده آفتابگردان آجیلی (جدول 56تعداد

در مزرعه تحقیقاتی ساعتلوي مرکز تحقیقات 1391- 92
کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی با طول 

37دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 2درجه و 45جغرافیایی
متر از سطح دریا واقع1352ع دقیقه شمالی و ارتفا44درجه و 

3در ها. تودهندکیلومتري ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت25در 
60فاصله ردیفبا طرح التیس مستطیل ساده با دو تکرار 

کشت شدند.متر سانتی25روي ردیف بوتههصلافو متر سانتی
ایستگاه این متر بود. 6خط کاشت به طول 6هر کرت داراي 

از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب 
ارومیه، در سی سالهشود. با توجه به آمار هواشناسی می

درجه 3/11متر، متوسط دما میلی390نه متوسط بارندگی ساال
باشد. برخی از % می75سانتیگراد و میانگین رطوبت نسبی 

در 1391تا برداشت در سال پارامترهاي هواشناسی از کاشت 
)آبیاري نرمال(ارائه گردیده است. در آزمایش اول 2جدول 

در آزمایش ل استفاده،آب قابتخلیهدرصد50آبیاري بعد از 
آب قابل تخلیهدرصد70آبیاري بعد از )تنش مالیم(دوم 

90آبیاري بعد از )تنش شدید(استفاده و در آزمایش سوم 
هاي گردید. ویژگیانجامآب قابل استفاده تخلیهدرصد

ارائه شده 3فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول 
شود که خاك محل یاست. بر طبق این جدول مالحظه م

8/0حدود Ecو 8حدود pHآزمایش داراي بافت لومی رسی، 
تابگردان باشد که براي کشت آفزیمنس بر متر میدسی

کندمشکلی را ایجاد نمی

یهاي محلی آفتابگردان آجیلی تودهاسام-1جدول 
Table 1. Names of local landraces of confectionary sunflower

Names of local landracesCodeNames of local landracesCodeNames of local landracesCode
Hamadan 239Salmas 220Saghez 11
Shabestar-Kouzeh Kanan 340Vaghaslou olya 421Angane 42
Saghez 441Salmas-Gharaghashlagh- Pesteii22Urmia-Barouj3
Saghez 542Lalalou Torab 223Urmia-maranghalou4
Saghez 343Shirabad 224Marand – Dizaj ghalami5
Shahroud 244Gharagoz 125Jabalkandi 26
Alibaglou 145Vaghaslou Sofla 126Salmas - sadaghian7
Baneh 246Khanneshan 127Babajange 68
Salmas-Gharaghashlagh- Ghalami47Heydarlou 128Miyaneh-basin9
Marand-1389-248Saribaglou 529Bokan10
Salmas-Gharaghashlagh- Badami49Chongharalou Yekan 430Urmia - noshinshahr11
Shabestar-Kouzeh Kanan 150Maranghalou 631Karimabad12
Sanandaj51Abajalou 132Vaghaslou olya 113
Shabestar-Kouzeh Kanan 252Hamadan 133Vaghaslou olya 314
Baneh 353Saghez 234Ordoshahi 115
Piranshahr Bolban54Piranshahr Sarvkani35Marana-yamchi-pesteii16
Baneh 155Piranshahr Andizeh36Mazandaran -Tirtash17
Marand-1389-156Mashhad37Sardasht18

Shahroud 138Marana-yamchi 419
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استان یهاي هواشناسی در طول فصل رشد آفتابگردان در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلوي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعداده-2جدول 
آذربایجان غربی

Table 2. Climate data during sunflower growing season in research station of Saatloo of Agricultural Research Center
and Natural Sources of West Azarbijan Province

متر30زمایش در عمق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آ- 3جدول 
Table 3. Chemical and physical properties of farm soil at depth of 0-30 cm

سازي زمین شامل آبیاري قبل از ورزي و آمادهعملیات خاك
شخم عمیق و دو دیسک عمود مرتبهتهیه زمین، یک

بندي بود. مقدار برهم، تسطیح، ایجاد جوي و پشته و کرت
50در هکتار کود سوپر فسفات تریپل، مقدار کیلوگرم80

کیلوگرم 50کیلوگرم در هکتار کود سولفات منگنز و مقدار 
در هکتار کود سولفات روي بر اساس آزمون تجزیه خاك به 

9طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش گردید. کاشت در 
خرداد با دست و به طریقه هیرم کاري انجام شد. بذور پیش 

نومیل دو در هزار ضدعفونی شدند. اولین از کاشت با ب
4- 5خرداد ماه انجام شد. عمل تنک در مرحله 18آبیاري 

اي هرز به صورت دستی در هبرگی انجام گرفت. وجین علف
در روز بعد از کاشت صورت پذیرفت. 40و 20دو مرحله

بیماري و آفت خاصی در مزرعه طول دوره رشد آفتابگردان 
هر آزمایش درتروژن به صورت سرك مشاهده نشد. کود نی

و دهی اعمال گردیدبرگی و زمان غنچه7- 8مرحله در دو
90در . هنگامی که پشت طبقبالفاصله آبیاري انجام گرفت

اي درآمد (رسیدگی ها به رنگ زرد مایل به قهوهدرصد بوته
فیزیولوژیک) برداشت نهایی انجام شد. براي حذف اثر 

متر از ابتدا و انتهاي هر 5/0ي و هاي کنارحاشیه، ردیف
از زمان کاشت تا مرحله استقرار گیاهچه ردیف حذف گردید.

درصد آب 50ها پس از تخلیه برگی) آبیاري8تا 7(مرحله 
قابل دسترس در کلیه تیمارها انجام شد و از این مرحله به 

روز پیش از رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه تیمارهاي 10بعد تا 
یقاً اعمال گردید. جهت تعیین رطوبت وزنی خاك آبیاري دق

در شرایط ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم از دو عمق 
متري خاك از تکرارهاي هر آزمایش سانتی60- 30و 30- 0

و با استفاده از دستگاه خاك انجام گرفت برداري نمونه
ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاك ،صفحه فشار

درصد رطوبت وزنی خاك تیمارها در شرایط گیري شد.اندازه
) تعیین گردید:11(1رابطه ظرفیت زراعی با استفاده از 

1001: 1رابطه 
12  

W
WWWm

wmدرصد رطوبت وزنی خاك =،w2ه= وزن خاك مرطوب ب
= وزن خاك خشک به گرم w1، گرم

درصد وزنی و 26در این آزمایش ظرفیت زراعی خاك 
درصد وزنی تعیین شد. جهت تعیین 14ائم نقطه پژمردگی د

ساعت از زمان 48دقیق زمان آبیاري در هر تیمار با گذشت 
آبیاري به صورت روزانه و متوالی توسط مته از خاك مزرعه 

برداري انجام شد تا درصد در عمق توسعه ریشه نمونه
رطوبت وزنی خاك مشخص شود. بر این اساس زمان 

، I1طوبت وزنی خاك در تیمارهاي آبیاري هنگامی بود که ر
I2وI3 پس از 2رسید (میدرصد 2/15و 6/17، 20به .(

رسیدن درصد رطوبت وزنی خاك به میزان تعیین شده 
) حجم آب مصرفی 11(2جهت اعمال تیمار آبیاري از رابطه 

مورد نیاز هر تیمار محاسبه شد: 
:        2رابطه 

i

Rootb

E

ADmFC   )( =V

V آبیاري بر حسب مترمکعب= حجم آب ،FC درصد =
= درصد θm، رطوبت وزنی خاك در حد ظرفیت زراعی

= وزن مخصوص ρb، رطوبت وزنی خاك قبل از آبیاري
اندمان ر= Ei، متر مکعب)ظاهري خاك (گرم بر سانتی

، = مساحت آبیاري شده بر حسب متر مربعA،آبیاري
DRootحجم بدین ترتیب .= عمق توسعه ریشه بر حسب متر

آب مورد نیاز در هر مرتبه آبیاري در هر تیمار محاسبه و بر 
درصد با استفاده از هیدروفلوم و 90اساس کارایی توزیع آب 

کورنومتر به صورت یکنواخت توزیع گردید. برداشت نهایی 
عملکرد روغن نیز از حاصل شهریور ماه انجام گرفت. 15در 

پروتئین از ضرب درصد روغن در عملکرد دانه و عملکرد
حاصل ضرب درصد پروتئین در عملکرد دانه محاسبه گردید.

برآورد اجزاي واریانس و وراثت پذیري به روش حداکثر 

پارامترهاي هواشناسی
ماه

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
6/163/232/281/301/336/28گراد)حداکثر دما (درجه سانتی
1/33/89/113/152/161/13گراد)حداقل دما (درجه سانتی

9/98/15207/226/249/20گراد)میانگین دما (درجه سانتی
9/31158/182/98/14/8متر)بارندگی (میلی

9/819/1819/2553/2694/2634/200متر)تبخیر (میلی
585648524652رطوبت نسبی (%)

یمپتاس
(ppm)

فسفر
(ppm)

نیتروژن
(%)

کربن 
آلی

(%)

شن
(%)

سیلت
(%)

رس
(%)

آهک
(%)

درصد 
اشباع
(%)

پی اچ
pH

هدایت الکتریکی
)EC(

(ds/m)

وزن 
مخصوص 

ظاهري
g cm-3

بافت خاك

لومی رسی3751212/02/1283735174788/04/1
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از انجام گرفت. براي این منظور 1درست نمایی محدود شده
SASافزابرنامه تهیه شده در نرم

(http://www4.ncsu.edu/~jholland/heritability/In
breds.html14تفاده شد () اس(

نتایج و بحث
تغییرات فنوتیپی، ژنتیکی و ضریب 6و 5، 4در جداول 

پذیري صفات اندازه گیري ، اجزاي واریانس و وراثتمحیطی
است که نشان ارائه شدهشرایط مختلف آبیاري3هر در 
بنابراین وجود داردهاي محلی بین تودهيدهد تنوع زیادمی

براي به نژادگران به خشکیبراي مقاومت امکان گزینش 
تنوع . در تطابق با نتایج تحقیق حاضر، باشدفراهم می

براي صفات درصد روغن، عملکرد دانه و زیاديژنتیکی 
هاي آفتابگردان گزارش شده عملکرد بیولوژیک در ژنوتیپ

در هر مطالعه شده پذیري صفات مقدار وراثت). 24،25است (
ه باال بود. در شرایط متوسط بسه شرایط مختلف آبیاري

براي 77/0بین پذیري آبیاري مطلوب، متوسط وراثت
براي درصد روغن و پروتئین 99/0عملکرد پروتئین دانه تا 
، مالیم). در شرایط تنش خشکی4دانه متغیر بود (جدول 

براي99/0تاصفت قطر آکن براي66/0ازپذیريوراثت
). در شرایط 5بود (جدول ر متغیصفت درصد روغن دانه 

تاقطر آکن براي 85/0پذیري از وراثتشدیدتنش خشکی
). 6(جدول مشاهده شددرصد پروتئین دانه براي 99/0

) 10پذیري برآورد شده در این تحقیق با نتایج (وراثت
میزان بازدهی انتخاب براي یک صفت به مطابقت داشت.

هاي وتتاثیر نسبی عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی در بروز تفا
فنوتیپی بستگی دارد که به وسیله وراثت پذیري بیان 

پذیري عامل مهمی در تعیین روش شود. میزان وراثتمی
نژادي و هاي بهمناسب جهت بهبود یک صفت در برنامه

هاي انتخاب براي همچنین شاخصی از نحوه تاثیر روش
هاي ). از آنجا که در روش8باشد (صفت مییکبهبود

هاي مبتنی بر گزینش، به خصوص در برنامهاصالحی و 
هاي بعد از گزینش کارآیی روش میانگین افراد در نسل

پذیري لذا اطالع از میزان وراثت،نمایداصالحی را تعیین می
تواند برآوردي از میزان موفقیت در انتقال صفات صفات می

اصالح جوامع براي هاي بعدي در اختیار بگذارد. به نسل
پذیري پایین از طریق گزینش مستقیم دشوار وراثتصفات با 

است و برعکس گزینش براي صفاتی که داراي 
باشد به همین دلیل پذیري باالیی هستند مفید میوراثت

اي از نتایج مورد تواند زمینهپذیري میاست که مقدار وراثت
. )8(انتظار از گزینش را ارائه دهد

دهد که اهمیت میپذیري نشانوراثتباالتر مقادیر 
به مراتب بیشتر از در صفات مورد مطالعه واریانس ژنتیکی 

واریانس محیطی است. براي صفاتی مانند عملکرد روغن، 
عملکرد پروتئین، قطر آکن، کلروفیل، وزن خشک برگ و 

پذیري در شرایط تنش وزن خشک طبق با دانه وراثت
با توجه به . باالتر از شرایط آبیاري مطلوب بودشدید خشکی 

ثابت بودن جزء واریانس ژنتیکی در صورت و مخرج کسر، 
واریانس محیطی است که در شرایط تنش خشکی نسبت به 
شرایط آبیاري مطلوب کاهش پیدا کرده است. در مورد 
صفاتی مانند درصد روغن، درصد پروتئین و وزن خشک 

3هر در هاآنپذیريییر چندانی در میزان وراثتطبق که تغ
توان شود علت آن را میشرایط مختلف آبیاري مشاهده نمی

محیط روي این صفات دانست. به طور کلی تاثیر کم 
3هر در واریانس ژنتیکی، فنوتیپی و وراثت پذیري صفات 

(جداول نمایداز روند ثابتی تبعیت نمیشرایط مختلف آبیاري
ها به شرایط مختلف به دلیل واکنش متفاوت توده. )6و 5، 4

کند معموالً صفات سازگار به پذیري تغییر میمحیطی وراثت
هر چند دهند. شرایط محیط تغییرات کمتري نشان می

پذیري صفات کیفی دانه در هر سه محیط در حد وراثت
از آزمایشی به آزمایش پذیري وراثتاما میزان باالیی بود 

در هر سه شرایط آبیاري، بیشترین میزان .بوددیگر متفاوت
تغییرات فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی مربوط به صفت 

). این نتیجه 6و 5، 4عملکرد پروتئین دانه بود (جداول 
از هاي آجیلی مورد مطالعه در بین توده که بیانگر آن است 

. اي وجود دارداختالفات گستردهلحاظ عملکرد پروتئین دانه 
در آکن غییرات عملکرد روغن دانه، قطر آکن و طول میزان ت

هر سه شرایط محیطی در ردیف دوم، سوم و چهارم بوده 
ضرایب تنوع ژنتیکی براي کلیه .)6و 5، 4(جداول است

هاي صفات از ضرایب تنوع فنوتیپی کمتر بودند. تفاوت
جزئی بین ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی براي صفاتی 

دانه و درصد پروتئین دانه در هر سه مانند درصد روغن
ثیر کمتر أدهنده نقش بیشتر ژنوتیپ و تشرایط آبیاري نشان

تنوع باال بین .)6و 5، 4(جداول محیط بر این صفات است
هاي محلی امکان بهبود صفات در آینده را فراهم توده
آورد و به طور خاص میزان تنوع ژنتیکی در تعیین می

).28(سودمندي موثر است 
در این تحقیق بعد از صفت درصد روغن و درصد 

پذیري باالتري در هر سه پروتئین صفت طول آکن وراثت
طول آکن زیاد موجب افزایش درصد .شرایط آبیاري داشت

پوست نسبت به مغز دانه شده و در نتیجه کاهش درصد 
با توجه به اینکه در ارقام آجیلی .شودروغن را سبب می

توان شود لذا میبرتري محسوب مییکآکن داشتن طول 
هاي هایی با طول آکن مناسب را انتخاب و در برنامهژنوتیپ

، نژادي مورد استفاده قرار داد. در شرایط آبیاري مطلوببه
م که با اعمال تنش مالیبود79/0پذیري قطر آکن وراثت

.ولی با افزایش شدت تنش خشکیمقدار آن کاهش یافت
فزایش یافت که نشان دهنده تاثیر کم محیط مقدار آن ا

.نسبت به عوامل ژنتیکی بود

1-Restricted maximum likelihood
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هاي محلی  آفتابگردان آجیلی در شرایط آبیاري مطلوبپذیري و ضریب تغییرات براي خصوصیات کیفی و صفات مربوط به دانه تودهبرآورد اجزاي واریانس، وراثت- 4جدول 
Table 4- Estimate variance components, heritability and variation coefficient for quality traits and related traits to grain of local landraces of confectionary sunflower in optimum irrigation condiotion

صفت
واریانس فنوتیپیواریانس محیطیواریانس ژنتیکی

وراثت پذیري
ضریب تغییرات

محیطیژنتیکیفنوتیپیمقداردرصدمقدارددرصمقداردرصد
99/046/442/458/0±3/9836/37/1058/0100418/30016/0درصد روغن دانه

78/033/3076/2205/20±3/56638337/4349534100113367062/0عملکرد روغن دانه
99/017/817/819/0±9/9974/11/0001/0100741/100011/0درصد پروتئین دانه

77/06/313/2326/21±7/54101853/4502/842110002/18606065/0عملکرد پروتئین دانه
79/078/2486/1807/16±9/5737/21/4272/110009/4058/0قطر اکن

88/049/1876/1567/9±6/7291/114/2749/41004/16032/0طول اکن

هاي محلی آفتابگردان آجیلی در شرایط تنش مالیم خشکیپذیري و ضریب تغییرات براي خصوصیات کیفی و صفات مربوط به دانه تودهبرآورد اجزاي واریانس، وراثت- 5جدول 
Table 5- Estimate variance components, heritability and variation coefficient for quality traits and related traits to grain of local landraces of confectionary sunflower in moderate drought stress condiotion

صفت
واریانس فنوتیپیواریانس محیطیواریانس ژنتیکی

وراثت پذیري
ضریب تغییرات

محیطیژنتیکیفنوتیپیمقداردرصدمقداردرصدمقداردرصد
99/068/568/522/0±8/9968/42/00071/010068/40001/0درصد روغن دانه

78/069/3656/2722/24±4/56467196/433608610082805061/0عملکرد روغن دانه
96/027/792/620/2±7/9038/13/914/010052/1009/0درصد پروتئین دانه

79/037/382/299/24±89/571046911/427/76141007/1808305/0عملکرد پروتئین دانه
66/020/2509/1639/19±80/4073/12/5951/210024/411/0قطر اکن

70/005/2107/1465/15±68/4465/832/5571/1010036/19091/0طول اکن

هاي محلی  آفتابگردان آجیلی در شرایط تنش شدید خشکیصفات مربوط به دانه تودهپذیري و ضریب تغییرات براي خصوصیات کیفی وبرآورد اجزاي واریانس، وراثت- 6جدول 
Table 6- Estimate variance components, heritability and variation coefficient for quality traits and related traits to grain of local landraces of confectionary sunflower in severe drought stress condiotion

صفت
واریانس فنوتیپیواریانس محیطیواریانس ژنتیکی

وراثت پذیري
ضریب تغییرات

محیطیژنتیکیفنوتیپیمقداردرصدمقداردرصدمقداردرصد
98/084/670/638/1±93/9565/507/424/010089/5004/0درصد روغن دانه

88/021/3235/1586/16±6/721847740/2723/69741002/2545103/0عملکرد روغن دانه
99/026/724/760/0±3/9959/163/0011/010060/10007/0درصد پروتئین دانه

86/017/3194/2529/17±24/6965/395776/3034/17581009/571504/0عملکرد پروتئین دانه
85/049/2332/1935/13±68/6701/232/3296/010097/204/0قطر اکن

90/030/1808/1673/8±23/7748/1077/2209/310057/1302/0طول اکن

ب
رآورد وراثت

پذیري محتواي روغن و
پروتئین دانه در توده

هاي بومی آفتابگردان
............................................

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

 ....
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Estimates of Heritability for Oil and Protein Content of Grain in Confectionary
Sunflower Landraces under Different Levels of Irrigations

Esmaeil Gholinezhad1 and Reza Darvishzadeh2

Abstract
In order to investigate the genetic diversity and the heritability of oil and protein content of

grain in confectionary sunflower under different water availability, 56 local populations were
studied in three separate experiments with rectangular lattice design (7×8) with two replications
at Agricultural Research Center of West-Azerbaijan province, Urmia, Iran in 2012. Water
treatments were well-watered, moderate and severe water stress conditions so that irrigation was
applied after 50%, 70% and 90% depletion of available water, respectively. The results showed
that in all three different water treatment conditions, heritability of oil and protein percentage
was more in comparion with other traits. In well-watered conditions, the heritability was
between 0.77 for grain protein yield and 0.99 for oil and protein percentage. In moderate
drought stress conditions, the maximum and minimum heritability was related to oil and protein
percentage (0.99) and achene diameter (0.66), respectively. In severe drought stress conditions,
the heritability varied between 0.85 for achene diameter 0.99 to for oil and protein percentage.
In three different environments of Irrigation, the maximum genetic variation and minimum
environmental variance of traits was obtained by grain oil and protein percentage. In all three
irrigation conditions, the most phenotypic, genetic and environmental variance was associated
with grain protein yield trait.
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