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  چكيده

ـ نبـرد و ن یا يهـا نیال يریپذبیت ترکیازمند اطالع از قابلید آفتابگردان نیبریز ارقام هیآمتید موفقیتول ـ وار يز اجـزا ی  يبـرا  یکـ یانس ژنتی
ـ  نـر  ختهیآمشیخو نیپنج ال ید حاصل از تالقیبریه 20منظور نیاست. بد یات مختلف زراعیخصوص ـ چهـار ال  بـا  یتوپالسـم یم سیعق ن ی

ـ دانشگاه تبر يقات کشاورزیستگاه تحقیدر ا 1388با سه تکرار در سال  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك يبرگرداننده بارور ز مـورد  ی
شـده وجـود داشـت کـه      يریگات اندازهیخصوص بیشتردها از نظر یبرین هیب يداریاختالف معنج حاصل یقرار گرفتند. براساس نتا یبررس

وزن هزار ، قطر طبق، صفات ارتفاع بوتهج نشان داد که یتستر را فراهم کرد. نتا× ن یق روش الیاز طر یکیانس ژنتیوار يامکان برآورد اجزا
ـ ، قطر ساقه و عملکرد دانه اثرات فوق غالبیدهزمان شروع گل بود. در صفات یشیتحت کنترل اثرات افزا درصد روغنو  دانه ت مشـاهده  ی

از  50Rو تستر  52م یعق ن نریاز نظر عملکرد دانه الباشد. ین صفات میاصالح ا يب برایترتبه يریگنش و دورگهیگز ییانگر کارایب شد که
ـ ج ای. نتـا را داشـتند  یخصوص يریپذبین ترکیباالتر 50R × 222و 26R × 52ب یو ترکد .برخوردار بودند يبهتر یعموم يریپذبیترک ن ی
ـ یاز نظـر خصوصـ   یاصـالح  یکـ یدر مـواد ژنت  یکیل وجود تنوع ژنتیدلنشان داد که به یبررس ـ بـا قابل  یبـات یو وجـود ترک  یات زراع ت ی
  برتر آفتابگردان وجود دارد. يدهایبرید هیامکان تول يریگنش و دورگیبر گز یمبتن يمطلوب، با اعمال روش ها يریپذبیترک

  

  

  تستر، آفتابگردان × ن یه الی، تجزیو خصوص یعموم يریپذبی، ترکیاثر ژن :يکليد يهاواژه

  

  

  زي، دانشگاه تبري، دانشکده کشاورزاهيينژادي و بيوتکنولوژي گگروه به و استادان ارشد يآموخته کارشناسدانشب يترتبه. ۲ و ۱

  غربیجاني، آذربايخو يعيو منابع طب يقات کشاورزيمرکز تحق ومتری،يک بيژنت اريدانش. ۳
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  دمهمق

ران و جهـان اسـت.   یدر ا یاهان روغنین گیترآفتابگردان از مهم
علـت عملکـرد   از کشورها بـه  ياریآفتابگردان در بس يدهایبریه

ــاال،  ــواختیب ــفی، کیکن ــرجی ــیت و ... ت ــوند (یح داده م ). 14ش
عنـوان والـد در   استفاده بـه  يک رقم برایا ین یک الی یستگیشا
آن)،  يارزش اقتصـاد  ات بـا یبـر خصوصـ   د (عـالوه یـ بریک هی

ن یـ شـود، ا ین مـ یـی هـا تع ید در تالقـ یآن در تول ییتوسط توانا
ه ارقـام  یـ ته يهـا نـد. در برنامـه  یگویم يریپذبیرا ترک ییتوانا
باال  يریپذبینبرد برخوردار از ترکیا يهانیال یید، شناسایبریه
ن یاز ملزومات انتخاب والد یتالق يهادر برنامه يریقرارگ يبرا
از  یتسـتر در واقـع حـالت   × ن یـ ه الیـ ). طـرح تجز 13اشد (بیم

باشـد کـه   ینسـون مـ  یکامستاك و راب IIا طرح یل یه فاکتوریتجز
ــرا ــزا  يب ــرآورد اج ــوار يب ــیانس افزای ــو غالب یش ــت و نی ز ی
 يریپــذبیــهــا و تســترها و ترکنیــال یعمــوم يریپــذبیــترک

ـ گیآنها مورد استفاده قرار مـ  یخصوص ه یـ ). روش تجز26رد (ی
باشـد کـه   یکراس مروش تاپ یافتهتستر حالت گسترش× ین ال
 يزیـ رل طرحیه و تحلیش اطالعات حاصل از تجزیمنظور افزابه

ـ یـ ). در ا15شده است ( منظـور  ک تسـتر بـه  یـ ش از ین روش ب
ک یش از یشود. با داشتن بیکار گرفته مب بهیت ترکیبرآورد قابل

 یتن يهاان خانوادهزمطور همتستر به× ن یه الیتستر روش تجز
 يریپذبیبر ترک رو، عالوهنیار گذاشته و از ایرا در اخت یو ناتن
ت یـ و غالب یشیانس افزای، امکان برآورد واریو خصوص یعموم

ان داشت ی) ب3ت به نقل از فرشادفر (یرا ).23آورد (یرا فراهم م
ت، فقـط جـزء   یو غالب یشیانس افزاین دو جزء واریان ایکه از م

ـ ک جمعیـ نش در درون یاسـت کـه بـه گـز     یشیافزا ت پاسـخ  ی
 يمنظور برآورد مقدار اجـزا تاکنون به يدهد. مطالعات متعددیم

جه حاصل از مطالعـات  یصورت گرفته است. نت یکیانس ژنتیوار
موجـود در   یکـ یاز تنـوع ژنت  یدهد که بخش مهمیفوق نشان م

سـط  ، تویاهـان زراعـ  یه گیباً در کلیتقر ین صفات زراعیترمهم
ـ انس غیـ ن حال واریشود. در عیها کنترل مژن یشیعمل افزا ر ی

شـتر صـفات   یب ياهـان و بـرا  یگ يهاشتر گونهیز در بین یشیافزا
اه یـ ن گید در ایبریه يهاتهید واریکننده تولهیوجود دارد که توج

  ). 3است (
ک و یگوزدنوو هاي اینبرد و) در تالقی دیالل الین19پوت (  

 تستر× ن یال ی) در تالق2رخور و همکاران () و اند8همکاران (
آفتابگردان، نقش اثرات غیرافزایشـی در کنتـرل ارتفـاع بوتـه را     

) بـراي درصـد روغـن نقـش اثـرات      19اشاره نمودنـد. پـوت (  
تر دانست. کنترل درصـد روغـن توسـط اثـرات     افزایشی را مهم

ــیافزا ــه یش ــب ــک (یوس ــ4له فی ــاران (ی)، اورت ) و 18س و همک
گـر  ی) گزارش شـده اسـت. از طـرف د   21( یو فرخ زادییرضا

) و 25چ و همکـــاران (ی)، اســـکور11و همکـــاران ( یهالدنـــ
ـ ) نقـش جـزء غ  2اندرخور و همکاران ( انس یـ (وار یشـ یر افزای

را در توارث درصد روغن  یکیانس ژنتی) واريستازیت و اپیغالب
 و یشی) هر دو اثر افزا10( یتیکه هیدانه را عنوان کردند. درحال

ز وزن صد دانـه  یرا در کنترل درصد روغن دانه و ن یشیر افزایغ
 یشـ ینکه نقش اثرات افزایرغم ایاه مؤثر دانست. علیو ارتفاع گ

)، 1آفتابگردان به کرات ذکر شده است ( یدهدر کنترل زمان گل
ن یـ ت در کنترل ای) نقش اثرات غالب17مهاسوندرام و همکاران (

 یشـ یقطر طبق توسط اثـرات افزا تر دانست. کنترل صفت را مهم
) 5) و گانگاپا و همکـاران ( 8ک و همکاران (یله گوزدنوویوسبه

) نقش اثرات 17عنوان شده است. اما مهاناسوندرام و همکاران (
ز یـ ) ن19پـوت ( تر دانسـتند.  ن صفت مهمیت را در کنترل ایغالب

تـر اثـرات غیـر افزایشـی در کنتـرل عملکـرد دانـه را        نقش مهم
ــزارش  ــرده اســت. گ ــدر تجز يو ک عملکــرد و  یکــیه ژنتی
تسـتر در آفتـابگردان،   × ن یال یات مرتبط با آن از تالقیخصوص

پـر   يهامانند تعداد دانه یصفات يدار را برایمعن یشیاثرات افزا
و همکاران  يدست آوردند. اما غفاردر طبق و وزن هزار دانه، به

دانـه گـزارش    وزن هـزار  يرا بـرا  یشیر افزای) نقش اثرات غ6(
ر یـ و غ یشـ یز هر دو اثر افزای) ن7و همکاران ( يکردند. گوکسو

را در کنترل وزن هزار دانـه گـزارش کردنـد. اطـالع از      یشیافزا
 ينـژاد د بـه یـ جد ين هـا یـ در ال یکـ یانس ژنتیوار يسهم اجزا

ــ ــه يهــابرنامــه ییتوانــد کــارایم ــژادب ــابگردان از نظــر  ين آفت
منظـور  حاضر به ی، لذا بررسش دهدیرا افزا یات زراعیخصوص

مختلـف   یصـفات زراعـ   يبـرا  یکیانس ژنتیوار يبرآورد اجزا
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 يهـا تیـ گرفت و ضـمن آن بـا بـرآورد قابل    آفتابگردان صورت
انجام  يمناسب برا يوالد يهانیال یو خصوص یب عمومیترک

  شدند. ییشناسا يریگدورگ
  

  ها مواد و روش
ــا ــیآزم ــو در  1388 یش در ســال زراع ســتگاه یدر اک ســال ی
د. مـواد  یـ ز اجـرا گرد یدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز یقاتیتحق
ـ کراس بود کـه ا نگلید سیبریه 20شامل  یاهیگ دها از یـ برین هی

و  يعنـوان والـد مـادر   بـه  یتوپالسمیم سین نر عقیپنج ال یتالق
(تسـتر) در   يعنوان والـد پـدر  به ين برگرداننده باروریچهار ال

د شـدند.  یـ تول يخو یعیو منابع طب يزقات کشاوریستگاه تحقیا
م بـه  یتوپالسم نر عقیاز انتقال س یتوپالسمیم سینر عق يهانیال

ـ ال و یبرگشـت  یبـا تالقـ   يگونه والد مادر برگرداننـده   يهـا نی
 يهـا بـه گونـه   يدهنده بـارور برگشت يهااز انتقال ژن يبارور

 يهـا ش در قالـب طـرح بلـوك   یدست آمدند. آزمابه يوالد پدر
ن در یزمـ  يسـاز اده شـد. آمـاده  یـ با سـه تکـرار پ   یل تصادفکام
 31و  30خ یانجام شد. کاشت در تـار  1388بهشت ماه سال یارد
خـط   2مشتمل بر  یشیبهشت صورت گرفت. هر کرت آزمایارد
 25متـر و فواصـل بوتـه    یسـانت  60 یفـ یبـا فواصـل رد   يمتر 5

، یدهـ صفات تعداد روز تا شروع گل يریگمتر بود. اندازهیسانت
، ارتفاع بوته، قطر سـاقه، قطـر طبـق،    یدهان گلیتعداد روز تا پا

ده بوته انجـام شـد. در    يفصل رشد بر رو یدن در طیزمان رس
هر طبق، عملکرد  يهامورد صفات تعداد دانه در طبق، وزن دانه

ــک  ــه برحســب ت ــن،   دان ــه، درصــد روغ ــزار دان ــه، وزن ه بوت
ـ يریگاندازه بوتـه انجـام    5 ير روها پس از برداشت محصول ب
 يریپـذ بیـ هـا وتسـترها، ترک  نیـ ق اثر الیاز طر یطورکلبه .شد

ـ و از طر یعموم ـ ق بـرهمکنش ال ی  يریپـذ بیـ تسـتر، ترک × ن ی
ش بـا  یحاصـل از آزمـا   يهـا ه دادهیمحاسبه شد. تجز یخصوص

کامـل   يهـا تستر در قالب بلـوك × ن یال یاستفاده از طرح تالق
 يها و تسترها انجام شد. برانیال و با فرض ثابت بودن یتصادف

، SPSS16 يافزارهـا از نـرم  يآمار يهاهیانجام محاسبات و تجز
MSTATC  وExcel عمل آمد.استفاده به  

ر استفاده شـد  یز يهااز فرمول یکیژنت يبرآورد پارامترها يبرا 
)24:(  
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gca،  

Cov HS ،2
A ،2

D  وF ن مربعـات  یانگیـ ب عبارت از میترتبه
ن مربعـات بـرهمکنش   یانگیـ ن مربعات تسترها، میانگیها، منیال
ـ انس ترکیانس خطا، واریتستر، وار× ن یال ، یعمـوم  يریپـذ بی

ــیــکوار   يریپــذبیــانس ترکیــ، واریخــواهران تنــ -رادر انس ب
ــ، واریخصوصــ ــ، واریشــیانس افزای ــانس غالبی ب یت و ضــری

  نگ بودند.یدینبریا
نکـه  یعلـت ا ت بهیو غالب یشیانس اثرات افزایدر برآورد وار     
نگ) برابر یدینبریب ای(ضر Fزان ینبرد بودند، میا يوالد يهانیال
دار نبـود  ین معنـ یـ ه اثـر ال کـ  یدر نظر گرفته شد. در حالت 1با 
و  ن مربعات تستریانگیق میاز طر یعموم يریپذبیانس ترکیوار

از  یعمـوم  يریپـذ بیـ دار نشدن اثر تسـتر، ترک یط معنیدر شرا
  ن برآورد شد.ین مربعات الیانگیق میطر

ــرآورد ترک      ــب ــذبی ــوم يریپ ــال یعم ــترها و  نی ــا و تس ه
ر صـورت  یـ روابـط ز  آنها با استفاده از یخصوص يریپذبیترک

 گرفت:
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ــ ــ= ترک gca (l)ه در آن کـ ــذبیـ ــوم يریپـ ــال یعمـ  ن،یـ

gca (t) تسـتر،   یعموم يریپذبی= ترکscaij يریپـذ بیـ = ترک 
ـ بری= مجمـوع ارزش ه i...Xن بـا تسـتر،   یـ ال یخصوصـ   يدهای

.ام، iن یمربوط به ال j.X تسـتر   يهاش= مجموع ارزj ،امij.X =
= X...ام و jام بـا تسـتر   iن یـ ال یمجموع ارزش حاصل از تالقـ 

  باشد.یمجموع کل م
2( یعموم يریپذوراثت

Bh2( یخصوصـ  يریپـذ ) و وراثت
Nh (

 دست آمد:ر بهیبا رابطه ز
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 یانس اصـالح ی= وار AV کل، یکیانس ژنتی= وار GV :که در آن
 است. یپیانس فنوتی= وار PVو 

دار بودن اثـرات  یآزمون معن ي) براSEاستاندارد ( ير خطایمقاد
آنها با اسـتفاده   يهاو تفاوت یو خصوص یعموم يریپذبیترک
 ).24دست آمد (ر بهیوابط زاز ر
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S.E. (sij-skj) =
2MSE

r
                                        (17) 

 

2( یعموم يریپذبرآورد وراثت يبرا
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2ن فرمول یکه در ا
G 2و  یکـ یانس کل ژنتیوار

E انس یـ وار
 خطا است.

  
  ج و بحثینتا
ـ   1(جـدول   انسیواره یتجز ز یـ ن تسـترها و ن ی) نشـان داد کـه ب
 ير از ارتفاع بوته و قطر طبق برایغه صفات بهیها از نظر کلنیال
هنـده تفـاوت   ددار وجود داشـت کـه نشـان   یها تفاوت معننیال
هـا و وجـود اثـرات    نیـ ال یعمـوم  يریپـذ بین ترکیدار بیمعن
ز یـ تسـتر ن × ن یـ ن صفات است. برهمکنش الیاز نظر ا یشیافزا
، قطـر  یدهـ ان گـل یـ ، زمـان پا یدهصفات زمان شروع گل يبرا

طبـق و   يهـا دن، تعداد دانه، وزن دانهیساقه، قطر طبق، زمان رس
ن ییت در تبینگر نقش اثرات غالبایدار بود که بیعملکرد دانه معن

 ن صفات است. یا

 50R  ×222 )8/68بیشترین عملکـرد دانـه بـه هیبریـدهاي       
  يدهایــبریه .گــرم) تعلــق داشــت 1/65( 26R  ×52گــرم) و 

25R  ×148 )6/53  ــد) و ــد)  25R  ×52 )3/51درصــ درصــ
دهد کـه  یج نشان مین نتایبودند. ا ن درصد روغن را دارایشتریب

ســتند، ین ییدرصــد روغــن بــاال يحصــول لزومــاً داراارقــام پرم
ن دو یـ زمـان ا نش همیبه گز ينژادبه يهاد در برنامهین بایبنابرا
بهبـود هـر دو    يبـرا  ینشیگز يهاا استفاده از شاخصیار و یمع

 يداد روزهاـاظ تعـاز لح 26R  ×148د یبریصفت توجه کرد. ه
ـ و پا روز) 3/60( یدهـ روز)، شـروع گـل   110( یدگیتا رس   ان ی
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بـا در   یطورکلبه .د بودیبرین هیترروز) زودرس 6/72( یدهگل
نظر گرفتن صفات مهمی مانند عملکـرد دانـه، درصـد روغـن و     

 50R × 222 ،25R × 148 ،25Rسایر صفات زراعی هیبریدهاي 
× 52 ،26R × 148 ،23R × 344 ،26R × 52 هاي داراي ویژگی

هـاي  تـوان در برنامـه  از آنها میمطلوبی در این آزمایش بودند و 
 .)2نژادي آفتابگردان استفاده کرد (جدول به

هــاي اجــزاي واریــانس ژنتیکــی نتــایج مربــوط بــه بــرآورد  
(واریانس افزایشی و واریانس غالبیت)، نسـبت قابلیـت ترکیـب    

ـ ت ترکیـ بـه قابل  یعموم GCA( یب خصوصـ ی
SCA  درجـه ،(

 یو خصوصـ  یعمـوم  يریپـذ ر وراثـت ین مقادیچنو هم تیغالب
آورده شده است. زمان شـروع   3صفات مورد مطالعه در جدول 

GCAت بـود. نسـبت  یر اثرات غالبیتأثتحت یدهگل
SCA ـ ن ز ی

ز ین صفت نیت در مورد این موضوع است. و درجه غالبید ایمؤ
 یدارند که روابط اللیان میج بین نتایا دست آمد.ک بهیشتر از یب

ـ را در ا یدهـ ت شـروع گـل  یـ از نوع فوق غالب ن مـواد کنتـرل   ی
صـفت   ي) گزارش کردند که برا22کنند. سانچز و همکاران (یم

برخـوردار   يشـتر یت بیـ ت از اهمیانس غالبیوار یدهشروع گل
را  یشی) نقش اثرات افزا5( که گانگاپا و همکارانیاست. درحال

ان یـ مـؤثرتر دانسـتند. زمـان پا    یدهـ کنترل زمان شروع گـل  در
ر هـر دو نـوع اثـر    یتأثو قطر ساقه تحت یدگی، زمان رسیدهگل
ن حـال سـانچز و   ی). در عـ 3ت بودند (جـدول  یو غالب یشیافزا

صــفت طــول دوره  ي) گــزارش کردنــد کــه بــرا22همکــاران (
برخـوردار اسـت.    يشـتر یت بیت از اهمیانس غالبیوار یدهگل

را در کنترل زمـان   یشیشتر اثرات افزای) نقش ب20زر (یو ه پوت
) قطـر سـاقه را   5عنوان کردنـد. گانگاپـا و همکـاران (    یدگیرس

) 12ت دانسـتند. جـان (  یو غالب یشیر هر دو اثرات افزایتأثتحت
ر قـرار  یتـأث ت تحـت یـ ان کرد که قطر ساقه توسط اثـرات غالب یب
ات ارتفاع بوته، وزن هـزار دانـه و درصـد    رد. در مورد صفیگیم

انس یـ ن نقـش وار یبنابرا دار نبود ویتستر معن×  نیروغن، اثر ال
ن یـی توان گفـت کـه در تب  یز بود و مین صفات ناچیت در ایغالب
ـ   ياسـهم عمـده   یشـ ین صفات اثـرات افزا یا س و یدارنـد. اورت

در  را یشـ ی) اثرات افزا11و همکاران ( ی) و هالدن18همکاران (

افتند که ی) در20زر (یتر دانستند. پوت و هاه مهمیکنترل ارتفاع گ
ن صـفت وزن  یـی هـا در تب ژن یشـ یرافزایو غ یشیهر دو اثر افزا

) و حسـن  4)، فیـک ( 20هزار دانه اهمیت دارد. پوت و هیـزر ( 
انـد.  ) اثرات افزایشی را در کنترل درصد روغن مـؤثر دانسـته  9(

کـرد کـه درصـد روغـن بیشـتر      ) گـزارش  10که هیتی (درحالی
ها قرار دارد. قطر طبق، تعـداد دانـه در   تأثیر اثر غالبیت ژنتحت

تأثیر اثرات افزایشی بودند هاي طبق بیشتر تحتطبق و وزن دانه
GCAو نسبت 

SCA    در آنها بیشتر از یک برآورد شـد. درجـه
کنترل روابط اللی این صفت از غالبیت کمتر از یک نیز حاکی از 

هاي مختلف گزارش طورکلی تفاوتنوع غالبیت ناقص است. به
در نقش اثرات افزایشی و غیـر افزایشـی در خصـوص صـفات     

 تواند بـه تفـاوت در مـواد گیـاهی، نـوع طـرح      مورد مطالعه می
بوتـه بیشـتر   ژنتیکی مورد استفاده نسبت داد. عملکـرد دانـه در   

GCAتأثیر قرار گرفت. نسبت تحت توسط اثرات غالبیت
SCA 

تر از یک نیز مؤید این مطلب کمتر از یک و درجه غالبیت بزرگ
بوده و حاکی از کنتـرل روابـط اللـی ایـن صـفت از نـوع فـوق        

هـاي  هاي مبتنـی بـر تولیـد واریتـه    غالبیت است. لذا باید روش
کـار بـرد. پـوت و هیـزر     ن صـفت بـه  نژادي ایهیبرید را براي به

) و 25)، اسکوریچ و همکـاران ( 18)، اورتیس و همکاران (20(
) نیز نقش بیشتر اثرات غالبیت را بـراي عملکـرد دانـه    9حسن (

نـژادي  توان نتیجـه گرفـت کـه بـه    طورکلی میگزارش کردند. به
از طریـق   درصـد روغـن  و  وزن هـزار دانـه  ، صفات ارتفاع بوته

پذیر است. در مورد عملکـرد  ی بر انتخاب امکانروش هاي مبتن
هاي هیبرید علت نقش بارز اثرات غالبیت تولید واریتهدانه نیز به

  قابل توجیه است.
پذیري عمومی براي همه صفات مورد مطالعه در حد وراثت  

ترتیـب در  پذیري عمومی بـه مطلوبی بود. بیشترین مقدار وراثت
) و 92/0عـداد دانـه در طبـق (   ) و ت94/0دهی (صفات پایان گل

چنـین بیشـترین   ) و هم70/0کمترین مقدار آن در عملکرد دانه (
ترتیب در صـفات تعـداد دانـه    پذیري خصوصی بهمقدار وراثت

) و کمتـرین مقـدار آن در زمـان    77/0دهی () و پایان گل79/0(
  تواندمی صفات وراثت دست آمد. نوع) به28/0دهی (شروع گل
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 تستر در آفتابگردان× ن یال ینتاج حاصل از تالق يریپذت و وراثتی، درجه غالبیکیانس ژنتیوار ي. برآورد اجزا3جدول 

 
شروع 

یدهگل
عملکرد دانههاوزن دانه تعداد دانهدنیزمان رسقطر طبققطر ساقهارتفاع بوتهیدهان گلیپا

هزار  وزن
 دانه

درصد روغن

 85/2 3/53 3/36 4/50 40701 69/6 51/0 27/1 1/69 93/5 59/0 یشیانس افزایوار

 - - 8/28 4/23 6414 36/3 17/0 70/0 -  38/1 26/1 بتیانس غالیوار

نسبت 
2
GCA

2
SCA




 
23/0 16/2 - 90/0 51/1 00/1 17/3 08/1 63/0 - - 

 - - 70/0 76/0 92/0 83/0 79/0 81/0 - 94/0 87/0یعموم يریذپوراثت

 يریپذوراثت
 یخصوص

28/0 77/0 62/0 52/0 60/0 55/0 79/0 52/0 39/0 74/0 63/0 

 - - 26/1 96/0 56/0 00/1 81/0 05/1 - 68/0 07/2 تیدرجه غالب

  
 و مناسـب  نـژادي بـه  هـاي روش تعیـین  بـراي  يگیـر تصمیم در

کند. خـان   کمک گزینش از ناشی ژنتیکی پیشبرد میزان بینیپیش
پـذیري بـاالیی را   تستر وراثـت × یک طرح تالقی الین  ) در16(

دهـی، روز تـا رسـیدگی، ارتفـاع     براي صفات تعداد روز تا گـل 
بوته، قطر ساقه، قطر طبق، وزن صد دانه، تعـداد دانـه در طبـق،    

  محتواي روغن دانه، عملکرد روغن و دانه گزارش کرد.
 آمـده  4هاي نر عقیم در جـدول  پذیري عمومی الینترکیب  

پـذیري  است. با توجه به اهمیت زودرسی، مقادیر منفی ترکیـب 
دهـی و زمـان پایـان    عمومی در مورد صفات زمـان شـروع گـل   

ــاالترین 148باشــد. الیــن نــر عقــیم دهــی مطلــوب مــیگــل  ب
 یدهـ را از لحاظ زمـان شـروع گـل    یمنف یعموم يریپذبیترک

 نیـ چنـین ا هم ) داشت.-35/2( یدهان گلی) و زمان پا-50/2(
پـذیري  هاي طبق ترکیـب الین از لحاظ درصد روغن و وزن دانه

 344ن یـ ) نشـان داد. ال 93/4و  23/1ب یـ ترت(بـه  ییعمومی باال
دار بـراي روزهـاي   یو معنـ  یمنفـ  یپذیري عمـوم بیداراي ترک

ن الین از لحاظ وزن هـزار  یچنین ا) بود. هم-18/2تارسیدگی (
ه یـ ). کل26/10ت (پـذیري عمـومی را داشـ   ن ترکیبیدانه باالتر

ـ غ یعموم يریپذبیم از ترکینر عق يهانیال  يدار بـرا یر معنـ ی
صفت ارتفاع بوته برخوردار بودند. کاهش ارتفـاع بوتـه از نظـر    

ژه یـ وبـه  یـی ات اجرایـ ش مقاومت به ورس و سهولت عملیافزا

حـال بـا توجـه بـه مطلـوب بـودن        نیبرداشت مهم است. در ع
د ی) شـا -23/4( 222ن یـ بوته، الصفت ارتفاع  يبرا یر منفیمقاد

 نیـ قطر سـاقه ال  يم باشد. براینر عق يهانیه الیتر از بقمطلوب
) داشت. با توجه 96/0دار (یباال و معن یپذیري عمومبیترک 52

ــه اهم ــب ــشــتر، الیت قطــر ســاقه بی ــه جهــت داشــتن  52ن ی ب
شـتر  یز قطـر سـاقه ب  یـ در جهت مثبت و ن یعموم يریپذبیترک

شـود.  ین صفت شـمرده مـ  یاز لحاظ ا یمطلوب نیال )2(جدول 
ـ تعداد دانـه در طبـق و عملکـرد دانـه نیـز ترک      يبرا پـذیري  بی

طورکلی ) بهتر بود. به06/3و  8/170ب یترت(به 52 نیال یعموم
عنـوان  با در نظر گرفتن کلیه خصوصیات به 148و  52هاي الین

 ییاساشن یعموم يریپذبیهاي نر عقیم از نظر ترکبهترین الین
 25Rتسـتر   یپذیري عمومبیشدند. از لحاظ درصد روغن، ترک

ن یـ ا ت درصـد روغـن،  ی) بود و با توجه به اهم86/1دار ( یمعن
باشد. افزون یمناسب م ينژادبه يهااستفاده در برنامه ين برایال

 يرا بـرا  یمنف یعموم يریپذبین ترکیشتریب 25Rن ین، الیبر ا
  ) داشت.-63/1( یدگیو زمان رس )-37/0( یدهان گلیزمان پا

 5کراس در جدول نگلیبات سیترک یپذیري خصوصبیترک  
 یخصوصـ  يریپذبین ترکیباالتر 50R  ×52د یبریه آمده است.

) داشت. از لحاظ شروع -65/3( یدگیرا از لحاظ زمان رس یمنف
ــل ــگـ ــیدگی ه یدهـ ــان رسـ ــبریو زمـ   يدارا 26R × 148د یـ
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) -92/2و  -70/1( یو مطلـوب دار یمعن یپذیري خصوصبیترک
براي قطر سـاقه   26R  ×52پذیري خصوصی هیبرید بود. ترکیب

پـذیري  دار بود. این هیبرید به جهت داشتن ترکیب) معنی63/1(
خصوصی مثبت و نیز قطر ساقه بیشتر ژنوتیپ مطلوبی از لحاظ 

پـذیري خصوصـی   چنین ترکیـب شود. هماین صفت شمرده می
) بوده 90/10دار و مثبت (ز لحاظ عملکرد دانه معنیاین هیبرید ا

پـذیري را در بـین هیبریـدها داشـت. هیبریـد      و باالترین ترکیب
50R  ×222 ) هـاي  )، وزن دانه3/122از نظر تعداد دانه در طبق

ــه (06/11طبــق ( ــز ترکیــب57/10) و عملکــرد دان ــذیري ) نی پ
انه در طبق و از لحاظ تعداد د دار و باالیی داشتخصوصی معنی

ز در حد مطلوبی قرار داشت و از بیشـترین عملکـرد   ی) ن1202(
گـرم)   61/71هاي طبـق ( گرم) و بیشترین وزن دانه 88/68دانه (

ن یشـتر یب 26R  ×330د یبریقطر طبق ه يز برخوردار شد. براین
بـا در   یطـورکل ) را دارا بود. بـه 81/0( یب خصوصیت ترکیقابل

و  50R  ×222 ي، هیبریدهایبررسنظر گرفتن کلیه صفات مورد 
26R  ×52 هـاي  ها در برنامـه پیعنوان بهترین ژنوتتوان بهیرا م
هـاي  نیز در برنامـه  26R  ×148نژادي مدنظر قرار داد. هیبرید به
  کار گرفته شود.تواند بهنژادي زودرسی میبه
  
  يریگجهینت

 در ینقش مهم یات زراعیخصوص یکیاطالع از نحوه کنترل ژنت
بـر   یمبتنـ  يدارد. هـر دو نـوع روش هـا    ينـژاد ن روش بهییتع

ــژاددر بــه يریــگنش و دورگیگــز ــآفتــابگردان کــه گ ين  یاهی
ن یـ ج حاصـل از ا یشـود. نتـا   یکار گرفتـه مـ  دگرگشن است به

در کنتـرل   یشـ یل نقش بارز اثرات افزایدلنشان داد که به یبررس
ن یـ ا ينژادبه، درصد روغنو  وزن هزار دانه، صفات ارتفاع بوته

ر یپـذ بـر انتخـاب امکـان    یمبتن يهاق روشیات از طریخصوص

ت در کنتـرل  یـ ل نقـش فـوق غالب  یـ دلگـر بـه  ید ياست. از سـو 
عملکـرد دانـه    ، قطـر سـاقه و  یدهـ ات زمان شروع گلیخصوص

ن صـفات  یا ينژادتواند در بهیس میده هتروزیپد از يبرداربهره
تعـداد  ، وزن دانـه و  يات مرتبط با فنولـوژ یثر باشد. خصوصؤم

ـ و غالب یشـ یدر کنترل هـر دو نـوع اثـرات افزا    دانه در طبق ت ی
 يهـا شتر بود، لذا اعمال روشیب یشینقش اثرات افزا یبودند ول

ن یـ ا یکـ یبهبـود ژنت  تواند بهیم يریگبر انتخاب و دورگ یمبتن
 ات منجر شود.یخصوص

و  50Rرسـتورر   هـاي و الیـن  148و  52م یهاي نر عقالین  
25R هـا از  عنوان بهترین الینها بهیژگیبا در نظر گرفتن کلیه و

ز بـا در نظـر گـرفتن کلیـه     یبودند و ن یعموم يریپذبینظر ترک
دبخش یام يعنوان هیبریدهابه 50R  ×222صفات فوق، هیبرید 

نـژادي مـدنظر قـرار گیـرد. هیبریـد      اي بهـهرنامهـتواند در بیـم
26R  ×148 توانـد  نژادي براي زودرسی مـی به هاينیز در برنامه
ل وجـود  یـ دلداد که به نشان ین بررسیج ایکار گرفته شود. نتابه

نـژادي و  به يهانیدر ال یات زراعیاز نظر خصوص یکیتنوع ژنت
 يهـا ب مطلوب بـا اعمـال روش  یت ترکیبا قابل یباتیوجود ترک

برتـر   يدهایـ برید هیـ امکان تول يریگنش و دورگیبر گز یمبتن
   ابگردان وجود دارد.آفت
  

  يسپاسگزار
دانشـکده   یاهیـ گ يوتکنولـوژ یو ب ينـژاد ت گـروه بـه  یریاز مد

ــديکشــاورز ــیالت تکمیت تحصــیری، م ــدانشــگاه تبر یل ز و ی
 يدانشــکده کشــاورز یقــاتیســتگاه تحقیت و کارکنــان ایریمــد

داشـتند،   ين پـژوهش همکـار  یـ ا يز کـه در اجـرا  یدانشگاه تبر
  شود. یم یقدردان
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