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 چکیده    

، تعداد آفتابگردان هاي بازگردان باروريو الین نر عقیمهاي پذیري برخی الین منظور تهیه هیبریدهاي جدید و ارزیابی تركیب به

در  91-93عقیم سیتوپالسمی در سال زراعی دورگ آفتابگردان حاصل از تالقی چهار الین بازگردان باروري با هشت الین نر 33

، CMS19×R217هاي نتایج نشان داد كه دورگ آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفتند. كشاورزي اسالمایستگاه تحقیقات 

CMS1221/1×R137  وCMS19×R137 كیلوگرم در هکتار داراي بیشترین عملکرد دانه بودند.  5535و  5555، 8008ترتیب با  به

پذیري تركیبتجزیه واریانس ه در رتبه چهارم قرار گرفت. كیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دان 5513با  )شاهد( هیبرید فرخ

دهنده اثرات  كه نشان تستر × الینو اثر متقابل  باشدپذیري عمومی می تركیب برآوردي ازكه  نر عقیمهاي نشان داد كه اثر الین

نر الین و  R864و  R137وري هاي بازگردان باردار بود. الینمعنی عملکرد دانه براي باشدپذیري خصوصی میقابلیت تركیب

پذیري خصوصی براي پذیري عمومی مثبت براي عملکرد دانه بودند. بیشترین تركیب داراي بیشترین تركیب CMS19 عقیم

نتایج نشان داد كه براي برخی صفات زراعی مهم  بود. CMS 456/2× R217و CMS19×R217هاي عملکرد دانه متعلق به دورگ

براي  این صفات داشتند. ژنتیکی هاي بازگردان باروري نقش به مراتب بیشتري در كنترلهمانند وزن هزاردانه و قطر طبق الین

هاي نر عقیم نو الی بازگردان باروريهاي اثر الینعنوان یکی دیگر از صفات اصالحی مهم در آفتابگردان،  عملکرد روغن، به

هاي نر عقیم و بازگردان باروري، همانند در بین الین براي عملکرد روغن دانهدار بود. معنیغیر  تستر ×الیندار و اثر متقابل معنی

بود. دورگ  R-864و الین بازگردان باروري  CMS19پذیري عمومی مثبت متعلق به الین نر عقیم عملکرد دانه، بیشترین تركیب

CMS6030×RN-3 طور كلی نتایج حاكی از نقش پر  پذیري خصوصی مثبت براي عملکرد روغن بود. بهداراي بیشترین تركیب

 رنگ اثرات افزایشی در كنترل صفات مورد بررسی بود.

 

  پذیري. ، تركیبتستراثرات غالبیت،  اثرات افزایشی، :هاواژهکلید
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 مقدمه

دلیل یکنواختی در صفات  ارقام هیبرید در آفتابگردان به

زراعی، عملکرد باال ناشی از وجود هتروزیس كافی و 

ها از محبوبیت باالیی برخوردار  مقاومت به آفات و بیماري

كه در شروع اصالح آفتابگردان  رغم اینباشند. علی می

در  هاي هیبریدهنوز به اهمیت هتروزیس و تولید واریته

افشان  آفتابگردان پی برده نشده بود، اولین ارقام آزادگرده

اي از هاي هتروژنی بودند كه مجموعهآفتابگردان جمعیت

افشان نیز  ارقام آزادگرده هیبریدهاي طبیعی بود. آخرین

عنوان  هاي خود عقیم بودند چرا كه خود عقیمی بهواریته

یک صفت مطلوب سبب تشکیل هیبریدهاي طبیعی 

و در نتیجه  هاي آزادگرده افشانشتري در جمعیتبی

 شد. با این حال نقطه ضعف اینمیافزایش عملکرد 

ها غیریکنواختی در صفات مهم زراعی همچون واریته

 . [31] ارتفاع بوته و زمان رسیدگی بود

یافتن والدین مناسب براي تولید ارقام هیبرید در 

باشد. براي آفتابگردان از اهمیت باالیی برخوردار می

ها با شناسایی والدین مناسب باید جمعیتی از اینبردالین

باال اصالح شوند و سپس  1(GCA) پذیري عمومیتركیب

پذیري هاي داراي تركیببردالینناقدام به شناسایی ای

 باال براي صفات زراعی مهم نمود.  3(SCA) خصوصی

عنوان  بهترتیب  و خصوصی بهپذیري عمومی  تركیب

هاي داراي اثرات افزایشی و اثرات غیر  شاخص ژن

تركیبدر یک تحقیق  .[18] شودشناخته میافزایشی 

تست كراس مورد  355پذیري عمومی و خصوصی 

هاي تركیبكه برآورد شدو گزارش  گرفتارزیابی قرار 

هاي بازگردان باروري اغلب بیشتر از الین پذیري عمومی

بوده و این موضوع نشان  (CMSعقیم ) نرهاي  الین

هاي بازگردان باروري دهد كه انتخاب براساس الین می

                                                                                    
1. General combining ability 

2. Specific combining ability 

از طرفی  باشد، مؤثرتواند بیشتر ها میCMSنسبت به 

كمتر بودن . [33] بود SCAهمیشه كمتر از  GCAمیزان 

پذیري پذیري عمومی نسبت به تركیبمقدار تركیب

خصوصی براي صفات زراعی مهم در مطالعات متعدد 

. با این حال برخی [35و  38، 33، 18، 9]اشاره شده است 

 برخیپذیري عمومی براي گزارشات نشان داد كه تركیب

صفات مورد بررسی از قبیل عملکرد دانه و روغن، وزن 

 پذیري خصوصی بودهزاردانه و قطر طبق بیشتر از تركیب

پذیري و واریانس ژنتیکی وراثتاي دیگر مطالعهدر . [15]

و  گرفتهصفات مختلف آفتابگردان مورد ارزیابی قرار 

بر  مؤثركه واریانس افزایشی براي صفات  شدگزارش 

طول دوره زایشی، وزن خشک ساقه، وزن خشک كل و 

كه براي  وزن طبق بیشتر از واریانس غالبیت بود درحالی

لدهی، تعداد روز تا انتهاي صفات تعداد روز تا شروع گ

گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن خشک 

برگ و عملکرد دانه واریانس غالبیت از اهمیت بیشتري 

  .[31] برخوردار بود

در تحقیق حاضر سعی شده است ضمن بررسی اینبرد 

 هاي بازگردان باروري جدید،هاي نر عقیم و الینالین

خصوصی این مواد آزمایشی براي  پذیري عمومی و تركیب

عملکرد دانه و روغن و برخی صفات زراعی مهم مورد 

 بررسی و چگونگی كنترل ژنتیکی این صفات مشخص شود.

 

 هامواد و روش

پذیري  هاي جدید و ارزیابی تركیبمنظور تهیه دورگبه

و  نر عقیمهاي  عمومی و خصوصی برخی از اینبردالین

 هشتتعداد  ،ري آفتابگردانهاي بازگردان بارو الین

الین بازگردان باروري آفتابگردان براي  چهاراینبردالین و 

 گیري،گیري انتخاب شدند. براي انجام دورگ دورگ

 یکهر كدام در  هاي بازگردان باروريها و الینالیناینبرد

زراعی  و در دو تاریخ مختلف در سال متري پنجخط 
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متر سانتی 50 فاصله خطوط كشت كشت گردید. 91-90

قبل از . متر بود سانتی 50ها  ها بر روي ردیفو فاصله بوته

هاي نر عقیم و الین هاي بوتهدهی تعدادي ازشروع گل

براي  هاي بازگردان باروريالینهمچنین تعدادي از 

در مرحله  گرده با كیسه ململ پوشانیده شدند. آوري جمع

بوته از هر الین  سهبا  بازگردان باروريدهی هر الین گل

بار و  سهها براي هر بوته تالقی نرعقیم تالقی داده شدند.

 33تعداد  به صورت یک روز در میان انجام گرفت.

-SHF81همراه دو شاهد فرخ و  دست آمد به هب F1 هیبرید

در قالب یک طرح تیمار(  35                        و دو هیبرید دیگر )جمعا   90

در  91-93زراعی التیس ساده با دو تکرار در سال 

مورد ارزیابی قرار آباد غرب  ایستگاه تحقیقاتی اسالم

صورت جوي و پشته و هر كرت مشتمل  كاشت بهگرفتند. 

 50متر و با فواصل خطوط  5/5خط به طول  چهاربر 

متر روي خطوط بود. در  سانتی 35متر و فاصله بوته  سانتی

عملکرد این آزمایش از خصوصیات مهم زراعی شامل 

 رایج براساس دستورالعمل هزاردانه و قطر طبقدانه، وزن 

و  دانه روغن میزان .[33] عمل آمد برداري بهیادداشت

 DA7200مدل  NIRبا استفاده از دستگاه پروتئین دانه 

و عملکرد روغن  [10] گیري شدشركت پرتن سوئد اندازه

و پروتئین از حاصلضرب عملکرد دانه و میزان روغن و 

 دست آمد. پروتئین دانه به

براي صفاتی كه طرح التیس براي آنها نسبت به طرح 

هاي كامل تصادفی داراي سودمندي نسبی بود بلوک

مربوطه هاي  با استفاده از فرمولهاي هر كرت میانگین داده

شده براي تجزیه  هاي تصحیحتصحیح شد و از داده

ي ها دادهمنظور  به ایناستفاده شد.  پذیريواریانس تركیب

تركیب حاصل از تالقی چهار الین بازگردان  33مربوط به 

نر الین  8( و R-217و RN-3، RN-137، R-864باروري )

 ،CMS 19، CMS 51، CMS 156/1سیتوپالسمی ) عقیم

CMS 456/2، CMS 522/2، CMS 1052/1،CMS 60/30 

فاكتوریل یا طرح صورت طرح تالقی  به (CMS 1221/1و 

II  تجزیه شد و مجموع  [11]كامستاک و رابینسون

هاي الین بازگردان باروري، ثري اها به اجزا مربعات دورگ

عقیم و بازگردان باروري  هاي نرالین تقابلعقیم و اثر م نر

 بازگردان باروريو عقیم  هاي نرالیناثر تقسیم شد. 

برآوردي  این دوپذیري عمومی و اثر متقابل  معادل تركیب

 پذیري خصوصی است. تركیب از

بازگردان هاي پذیري عمومی الینبرآورد اثرات تركیب

پذیري عمومی نسبی و  ، تركیبعقیم هاي نرالین، باروري

هاي  ترتیب با استفاده از فرمول پذیري خصوصی بهتركیب

 :[33]  زیر محاسبه شد

 عقیم هاي نرپذیري عمومی الینتركیب

0000 XiXiGCA  
 پذیري عمومی بازگردان باروريتركیب

0000 XjXjGCA  
 پذیري خصوصیتركیب

0000 XjGCAiGCAijXijSCA  
0iX ،00X ،jX در روابط فوق 0، ijX ،0iG C A و

jGCA0 نر عقیمهاي ترتیب معادل میانگین الین به، 

میانگین كل، میانگین بازگردان باروري، میانگین دورگ، 

پذیري عقیم و تركیب هاي نرپذیري عمومی الینتركیب

 باشد.عمومی بازگردان باروري می

منظور آزمون  ( بهSEبراي محاسبه مقادیر اشتباه معیار )

ومی و خصوصی از پذیري عمدار بودن اثرات تركیبمعنی

 روابط ذیل استفاده شد: 

 عقیم هاي نرپذیري الیناشتباه معیار تركیب

rmf

MSef
CMSgcaSE






1
)( 

 هاي بازگردان باروريپذیري الیناشتباه معیار تركیب

rmf

MSem
restorergcaSE






1
)( 
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 پذیري خصوصیاشتباه معیار تركیب

rmf

MSefm

scaSE






)1()1(
 

عقیم  هاي نرترتیب تعداد الین به mو  fدر روابط فوق 

 باشد. هاي بازگردان باروري میو الین

محاسبات آماري مربوط به طرح التیس و تجزیه  

 انجام گرفت. SASافزار  با استفاده از نرم پذیريتركیب

 

 نتایج و بحث

تجزیه واریانس تیمارها به روش طرح التیس ساده نشان 

هاي طرح بلوکداد كه سودمندي طرح التیس نسبت به 

استثناي وزن هزاردانه  كامل تصادفی براي همه صفات به

شده براساس  گیريدار بود و در نتیجه مقادیر اندازهمعنی

روابط مربوطه تصحیح )نتایج طرح التیس آورده نشده 

پذیري است( و سپس نسبت به تجزیه واریانس تركیب

 اقدام شد. 

، CMS19×R217هاي نتایج نشان داد كه دورگ

CMS1221/1×R137  وCMS19×R137 ترتیب با  به

كیلوگرم در هکتار داراي بیشترین  5535و  5555، 8008

با  )شاهد( هیبرید فرخ ،(3 عملکرد دانه بودند )جدول

كیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه در رتبه  5513

پذیري تركیبات تجزیه واریانس تركیبچهارم قرار گرفت. 

اثر براي همه صفات مورد ارزیابی د كه نشان دا (1)جدول

عقیم  هاي نرالین یا هاي بازگردان باروري والین

باشد پذیري عمومی می سیتوپالسمی كه معادل تركیب

و این موضوع بیانگر اهمیت اثرات افزایشی  دار بودمعنی

اهمیت اثرات  .باشدنژادي آفتابگردان می هاي بهدر برنامه

                                     كنترل صفات زراعی مهم آفتابگردان قبال  ها در افزایشی ژن

با این حال در برخی  [35و  5گزارش شده است ]

مطالعات بر اهمیت اثرات غالبیت در كنترل صفات زراعی 

 [.30در آفتابگردان تأكید شده است ]

پذیري نشان داد كه اثر نتایج تجزیه واریانس تركیب

ه هاي بازگردان باروري براي صفت عملکرد دانالین

هاي نر عقیم در سطح یک درصد دار نبود اما اثر الینمعنی

 هاي نرالیندار بود. بنابراین سهم براي این صفت معنی

هاي الینبه مراتب بیش از عقیم در تظاهر عملکرد دانه 

در این خصوص نتایج (. 3)جدول  بودبازگردان باروري 

كه در برخی مطالعات  طوري متفاوتی ارائه شده است به

هاي نر عقیم )والد مادري( سهم بیشتري در كنترل الین

[ و در برخی مطالعات 8اند ]ژنتیکی عملکرد دانه داشته

سهم الین بازگردان باروري )والد پدري( در كنترل 

 [. اثر متقابل3ژنتیکی عملکرد دانه بیشتر بوده است ]

باشد براي كه نماینده اثرات غالبیت ژنی می تستر ×الین

طور كلی سهم اثر متقابل  بهدار بود اما دانه معنیعملکرد 

نر هاي هاي بازگردان باروي و الینكمتر از سهم الین

در مورد صفت دهد كه این نتایج نشان می. بود عقیم

ترین صفت اصالحی سهم اثرات عنوان مهم عملکرد دانه به

بیش از اثرات غالبیت بود  نر عقیمافزایشی حاصل از الین 

حال سهم اثرات غالبیت در كنترل این صفت قابل با این 

اثرات  تأثیررسد این صفت تحت نظر می توجه بود و به

دوگانه افزایشی و غیر افزایشی قرار دارد. سهم بیشتر اثر 

 ممکن است به سبب نر عقیم هايافزایشی مربوط به الین

نر الین  109با بررسی در یک مطالعه اثرات مادري باشد. 

كه  داده شدتستر نشان  دوابگردان در تركیب با آفت عقیم

پذیري عمومی براي عملکرد دانه سهم واریانس تركیب

بود و  یپذیري خصوصبیش از واریانس تركیب

یی هیبریدهاي برتر آفتابگردان كه شناسا شدگیري  نتیجه

هاي مادري پذیري عمومی الیناساس اثرات تركیببر

تحقیقات مختلف گاهی . در [13] باشد پذیر می نامکا

و گاهی اثرات ژنی غیر  [35و  33، 15]اثرات افزایشی ژن 

بر عملکرد دانه گزارش  [ مؤثر39و  38، 18، 9]افزایشی 

اثرات  [35و  38، 35، 15، 3]شده است. برخی محققان 
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دوگانه افزایشی و غیر افزایشی را براي عملکرد دانه گزارش 

نر الین و  R864و  R137باروري هاي بازگردان  الیناند. داده

پذیري عمومی مثبت داراي بیشترین تركیب CMS19 عقیم

در  CMS19الین (. 3براي عملکرد دانه بودند )جدول 

پذیري خوب خود را  بسیاري از مطالعات همواره تركیب

 [.8و  5براي عملکرد دانه نشان داده است ]

 و  RN-137هاي باروري دو الین در بین بازگردان

R-864 پذیري عمومی مثبت براي داراي بیشترین تركیب

از نظر  RN3الین بازگردان باروري عملکرد دانه بودند.

پذیري منفی بود. در عملکرد دانه داراي بیشترین تركیب

پذیري خصوصی براي بیشترین تركیباین آزمایش 

 CMSو CMS19×R217هاي عملکرد دانه متعلق به دورگ

456/2× R217 پذیري عمومی میزان تركیب (.5دولبود )ج

در الین بازگردان باروري  -5/359براي عملکرد دانه از 

RN3  در  950تاCMS19 پذیري خصوصی از  و در تركیب

دهد كه متغیر بود و این تنوع نشان می 1358تا  -1385

 باشد. پذیر می هاي با عملکرد باال امکانتولید دورگ

عنوان یکی از صفات  بهدر مورد میزان روغن دانه 

هاي بازگردان اثرات الیناصالحی مهم در آفتابگردان، 

دار هاي نر عقیم معنیدار و اثرات الینباروري غیرمعنی

در تطابق با این نتایج، در برخی مطالعات دیگر بر  بود.

هاي مادري در كنترل میزان روغن دانه اشاره نقش الین

نترل این صفت كه اثرات غالبیت براي ك [.30شده است ]

هاي هاي نر عقیم و الینحاصل اثرات متقابل الین

نظر  دار بود. بنابراین بهباشد نیز معنیبازگردان باروري می

رسد كه همانند عملکرد دانه، میزان روغن دانه نیز می

باشد و در تحت تأثیر اثرات دوگانه افزایشی و غالبیت می

 باشد.تر میپررنگهاي نر عقیم این بین نقش الین

 

 های بازگردان باروری و تالقی آنها، الیننر عقیمهای پذیری الین. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( ترکیب1جدول 

 درجه  میانگین مربعات

 آزادي

 منابع 

 قطر  تغییرات

 طبق

 وزن 

 هزاردانه

 عملکرد 

 دانه

 عملکرد 

 روغن

 میزان 

 پروتئین دانه

 میزان 

 روغن دانه

9/33 * 9/58 ns 33889ns 31888ns 0/5 ns 5/13 ns 1 تکرار 

0/18 * 5/358 ** 985885ns 339398* 5/13 ** 0/13 ns 3 بازگردان باروري 

1/8 ns 0/300 ** 1331505** 518851** 5/3 ns 5/55  نر عقیمالین  8 **

8/8 * 1/58 ** 855038* 131183ns 8/3 * 8/18  و بازگردان باروري نر عقیمهاي تالقی الین 31 *

8/313  8/18  358583 83589 5/1  9/8  اشتباه آزمایشی 31 

0/11  1/5  9/13  5/15  9/5  1/8  درصد ضریب تغییرات 

ns، ،** دار در سطح یک و پنج درصد.دار، معنی*: غیر معنی 

 

 شدهگیریعقیم و اثرات متقابل آنها در تظاهر صفات اندازه های بازگردان باروری و نر)درصد( الین . میانگین سهم2جدول 

 منابع تغییرات میزان روغن دانه میزان پروتئین دانه عملکرد روغن عملکرد دانه وزن هزاردانه  قطر طبق

 بازگردان باروري 15/0 81/0 38/0 31/0 53/0 53/0

 نر عقیمالین  55/0 15/0 58/0 53/0 39/0 35/0

 اثر متقابل 31/0 15/0 15/0 38/0 09/0 35/0
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 هاهای آفتابگردان به همراه شاهددورگ . میانگین صفات زراعی مهم3جدول 

 عقیم الین نر
 بازگردان

 باروري

 میزان 

 روغن دانه

 میزان 

 پروتئین دانه

 عملکرد روغن دانه 

 )كیلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه

 )كیلوگرم در هکتار(

 وزن هزاردانه 

 )گرم(

  قطر طبق

 متر()سانتی

CMS 19 RN-3 
8/55 9/30 3115 5835 5/80 5/18 

CMS 19 RN-137 
8/33 3/31 1598 5535 1/55 1/19 

CMS 19 R-864 
5/35 8/18 1883 5505 5/59 3/19 

CMS 19 R-217 
8/39 9/19 953 8008 5/83 3/18 

CMS 51 RN-3 
3/50 3/31 1533 5859 3/83 8/15 

CMS 51 RN-137 
5/50 3/31 1835 5903 8/59 8/18 

CMS 51 R-864 
5/55 5/31 1853 5318 8/89 3/19 

CMS 51 R-217 1/51 9/30 1889 3895 3/88 9/15 

CMS 156/1 RN-3 
5/35 5/30 1851 5853 3/85 5/18 

CMS 156/1 RN-137 
5/33 9/30 1835 3585 5/81 5/15 

CMS 156/1 R-864 5/53 3/31 3353 5380 1/83 5/30 

CMS 156/1 R-217 
3/51 3/30 3030 5095 5/58 5/33 

CMS 456/2 RN-3 
3/50 8/33 1505 3335 8/83 0/15 

CMS 456/2 RN-137 
0/51 5/30 1888 5580 9/85 5/33 

CMS 456/2 R-864 
8/35 1/30 1833 5535 0/53 3/18 

CMS 456/2 R-217 1/38 8/18 1905 5313 0/55 5/19 

CMS 522/2 RN-3 
3/53 8/30 3033 5058 3/80 1/15 

CMS 522/2 RN-137 
3/35 3/31 1959 5855 3/59 1/18 

CMS 522/2 R-864 3/53 3/19 3339 5850 0/58 9/15 

CMS 522/2 R-217 
5/55 9/33 1883 5038 9/53 8/15 

CMS 1052/1 RN-3 
5/38 5/19 3085 5555 5/85 3/15 

CMS 1052/1 RN-137 
1/35 5/19 1553 5183 0/50 8/15 

CMS 1052/1 R-864 
5/50 5/30 1933 5051 5/58 5/18 

CMS 1052/1 R-217 1/39 1/19 1988 5135 3/50 1/15 

CMS 60/30 RN-3 
9/55 1/31 3353 5135 5/58 5/19 

CMS 60/30 RN-137 
9/39 3/31 1835 5835 55 3/30 

CMS 60/30 R-864 3/51 5/18 3891 5993 8/58 1/18 

CMS 60/30 R-217 
5/35 5/19 1385 5539 1/58 8/18 

CMS 1221/1 RN-3 
0/38 3/19 1931 5358 0/85 0/18 

CMS 1221/1 RN-137 
1/38 8/18 1989 5555 5/55 9/33 

CMS 1221/1 R-864 
5/35 9/18 1593 5350 5/55 1/18 

CMS 1221/1 R-217 5/38 3/19 1501 5395 3/55 1/15 

Farokh 
3/35 5/19 1933 5513 1/55 8/18 

SHF-81-90 
0/55 8/19 3088 5833 5/55 3/31 

LSD ( 05.0P ) 5/5 3/3 515 1095 8/15 5/3 

LSD ( 01.0P ) 8/8 0/3 591 1583 8/19 8/5 
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عنوان اثرات اصلی  سایر محققین اثرات افزایشی را به

اند كننده میزان روغن دانه در آفتابگردان بیان كرده كنترل

[. نتایج نشان داد كه در بین 35و  38، 30، 19، 13]

پذیري عمومی مثبت بیشترین تركیب نر عقیمهاي الین

و  CMS19هاي براي این صفت متعلق به الین

CMS60/30 هاي بازگردان باروري بود و در بین الین

 RN-864پذیري براي این صفت متعلق به  بیشترین تركیب

داراي  CMS19حال در برخی مطالعات  بود. با این

[. 5پذیري منفی براي میزان روغن دانه بود ]تركیب

پذیري خصوصی مثبت براي این صفت بیشترین تركیب

 بود.  CMS156/1×R-217متعلق به دورگ 

ضرب میزان روغن دانه و عملکرد عملکرد روغن حاصل

نژادي آفتابگردان  باشد و یکی از صفات اصلی در به میدانه 

باشد. نتایج نشان داد این صفت تحت تأثیر اثرات افزایشی  می

باشد و اثر غالبیت در آن نقشی ندارد چرا كه اثرات می

-و بازگردان باروري براي این صفت معنی نر عقیمهاي الین

محاسبه سهم  باشد.دار میدار و اثرات متقابل این دو غیرمعنی

نر هاي دهد كه سهم الیناثرات افزایشی و غالبیت نشان می

هاي بازگردان صورت قابل توجهی بیش از سهم الین به عقیم

(. با این حال در 5باشد )جدول باروري و اثرات متقابل می

برخی مطالعات چنین استنباط شده است كه این صفت 

شود كنترل میتوسط هر دو آثار افزایشی و غیر افزایشی 

 30[. در مطالعه دیگري با استفاده از روش الین در تستر 15]

تستر تالقی داده شد و  سهرگه خالص آفتابگردان با 

پذیري عمومی براي سه گیري شد كه قدرت تركیب نتیجه

صفت اقتصادي در آفتابگردان یعنی عملکرد دانه، میزان 

وسیله  فات بهروغن دانه و عملکرد روغن پایین بوده و این ص

 [. 15شوند ]ها كنترل می اثرات غیرافزایشی ژن

 

 های نر عقیم و بازگردان باروریپذیری عمومی الین. برآورد اثرات ترکیب4جدول 

 قطر 

 طبق

 وزن 

 هزاردانه

 عملکرد 

 دانه

 عملکرد 

 روغن

 میزان 

 پروتئین دانه

 میزان 

 روغن دانه

 الین 

 نر عقیم

3/0 0/3 8/950 559 5/0- 5/3 CMS 19 

3/0- 5/8 5/359- 155- 8/0 8/0- CMS 51 

3/1 0/5 9/1- 59- 1/0 3/1- CMS 156/1 

8/0 0/3- 9/389- 358- 5/0- 5/3- CMS 456/2 

5/1- 8/1 8/385- 158- 3/0- 3/1- CMS 522/2 

5/1- 1/5- 0/30 38- 5/0- 8/0- CMS 1052/1 

5/0 5/5- 9/109- 153 5/0 5/5 CMS 60/30 

3/0 9/0- 8/53- 53- 5/0 3/0- CMS 1221/1 

8/5 5/1 0/301 89 5/0 9/0 SEi 

 الین بازگردان باروري      

0/1- 5/5 5/359- 183- 5/0 5/0- RN-3 

3/1 1/0- 1/155- 55 5/0 1/0- RN-137 

3/0 5/1- 8/139 113 3/0 3/1 R-864 

5/0- 1/5- 8/83 15 3/1- 5/0- R-217 

3/3 91/0 0/131 58 3/0 5/0 SEj 

GCA :پذیري عمومیتركیب ،SEiهاي نر عقیم، پذیري الین: اشتباه معیار تركیبSEjهاي بازگردان باروريپذیري الین: اشتباه معیار تركیب. 
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هاي نر عقیم و بازگردان باروري، همانند در بین الین

عمومی مثبت براي این  پذیري تركیبعملکرد دانه، بیشترین 

و الین  CMS19ترتیب متعلق به الین نر عقیم  صفت به

 CMS19 پذیري مناسببود. تركیب R-864بازگردان باروري 

براي افزایش عملکرد روغن تحت شرایط طبیعی و تنش 

دهد این نتایج نشان می [.8شده بود ]                    خشکی قبال  نیز گزارش

تري نسبت به میزان روغن دانه در كه عملکرد دانه نقش مهم

هایی كه همین دلیل الین تعیین عملکرد روغن دارد و به

پذیري باالیی براي این دو صفت دارند مشابه هستند. تركیب

پذیري خصوصی اما این مطلب در خصوص اثرات تركیب

پذیري هاي داراي بیشترین تركیبدورگباشد و صادق نمی

خصوصی براي عملکرد دانه و عملکرد روغن یکسان نیستند. 

داراي بیشترین  CMS6030×RN-3نتایج نشان داد كه دورگ 

پذیري خصوصی مثبت براي عملکرد روغن بود تركیب

پذیري كه این دورگ براي عملکرد دانه داراي تركیب درحالی

 (.5خصوصی منفی بود )جدول 

در مورد میزان پروتئین دانه نتایج نشان داد كه 

هاي نر عقیم در كنترل برخالف میزان روغن دانه، كه الین

هاي بازگردان باروري نقش آن نقش اساسی داشتند، الین

هاي نر عقیم و اثرات متقابل تري نسبت به الینكننده تعیین

صفت دارند. با این حال اثرات متقابل نیز در مورد این 

رسد كه این صفت نیز تحت نظر می دار شده و بهمعنی

باشد. در یک تأثیر اثرات دوگانه افزایشی و غالبیت می

كه حاصل  F1هیبرید  35[ با بررسی 35مطالعه ]

گیري بین شش الین نر عقیم و شش الین بازگردان  دورگ

باروري بود به نقش پررنگ اثرات غالبیت در كنترل میزان 

هاي پدري و حال اثر الین نه تأكید گردید با اینپروتئین دا

تستر براي میزان  ×مادري نیز در تجزیه واریانس الین

و الین  CMS51دار بود. الین نر عقیم پروتئین دانه معنی

پذري داراي بیشترین تركیب RN-137 بازگردان باروري 

عمومی مثبت براي میزان پروتئین دانه بودند. با توجه به 

گی منفی بین میزان روغن دانه و میزان پروتئین دانه همبست

هایی كه داراي بیشترین میزان طبیعی است كه الین

هایی كه داراي بیشترین میزان پروتئین دانه هستند با الین

 روغن دانه هستند متفاوت باشند. 

عنوان یکی از اجزاي  بهبود ژنتیکی وزن هزاردانه به

داري همبستگی مثبت و معنی                          مهم عملکرد دانه كه معموال  

تواند موجب بهبود عملکرد دانه با عملکرد دانه دارد، می

پذیري در آفتابگردان شود. نتایج تجزیه واریانس تركیب

 هايالین تأثیروزن هزاردانه بیشتر تحت نشان داد كه 

مطالعات برخی بازگردان باروري بود. این نتایج با نتیجه 

[ 1. در مطالعه دیگري ]داردمطابقت [ 39و  15محققین ]

گزارش گردید كه براي كنترل وزن هزاردانه میزان 

باشد و واریانس افزایشی بیش از واریانس غالبیت می

بنابراین براي اصالح این صفت استفاده از روش كالسیک 

سایر كه  درحالیاصالحی )گزینش( قابل توصیه می باشد. 

یر افزایشی و م افزایشی و غأاثرات تو [8و  5محققین ]

اثرات غیرافزایشی را براي كنترل وزن  [33] برخی دیگر

داراي بیشترین  CMS51هزاردانه اعالم كردند. الین 

پذیري مثبت براي صفت وزن هزاردانه بود در عین تركیب

پذیري منفی باالیی براي عملکرد حال این الین از تركیب

هاي باروري نیز الین  دانه برخوردار بود. در بین بازگردان

RN-3 پذیري مثبت براي وزن داراي بیشترین تركیب

پذیري هزاردانه بود اما این الین داراي بیشترین تركیب

 منفی براي عملکرد دانه بود. 

در مورد میزان پروتئین دانه نتایج نشان داد كه 

هاي نر عقیم در كنترل برخالف میزان روغن دانه، كه الین

هاي بازگردان باروري نقش داشتند، الینآن نقش اساسی 

هاي نر عقیم و اثرات متقابل تري نسبت به الینكننده تعیین

دارند. با این حال اثرات متقابل نیز در مورد این صفت 

رسد كه این صفت نیز تحت نظر می دار شده و بهمعنی

  باشد. تأثیر اثرات دوگانه افزایشی و غالبیت می
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 های بازگردان باروری و نر عقیمپذیری خصوصی الین. اثرات ترکیب5جدول 

 قطر 

 طبق

 وزن 

 هزاردانه

 عملکرد 

 دانه

 عملکرد 

 روغن

 میزان 

 پروتئین دانه

 میزان 

 روغن دانه

 الین بازگردان 

 باروري

 الین 

 نر عقیم

3/0 5/3 581- 135- 5/0 5/3 RN-3 CMS 19 

5/0- 3/5- 398- 53 3/0- 4/4- RN-137 CMS 19 

8/0 5/1- 391- 159 2/2- 3/1- R-864 CMS 19 

5/0- 1/5 1358 583- 3/0- 5/5- R-217 CMS 19 

8/0- 1/0- 593 108 8/0 5/3 RN-3 CMS 51 

3/0- 8/8- 301 181 3/1 3/3 RN-137 CMS 51 

3/1 5/3 358- 8/1- 3/0 5/1 R-864 CMS 51 

3/0- 5/5 535- 139 3/0- 5/3 R-217 CMS 51 

8/0- 8/3- 539 115- 9/0 3/0- RN-3 CMS 156/1 

5/1- 3/8 1385- 358 3/1- 5/3 RN-137 CMS 156/1 

0/1 9/0- 538 535- 8/3 1/3 R-864 CMS 156/1 

8/3 8/3- 308 315 1/0 1/5 R-217 CMS 156/1 

8/3- 8/0 813- 9.9- 5/0- 5/3- RN-3 CMS 456/2 

3/3 5/8 8 35 5/1- 5/1- RN-137 CMS 456/2 

8/0- 0/3- 9- 98- 1/0- 0/3- R-864 CMS 456/2 

3/1 3/5- 813 83 1/0- 2/4- R-217 CMS 456/2 

8/0 9/3- 8 198- 5/0- 9/0- RN-3 CMS 522/2 

3/0 8/1 358 39 8/1 3/5 RN-137 CMS 522/2 

3/0 8/0 300 155 1/1- 0/1- R-864 CMS 522/2 

1/1- 5/0 585- 88- 3/0- 3/1- R-217 CMS 522/2 

5/0 8/5 189 133 3/0 0/1 RN-3 CMS 1052/1 

3/1- 3/3- 390 38 5/0- 0/1- RN-137 CMS 1052/1 

5/0 5/3- 195 113 3/0 3/0- R-864 CMS 1052/1 

0/0 0/1 585- 300- 3/0 8/0- R-217 CMS 1052/1 

9/1 0/3- -101 550 0/1- 1/1- RN-3 CMS 60/30 

3/1 5/3 101 359- 1/0- 5/3- RN-137 CMS 60/30 

8/1- 3/5 355 130 3/0 3/0 R-864 CMS 60/30 

5/0- 8/3- 350- 355 5/0 8/1 R-217 CMS 60/30 

8/0 8/0 55 331- 8/0- 3/1- RN-3 CMS 1221/1 

3/3 9/1- 838 353- 9/0 3/0 RN-137 CMS 1221/1 

5/1- 8/0- 553- 83- 0/0 5/0 R-864 CMS 1221/1 

5/3- 8/1 353- 33- 1/0 5/3 R-217 CMS 1221/1 

5/8 5/3 359 155 8/0 5/1 SEij 

SEij: پذیري خصوصیاشتباه معیار تركیب. 
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كه  F1هیبرید  35[ با بررسی 35در یک مطالعه ]

 گیري بین شش الین نر عقیم و شش الین حاصل دورگ

بازگردان باروري بود به نقش پررنگ اثرات غالبیت در 

حال اثر  كنترل میزان پروتئین دانه تأكید گردید با این

 ×هاي پدري و مادري نیز در تجزیه واریانس الینالین

دار بود. الین نر عقیم تستر براي میزان پروتئین دانه معنی

CMS51  و الین بازگردان باروري RN-137 داراي

پذري عمومی مثبت براي میزان پروتئین ن تركیببیشتری

دانه بودند. با توجه به همبستگی منفی بین میزان روغن 

هایی كه دانه و میزان پروتئین دانه طبیعی است كه الین

هایی كه داراي بیشترین میزان پروتئین دانه هستند با الین

 داراي بیشترین میزان روغن دانه هستند متفاوت باشند. 

عنوان یکی از اجزاي مهم  بهبود ژنتیکی وزن هزاردانه به

داري با                                          عملکرد دانه كه معموال  همبستگی مثبت و معنی

تواند موجب بهبود عملکرد دانه در عملکرد دانه دارد، می

پذیري نشان داد آفتابگردان شود. نتایج تجزیه واریانس تركیب

زگردان باروري هاي باكه وزن هزاردانه بیشتر تحت تأثیر الین

[ 39و  15بود. این نتایج با نتیجه مطالعات برخی محققین ]

[ گزارش گردید كه براي 1مطابقت دارد. در مطالعه دیگري ]

كنترل وزن هزاردانه میزان واریانس افزایشی بیش از واریانس 

باشد و بنابراین براي اصالح این صفت استفاده از غالبیت می

ش( قابل توصیه می باشد. روش كالسیک اصالحی )گزین

[ اثرات توأم افزایشی و غیر 8و  5كه سایر محققین ] درحالی

[ اثرات غیرافزایشی را براي كنترل 33افزایشی و برخی دیگر ]

داراي بیشترین  CMS51وزن هزاردانه اعالم كردند. الین 

پذیري مثبت براي صفت وزن هزاردانه بود در عین تركیب

پذیري منفی باالیی براي عملکرد دانه حال این الین از تركیب

 RN-3هاي باروري نیز الین  برخوردار بود. در بین بازگردان

پذیري مثبت براي وزن هزاردانه بود اما داراي بیشترین تركیب

پذیري منفی براي عملکرد این الین داراي بیشترین تركیب

 دانه بود.

 ريپذی تركیبدر مورد صفت قطر طبق نیز اثرات دوگانه 

هاي اثرات الین دار شد اما سهمعمومی و خصوصی معنی

بازگردان باروري در تظاهر این صفت به مراتب بیشتر بود. 

پذیري صفات زراعی آفتابگردان با  اي تركیبدر مطالعه

استفاده از تالقی پنج اینبردالین و چهار الین بازگردان 

به  هاي بازگردان باروري سهمباروري محاسبه شده و الین

قطر طبق [. 3مراتب بیشتري در كنترل قطر طبق داشتند ]

در مقایسه با سایر صفات زراعی مرتبط با عملکرد در 

ویژه  هشرایط محیطی و ب تأثیرآفتابگردان بیشتر تحت 

گیرد و نقش اثرات تراكم بوته و طول دوره رشد قرار می

 . با این حال هر دو اثرات[13]باشد ژنتیکی كمتر می

در كنترل ژنتیکی  [38و 19]و غیر افزایشی  [33]افزایشی 

 این صفت گزارش شده است.

طوركلی نتایج نشان داد با توجه به نقش قابل توجه  به

كه در سایر  اثرات افزایشی در كنترل صفات مورد بررسی

براي  شده نیز به آن اشاره شده است مطالعات انجام گرفته

حداقل یکی از والدین  دست آوردن دورگ مناسب باید به

مورد  پذیري مناسب در جهت مطلوب صفتداراي تركیب

باشد. با توجه به عملکرد باال و قابل توجه هیبرید  نظر

CMS19×R217 شود این هیبرید در آزمایشات توصیه می

تر قرار گیرد. این تركیب عالوه تکمیلی مورد ارزیابی دقیق

پذیري از نظر تركیبكه داراي بیشترین عملکرد بود  بر این

خصوصی نیز براي عملکرد دانه در رتبه اول قرار داشت. 

براي عملکرد  CMS19پذیري خوب با توجه به تركیب

در این آزمایش، استفاده از این الین در تولید دانه و روغن 

از طرفی باشد. هیبریدهاي ایرانی كماكان قابل توجیه می

ی و خصوصی پذیري عموموجود تنوع زیاد در تركیب

ویژه عملکرد دانه و روغن  مربوط به صفات زراعی مهم به

توان از این تنوع در راستاي تولید دهد كه مینشان می

ارقام هیبرید با عملکرد دانه و روغن بیشتر استفاده كرد. 

متعدد و گاهی متفاوت در نحوه كنترل  هاي گزارش
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 ژنتیکی صفات زراعی مهم در آفتابگردان در مطالعات

زمینه ژنتیکی و تعداد دهد كه پسانجام گرفته نشان می

تواند بر نتیجه والدین مورد استفاده در چنین مطالعاتی می

 اثرگذار باشد.
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Abstract 
In order to production of new hybrids and study of combining ability in some sunflower inbred and restorer lines, 32 

sunflower hybrids derived from crossing between 4 restorer lines and 8 CMS lines were evaluated in 2012-2013 

cropping season in Agricultural Research Station of Islamabsd-e-Gharb. Results showed that hybrids CMS19×R217, 

CMS1221/1×R137 and CMS19×R137 had the highest seed yield with 7008, 5545 and 5526 kg/ha, respectively. 

Hybrid farokh (check) with 5412 kg/ha located in forth rank. Variance analysis of combining ability showed that 

CMS lines and Interaction effect between restorer and CMS lines were statistically significant for grain yield. 

Restorers R137 and R864 along with CMS19 had the highest positive general combining ability for grain yield. The 

highest specific combining ability of grain yield belonged to hybrids CMS19×R217 and CMS 456/2× R217.Results 

showed that restorer lines had a great contribution in genetic control of some important agronomic traits such as 1000 

kernel weight and head diameter. For oil yield, CMS and restorer effects were statistically significant but Interaction 

effect between restorer and CMS lines was not significant. Similar to grain yield, Restorer R864 and CMS19 had the 

highest positive general combining ability for oil yield. The hybrid CMS6030×RN-3 had the highest specific 

combining ability for oil yield. Generally, results showed markedly role of additive effects in control of evaluated 

traits. 
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