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  چکيده
  

باشد و ياه مين گي اي به نژادي برنامه هايد پر محصول آفتابگردان از اهداف اصليبريد ارقام هيتول

.  استيد ضروريبريد ارقام هين مناسب جهت تولي انتخاب والديها در راستاني اليريب پذي ترکيابيارز

 صفات مختلف يکي و نحوه کنترل ژنتي و خصوصي عموميريپذبي ترکين مطالعه به منظور بررسيا

ن خالص يطالعه نه الن ميدر ا.  آفتابگردان انجام شديهاني از اليت دانه در برخيفي و کيزراع

از ) ديبري ه٢٧( حاصل يدهايبري داده شدند و سپس هيم تالقين نر عقيآفتابگردان هر کدام با سه ال

 IIطرح (ل ي فاکتوريکي و داده ها به صورت مدل ژنتيابيت دانه مورد ارزيفي و کيلحاظ صفات زراع

ج نشان داد که کنترل ينتا. شدنده ي تجزي کامل تصادفيدر قالب طرح بلوک ها) نسونيکامستاک و راب

ر آثار يشتر تحت تاثين درصد روغن دانه بي و همچنيدگي و رسي صفات تعداد روز تا گلدهيکيژنت

 ‐٦٧/٣ن ي بيدگي تعداد روز تا رسيدها برايبرين هي بي خصوصيريب پذير ترکيمقاد.  ژنها بوديشيافزا

در مورد نحوه کنترل . رات داشتيي درصد تغ٤٢/٢ تا ‐٨٩/٢ن ي درصد روغن دانه بي روز و برا٥٠/٤تا 

 يشي صفات ارتفاع بوته،  قطر طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن هر دو آثار افزايکيژنت

ن صفات به ي ايدها برايبرين هي بي خصوصيريب پذي ژن ها دخالت داشتند و دامنه ترکيشير افزايو غ

 ٨٣٦  تا  ‐٨٠٢ گرم، ٧٠/٧ تا ‐٨٣/٩متر،   ي سانت٤٩/٢ تا ‐٣٨/٢تر، مي سانت٥٠/١٤ تا ‐٤٠/١٠ن يب بيترت

 ياد براي زيکيوجود تنوع ژنت. رات داشتييلو گرم در هکتار تغي  ک٣٤٣  تا  ‐٣٢٠لو گرم در هکتار و يک

ژه عملکرد دانه و روغن و ي صفات مختلف به وينها براين الي بي و خصوصي عموميريپذبيترک

د با يبريد ارقام هي تولين تنوع در راستاي توان از ايت دانه نشان داد که ميفي به کن صفات مربوطيهمچن

  .  استفاده نمودبهترت دانه يفيشتر و کيعملکرد دانه ب

  

  ت دانه، آفتابگردانيفي، کي،  صفات زراعي و خصوصي عموميريپذبي ترک:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

 که بخش يات به روغن نب کشوردي شدازي با توجه به ن
ش يشود، توجه به افزاين ميق واردات تامي از طراد آنيز
اي  از اهميت ويژه کشور در داخلي روغنيهاد دانهيتول

 (.Helianthus annus L)است و کشت آفتابگردان برخوردار
از ي ن موردين روغن نباتي را در تاميتواند نقش مهميم

ع و دارا ي وسيل سازگارياه به دلين گيا. کشور داشته باشد
-ن دانهيدر ب)  درصد۵۰ ‐۴۰(روغن دانه زياد بودن مقدار 

ا به ي دنين محصول دانه روغنيبه عنوان مهمتر ي روغنيها
باشد ي ميي كيفيت روغن بااليرود و داراشمار مي

)Scheiner et al., 2002 .(ين دارايدانه آفتابگردان همچن 
ن ي، بنابرا)Weiss, 2000( درصد پروتئين است ۳۵ تا ۲۹
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کننده نيک منبع مناسب تاميکنجاله آن به عنوان 
 گيردمي استفاده قرار ه دام موردين در تغذيپروتئ

)Khajehpour, 2004.( يها روغنيت و برتريفيک 
 انسان موجب شده که ييم غذايز در رژيراشباع نيغ

 ييع غذاي و صناييم غذايدر رژ استفاده از روغن آفتابگردان
  . )Weiss, 2000( بدايگسترش 

ت دانه يفيکاشت ارقام اصالح شده پرمحصول و با ک
 در توسعه کشت و ي تواند نقش موثري آفتابگردان ميباال
 يهاتهيد واريکه توليآن داشته باشد، بطور ديش توليافزا
زه يمناسب برداشت مکانکه  پاکوتاه  ود پر محصوليبريه
مام كشورها به در ت اهين گيده که اي موجب گرد باشند،يم

رد ي مورد توجه قرار گيک محصول دانه روغنيعنوان 
)Weiss, 2000(. اه يبا توجه به دگر گرده افشان بودن گ

د يبريسپس ارقام ه  خالص ويهانيد اليآفتابگردان، تول
منظور ه س و بيده هتروزياستفاده از پدي در راستاآن
  استار موفق بودهيبسآن ت محصول يفيد و کيش توليافزا

)Weiss, 2000( .د ارقام ي جهت تولينژاد بهيهادر برنامه
ن ها که همان ي اليريپذبيد مناسب الزم است ترکيبريه

ن خالص در انتقال صفات مطلوب به يک الي ييتوانا
  قرار گيرديابيمورد ارز باشد،يد حاصل از آن ميبريه

(Falconer & Mackay, 1996; Kearsey & Pooni, 
ن که اساساً آثار يک الي ي عموميريب پذيکتر. (1996
ق متوسط يد از طري نماي ميري ژنها را اندازه گيشيافزا
 يديبريبات هي از ترکياک مجموعهين در يک اليد يتول
  کهي خصوصيريپذبي شود و در مقابل ترکين مييتع

دهد ي، نشان مباشديم يشيرافزاي غيکي ژنتارثآ مربوط به
 خاص يديبريب هيک ترکيالص در ن خيکه عملکرد دو ال

 يريپذبين ترکين با بهتريدو ال چگونه است و لذا
ند يد نمايد را توليبرين هيتوانند بهتري ميخصوص

(Falconer & Mackay, 1996; Kearsey & Pooni, 
1996).  

، Tyagi (1988) هاي انجام شده توسطدر بررسي 
عداد  درکنترل تي و خصوصي عموميريپذبيواريانس ترک

  دو و هرشدهدار گزارش روز تا گلدهي آفتابگردان معني
ت ن صفيآثار افزايشي و غير افزايشي ژنها در کنترل ا

-بينيز واريانس ترک گريدر مطالعات د. دخالت داشتند
 تعداد روز تا ي را برايداري معني و خصوصي عموميريپذ
 که  شده استيريجه گينت و مشاهده آفتابگردان يدگيرس
 تي اهميها در كنترل اين صفت داراشي ژنير افزاآثا

 در .(Tyagi, 1988; Ortegon et al., 1992)  بودنديشتريب
 Shabana و Putt (1966) مطالعات انجام شده توسط

 ارتفاع بوته ي براي خصوصيريب پذي ترک نقش نيز(1974)
ر ي که آثار غجه گرفتندي و نتبودهار مهمتر يآفتابگردان بس

ن صفت ي ايکي را در کنترل ژنتيشتريژنها نقش ب يشيافزا
  . دارا بودند
 هر دو  از آن است کهيقات حاکي ازتحقيج بعضينتا
 يکساني" ت نسبتايشي ژنها از اهمير افزايشي و غيآثار افزا

 آفتابگردان برخوردار هستند  وزن دانهيکيدر کنترل ژنت
)Putt, 1966;  Ortegon et al., 1992 .(ت يواريانس قابل

 در  قطر طبقي برازين يي نسبتاً باالي عموميريب پذيترک
ن ي کنترل کننده ايو عمل ژنهاآفتابگردان گزارش شده 

 ;Tyagi, 1988)نداهشي ذکر نموديشتر افزايصفت را ب

Ortegon et al., 1992).در مطالعات ديگر توسط  Putt 
 يريپذبيت ترکيز قابلي نMiller et al. (1980) و (1966)

ت يشتر از قابليبآفتابگردان  درصد روغن دانه ي برايومعم
 که شده استان ي و بشده برآورد ي خصوصيريپذبيترک

  . ن صفت داردي در کنترل ايشتري ژنها نقش بيشياثر افزا
 ژنها در کنترل يشير افزاي و غيشيانس افزايهر دو وار

 & Cecconi)ان شدهيبعملکرد دانه آفتابگردان مهم 

Blardine, 1991) ز ذکر شده ي از گزارشات نيدر بعض يول
 نسبت يشتريت بي اهمي خصوصيريب پذيترکاست که 

 عملکرد دانه آفتابگردان ي براي عموميريب پذيترکبه 
 را در کنترل يشتري ژنها نقش بيشير افزايدارد و آثار غ

 ,Putt, 1966; Tyagi)ندينماين صفت ايفا مي ايکيژنت

1988; Bajaj et al., 1991). د بذر يت توليبا توجه به اهم
 ين مطالعه بررسيهدف از انجام ا د در آفتابگردان،يبريه
 يکي و نحوه کنترل ژنتي و خصوصي عموميريپذبيترک

 ينهاي از اليبرخدر ت دانه يفيو ک يصفات مختلف زراع
نش و يآنها جهت گزفتابگردان بود که بتوان ازآخالص 

  . داستفاده کرد يبريد ارقام هيتول

  
  هامواد و روش

ن خالص آفتابگردان هر يال ۹ ن مطالعه تعداديدر ا
 و CMS19 ،CMS60/52م ين نر عقيکدام با سه ال

CMS26) ه نهال و بذر يدر موسسه اصالح و ته )۱ جدول
د حاصل به يبري ه۲۷ داده شدند و سپس يکرج تالق

 × CMS26 و CMS19 × R256پ آذرگل، يهمراه سه ژنوت
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R103در ) ماري ت۳۰جمعاً  (يلي تکميهاپيان ژنوت به عنو
با دو تکرار  )۵×۶(ل ساده يس مستطي التيقالب طرح آمار

)Cochran & Cox, 1957 (ت يفي و کياز لحاظ صفات زراع
.  قرار گرفتنديابي مورد ارز۱۳۸۲ يدانه در سال زراع

قات اصالح و ي موسسه تحقيقاتيآزمايش در مزرعه تحق
مه يش نيم محل آزماياقل.  انجام شده نهال و بذر کرجيته

 برابر pH با ي لوم‐خشک سرد است و خاک آن از نوع رس
  .  باشدي م۸/۷

 متر و با ۵/۲ف به طول ي رد۵ شامل يشيهر کرت آزما
ف برابر ي رديمتر و فاصله بوته روي سانت۶۰ف يفاصله رد

ته آزاد يپنجم هر کرت وار فيمتر بود و در ردي سانت۲۵
 يدهايبريمنظور بارور نمودن هه ب» رکورد«گرده افشان 

  . ديکشت گرد) F1نسل (ها م حاصل از تالقييعق
 هر واحد يانيف مي صفات در دو رديريگاندازه

ف به ي و پس از حذف دو بوته اول و آخر هر رديشيآزما
صفات مورد .  انجام شديه اين بردن اثر حاشيمنظور از ب

، تعداد روز ي تا گلده شامل تعداد روز از سبز شدنيابيارز
ک، ارتفاع بوته، قطر يولوژيزي فيدگياز سبز شدن تا رس

طبق، درصد مغز دانه، وزن هزار دانه، در صد روغن دانه، 
 يمرحله گلدهي زمان. عملکرد دانه و عملکرد روغن بودند

 يشي هر کرت آزماي درصد بوته ها۵۰د که يمنظور گرد
 هر يهاها در طبقنه که داي باز بودند و موقعي گلهايدارا

ها کامال پشت طبق ل وي بطور کامل تشکيشيکرت آزما
 يدگيعنوان زمان رسبه  ندها خشک شدزرد و گلبرگ

  . ک در نظر گرفته شديولوژيزيف
ز از هر ي ني تعداد ده بوته تصادفييهنگام برداشت نها

 انتخاب و سپس ارتفاع بوته از سطح خاک يشيکرت آزما
قطر طبق ن يهمچن به پشت طبق و تا محل اتصال ساقه

 هر کرت ي و سپس متوسط آن ها برايريدر آنها اندازه گ
 ۵ز دو نمونه ين درصد مغز دانه نيي تعيبرا. منظور شد

ن و پوست دانه آنها ي توزيشي دانه از هر کرت آزمايگرم
جدا و مقدار مغز هر نمونه و درصد مغز دانه محاسبه و 

ز توسط يوغن دانه ندرصد ر. ديمتوسط آن ثبت گرد
ه نهال و بذر کرج ي در موسسه اصالح و ته.N.M.Rدستگاه 
ن عملکرد دانه درواحد سطح ييجهت تع.  شديرياندازه گ

 برداشت، يشياني هر کرت آزمايف ميرد  دويز طبق هاين
ز از ضرب يعملکرد روغن ن. دي گردي و بوجاريخرمنکوب

  . عملکرد دانه در درصد روغن دانه محاسبه شد

ل يس مستطيانس داده ها براساس طرح التيه واريتجز
 يشتر بودن بازدهيساده با دو تکرار انجام شد و در صورت ب

 ي براين طرح نسبت به طرح بلوک کامل تصادفي اينسب
 اثر ير آن صفت در هر تکرار برايهر صفت خاص، مقاد

. )Cochran & Cox, 1957( ح شدنديک ناقص تصحبلو
 نها، صفات مربوط به دوي اليري پذبي برآورد ترکيبرا

م ي نر عقينهاي خالص با الينهاي الي حاصل از تالقيرگها
 کامستاک و IIا طرح يل ي فاکتوريکيدر قالب طرح ژنت

 ;Comstock & Robinson, 1948)ه شدندينسون تجزيراب

Kearsey & Pooni, 1996) .ن يانگي مياضيد ريبراساس ام
انس برآورد  گرديد يله وار متشکي، اجزا)۲ جدول(مربعات 
انس نرها و ماده ها ي جزء متشکله وارن صورتيکه در ا
 و جزء ي عموميريپذبيانس ترکي از وارييهابرآورد
انس ي از واريوردآها برن نرها و مادهيانس اثر متقابل بيوار
 & Comstock) نمايد را فراهم ميي خصوصيريپذبيترک

Robinson, 1948) .هر کدام از ي عموميريپذبياثر ترک 
به  زيدها نيبري هي خصوصيريپذبين و اثر ترکيوالد

 ;Falconer & Mackay ,1996) محاسبه گرديدل يصورت ذ

Kearsey & Pooni, 1996) .  
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  هاي مورد استفاده در تالقيپ هاي ژنوت‐۱ جدول
   يعالمت اختصار  بيژنوت  هانيال

CMS19    f1 
CMS60/52    f2 

ها ماده
  )تستر(

CMS26 f3  
B Ha 107F80-402 m1 
B Ha 107F80-414 m2 
B Ha 107F80-416 m3 
B Ha 107F80-423 m4 
B Ha 107F80-448 m5 
B Ha 107F80-465 m6 
B Ha 107F80-468 m7 
B Ha 107F80-491 m8 

  نرها

B Ha 107F80-514 m9 
  
 حاصل از يدهايبرين مربعات در هيانگي مياضيد ري ام‐۲ جدول

   نر و مادهين هاين الي بيتالق

  يدرجه آزاد  رييمنابع تغ
ن يانگيم

  مربعات
  ياضيد ريام

۱ – r  MSr 2 (r)تكرار
r

2
mf

2
e mfr σ+σ+σ  

 ۱ – m MSm (M)نرها 
2
M

2
mf

2
e frr σ+σ+σ  

  ۱ – f  MSf (F)هاماده
2
f

2
mf

2
e mrr σ+σ+σ  

M × F  )۱ – f)(۱ – m(  MSfm  
2
mf

2
e rσ+σ     

  r)(۱ ‐ mf(  MSe – ۱(  خطا
2
eσ     
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  نتايج و بحث 
ج حاصل از تجزيه واريانس به صورت بر اساس نتاي

هاي مربوط به صفات ارتفاع بوته، وزن التيس،دادهطرح 
انه، درصد مغز هر دانه، درصد روغن دانه و عملكرد هزار د

روغن در هيبريدها  براي اثر بلوك هاي ناقص تصحيح 
 صفاتو سپس همراه با ) Cochran & Cox, 1957(ند شد
  پيشنهادي توسطدر قالب طرح ژنتيكي  ديگر

Comstock & Robinson (1948)نتايج  .ند تجزيه گرديد
 )هاالين( يانس والدهاي نرتجزيه واريانس نشان داد كه وار

براي صفت تعداد روز تا ) تسترها( و واريانس والدهاي ماده
شروع گلدهي و واريانس والدهاي ماده براي صفت تعداد 

كه گوياي كنترل ) ۳جدول(دار بود روز تا رسيدگي معني
ها مي باشد  ژنيژنتيكي اين صفات توسط آثار افزايش

(Falconer & Mackay, 1996; Kearsey & Pooni, 
 در SCAبه GCA  دار بودن نسبت واريانسمعني. (1996

والدهاي نر و ماده براي صفت تعداد روز تا شروع گلدهي و 
دار بودن اين نسبت در والدهاي ماده براي صفت معني

تعداد روز تا رسيدگي نشانگر اين نكته است كه آثار 
ين ها سهم بيشتري را در كنترل ژنتيكي اافزايشي ژن
 Tyagiهاي بررسي .اندين مربوطه داشتهالدصفات در و

سهم اثر  نشان داد كه نيز  Hity (1992) و (1988)
ها در كنترل تعداد روز تا گلدهي آفتابگردان افزايشي ژن

) Mihaljcevic, 1988 (يگري در مطالعه دولي ،استمهمتر 
نقش آثار غير افزايشي ژن ها در كنترل صفت تعداد روز از 

 كمترين و. ان شده استيمهمتر ببز شدن تا رسيدگي س
بيشترين برآوردهاي تركيب پذيري عمومي در بين والدين 

 و ‐۹/۴ به ترتيب برابر يدگي تعداد روز تا رسي براماده
ر يمقاد ي ول بودf1 وf3 روز و متعلق به ژنوتيپ هاي ۲۰/۳

 روز تغييرات ۴/۲  تا‐۶۱/۲هاي نر بين بين الينآن در 
). ۴جدول (بود m4  و كمترين آن مربوط به ژنوتيپداشت

پذيري خصوصي براي تعداد روز تا رسيدگي قابليت تركيب
 روز متغير بود و كمترين مقدار در ۵۰/۴ تا‐۶۷/۳نيز بين 
 يگري در مطاله د).۵جدول( بدست آمد× m8   f2تالقي

)Mihaljcevic, 1988 ( حداقل تركيب پذيري عمومي براي
برابر  سبز شدن تا رسيدگي در آفتابگردان تعداد روز از

ج حاصل از ي در نتاتفاوت. ده استي گردگزارش روز ‐۶/۱
توان ناشي از عوامل ژنتيكي و ميرا  مطالعات مختلف
 & Falconer)دانستهاي مورد استفاده تفاوت در ژنوتيپ

Mackay, 1996; Kearsey & Pooni, 1996).  وجود

صي منفي براي تعداد روز پذيري عمومي و يا خصوتركيب
 و الزم استتا رسيدگي جهت اصالح براي زودرسي گياه 

 پذيري خصوصيهايي كه در تالقي با يكديگر تركيبالين
توانند جهت توليد مي  منفي داشته باشند،باال و

  . هيبريدهاي زودرس استفاده گردند
در پا كوتاهي نيز يكي از اهداف مهم اصالحي 

 كاشت و برداشت  جهتارقام پا كوتاهو  آفتابگردان است
در اين مطالعه  ). Weiss, 2000( مكانيزه مناسب مي باشند

ميانگين مربعات والدهاي نر، والدهاي ماده و اثر متقابل 
كه نشان ) ۳جدول(دار بود بين آنها براي ارتفاع بوته معني

 در كنترل هاثار افزايشي و غير افزايشي ژندهد هر دو آمي
نسبت بسيار باال و  ي ولاين صفت دخالت دارندژنتيكي 
  در والدهاي مادهSCA به واريانس GCAدار واريانس معني

 در کنترل  كه سهم آثار افزايشي ژن هادادنشان ) ۳جدول(
ز يگرنيج مطالعات ديکه با نتابيشتر بوده ارتفاع بوته 

 ;Marinkovic et al., 1988)مشابهت کامل دارد

Mihaljcevic, 1988) .پذيري عمومي و مقادير تركيب
خصوصي منفي به منظور اصالح براي پا كوتاهي مطلوب 

پذيري عمومي باشد و در اين مطالعه حداقل تركيبمي
متر و متعلق به  سانتي‐۸۹/۱۶بين والدهاي ماده برابر 

  ).۴جدول( بود  f3الين
در بين والدهاي نر مقادير تركيب پذيري عمومي براي 

  تا m9 سانتي متر متعلق به الين ‐۴۶/۱۱ بين ارتفاع بوته
پژوهش   در.متغير بود m5 سانتي متر متعلق به الين ۱۶/۹

پذيري مقادير تركيب (Skoric et al., 1988) ديگري
 آفتابگردان هايبوته در بين الينعمومي را براي ارتفاع 

.  گزارش شده استمتر سانتي۵/۲۲ تا ‐۹/۱۵ بين
ها نيز بين يري خصوصي تالقيپذبرآوردهاي تركيب

متر تغييرات داشت و كمترين آن  سانتي۵۰/۱۴ تا ‐۴۰/۱۰
وجود تنوع  ).۵جدول(حاصل شد  × m7   f3 تالقيدر

ژنتيكي زياد براي تركيب پذيري عمومي و خصوصي ارتفاع 
پذيري باال براي اين  گزارش وراثتبوته در اين پژوهش و

 ,Kloczowski, 1971; Shabana)  مطالعات ديگرصفت در

هاي توان از طريق برنامهدهد كه مي نشان مي(1974
 و هاي پاكوتاهانتخاب و توليد هيبريد اقدام به توليد واريته

  . نمودمناسب براي کشت مکانيزه
دار بودن ميانگين مربعات والدهاي نر و ماده و معني
 و همچنين طبق آنها براي قطربين اثر متقابل  همچنين
خصوصي  پذيري عمومي بهاريانس تركيبو نسبت



 ۱۰۹  ...راعي و کيفيت دانه در پذيري عمومي و خصوصي براي صفات زترکيب: سعيدي و همکاران  

  نشان داد كه كنترل ژنتيكي اين صفت) ۳جدول(
  اهميت يكسان هر دو آثار افزايشي و  تحت تأثير و

هاي ديگر پژوهش نتايجباشد، ولي غيرافزايشي ژنها مي
  افزايشي يا  و)Mihaljcevic, 1988( نقش آثار غيرافزايشي

(Ortegon et al., 1992)در كنترل اين صفت ها را  ژن
 با قطر طبق در آفتابگردان عموماً. دانهتر بيان نمودمهم

عملكرد دانه همبستگي مثبت دارد و در اين مطالعه نيز 
ضرايب همبستگي فنو تيپي و ژنوتيپي بين اين دو صفت 

لذا افزايش   بود،r=۶۴/۰و  r =۶۱/۰**باال و به ترتيب برابر
قيم موجب بهبود تواند به طور غيرمستقطر طبق مي

پذيري عمومي ها داراي تركيبعملكرد دانه گردد و الين
پذيري خصوصي باال براي باال و يا هيبريدهاي داراي تركيب

در اين مطالعه مقادير . باشندتر ميقطر طبق مطلوب
 ۸۴/۰ تا ‐۵۹/۰پذيري عمومي والدهاي ماده از تركيب

. تعلق داشت f1متر متغير بود و بيشترين آن به الينسانتي
 ‐ ۵۳/۱پذيري عمومي بين در والدهاي نر نيز مقادير تركيب

متر تغييرات داشت و بيشترين آن متعلق به  سانتي۷۵/۱تا 
در بين هيبريدهاي حاصل از ). ۴جدول(  بودm3الين 

 نيز تركيب پذيري خصوصي براي قطر طبق ازها تالقي 
ين متر تغييرات داشت و بيشترسانتي۴۹/۲ تا ‐۳۸/۲

 مشاهده شد m5× f3 پذيري خصوصي در تالقي تركيب
 نيز تنوع Mihaljcevic (1988)در مطالعه ). ۳جدول(

زيادي براي تركيب پذيري عمومي قطر طبق در الين هاي 
وجود تنوع زياد براي . ه شده استآفتابگردان مشاهد

پذيري عمومي و خصوصي در اين مطالعه نشان تركيب
 توليد بزرگترقام هيبريد با قطر طبق توان اردهد كه ميمي

 در اين تواند منجر به افزايش عملكرد دانهنمود كه اين مي
  . گرددگياه

  
  صفات) ميانگين مربعات( نتايج تجزيه واريانس ‐۳جدول 

  منابع تغيير
درجه 
 آزادي

تعداد روز از سبز شدن 
  تا شروع گلدهي

تعداد روز از سبز 
 شدن تا رسيدگي

  ارتفاع
  بوته

  رقط
  طبق

وزن هزار 
  دانه

درصد 
 مغز دانه

درصد 
 روغن دانه

عملکرد دانه 
  در هکتار

عملکرد روغن 
  در هکتار

  ۰۳۹/۰  ۱۱۱/۱  ۱۱/۱  ۰۰/۷  ۵۶/۲۴  ۳۷/۱  ۳۱۵/۱  ۵/۴۴  ۴۳/۰  ۱  تکرار
  ۰۹۳/۰  ۰۰۳/۰ ۴۶/۸۱**  ۲۶/۶  ۹۲۸** ۹۸/۹** ۳۸۵۵**  ۳۳۴**  ۷۳/۵۹**  ۲  )تستر(ها ماده
  ۱۲۵/۰* ۵۸۴/۰** ۴۳/۸۱**  ۴۹/۱۱  ۲۲۰**۴۴/۱۰**  ۳۴۰**  ۱۳**  ۹۷/۱۶**  ۸  )الين ها(نرها 

  ۱۱۶/۰**  ۶۲۱/۰**  ۷۸/۸  ۰۹/۵  ۴۵**  ۳۰/۴*  ۱۴۶*  ۱۲**  ۲۶/۵  ۱۶   نرها×ماده ها 
  ۰۳۹/۰  ۱۰۲/۰  ۸۴/۵  ۸۷/۱۰  ۵/۱۴  ۵۹/۱  ۹/۷۰  ۲/۱۰  ۴۴/۳  ۲۶  خطا

 بهGCAنسبت ميانگين مربعات 
SCA در والدهاي ماده  

  
**۳۵/۱۱  **۳۵/۲۸  **۴۳/۲۶۳۲/۲  **۵/۲۱ ۲۳/۱  **۴۷/۱۰ ۰۰۲/۰  ۸/۰  

 بهGCAنسبت ميانگين مربعات 
SCAدر والدهاي نر  

  
*۲۲/۳  ۱۲/۱  ۳۳/۲  ۴۳/۲  **۱۵/۵ ۲۶/۲  **۰۴/۴  ۰۹/۱  ۰۸/۱  

 . درصد۱ و ۵دار در سطح احتمال  به ترتيب معني** و *
  

  .  و ميانگين آزمايش براي صفات مختلفGCA قابليت ترکيب پذيري عمومي ‐۴جدول 

  الين
تعداد روز از سبز شدن
  تا شروع گلدهي

تعداد روز از سبز 
 شدن تا رسيدگي

  قطر طبق
 )سانتي متر(

  ارتفاع بوته
  )سانتي متر(

وزن هزار دانه 
  )گرم(

درصد روغن 
  دانه

درصد مغز 
  دانه

عملکرد دانه 
 )تن در هکتار(

عملکرد روغن 
 )تن در هکتار(

 GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA 
۱f  ۰۷/۱  ۲۲/۳  ۸۴/۰  ۵۹/۸  ۹۳/۱  ۱۵/‐  ۵۰/۰  ۰۱۰/۰  ۰۰۶/۰  
۲f   ۰۳/۱  ۶۷/۱  ۵۹/۰‐  ۳۱/۸  ۹۵/۷‐  ۲۰/۲  ۱۵/۰  ۰۱۵/۰‐  ۰۶۹/۰  
۳f ۱۰/۲‐  ۸۸/۴‐  ۲۵/۰‐  ۹۰/۱۶‐  ۰۲/۶  ۰۵/۲‐  ۶۵/۰‐  ۰۰۵/۰  ۰۷۴/۰‐  
۱m ۶۹/۱  ۳۹/۱  ۶۶/۱  ۵۰/۱  ۷۸/۴‐  ۲۶/۰  ۲۸/۲  ۳۵۶/۰  ۱۸۷/۰  
۲m ۳۰/۲‐  ۳۹/۲  ۳۳/۰  ۶۲/۱‐  ۷۴/۴‐  ۹۹/۲  ۴۷/۰‐  ۲۷۰/۰‐  ۰۰۸/۰‐  
۳m ۰۳/۲‐  ۱۱/۰‐  ۷۵/۱  ۹۰/۷  ۵۹/۰  ۰۷/۱  ۹۰/۰  ۱۲۰/۰  ۰۹۷/۰  
۴m ۶۵/۱‐  ۶۱/۲‐  ۳۶/۰  ۵۰/۱۱‐  ۳۹/۰  ۳۹/۱  ۴۴/۰  ۰۳۷/۰‐  ۰۱۴/۰  
۵m ۲۶/۱  ۵۶/۰  ۱۳/۱  ۱۶/۹  ۹۵/۱۳  ۹۰/۰‐  ۲۳/۰  ۵۷۵/۰  ۱۶۹/۰  
۶m ۰۳/۱  ۳۹/۰  ۹۶/۰‐  ۲۹/۰  ۱۶/۰  ۸۴/۴‐  ۱۲/۰‐  ۱۸۹/۰‐  ۲۵۲/۰‐  
۷m ۹۸/۰  ۹۵/۰‐  ۱۳/۰  ۶۱/۴  ۸۱/۵‐  ۹۳/۱‐  ۲۰/۲‐  ۰۴۷/۰‐  ۰۶۳/۰‐  
۸m ۲۰/۱  ۲۲/۰  ۵۳/۱‐  ۱۰/۴  ۲۲/۳  ۰۶/۱  ۷۷/  ۰۷۴/۰‐  ۰۱۷/۰  
۹m  ۷۹/۲‐  ۲۸/۱‐  ۸۷/۰‐  ۴۶/۱۱‐  ۹۹/۲‐  ۸۸/۰  ۸۴/۱‐  ۴۳۵/۰‐  ۱۵۹/۰‐  

  ۶۳۳/۱  ۲۳۳/۳  ۴۸/۷۸  ۶۴/۵۰  ۶۲/۶۵  ۱۲/۱۶۸  ۰۸/۱۷  ۲۱/۱۰۰  ۵۹/۵۳  ميانگين آزمايش



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۱۰

  .ها براي صفات مختلف  تالقي(SCA) قابليت ترکيب پذيري خصوصي ‐۵جدول 

  تالقي
تعداد روز از سبز 
شدن تا شروع گلدهي

تعداد روز از سبز 
 شدن تا رسيدگي

ارتفاع بوته 
  )سانتيمتر(

  قطر طبق
 )سانتيمتر(

وزن هزار 
 )گرم(دانه 

درصد مغز
  دانه

درصد 
 روغن دانه

عملکرد دانه 
 )تن در هکتار(

عملکرد روغن 
 )تن در هکتار(

ماده ها 
  )ترهاتس(

نرها 
  SCA  SCA  SCA  SCA  SCA  SCA  SCA  SCA  SCA  )الينها(

۱m ۳۲/۱ ۶۱/۰ ۰۸/۶‐ ۸۲/۱‐ ۳۳/۱‐ ۳۸/۰ ۴۲/۱‐ ۵۵۹/۰‐ ۳۲/۰‐ 
۲m ۹/۲‐ ۴۰/۱‐ ۷۵/۰‐ ۱۱/۱ ۵۳/۳ ۱۲/۱ ۰۰/۲‐ ۷۱۱/۰ ۲۸۱/۰ 
۳m ۴۵/۰‐ ۴۰/۰‐ ۹۰/۳‐ ۵۹/۰‐ ۴۴/۰‐ ۷۰/۰‐ ۵۱/۰ ۱۴۳/۰‐ ۰۶۳/۰‐ 
۴m ۱۳/۰‐ ۶۱/۱ ۲۴/۶‐ ۰۷/۲‐ ۸۸/۵‐ ۳۷/۰ ۷۷/۱ ۴۷۷/۰‐ ۱۴۲/۰‐ 
۵m ۱۱/۲ ۴۵/۰ ۰۱/۴ ۴۵/۱‐ ۰۳/۲‐ ۲۲/۱ ۲۵/۱ ۴۹۴/۰‐ ۲۰۹/۰‐ 
۶m ۲۱/۰‐ ۱۱/۰ ۵۴/۴‐ ۸۵/۰ ۲۶/۱‐ ۴۷/۰‐ ۵۷/۰‐ ۲۳۳/۰‐ ۱۲۴/۰‐ 
۷m ۹۰/۱‐ ۵۶/۳‐ ۱۹/۹ ۰۴/۲ ۶۲/۵ ۱۳/۰ ۶/۰‐ ۸۳۶/۰ ۳۴۳/۰ 
۸m ۳۲/۱ ۲۸/۴ ۹۲/۰ ۶۶/۰ ۰۵/۰ ۷۱/۱‐ ۱۲/۱ ۰۳۷/۰‐ ۰۰۹/۰ 

f1 

۹m  ۱۲/۰ ۷۲/‐ ۳۹/۷ ۷۴/۰‐ ۷۳/۱ ۳۴/۰‐ ۰۶/۰‐ ۳۹۸/۰ ۲۲۲/۰ 
۱m ۰۴/۱‐ ۸۳/۱‐ ۵۷/۳‐ ۸۶/۰ ۰۸۶/۱ ۴۰/۱‐ ۴۲/۲ ۱۲۳/۰‐ ۰۲۸/۰ 
۲m ۰۵/۰ ۶۷/۰  ۳۲/۳ ۴۹/۰ ۱۷/۴‐ ۲۱/۲‐ ۵۸/۰ ۳۶۴/۰‐ ۱۷/۰‐ 
۳m ۷۹/۰‐ ۳۳/۰‐ ۱۶/۴‐ ۷۴/۰‐ ۱۵/۱‐ ۳۴/۱ ۲۴/۰ ۰۵۵/۰ ۰۲۸/۰ 
۴m ۶۷/۰ ۸۳/۱‐ ۵۰/۱۴ ۵۵/۱‐ ۰۳/۵ ۶۰/۱‐ ۱۹/۱‐ ۶۰۳/۰ ۲۶۵/۰ 
۵m ۴۷/۰‐ ۱۰/۰‐ ۱۰/۲ ۰۵/۱‐ ۶۷/۵‐ ۷۲/۰ ۶۳/۱ ۲۷/۰‐ ۰۶۲/۰‐ 
۶m ۰۱/۱‐ ۱۷/۱ ۸۳/۴ ۲۷/۰ ۴۲/۲ ۰۴/۱ ۶۸/۱ ۱۹۲/۰ ۱۲۳/۰ 
۷m ۸۴/۲ ۵۰/۴ ۲۱/۱ ۱۹/۰ ۲۰/۴ ۸۸/۰‐ ۲۲/۰‐ ۰۳۲/۰‐ ۰۳۱/۰‐ 
۸m ۰۳۹/۱‐ ۶۷/۳‐ ۳۷/۹‐ ۴۶/۰‐ ۳۴/۰ ۶۰/۰ ۸۵/۲‐ ۱۳۸/۰‐ ۱۶۵/۰‐ 

f2 
  

۹m  ۷۹/۰ ۳۳/۲ ۸۴/۸‐ ۰۱/۰‐ ۰۸/۲‐ ۳۹/۲ ۲۹/۲‐ ۰۷۹/۰ ۰۱۹/۰‐ 
۱m ۱۶/۲‐ ۲۲/۱ ۶۵/۹ ۹۷/۰ ۲۴/۰ ۰۲/۱ ۱۰/۰‐ ۶۸۴/۰ ۲۹/۰ 
۲m ۳۱/۱‐ ۷۲/۰ ۵۷/۲‐ ۶۰/۱‐ ۶۴/۰ ۰۹/۱ ۴۳/۱ ۳۴۹/۰‐ ۱۱۱/۰‐ 
۳m ۸۷/۴ ۷۲/۰ ۰۶/۸ ۳۲/۱ ۵۹/۱ ۶۴/۰‐ ۷۶/۰‐ ۰۸۷/۰ ۰۳۴/۰ 
۴m ۶۱/۰ ۲۲/۰ ۲۶/۸‐ ۳۸/۲‐ ۸۵/۰ ۲۳/۱ ۵۸/۰‐ ۱۲۵/۰‐ ۱۲۴/۰‐ 
۵m ۴۶/۰‐ ۵۶/۰ ۱۰/۶‐ ۴۹/۲ ۷۰/۷ ۹۵/۱‐ ۸۹/۲‐ ۷۶۲/۰ ۲۶۹/۰ 
۶m ۲۰/۳‐ ۲۸/۱‐ ۲۹/۰‐ ۱۲/۱‐ ۱۶/۱‐ ۵۷/۰‐ ۱۱/۱‐ ۰۴۱/۰ ۰ 
۷m ۲۹/۲‐ ۹۴/۰‐ ۱۰/۱۰‐ ۲۳/۲‐ ۸۳/۹‐ ۷۵/۰ ۸۳/۰ ۸۰۲/۰‐ ۳۱۴/۰‐ 
۸m ۶۶/۳ ۶۱/‐ ۴۵/۸ ۲۰/‐ ۳۹/۰‐ ۱۱/۱ ۷۴/۱ ۱۷۵/۰ ۱۵۵/۰ 

f3  

۹m  ۴۰/۳ ۶۱/۰‐  ۴۵/۱ ۷۵/۰ ۳۵/۰ ۰۵/۲‐ ۳۵/۲ ۴۷۶/۰‐ ۲۰۶/۰‐ 

  
بهبود ژنتيكي وزن هزار دانه به عنوان يكي از اجزاي 
مهم عملكرد دانه كه رابطه مستقيم و مثبت با عملكرد دانه 

تواند موجب بهبود عملكرد دانه در آفتابگردان دارد، مي
يب همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي ادر اين بررسي ضر .شود
  وr=۴۸/۰* عملكرد دانه و وزن هزار دانه به ترتيب بين
۵۰/۰=rمعني دار بودن ميانگين مربعات والدهاي نر، .  بود
كه در داد نشان ) ۳جدول(ده و اثر متقابل بين آنها ما

كنترل ژنتيكي وزن هزار دانه هر دو آثار افزايشي و 
دار ولي با توجه به معني ها سهيم هستند،غيرافزايشي ژن

 در هر دو SCA به واريانس GCA نسبت واريانس بودن

رسد آثار افزايشي به نظر مي) ۳جدول(والدهاي نر و ماده 
  ها نقش بيشتري را در كنترل اين صفت داشتهژن
  اهميت هر دو آثار افزايشي و غيرافزايشي. دنباش

(Mihaljcevic, 1988)ها نقش آثار افزايشي ژنني و همچن 
(Marinkovic et al., 1988; Putt, 1966) در كنترل وزن 

كمترين و  .ز گزارش شده استي قبال ندانه آفتابگردان
 براي ن مطالعهي در اپذيري عموميبيشترين مقادير تركيب

 گرم ۰۲/۶ و ‐۹۵/۷وزن دانه در والدهاي ماده به ترتيب 
بين والدهاي  در . تعلق داشتf3و بيشترين آن به الين  بود
پذيري عمومي به ترتيب رين تركيب كمترين و بيشتزي ننر
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 m5  گرم و بيشترين آن به الين۹۵/۱۳ و ‐۸۱/۵برابر 
پذيري خصوصي براي مقدار تركيب ).۴جدول( متعلق بود

 گرم ۷۰/۷ تا‐۸۳/۹ها بين وزن هزار دانه در تالقي
تغييرات داشت ) m5×f3 متعلق به تالقين آن يشتريب(
اراي بيشترين د m5 قابل توجه اين كه الين). ۵جدول(

و در اين   بودن صفتي اي براتركيب پذيري عمومي
 .پذيري خصوصي را موجب شدهيبريد نيز بيشترين تركيب

   )Marinkovic et al., 1988 (يگري ديپژوهش در
 ۰۲/۵  تا‐۰۱/۶پذيري عمومي براي اين صفت بين تركيب

 مشاهده تنوع ژنتيكي زياد براي . شده استگرم گزارش
دانه  ي عمومي و خصوصي براي وزن هزارتركيب پذير
 دهد كه توليد هيبريدهاي با وزن هزار دانه باالنشان مي
  .مي باشد امكان پذير

 به نژادي در آفتابگردان افزايش  هدفمهم ترين
 هيبريد بستگي ارقاميت توليد فقباشد و موعملكرد دانه مي

عات در اين بررسي ميانگين مرب.  داردها آنعملکردبه ميزان 
دار  ماده معني نر ووالدهاي نر و اثر متقابل بين والدهاي

شود كه هر دو آثار افزايشي ، لذا استنباط مي)۳جدول( بود
 که ها در كنترل عملكرد دانه نقش دارندو غير افزايشي ژن

 ,Mihaljcevic)يگريج مطالعه دي با نتايريگجهين نتيا

 از يحاکز ي از گزارشات نيبعض.  مطابقت دارد(1988
 ,Pathak, 1974; Shabana) باالي عموميريپذوراثت

 ;Sindagi et al., 1979)آثار افزايشي شتريت بي، اهم(1974

Unrau & White, 1944) هاغيرافزايشي ژنا ي و  
(Laureti & Delgatto, 2001) عملكرد دانهدر کنترل  

پذيري عمومي براي قابليت تركيب .باشنديم آفتابگردان
 تن ۱۱۰/۰ تن تا ‐۰۱۵/۰ دانه در والدهاي ماده از عملكرد

. تعلق داشتF1 در هكتار متغير بود و بيشترين آن به الين
در والدهاي نر نيز قابليت تركيب پذيري عمومي عملكرد 

يرات داشت و  تن در هكتار تغي۵۷۵/۰ تا ‐۴۳۵/۰دانه بين 
 در مطالعه .)۴جدول(  متعلق بودM5بيشترين آن به الين 

تركيب پذيري عمومي براي عملكرد دانه  بيشترين يرگيد
 ,Mihaljcevic)  شده است تن در هكتار گزارش۶۲/۰برابر 

پذيري خصوصي براي كمترين و بيشترين تركيب .(1988
 و ‐۸۰۲/۰عملكرد دانه در بين هيبريد هاي به ترتيب برابر 

 و بيشترين آن در هيبريد حاصل شد تن در هكتار ۸۳۶/۰
m7×f1 الين  نر، يهانين اليب. ديگردهده مشاm5  از

پذيري عمومي براي وزن هزار دانه و بيشترين تركيب
 يتالق (f3 ن ي الو در تالقي بابرخوردار بود عملكرد دانه 

m5×f3(عملکرد دانه يبراپذيري خصوصي بااليي  تركيب 
 در بين هيبريدها از کهيداشت، بطور)  تن در هكتار۷۶۲/۰(
وجود تنوع ژنتيكي  ).۵جدول(بود تبه دوم ردر لحاظ ن يا

 و خصوصي عملكرد پذيري عمومي تركيبيبرابسيار زياد 
ها، توان با تركيب مناسب اين اليند كه ميدانه نشان دا

  .هاي هيبريد موفقي را توليد نمودواريته
داراي اهميت ز ينافزايش درصد مغز دانه در آفتابگردان 

عملكرد روغن ارتباط  رصد وزيرا اين صفت با د، باشدمي
درصد پوست دانه همبستگي منفي مثبت و با  مستقيم و

مقادير تركيب پذيري عمومي براي  .)Weiss, 2000(دارد 
 بود و در ي زياد نسبتاداراي تنوعدرصد مغز دانه صفت 

 درصد و در والدهاي نر ۵۰/۰ تا‐۶۵/۰والدهاي ماده بين 
ترين آن  بيششت ورات داييتغ درصد ۲۸/۲ تا ‐۲۰/۲بين 

 M1و در والدهاي نر به الين  f1 در والدهاي ماده به الين
پذيري خصوصي براي درصد تركيب). ۴جدول(  بودتعلقم

 ۳۹/۲ ‐۲۱/۲ بين  حاصليمغز دانه در بين هيبريدها
بيشترين آن مربوط به تالقي  درصد تغييرات داشت و

m9×f2 يبرازياد  مشاهده تنوع نسبتاً. )۵جدول( بود 
 پذيريپذيري عمومي در بين والدهاي نر و تركيبتركيب

خصوصي در بين هيبريدها براي اين صفت امكان بهبود آن 
مقادير  .هاي به نژادي فراهم مي نمايداز طريق برنامه را

هاي  بين الينزينپذيري عمومي بسيار متنوعي تركيب
 يگري در مطالعه دآفتابگردان براي صفت درصد مغز دانه

)Marinkovic et al., 1988 ( مشاهده و دامنه آن بين
 . شده استگزارش  درصد ‐۴۲۱/۲ تا ‐۹۱۹/۲

افزايش درصد روغن دانه نيز در گياهان دانه روغني 
در اين مطالعه ميانگين مربعات . است حائز اهميت اريبس

داري دار بود، ولي اثر متقابل معنيماده معني والدين نر و
 در ضمن نسبت. مشاهده نشدده  نر و مايوالدهابين 

  نر و مادهيها والديبرا SCAبه  GCA ن مربعاتيانگيم
 دهد يج نشان مين نتاي ا).۳جدول( دار بودنيز بسيار معني

ها توسط آثار افزايشي ژن"  كنترل اين صفت اساساکه
 مطابقت دارد گريقات ديج تحقي که با نتاشودانجام مي

(Putt, 1966;  Fick, 1975; Sindagi et al., 1979).ن ي در ا
 ‐ ۰۵۱/۲( به ترتيب كمترين f2 و f3 دو والد مادهمطالعه 
پذيري مقادير تركيب) درصد ۲۰/۲(و بيشترين ) درصد

 يهانيالدر بين . داشتند درصد روغن دانه يبراعمومي را 
 ۹۹/۲ تا ‐۸۴/۴نر نيز مقادير تركيب پذيري عمومي بين 

 مشاهده f2ن آن در الين درصد تغييرات داشت و بيشتري



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۱۲

مقادير تركيب پذيري خصوصي براي درصد  ).۴جدول( شد
 درصد ۴۲/۲ تا ‐۸۹/۲ها نيز بين روغن دانه در تالقي

  m1×f2تغييرات داشت و بيشترين آن مربوط به تالقي 
 ,Laureti & Delgatto)گري د پژوهشکي در ).۵جدول( بود

در پذيري عمومي براي درصد روغن تركيب (2001
.  گزارش شده است درصد۴۲/۲ تا ‐۴۱/۲آفتابگردان بين 

 براي موجودتوان از تنوع زياد نژادي ميهاي بهدر برنامه
م با  توليد ارقاجهتها و هيبريدها پذيري الينتركيب

  .ددرصد روغن بيشتر استفاده کر
 درصد روغن افزايش عملكرد روغن كه از حاصل ضرب

نژادي در هدف اصلي به، ديآيبدست معملكرد دانه در 
 مطالعه نشان داد كه ميانگين ني انتايج. آفتابگردان است
هاي نر ينالهاي نر و همچنين اثر متقابل بين مربعات الين

ن يانگيم نسبت يل و،دار بودو ماده براي اين صفت معني
 داري براي آن مشاهده نشد معنيSCA به GCA مربعات

ط مي شود كه كنترل ، لذا اين طور استنبا)۳جدول(
ژنتيكي اين صفت توسط هر دو آثار افزايشي و غير 

مربوط به نحوه افزايشي ژن ها انجام مي شود و با نتايج 
 باشددر تطابق مي" عملكرد دانه كامال ژنتيكي کنترل

با توجه به ضرايب همبستگي، تغييرات عملكرد ). ۳جدول(
كرد دانه بود تابع تغييرات عمل" روغن در اين مطالعه اساسا

و لذا مشاهده تطابق در مورد نحوه كنترل ژنتيكي عملكرد 
ضرايب  .باشدانتظار نمي دانه دور از عملکرد روغن و

دانه و  همبستگي فنوتيپي بين عملكرد روغن با عملكرد
 و r= ۲۱/۰ و r= ۸۹/۰** درصد روغن به ترتيب برابر

‐ ۳۶/۰ و r= ۹۱/۰ضرايب همبستگي ژنتيكي بين آنها برابر 
= r يهادر بين والدهاي ماده الين .بود f3 و f2 به ترتيب  

)  تن در هكتار۰۶۹/۰ و ‐۰۷۴/۰(كمترين و بيشترين 
هاي نر نيز در الين. پذيري عمومي را دارا بودندتركيب

 تن ۱۸۷/۰ تا ‐۲۵۲/۰پذيري عمومي بين تغييرات تركيب
 مشاهده شد m1  و بيشترين آن در الينبوددر هكتار 

 پذيري كه داراي بيشترين تركيبm1 الين). ۴جدول(
پذيري عمومي از تركيب عمومي براي عملكرد روغن بود

 )۴جدول(  بااليي نيز براي عملكرد دانه برخوردار بودنسبتاً
پذيري عمومي را براي كه بيشترين تركيب m5و الين 

از لحاظ تركيب پذيري براي عملكرد  عملكرد دانه داشت،
برآوردهاي ). ۴جدول( اال و رتبه دوم را دارا بودروغن نيز ب

ها براي عملكرد روغن پذيري خصوصي در تالقيتركيب
كمترين   تن در هكتار متغير بود و۳۴۳/۰ تا ‐۳۲۰/۰بين 

 m7×f1 و m1×f1 هايو بيشترين آن به ترتيب به تالقي
پذيري  از بيشترين تركيبm7×f1  تالقي. اختصاص داشت

 يد دانه نيز برخوردار بود و تالقكرخصوصي براي عمل
m1× f1پذيري خصوصي را براي عملكرد كمترين تركيب

 اين نتايج نيز گوياي اين نكته است .)۵ جدول( دانه داشت
كه تغييرات عملكرد روغن در هيبريدها بيشتر ناشي از 

  .تغييرات عملكرد دانه بود
 يکيژنت تنوع  ن مطالعه نشان داد کهيج اي نتايبطور کل

 مربوط به ي و خصوصي عموميريب پذي ترکي براياديز
 آن، ارتفاع بوته يژه عملکرد دانه و اجزاي به ويصفات زراع
ت دانه يفين صفات مربوط به کي و همچنيدگيو دوره رس

از جمله درصد مغز دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه 
از توان ين مطالعه وجود داشت که ميها در انين اليدر ب
 د با ارتفاع کمتر،يبريد ارقام هي توليراستا ن تنوع دريا

   .شتر استفاده کرديت دانه بيفيتر و با عملکرد و کزودرس
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