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  چکیده 
هـاي   یکنواختی و برخوداري از ژن تهیه هیبریدهاي آفتابگردان به دالیلی چون دارا بودن هتروزیس،

حاضـر در   تحقیقاز این رو . در مناطق مختلف جهان از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است مقاومت
هیبریـد جدیـد آقتـابگردان افـزون بـر       16هاي کامل تصادفی بـراي ارزیـابی عملکـرد     قالب طرح بلوك

شاهد با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقـات زراعـی   عنوان  آلستار بهو  33هیبریدهاي فرخ، آذرگل، هایسان
 تمـام نشان داد که اثر تیمار بر ها  نتایج تحلیل واریانس داده. اجرا گردید 1390دشت ناز ساري در سال 

مقایسه میانگین به روش دانکن بیانگر آن اسـت  . نتایج بوددار  جز قطر طبق معنیصفات مورد بررسی به
 90(میـانگین   کمترین طول دوره رویشRF81-65×AF80-429/2/3 و  CMS51×R864 هیبریدهايکه 

بـر پایـه دیگـر یافتـه     . باشـند تـر مـی   زودرسنسبت به شـاهد  روز) را به خود اختصاص داده و از این رو 
برتـري  کیلـوگرم درهکتـار    3936با میانگین عملکـرد دانـه    RF81-131/1×AF81-222تحقیق، دورگ 

. بنابراین بـراي افـزایش تولیـد در واحـد سـطح و درآمـد       داشتنسبت به شاهد دار و قابل توجهی  معنی
 تواند توصیه شود.کشاورزان، کشت این هیبرید می

  

  1.هاي جدید عملکرد، هیبرید ،آفتابگردان، زودرس: هاي کلیدي واژه
  

  

                                                             
  a_andarkhor@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه 
 دراز ایـن رو  . باشـد از کیفیت بـاالیی برخـوردار مـی   آفتابگردان از گیاهان روغنی است که روغن آن 

هـدف از اجـراي آزمـایش     .شـود و تولیـد مـی   تایـران کشـ   اسـتان  20جملـه  نقاط جهان از بسیاري از
هـاي   هیبریدهاي خارجی، شناسایی هیبریدهاي داراي عملکرد دانه و روغن باال، زودرس و داراي صـفت 

بنـابراین پـس از انجـام    . منظور توسعه سطح کشت و تولید آفتابگردان در کشـور اسـت   زراعی مناسب به
یید هیبریـدهاي برتـر، نسـبت بـه     أهاي روغنی موسسه اصالح بذر و ت تحقیقات دانه ها در بخشمقایسه
هاي رقیـب، خسـارت    وجود زراعت هاي اخیر به دالیلی چون هرچند در سال. شود اقدام می هاآنواردات 
اي کاهش یافتـه و کشـت   قابل توجهها، نبود صرفه اقتصادي سطح کشت آن در کشور به میزان  بیماري

با این وجـود بـه علـت گسـتردگی      اي داراي آب و خاك نامناسب محدود شده است، آن به مزارع حاشیه
نژادي براي بهبود و ارتقاء عملکرد دانه و روغن آن همـراه بـا   هاي بهکشت و اهمیت آن در دنیا، پژوهش

ر مناطق بـا شـرایط آب و هـوایی مختلـف انجـام      هاي اصالحی دنیا و داهداف صنعتی دیگر، در موسسه
توانـد در صـورت    که آفتابگردان یک گیاه غیر بومی ایران است، ورود مواد ژنتیکی می جاییاز آن. شود می

سازگاري با شرایط ایران و داشتن ویژگی مناسب، به صورت مستقیم وارد مزارع کشور شده و یا بـا ورود  
اغلـب هیبریـدهاي وارداتـی    . شدن خزانه ژنی آن در کشور کمک کند تر هاي اصالحی، به غنی در چرخه

(عرشی و  ها و زودرسی مورد استفاده قرار گیرند ها، تنش توانند به عنوان منبع مهم تحمل به بیماري می
هیبریـد وارداتـی در منـاطق مختلـف کشـور مـورد ارزیـابی قـرار          40، 1378در سال . )1373همکاران،

در  آن هـا هاي شاهد برتري نشـان نـداده، امـا برخـی از     نسبت به رقم آن هاگرفتند که هرچند عملکرد 
  .  شرایط کشور عملکرد مناسبی داشتند

و ) گـل  دیـررس مشـابه آذر  ( Hysun33، )زودرس(Allstar  هـا تـاکنون چهـار هیبریـد     در این برنامه
EuroFlor )رد). کــارب1373(عرشــی و همکــاران،  انــد ییــد و بــه کشــاورزان معرفــی شــدهأت) دیــررس 

آوري  هاي جدید موجب افزایش سرعت تهیه و ارزیابی کیفیت هیبریدهاي جدید شده است. فن آوري فن
مـورد  هاي کنترل کننـده صـفات    هاي ارزیابی بیان ژن، مسیر شناسایی ژن مارکرهاي مولکولی و تکنیک
انـد. افـزون بـر ایـن از     به هیبریدهاي در حال تهیه را مشخص کـرده  هاآننظر و انتقال سریع و مطمئن 

هاي هتروتیک و شناسایی والدین مناسـب تهیـه هیبریـد اسـتفاده      مارکرهاي مولکولی براي تعیین گروه
سـرعت و در جهـت تهیـه    هاي تهیه و معرفی هیبریـدهاي برتـر آفتـابگردان در دنیـا بـا       شود. برنامه می

 حـال انجـام اسـت    عملکـرد بیشـتر در   ها، کیفیت بهتر روغـن و  هیبریدهاي زودرس، متحمل به بیماري
ثیر عوامـل محیطـی قـرار    أ). عملکرد دانه در آفتابگردان، به شـدت تحـت تـ   1997 میلر،؛ 1998 (گولیا،

م دیگر اجزاء ماننـد وزن هـزار   گیرد. اگرچه این صفت به توانمندي ژنتیکی رقم وابسته هست، اما سه می
رائـو و   آلـن ). بر پایه گـزارش  2009(کایا و همکاران،  دانه، قطر طبق و غیره نیز باید در نظر گرفته شوند
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بیشـتر و   درصـد  61در کانادا محصول هیبریدها نسبت به رقم اصالح نشده منونایـت تـا    )1994( یتوا
در آمریکا و کانادا گزارش کردنـد   )1373( عرشی نقل ازپوت و دورل  و زیر فیک و. بوده استتر یکنواخت

اعـالم  ) 1990( اسـکالود  کوواچیـک و . کننـد مـی زراعی محصول تولید هاي مکه هیبریدها تا دو برابر رق
    .است 1/0-2/0بین  بسیار کم و ها آن هیبرید ها و داشتند که همبستگی بین عملکرد الین

 1348آفتابگردان با همکاري کارشناسان کشور یوگسالوي از سـال  در ایران برنامه تهیه هیبریدهاي 
بـه ثمـر    1366هاي محققان کشور نیز با معرفی دو هیبرید مهر و شـفق در سـال    آغاز شده است. تالش

هاي آذرگل، گلشید و گلدیس معرفـی   سه هیبرید دیگر با نام 1373نشست، درادامه این برنامه در سال 
ل با عملکرد باالي خود در فهرست منتخب کشاورزان قرار گرفته است (عرشی شدند که رقم دیررس آذرگ

هاي  الین هاي اینبرد نرعقیم و الین یدابتدا با ،هیبرید آفتابگردان هايمبراي تهیه رق ).1373و همکاران، 
هیبریـد  رستورر،  عقیم و  هاي نر تالقی بین الین سپس باو  رستورر تهیه گرددیا برگشت دهنده باروري 

هیبریـد جدیـد   ی کـه در آن عملکـرد   هـای  آزمایش). 1376فرخی،  ؛1381اندرخور، ( دست آید هجدید ب
SHF81-90 هـاي   سـال در آباد  فرخ و آذرگل در مناطق کرج، خوي، ساري، زنجان و اسالم و هیبریدهاي

نسبت به هیبرید  SHF81-90برتري عملکرد هیبرید  ند، حاکی ازمورد ارزیابی قرار گرفت 1392و  1390
ترتیـب بـه     دانـه را بـه   ترین مقدار وزن هزار ترین و بیش برخی از محققان کم ).1392سلطانی، ( بود فرخ

   ).1393مقدسی و همکاران، ( اندهاي مورد بررسی، موسون و آرماویروسکی نسبت داده ژنوتیب
  

  ها مواد و روش
عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی هیبریدهاي جدید آفتابگردان در شرایط اقلیمـی   منظور بررسی به
عنـوان   آلسـتار بـه  و  33 هیبرید جدید به همراه هیبریدهاي فرخ، آذرگـل، هایسـان   16مازندران،  استان
هاي کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار در ایسـتگاه تحقیقـات زراعـی        هاي شاهد در قالب طرح بلوك تیمار
متـري  هر کرت آزمایشی چهار خـط شـش   .مورد بررسی قرار گرفتند 1390 ساري در بهار سالناز  دشت

متر بـود. عملیـات زراعـی مشـتمل بـر شـخم        سانتی 20 بین بوته متر و فواصل سانتی 60با فاصله ردیف
هـاي   کش ترفالن به میزان دو و نیم لیتـر در هکتـار و ایجـاد ردیـف     عمیق، دیسک، تسطیح، پخش علف

سط فارور بود. یک سوم کود نیتروژن به همراه کودهاي فسفات و پتاس هنگام کاشت و مـابقی  کشت تو
دهـی مصـرف شـده اسـت. بـراي محافظـت از        زنی و پـیش از غنچـه  کود نیتروژن دو هفته بعد از جوانه

افشانی پوشـانده شـد. در    هاي یک ردیف وسط با کاغذ روزنامه پس از پایان گرده خسارت پرندگان، طبق
 صل زراعی از صفات تاریخ شـروع گلـدهی، زمـان رسـیدن، ارتفـاع بوتـه، قطـر طبـق، وجـود عقیمـی          ف

برداري صورت گرفت. برداشـت از یـک خـط     هاي بدون گرده) و درصد چند شاخه بودن یادداشت (طبق
عنوان اثر حاشیه انجام و بعد از برداشت، وزن هزاردانه، تعـداد دانـه    وسط با حذف اولین و آخرین بوته به
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مقایسـه   وMSTATC در طبق، درصد روغن و عملکرد دانه تعیین گردید. تحلیل آمـاري بـا نـرم افـزار     
  میانگین به روش دانکن انجام شد.

  
  نتایج و بحث

ها نشان داد تیمارها از نظر صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، طول  تحلیل واریانس داده    
درسطح  دوره رویش، طول دوره جوانه زدن تا گلدهی، طول دوره گلدهی و طول دوره گلدهی تا رسیدن 

دار  تفاوت آماري معنیدارند اما از نظر صفت قطر طبق بین تیمارها  دار یمعناحتمال یک درصد، تفاوت 
ها به روش دانکن مندرج در جدول یک نشان  . نتایج مقایسه میانگین داده)1 (جدول مشاهده نشد

-CMS51×R864, RF81-65×AF80دهد که از نظر ارتفاع بوته، کمترین ارتفاع مربوط به تیمارهاي  می

تري از تیمار شاهد  در سطح پایین iمتر در کالس  سانتی 5/160، 155هاي  است که با میانگین 429/2/3
 CMS51×R864 ترین تیمارها طبق جدول یک از نظر طول دوره رویش، تیمارهاي اند. زودرس قرارگرفته

و   قرار گرفته gباشد که از نظر آماري در کالس  روز می 90با میانگین  RF81-65×AF80-429/2/3و 
ارند. بر پایه نتایج مندرج در جدول یک تیمار تري قرار د هاي شاهد در کالس پایین نسبت به تیمار

RF81-131/1×AF81-222 کیلوگرم در هکتار از نظر آماري تفاوت  3936دانه با میانگین  از نظر عملکرد
  داري نسبت به تیمار شاهد نشان داد.  معنی
 نسبت به هیبریـد فـرخ   SHF81/90هیبرید  دانه عملکرد ) نیز به برتري1392( در گزارش سلطانی      

گرم مربوط بـه تیمارهـاي    57 و 2/61هاي  ترتیب با میانگین دانه به اشاره شده است. بیشترین وزن هزار
CMS51×R864 و RF81-65×AF80-436/2/2 داري نسبت به  بوده که در سطح یک درصد برتري معنی

تـرین   تـرین و بـیش   تحقیق خود کم) در 1393( جز آذرگل دارند. مقدسی و همکارانتیمارهاي شاهد به
هاي موسون و آرماویروسکی گـزارش کردنـد. کمتـرین طـول دوره      ترتیب در ژنوتیب وزن هزار دانه را به

روز  47با طول روز  fghiو در کالس  RF81-82×AF80-427/1/3 زنی تا گلدهی مربوط به ترکیب جوانه
روز و بیشـترین طـول دوره گلـدهی     14باشد. بیشترین طول دوره گلدهی مربوط به شاهد آذرگل با  می

روز بـوده کـه از نظـر     2/52بـا   aو در کـالس   RF81-74×AF80-460/2/1 تا رسیدن مربوط به ترکیـب 
 اسـت  شده گزارش محققان دیگر توسط مشابهی آماري با شاهد آذرگل اختالفی نشان نداده است. نتایج

    .)1381(اندرخور، 
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  .صفات مورد بررسی در هیبریدهاي آفتابگردانمیانگین  مقایسه - 1 جدول
طول دوره گلدهی 

  )روز( تا رسیدن
طول دوره 

 )روز( گلدهی
طول دوره 

  )روز(رویش 
  وزن هزار
 دانه (گرم)

  دانه عملکرد
در  کیلوگرم(

 )هکتار

  ارتفاع بوته
 )متر سانتی(

  تیمار

2/52 a 10cd 3/100 b 5/48 fg 2844bc 190c-g RF81-74×AF80-460/2/1 

45ef 10cd 92fg 57abc 1812g 8/177 h RF81-65×AF80-436/2/2 

47cde 11bc 25/99 bc 5/45 ghi 2406c-f 8/195 b-e RF81-1/2×AF81-112 

5/46 de 10cd 98cd 7/54 bcd 1983efg 3/178 gh RF81-1/2×AF80-452/2/2 

7/50 ab 12b 100bc 56bc 2214d-g 3/195 b-f RF81-106/1×AF80-448/1/2 

7/46 de 11bc 97d 241i 2052d-g 3/183 fgh RF81-22/1×AF81-196 

45ef 10cd 94ef 5/50 def 1908fg 3/204 b RF81-137/1×AF81-244 

44f 9d 90g 5/50 def 2033d-g 5/160 i RF81-65×AF80-429/2/3 

2/45 ef 9d 94ef 51def 2000efg 5/193 b-f RF81-137/1×AF81-228 

44f 10cd 5/91 g 5/49 efg 2540bcd 185e-h RF81-82×AF80-427/1/3 

45ef 10cd 92fg 2/49 efg 2187d-g 195b-f RF81-75×AF81-75 

47cde 11bc 95e 5/46 fgh 2324def 200bc RF81-25×AF81-112 

46def 10cd 5/93 ef 7/50 def 3936a 181gh RF81-131/1×AF81-222 

45ef 10bcd 94ef 2/50 def 2438b-e 5/188 d-h RF81-82×AF81-96 

49bc 11bc 8/102 a 7/50 def 2918b 8/224 a آلستار 
48cd 10cd 99bc 5/53 cde 2493b-e 3/205 b 33هایسان  

46def 9cd 95e 49efg 2392c-f 5/188 d-h SHF81-90 

44f 10cd 92fg 5/43 hi 2018efg 3/187 e-h فرخ 
52a 14a 75/99 bc 2/58 ab 2418c-f 5/199 bcd آذرگل 
45ef 10cd 90g 2/61 a 2350c-f 155i CMS51×R864 

  .داري ندارند باشند از لحاظ آماري اختالف معنی هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك می ستون میانگین هر در
  

  توصیه ترویجی
کیلوگرم  3936با میانگین عملکرد  RF81-131/1×AF81-222هاي تحقیق، ترکیب یافته با توجه به
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