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 تاثیر تٌص خطکی تر ترخی صفات زراػی ارقام جذیذ آفتاتگرداى
 1، اهیر حسیي ًیریي جسی2، دکتر احوذ رضا گلپرٍر1ػلی حجری

 دا٘ؾجٛی وبرؽٙبعی ارؽذ سراػت دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-1

 ػضٛ ٞیئت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-2
 

 چىیذٜ

در هسرػِ تحقیقاتی  1311رقن جذیذ آفتاتگرداى آزهایطی در تاتستاى  4ٌص خطکی تر ػولکرد ٍ اجسا ػولکرد تِ هٌظَر تررسی  تاثیر ت

هرکس تحقیقات کطاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی اصفْاى ٍاقغ در رٍستای کثَتر آتاد تِ صَرت  طرح کرتْای یکثار خردضذُ در قالة طرح پایِ 

هیلیوتر تثخیر از  سطح ضاهل آتیاری تر اساس   4سطَح تٌص تِ ػٌَاى ػاهل اصلی در  .تکرار اجرا گردیذ 3تلَکْای کاهل تصادفی در 

هیلیوتر تثخیر  110، آتیاری تر اساس (تٌص هالین)هیلیوتر تثخیر از تطتک تثخیر  150، آتیاری تر اساس (تیوار ضاّذ) Aتطتک تثخیر کالس 

ٍ رقن ّن  تِ ػٌَاى ػاهل فرػی در ( تٌص تسیار ضذیذ)تثخیر از تطتک تثخیر هیلیوتر  220ٍ آتیاری تر اساس ( تٌص ضذیذ)از تطتک تثخیر 

هقایسِ هیاًگیي . اًتخاب ضذًذ Masterتِ ّوراُ رقن  Kc20/83 Es، Arm.Mok18-85 ،  S1 Re-85-Es سطح ضاهل ارقام  4

ساًتیوتر تِ  33/21ٍ  22ِ ترتیة تِ هیساى در تیوار ضاّذ تاالتریي قطر طثق را ت Master  ٍArm.Mok18-85تیوارّا ًطاى داد کِ رقن 

 S1 Re-85-Es   ٍMasterهقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل تیوارّا  در ارتثاط تا ػولکرد رٍغي ًیس ًطاى داد کِ ارقام . خَد اختصاظ دادًذ

ر صفات قطر ساقِ ٍ ارتفاع تَتِ در هقایسِ تیي تیوارّا از ًظ. دارای تاالتریي ػولکرد رٍغي در تیوار ّای ضاّذ ٍ تٌص هالین هی تاضٌذ

  10تا فاصلِ آتیاری  Master ٍ  S1 Re-85-Esًتیجِ کلی ایي تحقیق ًطاى داد کِ کطت ارقام  . تفاٍت هؼٌی داری هطاّذُ  ًطذ

 .هیلیوتر تثخیر از تطتک تثخیر ترای هٌطقِ هَرد آزهایص هٌاسة هی تاضذ

 ح آزهایطیٍ طر رقن ،تٌص خطکی، آفتاتگرداى :  ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

آفتبثٍزداٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌیبٜ . آفتبثٍزداٖ چٟبرٔیٗ دا٘ٝ رٚغٙی یىغبِٝ جٟبٖ اعت وٝ ثٝ خبعز رٚغٗ خٛراوی آٖ وؾت ٔی ؽٛد

سراػی ٔغٕئٗ در دأٙٝ ٚعیؼی اس ؽزایظ ٔحیغی ػّٕىزد لبثُ تٛجٟی دارد ٚ ٘یبس وؾٛر ثٝ رٚغٗ ٞبی ٌیبٞی خٛراوی یه ٘یبس 

درجٝ جش ٔٙبعك خؾه ٚ ٘یٕٝ خؾه ثٝ حغبة ٔی آیذ ٚ ػّٕىزد  38تب 25ثب لزار ٌزفتٗ در ػزض جؼزافیبیی ایزاٖ . اعبعی اعت

ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبس وؾٛر ثٝ رٚغٗ ٚ وٕجٛد آة ثزای آثیبری، تؼییٗ . ٌیبٞبٖ سراػی در ٘تیجٝ وٕجٛد ٘شٚالت جٛی ثٝ ؽذت وبٞؼ ٔی یبثذ

ٝ جٛیی در ٔصزف آة، ػّٕىزد لبثُ لجِٛی ٘یش ثٝ دعت آٚرد، ضزٚری ٔی ٕ٘بیذ دٚر آثیبری ٔٙبعت وٝ ثتٛاٖ ثب اػٕبَ آٖ ضٕٗ صزف

در سٔبٖ ثزٚس خؾىی ٌیبٞبٖ . خؾىی ػٕذٜ تزیٗ ٔحذٚدیت در تِٛیذ ٔحصٛالت سراػی اعت (.1382وزیٓ سادٜ اصُ ٚ ٕٞىبراٖ، )

ثّْٛ ٚ )دٚری جغتٗ اس آٖ تٙظیٓ ٕ٘بیٙذ ػبِی ٕٞیؾٝ ٔججٛر٘ذ یب آٖ را تحُٕ ٕ٘بیٙذ، یب آٖ وٝ ٔزاحُ رؽذ ٚ ٕ٘ٛ خٛد را  جٟت 

حغبعیت ثٝ وٓ آثی در آفتبثٍزداٖ اس ٔذت وٛتبٞی لجُ اس رٚیت عجك تب ٍٞٙبْ رً٘ ٌیزی وبُٔ دا٘ٝ ٞب یب سٔبٖ ( 1986عِٛیٛاٖ،

 ٚلٛع تٙؼ. ثیؾتزیٗ حغبعیت ثٝ تٙؼ رعٛثتی در ٔزحّٝ ٌزدٜ افؾب٘ی ٔؾبٞذٜ ٔی ٌزدد. وبٞؼ رً٘ عجش پؾت عجك سیبد اعت

رعٛثتی اس ٔزحّٝ رٚیت عجك تب پبیبٖ ٌزدٜ افؾب٘ی عجت ٘مصبٖ ا٘ذاسٜ دا٘ٝ ٚ درصذ رٚغٗ ٔی ؽٛد ٚ ػّٕىزد دا٘ٝ ٚرٚغٗ را وبٞؼ 

اظٟبر داؽتٙذ ٔیشاٖ دعتزعی ثٝ رعٛثت خبن ٟٕٔتزیٗ ػبُٔ در تؼییٗ ( 2001)اعتٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ (.  1385خٛاجٝ پٛر، )ٔی دٞذ  



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ اظٟبر داؽتٙذ وٝ وٕجٛد رعٛثت عی ٔزحّٝ غٙچٝ دٞی تب پبیبٖ . ٘یٕٝ خؾه اعت ػّٕىزد ٌیبٞبٖ سراػی در ٔٙبعك

دریبفتٙذوٝ در اثز تٙؼ خؾىی رؽذ ( 1991)ٌٛٔش ٚ ٕٞىبراٖ . ٌّذٞی ثیؾتزیٗ تبثیز ٔٙفی را ثز ػّٕىزد ٞیجزیذٞبی آفتبثٍزداٖ دارد

تٙذ وٝ تٙؼ خؾىی ثبػث پیزی سٚد رط ثزي ٞب، وبٞؼ تؼذاد ثزي، آٟ٘ب اظٟبر داؽ.  رٚس وبٞؼ ٔی یبثذ 15رٚیؾی آفتبثٍزداٖ تب 

ثٙبثزایٗ اس آ٘جب وٝ ثخؼ اػظٓ خبن ایزاٖ در  .دا٘ٝ ٚ در ٘تیجٝ وبٞؼ ػّٕىزد آفتبثٍزداٖ  ٔی ؽٛد 1000لغز عجك، عغح ثزي، ٚسٖ 

در ٔمبثّٝ ثب ایٗ ػٛأُ ٔحذٚد  ٔٙغمٝ خؾه ٚ ٘یٕٝ خؾه ٚالغ ؽذٜ اعت، ؽٙبعبیی ص٘ٛتیپ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ خؾىی إٞیت ثٝ عشایی

 .وٙٙذٜ یب وبٞؼ خغبرت ٘بؽی اس آٖ دارد

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ایٗ تحمیك ثٝ صٛرت عزح وزتٟبی یىجبر خزد ؽذٜ ٚ در لبِت عزح پبیٝ ثّٛوٟبی وبُٔ تصبدفی ثب عٝ تىزار ٚ ثٝ ػٙٛاٖ وؾت دْٚ در 

عغٛح ٔختّف آثیبری . فٟبٖ ٚالغ در رٚعتبی وجٛتز آثبد ا٘جبْ ؽذدر ایغتٍبٜ تحمیمبتی ٔزوش تحمیمبت وؾبٚرسی اص 88تبثغتبٖ عبَ 

ٔیّیٕتز تجخیز اس  150، آثیبری ثز اعبط Aٔیّیٕتز تجخیز اس تؾته تجخیز والط  80یب آثیبری ثزاعبط ( ؽبٞذ)ؽبُٔ آثیبری ٔؼَٕٛ

ٔیّیٕتز تجخیز اس  220ٚ آثیبری ثز اعبط (تٙؼ ؽذیذ)ٔیّیٕتز تجخیز اس تؾته تجخیز  180، آثیبری ثز اعبط (تٙؼ ٔالیٓ)تؾته تجخیز 

 ،Kc20/83 Es ثٝ ػٙٛاٖ عغٛح ػبُٔ اصّی در پالت ٞبی اصّی ٚ ارلبْ آفتبثٍزداٖ ثب اعبٔی( تٙؼ ثغیبر ؽذیذ)تؾته تجخیز 

Arm.Mok18-85 ،S1 Re-85-Es  ٓثٝ ٕٞزاٜ رل Master  رلٓ ثٝ ػٙٛاٖ عغٛح ػبُٔ فزػی در پالت ٞبی  4جٕؼبً ثٝ تؼذاد

ٔتز ثٛدٜ وٝ خظ ٔیب٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ردیف ثزداؽت ٚ چٟبرخظ وٙبری ثٝ  5خظ وبؽت ثٝ عَٛ  5ٞز پالت فزػی ؽبُٔ . لزارٌزفتفزػی 

ٔتز فبصّٝ ثٝ ٔٙظٛر ػذْ تبثیز  3خظ ٘ىبؽت ٚ ثیٗ تىزار ٞب ٘یش  4ثیٗ پالت ٞبی اصّی در ٞز تىزار . ػٙٛاٖ حبؽیٝ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ

عب٘تی ٔتز ٚ ثب فبصّٝ ثیٗ ثذٚر  60وؾت ثذٚر ثز رٚی پؾتٝ ٞبیی ثٝ فبصّٝ  . ر ٔذ ٘ظز لزار ٌزفتٌذاری رعٛثت اس تیٕبر ٞبی ٔجبٚ

آثیبری ٞز یه اس پالت ٞبی اصّی در آسٔبیؼ ثز اعبط ٔیشاٖ . ا٘جبْ ؽذ( ثٛتٝ در ٞىتبر  83000تزاوٓ )عب٘تی ٔتز اس یىذیٍز 20

رصیٓ ٞبی ٔختّف رعٛثتی پظ اس اعتمزار ٌیبٞچٝ ٞب . ؽذٜ اػٕبَ ؽذوٝ در ٔحُ ا٘جبْ عزح ٘صت   Aتجخیز اس تؾته تجخیز والط 

وٝ در ٔجزای ٚرٚدی آة ثٝ  5ٔمذار آة اعتفبدٜ ؽذٜ در ٞز ثبر آثیبری ثٛعیّٝ پبرؽبَ فّْٛ تیپ . ثزٌی اػٕبَ ٌؾت 6ٚ در ٔزحّٝ 

ذٞی ا٘ذاسٜ ٌیزی صفبت ارتفبع ثٛتٝ در عَٛ فصُ رؽذ ٚ در پبیبٖ ٔزحّٝ ٌّ .پالت ٞبی اصّی ٘صت ؽذ ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ ثجت ٌزدیذ

ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری اس ثٛتٝ ٞبی ٞز وزت در ٔزحّٝ  .اس عغح خبن، لغز عجك ٚ ٕٞچٙیٗ لغز عبلٝ ثز حغت عب٘تیٕتز ا٘جبْ ؽذ

ٔتز عِٛی اس عزفیٗ ٞز ردیف الذاْ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی اس ثٛتٝ ٞب ؽذ وٝ در ٔزحّٝ  5/0ردیف حبؽیٝ ٚ  4رعیذٌی وبُٔ پظ اس حذف

دادٜ ٞبی حبصُ ثز اعبط عزح اعپیّیت پالت ٚ در  .ا٘جبْ ؽذ عیذٌی وبُٔ  ا٘ذاسٜ ٌیزی ٞب جٟت تؼییٗ ػّٕىزد دا٘ٝ ٚ اجشای آٖر

تىزار تجشیٝ ٚاریب٘ظ ؽذ ٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ ػٛأُ ٔٛرد ثزرعی ثٝ رٚػ آسٖٔٛ چٙذ  3لبِت عزح پبیٝ ثّٛن ٞبی وبُٔ تصبدفی ثب 

 .ا٘جبْ ؽذ  MSTATCثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افشار %  5بَ دأٙٝ ای دا٘ىٗ ٚ در عغح احتٕ

 

 ًتایج ٍ تحث

٘تبیج حبصّٝ اس ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ثیٗ تیٕبرٞبی ٔختّف تٙؼ اس ٘ظز لغز عجك تفبٚت ثغیبر ٔؼٙی داری ٚجٛد داؽت ثٝ 

ثب ثزرعی تبثیز رلٓ ثز لغز عجك ٔؾبٞذٜ ؽذ . عب٘تیٕتز ثٛد 17/34عٛری وٝ ثبالتزیٗ لغز عجك ٔزثٛط ثٝ تیٕبر ؽبٞذ ثٛد وٝ ٔمذار آٖ 

 S1 Reاختالف ٔؼٙی داری ٚجٛد ٘ذارد در ایٗ ثیٗ تٟٙب رلٓ  Master   ،Kc-2083 Es 85  ،Arm Mok 18-85وٝ ثیٗ ارلبْ 

85-Es داد ثزرعی اثز ٔتمبثُ تٙؼ ثز رلٓ در ٔٛرد لغز عجك ٘یش ٘ؾب. (1-جذَٚ ( دارای تفبٚت ٔؼٙی داری ثب عٝ رلٓ دیٍز اعت ٖ
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ایٗ ٘تبیج ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب افشایؼ تٙؼ خؾىی . عب٘تیٕتز ثٛد 22در تیٕبر ؽبٞذ دارای ثبال تزیٗ لغز عجك یؼٙی  Masterوٝ رلٓ 

ؽذٜ ٚ در ٘تیجٝ اس لغز عجك وبعتٝ ٔی ؽٛد، ٚلٛع تٙؼ خؾىی در عَٛ دٚرٜ رٚیؾی عجت ٘مصبٖ تؼذاد ثزي ٚ ٟ٘بیتبً عغح ثزي  

ٔمبیغٝ اثزات (. 1385اٖ، ٔحغٗ رؽذی ٚ ٕٞىبر)ذ ی ثزای رؽذ عجك ٚ حصَٛ ػّٕىزد ثبال وبٞؼ ٔی یبثذ تِٛی وُ ٔٛاد فتٛعٙتشی

عغٛح ٔختّف تٙؼ ٚ رلٓ ثز ثز ػّٕىزد رٚغٗ ثیبٍ٘ز ٚجٛد اختالف ٔؼٙی دار ثیٗ عغٛح ٞز دٚ فبوتٛر آسٔبیؾی ٔی ثبؽذ، حذاوثز 

ویٌّٛزْ در ٞىتبر ثٝ  832ٚ  1447ػّٕىزد رٚغٗ در تیٕبرٞبی ؽبٞذ ٚ تٙؼ ٔالیٓ ٚ حذالُ آٖ در تیٕبر تٙؼ ثغیبر ؽذیذ ثٝ ٔیشاٖ 

ثٛد وٝ اس ػّٕىزد دٚ رلٓ  1/1875ٚ 1/1799ثٝ تزتیت   S1 Re 85-Es  ٚMasterدر ثیٗ ارلبْ ٞٓ رلٓ .  (1-جذَٚ) آٔذ دعت

ایٗ یبفتٝ ٞب ثب یبفتٝ ٞبی ٔجیذ ٚ . آثیبری وبفی ثٝ خصٛؿ در ٔزحّٝ پز ؽذٖ دا٘ٝ ٞب ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ٚالغ ؽٛد. دیٍز ثیؾتز اعت

ر ایٗ تحمیك ثب ثزرعی صفبت لغز عبلٝ ٚ ارتفبع ثٛتٝ تفبٚت ٔؼٙی داری ثیٗ تیٕبرٞبی ٔختّف ٕٞچٙیٗ د .ثزاثزثٛد( 1987)اؽٙبیذر 

 . ٕٞبًٞٙ اعت( 1381)ایٗ ٘تبیج ٞٓ ثب یبفتٝ ٞبی وزیٓ سادٜ ٚ ٕٞىبراٖ .تٙؼ ٚ رلٓ ٔؾبٞذٜ ٍ٘زدیذ

 لغز عبلٝ                                  ارتفبع ثٛتٝ                 رٚغٗ                  لغز عجك                         ػّٕىزد   ٔٙبثغ تغییزات      

 (عب٘تیٕتز(                                  )عب٘تیٕتز)             (                  ر ٞىتبرویٌّٛزْ د(                    )عب٘تیٕتز)                         

 سطوح آبیاری

88                                   a 17/34                                  a1447                         a 74/2                                         a 4/124  

158                                 b 92/28                                 b 1291                                      b 14/2                                        b 3/123 

188                                 c 83/15                                  c 941                                        c  9/1                                          c  5/128 

228                                 d  75/13                                d 832                                        d  67/1                                       d  5/118    

 رقم

S1                                   a   67/33                               b 1291                                       a  56/2                                       a  7/127  

Kc                                   b   25/17                               c  1116                                       a   4/2                                        b 3/122  

Ar                                    b 88/18                                 d  965                                          a 5/2                                      c 8/121 

Ma                                  c    75/15                               a 1342                                       a  45/2                                       d  8/115 

 ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تیٕبرٞبی ٔختّف در صفبت ٔٛرد ٘ظز -1جذَٚ 

 ٘ذار٘ذ%(  5)تیٕبرٞبی دارای حزٚف ٔؾتزن اختالف ٔؼٙی داری در عغح 

 

 کلی ًتیجِ گیری
 150تب  80ثب فبصّٝ آثیبری  S1 Re 85-Es  ٚMasterثیبٖ ٘تیجٝ ٌیزی وّی اس ایٗ تحمیك ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ وؾت ارلبْ در 

ٔیّیٕتز تجخیز اس تؾؾه تجخیز در ٔٙغمٝ ٔٛرد آسٔبیؼ ٔی تٛا٘ذ ثب ػّٕىزد التصبدی ٕٞزاٜ ثبؽذ أب ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛجٝ داؽت وٝ 

 .وٓ آثی در ٔزاحُ حغبط سایؾی ٌیبٜ ٕٔب٘ؼت ٌزدد حتی االٔىبٖ اس ٚلٛع تٙؼ
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Abstract 

Evaluate the effect of drought stress on yield and yield components of  4 sunflower new cultivare 

experimental farm in the summer of 1388 Research Center of Agriculture and Natural Resources, 

located in kabootar Abad village on split plot dsign based on randomized complete block design 

carried out was3 replication. Stress levels as the main factor in the 4 level , including irrigation 

based on evaporation of 80 mm from pan evaporation class A (control), irrigation based on 

evaporation of 150 mm from the evaporation basin (mild stress), 180 mm irrigation based on 

evaporation pan evaporation ( severe stress) and 220 mm of irrigation based on evaporation from 

the evaporation basin (severe stress) and also cultivare as a minor factor 4 levels, including  

Kc20/83 Es, Arm.Mok18-85, S1 Re-85-Es with the Master were selected. Interaction between 

treatments in mean pod diameter also showed Master and Arm.Mok18-85 in the control treatment, 

respectively the highest rate of 22 cm and 21/33 were accounted for. Compared among treatments 

in terms of stem diameter and plant height traits  non significant differences were observed. Overall 

results of this study showed that cultivation cultivares Master and S1 Re-85-Es with the 80 mm 

evaporation from water evaporation basin for the area is suitable for testing 
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