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در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات  1388رقم جديد آفتابگردان آزمايشي در تابستان  4به منظور بررسي  تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزا عملكرد 
 3ان واقع در روستاي كبوتر آباد به صورت  طرح كرتهاي يكبار خردشده در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در كشاورزي و منابع طبيعي اصفه

، آبياري )تيمار شاهد( Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس   80سطح شامل آبياري بر اساس  4سطوح تنش به عنوان عامل اصلي در . تكرار اجرا گرديد
 220و آبياري بر اساس ) تنش شديد(ميليمتر تبخير از تشتك تبخير  180، آبياري بر اساس )تنش ماليم(تر تبخير از تشتك تبخير ميليم 150بر اساس 

 Kc20/83 Es، Arm.Mok18-85 ،  S1 سطح شامل ارقام  4و رقم هم  به عنوان عامل فرعي در ) تنش بسيار شديد(ميليمتر تبخير از تشتك تبخير 

Re-85-Es اه رقم به همرMaster در تيمار شاهد بود  ه باالترين عملكرد متعلق به رقم آرماويرسكيمقايسه ميانگين تيمارها نشان داد ك. انتخاب شدند
يمار در ت آرماويرسكي مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارها در ارتباط با قطر طبق نيز نشان داد كه رقم. كيلوگرم در هكتار به دست آمد 3865كه مقدار آن 

نيز نشان داد كه تنش   مقايسه ميانگين نتايج در ارتباط با شاخص برداشت  .سانتيمتر به خود اختصاص داد 19/17شاهد باالترين قطر طبق را به ميزان 
براي رقم  مقايسه ميانگين تعداد دانه در طبق نيز نشان داد كه حد اكثر تعداد دانه در طبق. گرديد% 25خشكي باعث كاهش شاخص برداشت تا 

منطقه ميليمتر تبخير از تشتك تبخير براي   80با فاصله آبياري  رقم آرماويرسكينتيجه كلي اين تحقيق نشان داد كه كشت . آرماويرسكي به ثبت رسيد
 .مورد آزمايش بسيار مناسب است

  تنش خشكي، آفتابگردان، عملكرد و تشتك تبخير :واژگان كليدي

  مقدمه
آن يكي از مهمترين و رايج ترين تنش هاي محيطي است كه توليدات كشاورزي را با محدوديت روبرو  خشكسالي و تنش حاصل از

خشكي عمده ترين محدوديت در توليد ). 1376كردواني، (ساخته و بازده استفاده از مناطق نيمه خشك و ديم را كاهش داده است 
جبورند يا آن را تحمل نمايند، يا آن كه مراحل رشد و نمو خود در زمان بروز خشكي گياهان عالي هميشه م ،محصوالت زراعي است

حساسيت به كم آبي در آفتابگردان از مدت كوتاهي قبل از ). 1986فريزر و همكاران، (را  جهت دوري جستن از آن تنظيم نمايند 
ين حساسيت به تنش رطوبتي در بيشتر. رويت طبق تا هنگام رنگ گيري كامل دانه ها يا زمان كاهش رنگ سبز پشت طبق زياد است

وقوع تنش رطوبتي از مرحله رويت طبق تا پايان گرده افشاني سبب نقصان اندازه دانه و درصد . مرحله گرده افشاني مشاهده مي گردد
اظهار داشتند ميزان ) 2001(استون و همكاران ).  1385خواجه پور، (روغن مي شود و عملكرد دانه وروغن را كاهش مي دهد  

آنها همچنين اظهار داشتند كه . سترسي به رطوبت خاك مهمترين عامل در تعيين عملكرد گياهان زراعي در مناطق نيمه خشك استد
بنابراين از آنجا كه  .آفتابگردان داردكمبود رطوبت طي مرحله غنچه دهي تا پايان گلدهي بيشترين تاثير منفي را بر عملكرد هيبريدهاي 

ر منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده است، شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي اهميت به سزايي در بخش اعظم خاك ايران د
  . مقابله با اين عوامل محدود كننده يا كاهش خسارت ناشي از آن دارد
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  :مواد و روشها 
تكرار و به عنوان كشت دوم در اين تحقيق به صورت طرح كرتهاي يكبار خرد شده و در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه 

سطوح مختلف آبياري . در ايستگاه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان واقع در روستاي كبوتر آباد انجام شد 88تابستان سال 
ير از ميليمتر تبخ 150، آبياري بر اساس   Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس 80يا آبياري براساس ) شاهد(شامل آبياري معمول

ميليمتر تبخير از  220و آبياري بر اساس ) تنش شديد(ميليمتر تبخير از تشتك تبخير  180، آبياري بر اساس )تنش ماليم(تشتك تبخير 
، 1- سي ، اس- ك به عنوان سطوح عامل اصلي در پالت هاي اصلي و ارقام آفتابگردان با اسامي) تنش بسيار شديد(تشتك تبخير 
هر پالت فرعي . رقم به عنوان سطوح عامل فرعي در پالت هاي فرعي قرارگرفت 4جمعاً به تعداد  رقم مستربه همراه  آرماويرسكي

. متر بوده كه خط مياني به عنوان رديف برداشت و چهارخط كناري به عنوان حاشيه در نظر گرفته شد 5خط كاشت به طول  5شامل 
متر فاصله به منظور عدم تاثير گذاري رطوبت از تيمار هاي  3رار ها نيز خط نكاشت و بين تك 4بين پالت هاي اصلي در هر تكرار 

سانتي متر از يكديگرانجام  20سانتي متر و با فاصله بين بذور  60كشت بذور بر روي پشته هايي به فاصله  . مجاور مد نظر قرار گرفت
كه در محل انجام طرح نصب شده اعمال شتك تبخير آبياري هر يك از پالت هاي اصلي در آزمايش بر اساس ميزان تبخير از ت. شد
مقدار آب استفاده شده در هر بار آبياري . برگي اعمال گشت 6رژيم هاي مختلف رطوبتي پس از استقرار گياهچه ها و در مرحله . شد

براي نمونه برداري از  .كه در مجراي ورودي آب به پالت هاي اصلي نصب شد اندازه گيري و ثبت گرديد 5بوسيله پارشال فلوم تيپ 
متر طولي از طرفين هر رديف اقدام به نمونه گيري  5/0رديف حاشيه و  4بوته هاي هر كرت در مرحله رسيدگي كامل پس از حذف

صفات مورد آزمون در  .انجام شد از بوته ها شد كه در مرحله رسيدگي كامل  اندازه گيري ها جهت تعيين عملكرد دانه و اجزاي آن
داده هاي حاصل بر اساس طرح اسپيليت  .عبارت بودند از عملكرد دانه، شاخص برداشت، قطر طبق و تعداد دانه در طبقاين طرح 

تكرار تجزيه واريانس شد و مقايسه ميانگين عوامل مورد بررسي به روش  3پالت و در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با 
  .انجام شد  MSTAT-Cبا استفاده از نرم افزار %  5ال آزمون چند دامنه اي دانكن و در سطح احتم

  :نتايج و بحث
بررسي نتايج مربوط به عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف نشان مي دهد با افزايش فواصل آبياري بر اساس ميزان تبخير از ميزان 

در هكتار  2/3923و  4/4125دانه را به ميزان عملكرد دانه كاسته مي شود به طوري كه تيمارهاي شاهد و تنش ماليم باالترين عملكرد 
). 1- جدول(كيلوگرم در هكتار به دست آمد  6/1342را توليد كرده اند و كمترين عملكرد دانه هم در تيمار تنش بسيار شديد به ميزان 

و پيري زود رس آنها  اظهار نمودند كه رژيم آبياري نا مطلوب ضمن كاهش سطح برگها ) 2001(استون و همكاران در همين ارتباط 
در بررسي نتايج به دست آمده از ارقام، رقم آرماويرسكي از لحاظ عملكرد از سه رقم ديگر برتر . باعث افت عملكرد دانه نيز مي گردد

بود به نظر مي رسد اين رقم به دليل داشتن دوام سطح برگ باال در مرحله زايشي، رشد فيزيولوژيك سريع، ارسال مواد فتوسنتزي 
اين نتايج با ). 1- جدول(كافي به اندامهاي زايشي و در نهايت بهره مندي مطلوب از امكانات محيطي چنين وضعييتي را نشان مي دهد 

با توجه به معني دار بودن اثر متقابل آبياري و رقم بر . هم مطابقت دارد) 1381(نتايج به دست آمده توسط كريم زاده اصل و همكاران 
آرماويرسكي در تيمار شاهد و تنش ماليم باالترين مقادير اين صفت را به خود اختصاص داده اند كه اين مسئله عملكرد دانه رقم 

بررسي نتايج در ارتباط با صفت شاخص . نشانگر پتانسيل باالي توليدي اين رقم در شرايط رطوبتي مطلوب و آبياري به موقع مي باشد
ير معني دار سطوح آبياري قرار گرفت  به طوري بيشترين و كمترين مقادير اين صفت برداشت نشان داد كه شاخص برداشت تحت تاث

افزايش فواصل آبياري بر اساس ميزان تبخير و وقوع تنش خشكي در ). 1- جدول(در تيمار شاهد و تنش شديد بود  1/25و  5/38
در آزمايش چمينتي و همكاران . گرديد%  25تيمار تنش شديد و بسيار شديد باعث افت عملكرد دانه و شاخص برداشت تا حد 

 ارقام. وقوع تنش خشكي در مرحله گرده افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي تاثير معني داري روي شاخص برداشت گذاشت) 2002(
با عنايت به اينكه شاخص برداشت نسبت عملكرد اقتصادي به . آزمايشي از لحاظ شاخص برداشت اختالف آماري با هم نشان ندادند
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در همين ارتباط نتايج ). 1-جدول(بيولوژيك را بيان مي كند لذا تمام ارقام آزمايشي وضعيت مشابهي را از اين حيث نشان دادند 

بين   .نشان داد كه تنش خشكي سبب نزول شاخص برداشت تمام ژنوتيپهاي آفتابگردان گرديد) 1986(تحقيق فريزر و همكاران 
سانتيمتر  19/17سطوح مختلف تنش از نظر قطر طبق تفاوت يسيار معني داري وجود داشت به طوري كه باالترين قطر طبق به ميزان 

اثر تنش خشكي ). 1- جدول(سانتيمتر بود  2/10سيار شديد به ميزان مربوط به تيمار شاهد و پايين ترين مقدار آن به مربوط به تنش ب
تاثير . نيز گزارش شده است) 1381(روي كاهش قطر طبق در آزمايشات ديگري توسط محققيني از جمله كريم زاده اصل و همكاران 

را در بين تمام تيمارهاي تنش داشت حداكثر قطر طبق  4/13رقم آرماويرسكي با . معني دار بود% 5رقم بر قطر طبق در سطح احتمال 
مشاهده نمودند تنش خشكي همواره بر قطر طبق اثر منفي داشته و ) 1381(در همين ارتباط كريم زاده اصل و همكاران ). 1-جدول(

هي و تامين آب كافي و مناسب طي مرحله گلد. يكي از اهداف اصالحي آفتابگردان انتخاب ژنوتيپهايي با قطر طبق بيشتر مي باشد
دانه در هر  1000گرده افشاني در تيمارهاي شاهد، تنش ماليم و تنش شديد باعث گرديد باالترين تعداد دانه در طبق به ميزان تقريبي 

در همين ارتباط نتايج آزمايش پانكوويچ و . با اعمال تنش بسيار شديد از تعداد دانه در طبق كاسته شد). 1- جدول(طبق مشاهده گردد 
نشان داد كه تعداد دانه در طبق تحت تاثير شرايط محيطي حادث طي دوره زماني قبل از شروع گرده افشاني تا مدتي ) 1999(همكاران 

تعداد دانه رقم آرماويرسكي . داشت) درصد 1در سطح احتمال ( رقم تاثير معني داري بر تعداد دانه بر طبق . بعد از آن تغيير مي يابد
رقم آرماويرسكي ) 2002(در آزمايش چمينتي و همكاران . كمترين مقدار را داشت) دانه 831(ستر بيشترين و رقم م) دانه 934(

مقايسه ميانگين اثر متقابل آبياري و رقم بر تعداد دانه در طبق نشان داد رقم آرماويرسكي در . باالترين تعداد دانه در طبق را توليد نمود
در اين رابطه اظهار داشتند كه كمبود ) 1999(پانكوويچ و همكاران ). 1- جدول  ( تيمار آبياري شاهد نسبت به سايرين برتر بود

رطوبت طي مرحله غنچه دهي تا پايان گلدهي به خاطر كاهش قطر طبق و كاهش تعداد دانه در طبق بيشرين تاثير منفي را بر عملكرد 
  .هيبريد هاي آفتابگردان داشته است

  
     

  يه واريانس داده هاي مربوط به عملكرد و اجزاي عملكردجدول تجز- 1جدول              
 ميانگين مربعات  منبع تغيير

 تعداد دانه در طبق  درجه آزادي عملكرد دانه شاخص برداشت قطر طبق

188/3235   تكرار 2 333/15472 879/5 880/1

472**/388232    آبياري 3 633542/**4 17/**144 168/**369
076/6476   خطا 6 889/9383 308/5 925/0

472**/20793  844**/10 36**/3 229**/343899  رقم 3

750**/9578   رقم ×آبياري  9 10341/**650 7/**176 6/**075

576/12387   خطا 24 250/10001 424/6 847/2

   كل 47

  



اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي                                                                                         4
 9138ماه بهمن  28الي  27

  :نتيجه گيري كلي
ميليمتر تبخير از تششك  150تا  80سكي با فاصله آبياري در بيان نتيجه گيري كلي از اين تحقيق مي توان عنوان نمود كه كشت رقم آرماوير

 تبخير در منطقه مورد آزمايش مي تواند با عملكرد اقتصادي همراه باشد اما بايد به اين نكته توجه داشت كه حتي االمكان از وقوع تنش كم
  .آبي در مراحل حساس زايشي گياه ممانعت گردد
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Abstract: To investigate the effects of drought stress on yield and yield components of four new 
cultivaresof sunflower experimental research farm in the summer of 1388 in Agriculture and 
Natural Resources Research Center of Isfahan, located in kabootar Abad village once chopped into 
plot design in randomized complete block design with three replications in was performed. Stress 
levels as the main factor included four levels of irrigation based on evaporation 80mm pan 
evaporation class A (control treatment), 150 mm of irrigation based on evaporation from the 
evaporation basin (mild stress), 180 mm of irrigation based on evaporation from the evaporation 
basin (stress severe) and 220 mm of irrigation based on evaporation from the evaporation basin 
(severe stress) and the cultivar as sub-factor level in four varieties including Kc20/83 Es, 
Arm.Mok18-85, S1 Re-85-Es with Master figure were selected .Comparison of treatments showed 
the highest performance armavireski figure belonging to the control treatment was 3865 kg ha its 
value was. Comparison of interaction of treatments with diameter also showed that in the control 
treatment the highest figure Rmavyrsky diameter  17.19 cm to the amount won. Comparison of results 
associated with harvest index also showed that the drought reduced harvest index was up 25%. The mean number of 
seeds also showed that the maximum number of seeds per head for Rmavyrsky figure was 
registered. Overall results of this study showed that the cultivation of irrigated Rmavyrsky distance 
of 80 mm evaporation basin for the region is very suitable test. 
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