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  چكيده
يك آزمايش ) يوروفلور، پومار، آليسون و بليزر(يكي چهار رقم آفتابگردان به منظوربررسي اثر محدوديت آب بر عملكرد، رشد وخصوصيات فيزيولوژ

در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد 1388تكراردر سال زراعي  3كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با 
 نتايج تجزيه آماري نشان داد. رحله گلدهي و قطع آبياري در مرحله پرشدن دانه بودندرژيمهاي آبياري شامل، آبياري كامل، قطع آبياري در م. اجراء شد

رژيمهاي آبياري محدود در مقايسه با آبياري كامل موجب كاهش  تعداد . قطع آبياري در مرحله پرشدن دانه منجر به كاهش سرعت رشد درگياه گرديد كه
به طوري كه بيشترين وزن هزار دانه مربوط به رقم يوروفلور و . زن هزار دانه تفاوت وجود داشتبين ارقام مختلف از نظر و. دانه در طبق گرديدند

بيشترين ميزان عملكرد دانه در رژيم آبياري . اعمال محدوديت آبياري باعث كاهش ميزان عملكرد دانه شد. كمترين وزن هزار دانه مربوط به رقم بليزر بود
در نهايت مشخص گرديد كه مرحله گلدهي در آفتابگردان بسيار حساس به تنش كمبود . آبياري در مرحله گلدهي بودكامل و كمترين آن مربوط به قطع 

بنابراين تأمين آب در دوره گلدهي آفتابگردان . آب مي باشد و وقوع تنش در اين دوره منجر به كاهش شديد تعداد دانه در طبق و عملكرد دانه مي شود
  .د عملكرد آن دارداهميت ويژه اي در بهبو

   محدوديت آب و رقم، عملكرد دانه آفتابگردان ، :واژگان كليدي 

  مقدمه
 7/46ازمجموع كل خشكيهاي كره زمين يك سوم آن را مناطق خشك ونيمه خشك تشكيل مي دهند كه اين مقدار در جهان تقريباً 

متوسط باران ساليانه در اين مناطق . خشك به حساب مي آيددرصد آن جزء مناطق نيمه 36از اين مقدار . ميليون متر مربع  مي باشد
آفتابگردان يكي از مهمترين گياهان روغني  يك ساله مي باشد كه ). 1375باقري كمار عليا، (ميلي متر در سال مي باشد 500تا 250بين 

ليت تحمل شرايط متنوع محيطي به آفتابگردان از جمله گياهان زراعي است كه قاب. كشت آن از ديربازدرجهان متداول بوده است
مشروط بر آنكه خاك . خصوص خشكي را دارد وبه علت سيستم ريشه اي توسعه يافته، كارايي بااليي در استخراج آب از خاك دارد

ه طي مطالعه خود با مقايس) 1998(برتلر و همكاران  ).1370خواجه پور،(عميق بوده وساختمان خاك محدود كننده توسعه ريشه نباشد
ارقام مقاوم به خشكي و ارقام حساس به خشكي دريافتند كه يكي از صفات مهم ارقام مقاوم به خشكي نگهداري آب توسط سلولها 

.  .اثر زمان وقوع تنش بر عملكرد ممكن است به اندازه شدت تنش اهميت داشته باشد ،له اتساع غشاء سلولهاي گياهي استبه وسي
. مرحله گلدهي، عالوه بر كاهش ميزان رشد رويشي باعث كند شدن و به تأخير افتادن آن مي شود وقوع تنش خشكي تا قبل از شروع

اعمال تنش  )1986(ف كوكس و جولي . زيرا در اين حالت عالوه بر كاهش ارتفاع گياه، سرعت توليد برگهاي جديد هم كمتر است
حله گلدهي، سبب كاهش ارتفاع بوته و همچنين كاهش وزن تا مر) به جز آبياري در ابتداي كاشت(خشكي در مرحله رشد رويشي 
اثر زمان و دفعات آبياري را بر ميزان توليد و مصرف آب آفتابگردان مورد  ديگري نيز آزمايشدر . خشك كل گياه آفتابگردان گرديد

و وزن خشك اندام هوايي شد، ولي ارزيابي قرار داد و گزارش كرد آبياري طي مراحل جوانه زني تا گلدهي باعث افزايش ارتفاع گياه 
طي آزمايشات خود نتيجه گرفتند كه  )1998(برتلر و همكاران  .نسبت ريشه به اندام هوايي نسبت به بوتة تحت تنش آبي كاهش داد

آزمايشات متعددي كه در اين خصوص . وقوع تنش در مرحله گلدهي و گرده افشاني باعث بيشترين كاهش عملكرد دانه مي شود
روز بعد از گلدهي در آفتابگردان، بحراني ترين مرحله نسبت به تنش رطوبتي مي  20روزه قبل تا  20م شد، نشان داده كه دوره انجا
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بنابراين شناخت ويژگيهاي مربوط به سازگاري گياهان زراعي، به خصوص در رابطه با تنش خشكي، مي تواند در گسترش  .باشد

  .ي داشته باشدسطح كشت و افزايش عملكرد تأثير مهم
  

  مواد و روش ها
كـه در   1388بررسي و مطالعه سازگاري ارقام جديد آفتابگردان روغني جهت كشت تابستانه در منطقه اقليد فارس در سال زراعي      

ت ودر قالب اين آزمايش با استفاده از طرح اسپليت پال. مزرعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد واقع در روستاي شهرميان اجرا گرديد
هـر كـرت   . ارقام آفتابگردان شامل رقم پومار، آليسون، بليزر و ايروفلـور اسـت  . تكرار انجام شد 3طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با 

 7كشت بذور بر روي پشته هاي به فاصـله  . سانتيمتر در نظر گرفته شد 40متر و با فاصله  4خط كشت به طول  5آزمايشي مشتمل بر 
بـين تكرارهـا   . در نظر گرفته شد كه خط مياني به عنوان رديف برداشت وچهار خط كناري به عنوان حاشيه در نظر گرفته شدسانتيمتر 

آبيـاري در  . به منظور عدم تأثير گذاري رطوبت از تيمارهاي مجاور مد نظر قـرار گرفـت   فاصلهسانتيمتر 70وبين كرتها متر فاصله 2نيز 
ت مي گيرد، تيمارهاي مختلف قطع آبياري در مرحله توليد طبق، گلدهي و آغاز پر شدن دانـه مـي   اين تحقيق به روش قطره اي صور

هر كرت آزمايشي شامل . باشند ارقام در كرتهاي اصلي و تيمارهاي قطع آبياري به دليل اهميت بيشتر در كرتهاي فرعي قرار مي گيرند
ز آماده سازي فاروهاي كشت، كشت بوسيله دست و بوسيله گاركر مـاهر  پس ا. متر بود 4سانتيمتر به طول  40خط كشت با فواصل  5

برگي نسبت بـه تنـك كـردن     6برگي تا  4به منظور ايجاد تراكم مناسب در مرحله . صورت گرفت 25/2/1388بر روي پشته در تاريخ 
انجام آبياري پس از هيرم كاري . م گرفتگياهان اقدام شد، كنترل علفهاي هرز با علف كش ترفالن قبل از كاشت به همراه آبياري انجا

و طبقهاي كه در مرحله رسـيدگي فيزيولـوژيكي   . روز يك بار انجام گرفت 10برگي به وسيله سيستم آبياري قطره اي هر  6-8تا زمان 
 10د در مرحله گلدهي كامل تعـدا . برداشت خواهند شد توسط پاكتهاي محافظت مي شوند تا از خسارت گنجشك ها جلوگيري شود

سـاعت در آون آزمايشـگاهي    48درجه سانتي گرادبـه مـدت    65بوته از هر كرت جهت تعيين وزن خشك برداشت شد و در حرارت 
براي نمونه برداري از بوته هاي هر كرت بعد از حذف دو رديف . قرار گرفت و مقادير ثبت شده به واحد گرم بر  متر مربع تبديل شد

سپس در پايان مرحله گلدهي اندازه گيريهايي از  .هر رديف كاشت اقدام به نمونه گيري از بوته ها شد كناري ونيم متر طولي از طرفين
در مرحله رسيدگي كامل اندازه گيري هايي جهت تعيين عملكرد . ارتفاع بوته از سطح خاك و قطر طبق بر حسب سانتي متر انجام شد

مورد تجزيه آماري قرار گرفتند و ميانگين   MSTATCصل با استفاده از نرم افزار داده هاي حا  پاياندر   .دانه و اجزاي آن انجام شد
 .درصد مقايسه شدند%  5اثرات اصلي و متقابل عوامل آزمايشي با آزمون دانكن در سطح احتمال 

 
  نتايج و بحث

( ، همراه بود ه تيمار شاهد و پرشدن دانهدانه، نسبت ب كاهش تعداد با دانه در طبق) 3/547(با گلدهي تنش، تيمارهاي تيمارهاي دربين 
نظر تعداد دانه در طبق زا بين ارقام مختلف). بود 7/606– 3/547– 9/783: تعداد دانه در تيمارشاهد، گلدهي و پرشدن دانه به ترتيب

انه درطبق مربوط به وكمترين تعداد د) 8/832(به طوري كه بيشترين تعداد دانه در طبق مربوط به رقم يوروفلو  تفاوت وجود داشت
اثر متقابل ). بود 2/464–7/491– 3/795–8/823: دانه درطبق يوروفلور، پومار، آليسون و بليزر به ترتيب تعداد( بود) 2/464(رقم بليزر

در تيمار شاهد و كمترين ) 1023(طبق مربوط به رقم يوروفلوربيشترين تعداد دانه در . درقم بر تعداد دانه در طبق معني دار ش –تنش 
  كه اظهار داشتند ) 1991(اين نتايج با نتايج مطاالت سوبرامانين . در تيمار پرشدن دانه بود) 388(تعداد دانه در طبق مربوط به رقم بليزر
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در مقايسه  .وقوع تنش خشكي در مرحله قبل از گلدهي، تعداد گل ودر نتيجه تعداد دانه در طبق را كاهش مي دهد مطابقت داشت
كاهش با ) gr 11/43(با افزايش وپرشدن دانه ) gr 38/45(تيمارهاي تنش از نظر وزن هزار دانه مشخص شد كه تيمارهاي گلدهي 

به طوري كه بيشترين وزن هزار دانه مربوط به ) ب -23نمودار(بين ارقام مختلف از نظر وزن هزار دانه تفاوت وجود داشت  همراه بود
بين ارقام يوروفلور با پومارو پومار با آليسون . بود) gr16/40(وكمترين وزن هزار دانه مربوط به رقم بليزر) gr03/51(رقم يوروفلور
وزن هزار دانه يوروفلور، پومار، آليسون و بليزر به ( يسون با بليزر در وزن هزار دانه تفاوت معني داري وجود نداشتوهمچنين آل

بيشترين وزن هزار دانه  . رقم بر وزن هزار دانه معني دار شد–اثرمتقابل تنش). بود گرم16/40– 34/44– 42/46– 03/51: ترتيب
عمدتاً .يمار شاهد و كمترين وزن هزار دانه مربوط به رقم بليزر در تيمار تنش پرشدن دانه بوددر ت) gr6/57(مربوط به رقم يوروفلور

تنش مداوم خشكي در مراحل گلدهي از طريق كاهش عرضه مواد فتوسنتزي به دانه ها مي تواند باعث كاهش وزن هزار دانه 
درمقايسه تيمارهاي تنش از نظرعملكرد  .)1986(ف و جولي كوكسشودهمچنين وزن هزار دانه تابع ساختار ژنتيكي رقم نيز مي باشد 

 02/1(بيشترين عملكرد دانه در تيمار شاهد . با كاهش همراه بود) گرم دربوته8/0(دانه مشخص شد كه تيمارهاي گلدهي و پرشدن دانه
ارقام مختلف از نظر عملكرد دانه  بين. مشاهده شد) گرم دربوته 6592/0(و كمترين عملكرد در تيمار تنش مرحله گلدهي) گرم دربوته

وكمترين عملكرد دانه مربوط به ) گرم دربوته 048/1(عملكرد دانه مربوط به رقم يوروفلور  طوري كه بيشترين به داشت تفاوت وجود
عني داري وجود پومارو وهمچنين آليسون با بليزر در عملكرد دانه تفاوت م –بين ارقام يوروفلور. بود) گرم دربوته 5378/0(رقم بليزر
مقايسه ). بود گرم دربوته 5378/0– 6893/0– 035/1–048/1: عملكرد دانه در يوروفلور، پومار، آليسون و بليزر به ترتيب( نداشت 

در تيمار شاهد ) گرم دربوته 972/0(بيشترين عملكرد دانه مربوط به رقم يوروفلور. رقم برعملكرد دانه معني دار شد –اثر متقابل تنش 
گزارش ) 1382شيراني راد، (در همين ارتباط  .در تيمار گلدهي است) گرم دربوته 42/0(مترين عملكرد دانه مربوط به رقم بليزرو ك

MS    

  منابع تغيير df عملكردGY روغنGW  OIL وزن دانه  GNتعداد دانه 
  تكرار 2 *092/0 **714/142 645/27  861/28970
 aفاكتور   2 **404/0 481/143 414/71 **361/181819

   a خطا 4 032/0 **065/27 **731/10 649/13513
 b فاكتور   3 585/0 957/12 **099/184 435/342045

769/20847 109/40 377/40** 083/0 6 AB 

 b  خطا   18 **042/0 *158/7 777/26 **713/17944

  كل 35    
   4/46  CV 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

 1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما و    م شاورزی    ایده     ی         

  
 اجزاء عملكرد دانه است و دليل ديگر كاهش سرعت رشد محصول مي بر روي كاهش عملكرد دانه به علت اثر تنش خشكي كرد كه
   باشد

  نتيجه گيري كلي
گيري كلي مي توان عنوان نمود كه رقم يوروفلور نسبت به تنش خشكي مقاومت بيشتري داشـته و ارقـام ديگـر تحـت      در بيان نتيجه

نهايتاً مشخص گرديد كه رقم يوروفلور براي كشت با شرايط جاري شهرستان اقليـد  . همان شرايط مقاومت كمتري از خود نشان دادند
  .مطلوب بوده وتوصيه مي شود
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Abstract 
 In order to evaluate the effect of water deficit scheduling on yield, growth and physiological 
properties of four varieties of sunflower (Euroflour, Blazer, Pummar, Alison) an experiment was 
carried out in the experimental field of Islamic Azad University-branch of Eghlid. The experimental 
design was spelit plot based on randomized complete block design with three replications.  
Irrigation treatments consisted of full irrigation (control), cut off irrigation  in the flowering stage 
and cut off irrigation in the grain filling stage. Limited irrigation system in comparison with 
complete irrigation caused the number of grains per head to reduce. Among the varieties there were 
differences in grain weight. The most grain weight was related to Euroflour and the least was 
related to Blazer. Limitation of irrigation leaded to the reduction of the grain and the oil yield. 
Highest grain yield was obtained in complete irrigation system and the least was related to 
flowering stage. Eventually it was determined that flowering stage in sunflower is very sensitive to 
water stress, and the occurrence of stress in this period lead to the intensive reduction in the number 
of grain per head and grain yield. So water supply in flowering stage of sunflower is in especial 
importance in the improvement of its yield.  
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