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 چكيده

در اراضي  1388براي پي بردن به نقش برگ هاي مختلف ساقه در انتقال اسميالت ها و عملكرد روغن، آزمايشي در تيرماه 
روستاي اميران شهرستان اردستان به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا درآمد و اثر 

ر، هايسون، ايروفلور به عنوان عامل اول و تيمار حذف برگ در پنج سطح به صورت عدم حذف سه رقم آفتابگردان هيبريد، آلستا
تحتاني وحذف كل برگ ها به عنوان عامل دوم بر صفات عملكردروغن، درصد روغن، مياني، فوقاني، برگ،حذف 

بر صفات درصد روغن، ديد و تجزيه و واريانس صفات نشان داد كه اثر حذف برگ وزن هزاردانه و تعداد دانه در طبق مطالعه گر
وزن هزار دانه معني دار بوده و باالترين ميانگين عملكرد روغن و وزن هزار دانه در عدم حذف برگ حاصل و و عملكرد روغن 

تجزيه تحليل رقم ها . برگ ها بدست آمد تحتاني و كمترين اين صفات در حذف كامل بيشترين درصد روغن در حذف 
مشخص كرد بين رقم ها در تمام صفات به جز صفت درصد روغن معني دار شده و رقم آلستار بيشترين وزن هزار دانه و رقم 

در اثرات متقابل دوگانه  .بيشترين عملكرد روغن را به خود اختاص دادندهايسون باالترين تعداد دانه در طبق و رقم ايروفلور 
   .فقط در صفت وزن هزار دانه معني دار شده و بيشترين ميانگين در رقم آلستار به همراه عدم حذف برگ بودصفات مورد بررسي 

  آفتابگردان، حذف برگ، عملكرد روغن، درصد روغن، وزن هزاردانه: كلمات كليدي 
  

  مقدمه
وعوامل غير زنده نظير   calliplamus italicusمانند، آفات برگ خوار Puccinia helianth برخي بيماري هاي برگي نظير   

باد، بارش تگرگ و طوفان، كاربرد نادرست آفت كش ها و آسيب هاي مكانيكي ماشين آالت اغلب موجب از بين رفتن بخشي از 
س  بايدر اربا(برگ ها و كاهش سطح برگ در آفتابگردان مي گردد كه مهمترين عامل در محدود كردن توليد آفتابگردان است 

زيرا برگ ها به عنوان اولين منبع توليد مواد فتوسنتزي مورد نياز در پر كردن ) . 2001و مورو و همكاران  1971، جانسون، 2007
دانه ها محسوب مي شوند و هر گونه كاهش يا عدم كارايي آن ها موجب كاهش انتقال مواد فتوسنتزي به دانه ها و كاهش عملكرد 

بررسي نحوه ي كاهش عملكرد در اثر ريزش برگ ها نقش مهمي در پيش بيني عملكرد و . )1386كاران، عبدي و هم(مي شود 
  ).2001مورو و همكاران (مديريت مبارزه با آفات دارد
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نيز با مطالعه ي سطوح حذف برگي در زمان گرده افشاني به نتايج مشابه ساكستون رسيد و گزارش نمود كه با  )1971( جانسون
نيز اعالم كردند كه حذف كامل  ) 1987( و همكاران اشنايدر.طح برگي ،درصد روغن ، وزن هزار دانه كاهش يافتافزايش س

  .بخشي از برگ ها در مرحله ي گلدهي باعث كاهش عملكرد روغن مي شود
ت معني داري نداشت اما برگ مياني ،بااليي يا تركيبي از حفظ برگهاي بااليي و پاييني تفاو 8وزن هزاردانه در تيمارهاي حذف . 

   ).1971جانسون، (برگ مياني حفظ شده بود در شت تر بودند 8اندازه ي دانه در تيماري كه 
  R2نشان داد كه در رقم ايروفلور و آلستار آفتابگردان در درصدهاي مختلف حذف برگي در مرحله ي )  1386(عبدي و همكاران 

درصد حذف برگي در اين مرحله 75موجب شده و بيشترين كاهش مربوط به  كاهش معني دار عملكرد دانه و درصد روغن را
نيز با مطالعه سطوح حذف برگي ) 1971(جانسون . درصد حذف برگ عملكرد نسبت به شاهد كمتر بود75بوده ،در رقم آلستار با 

درصد روغن ، وزن هزار دانه در زمان گرده افشاني به نتايج مشابه ساكستون رسيدو گزارش نمود كه با افزايش سطح برگي ،
نشان داد كه در ارقام گلشيد و آذرگل با حذف  يك سوم فوقاني، مياني و تحتاني برگ ها شاخص  ) 1380( عباسپور .كاهش يافت

  .برداشت و عملكرد دانه و وزن هزاردانه تحت تأثير قرار مي گيرد
رند اين تحقيق با هدف  بررسي اثرات حذف  ج آزمايش ها  تأثير دابا توجه به اين كه شرايط اقليمي و ارقام مورد آزمايش در نتاي

سه هيبريد پر محصول آلستار، ايروفلور و هايسون در شرايط آب و هوايي استان اصفهان طراحي و اجرا برگ بر عملكرد روغن 
  .گرديد

  ها مواد و روش
در زميني به وسعت  1388سون در سال زراعي اين تحقيق بر روي سه رقم هيبريد آفتابگردان ايروفلور، آلستار و هاي  

تكرار  3متر مربع واقع در روستاي اميران شهرستان اردستان به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در  700
 3/1سطح حذف برگي به صورت حذف  5فاكتور اول شامل سه رقم آفتابگردان روغني و فاكتور دوم شامل . به اجرا گذاشته شد
 4تحتاني ، حذف كل و عدم حذف به عنوان شاهد در نظر گرفته شد  هر واحد آزمايشي داراي  3/1مياني و  3/1فوقاني برگ ها ،

اعمال . كليه ي بذور قبل از كاشت با علف كش ترفالن آغشته گشت. متر بود 1سانتي متر و طول  75خط كشت به فاصله ي 
بوته در هر كرت در دو  5اندازه گيري صفات مورد  نظر با استفاده از.ني صورت گرفتتيمارهاي حذف برگي در زمان گرده افشا

بوته  5سانتي متر حاشيه صورت گرفت و ميانگين  50مرحله ي گرده افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي از دو خط وسط با حذف 
راساس وزن صد دانه ز برداشت از هر كرت بپس ا: وزن هزار دانه . به عنوان ميانگين هر كرت براي صفت مورد نظر ثبت گرديد

استفاده شد و جهت مقايسه ميانگين ها از   SASبراي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار : محاسبات آماري . محاسبه گرديد
  .آزمون چند دامنه اي دانكن استفاده گرديد
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  نتايج و بحث
  وزن هزار دانه

به طوري   .اثر معني داري داشت%  1وزن هزاردانه در سطح  ارقام در گ برروينتايج اين بررسي نشان داد كه حذف بر  
تجزيه و تحليل حذف برگها در صفت وزن . كه بيشترين وزن هزاردانه را رقم آلستار و كمترين وزن هزاردانه را هايسون داشت

ان ميدهد و باالترين وزن هزاردانه در تيمار عدم حذف برگ به دليل برخورداري نش% 1اختالف معني داري را در سطح هزاردانه 
اثر متقابل اين دو فاكتور در . از سطح فتوسنتز بيشتر دارا ميباشد و بلعكس آن، كمترين در تيمار حذف تمامي برگها حاصل شد

رقم آلستار و بدون حذف برگ مشاهده، و پايين معني دار بوده و بهترين پاسخ به افزايش وزن هزار دانه در %  1سطح احتمال 
  .ترين وزن هزاردانه در رقم هايسون و حذف تمامي برگ ها مشاهده شد

  تعداد دانه در طبق
بوده، ولي اختالفي بين % 1تجزيه و واريانس صفت تعداد دانه در طبق نشان ميدهد كه بين ارقام اختالف معني داري در سطح 

در رقم هايسون، و بيشترين تعداد دانه در طبق . ين اثر برهمكنش اين دو اختالفي را نشان نمي دهدتيمارهاي حذف برگ و همچن
  . كمتريتن تعداد در رقم آلستار مشاهده گرديد

  عملكرد روغن
ه معني دار بوده، به بيان ساده تر ارقام از نظر عملكرد روغن اختالف دارند، ك% 5اثر رقم بر عملكرد روغن در سطح احتمال 

صفت عملكرد روغت تحت تاثير تيمار حذف . بيشترين عملكرد در رقم ايروفلور مشاهده و كمترين در رقم آلشتار مشاهده شد
قرار گرفته و بيشترين عملكرد را در عدم حذف برگ به دست آمده و كمترين آن نيز در حذف برگ % 1برگ در سطح احتمال 

  .معني دار نمي باشد% 5احتمال  اثر متقلبل اين دو فاكتور در سطح. حاصل شد
  درصد روغن 

و فقط بين  معني دار نبوده% 5بين ارقام و همچنين اثر متقابل رقم در حذف برگ در سطح احتمال اريانس صفب مذكور تجزيه و 
ا حاصل و تحتاني برگ ه بيشترين درصد روغن در تيمار حذف . تيمارهالي حذف برگ اختالف معني داري مشاهده شد

     .كمترين درصد روغن در حذف تمامي برگ ها به دست آمد
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Abstract 
In order to find the role of different leaves of stem in transferring the esimilates and seed 
function a test was performed in the factorial basis and in the framework of full random blocks 
design in three repeated times on the lands of Amirabad.Ardestan township in June 2009, and the 
effect of three kinds of sunflower(including Hirbod,Airoflour,Alstar and Haison as the first 
factor ,and omission of leaf in five levels in the manner of unmission of leaf,omission of   
from the upper part ,  from the middle part , from the lower part and omission of the whole 
leaves as the second factor for the seed function quality, biologic function ,weight of one 
thousand seeds and indication of harvest were studied ,and the analysis of quality variance 
showed that the effect of omitting  the laef , figures and the two reciprocal effects in the under 
study qualities became significant except the effect of figure on the seed function which was not 
significant and the reciprocal effects of all figures by omission of the whole of qualifies showed 
the lowest scale in unomission of Haison figure, and in   of the upper part of Alstar had a 
higher function of seed ,and in  of the middle part and that of the lower part the 3 figures were 
equal.In the weight of one thousand seeds when unmitting the leaf ,Alstar had the highest and 
airalflour in the  of the upper part the most decrease  of the middle and lower parts in 
Haison allocated the least scale to themselves. In Biologic function of Alstar when unomitting 
the leaf, in  of the upper part and Haison in  of the lower part, and air flour in   of the 
lower part had the highest scale. In the harvest  indication .Alstar in unomission of the leaf 
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and  of the upper part, and Haison in   of the middle part and that of the lower part had the 
highest scale. 
Keywords; sunflower, omission of leaf –sead function-weight of each seed. 
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