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  چكيده 

به تنش خشكي آزمايشي به صورت طرح    Helianthus annuus L.var  zaria )رقم زاريا ( به منظور بررسي مقاومت گياه آفتابگردان 
سه  ،به اثرات متفاوت آب بر رشد و عملكرد اقتصادي اين گياه در مراحل مختلف رشد نظر. كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد هاي بلوك

ركيبات مراحل سه گانه مرحله مهم رشد كه عبارت است از ساقه رفتن ، گل كردن و دانه بستن انتخاب شد و هفت تيمار مختلف حاصل از ت
  :پس از آبياري خاك آب و سبز شدن گياهان تيمارهاي آزمايش به اين ترتيب انتخاب شدند  .فوق و سطح آبياري به كار برده شد 

دوبار  -I  ( ،3 6(دوبار آبياري در دو مرحله گلدهي و دانه بندي  -2،) I  7( يسه بار آبياري در مراحل ساقه دهي ، گلدهي و دانه بند -1 
 -I (،6  3(يكبار آبياري در مرحله گلدهي -5،  ) 4I(  يكبار آبياري در مرحله دانه بندي -4،) I  5(آبياري در دو مرحله ساقه دهي و دانه بندي 

درصد و  WUE(1 ( در اين تحقيق كارآئي مصرف آب ).  1I( بدون آبياري تا آخر آزمايش  -7، ) I  2(يكبار آبياري در مرحلة ساقه دهي 
همچنين مشخص شد كه اين گياه به . مشاهده شد ) 4I(باالترين ميزان كارآئي مصرف آب و درصد روغن در تيمار. روغن اندازه گيري شد 

  .طور قابل قبولي در تنش رطوبتي نزديك به نقطه پژمردگي قادر به رشد و عملكرد اقتصادي مي باشد 
 شكيآفتابگردان، مراحل رشد، تنش خ: كليديواژگان 

  
  مقدمه 

نظر به اينكه بيش از دو سوم ايران ، فاقد رطوبت كافي جهت كشاورزي است كه اين موضوع در نتيجه عدم وجود پراكنش مناسب زماني 
و مكاني مي باشد بنابراين توجه به مصرف به موقع آب با در نظر گرفتن مرحله حساس زندگي گياه نسبت به نياز آب براي نيل به 

درصد  50از اين رو توجه به گياه آفتابگردان كه به طور متوسط داراي بيش از . ي استاقتصادي امري الزم و ضرورحصول عملكرد 
 ) هاي متعددي براي تعيين روش. )  1(روغن و نيز بعد از روغن زيتون باالترين كيفيت روغن نباتي را دارا است در خور اهميت است 

WUE )  4(از تقسيم ماده خشك به آب ازدست رفته از طريق تبخير و تعرق به دست مي آيد  وجود دارد ولي متداولترين روش (  .
بيشتر تحقيقاتي كه بر روي كارآئي مصرف آب شده در جهتي بوده كه هم كارآئي مصرف آب و هم توليد ماده خشك را در سطح باالئي 

زايش داده و كارائي مصرف آب را كاهش مي دهد ولي آبياري در آبياري آفتابگردان در مرحله غنچه دهي رشد رويشي را اف. نگه دارند 
اي نشان داد كه ميزان رطوبت بيش  در مطالعه) 5( جونز  . ) 7( مراحل جوانه زني و دانه بستن حداكثر راندمان مصرف آب را در بر دارد 

با توجه به موارد مذكور جهت توليد . دان دارد از حد خاك در زمان كاشت اثر معني داري بر راندمان مصرف آب و كيفيت روغن آفتابگر
هاي مناسبي جهت استفاده بهينه از آب موجود  موفقيت آميز در مناطق خشك عالوه بر استفاده ارقام مقاوم به خشكي مي بايستي به روش

  .و افزايش محصول در واحد سطح توجه داشت 
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   ها  مواد و روش

دقيقه و ارتفاع  37درجه و  54دقيقه و طول جغرافيائي  39درجه و  31 واقع در عرض جغرافيائي (در ميبد  1386 آزمايش در سال زراعي
 30كاشت بذور با دست و به فاصله . عمليات مربوط به تهيه بستر بعد از برداشت گندم انجام شد . اجرا شد  )متر از سطح دريا  1234

متر و  10رديف به طول  5هر كرت داراي . متر بود انجام گرفت  سانتي 70سانتيمتر و فاصله دو رديف كشت  5- 7سانتي متر و عمق 
: تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از . آبياري به طريق نشتي و بالفاصله بعد از كشت انجام شد . متر در نظر گرفته شد  2ها  فاصله بلوك

 - 6I  ( ،3( دوبار آبياري در دو مرحله گلدهي و دانه بندي     -2،  ) I  7(   سه بار آبياري در مراحل ساقه دهي ، گلدهي و دانه بندي  - 1
يكبار آبياري در مرحله  - I (  ،5  4(   يكبار آبياري در مرحله دانه بندي - 4، )  I    5( دوبار آبياري در دو مرحله ساقه دهي و دانه بندي 

  .) I  1( بدون آبياري تا آخر آزمايش  - 7، ) I  2( يكبار آبياري در مرحلة ساقه دهي  -6، ) I  3( گلدهي 
چون مسئلة مهم در جذب آب به وسيلة گياه ميزان پتانسيل آب خاك مي باشد بر اين اساس اقدام به بررسي وضعيت رطوبتي خاك و 

اثر حاشيه جهت حذف  . ) 1شكل ( بار شد  15و   5،  3،  1،  3/0در فشارهاي  2رسم منحني مكش رطوبتي به وسيلة صفحة تحت فشار
ميزان آب مصرفي به وسيلة مخزني با حجم مشخص . برداشت از دو رديف وسط هر كرت با حذف يك متر از طرفين انجام گرفت 

 (به آب مصرفي) كيلوگرم در هكتار  (كارآيي مصرف آب بر اساس عملكرد اقتصادي از تقسيم كل عملكرد اقتصادي . اندازه گيري شد 
 SASدر پايان با استفاده از نرم افزار آماري . اندازه گيري گرديد  NMR3 درصد روغن نيز به وسيلة دستگاه . محاسبه شد  )متر مكعب 

  .شد استفاده 4جهت مقايسة ميانگين ها از روش دانكن.انجام گرفت  )RCBD( هاي كامل تصادفي تجزيه واريانس بر اساس طرح بلوك
  نتايج وبحث 

( آبياري مرحلة داناب موجب افزايش عملكرد دانه گرديد. تعداد و مراحل آبياري قرار گرفت  كارآيي مصرف آب به شدت تحت تأثير
به اين دليل است كه عدم  I  4 در تيمار WUEافزايش )  3( كه به دليل اهميت اين مرحله از آبياري در پرشدن دانه مي باشد). 1جدول 

سطح برگ زياد جلوگيري كرد كه منجر به كاهش تبخير در هواي نسبتاً گرم آبياري اين تيمار در مرحلة ساقه رفتن از رشد رويشي و 
منطقه شد و كاهش طول دورة رشد موجب فرار گياه از هواي گرم منطقه گرديد از طرف ديگر چون در اين تيمار زمان آبياري مصادف با 

هاي غير از دانه  تن مواد ساخته شده در قسمتدانة گياه محسوب شد و از هدر رف ،پر شدن دانه بود محل ذخيرة مواد ساخته شده
مي باشد كه معتقد است آبياري مرحلة )  7( كه اين نتيجه موافق با نتايج آنگر. گرديد  WUEجلوگيري به عمل آمد كه منجر به افزايش 

  .دانه بستن حداكثر راندمان مصرف آب را به دنبال دارد 
كه درصد  از آنجائي .)1جدول( بيش از بقيه تيمار ها بود   I 4 و مقدارآن در تيمارتنش خشكي اثر معني داري بر درصد روغن داشت 

روغن مربوط به مغز مي باشد و آبياري بعد از گرده افشاني دوام سطح سبز برگ تا رسيدگي كامل را باال برده و در نتيجه دانه ها در 
پائين بودن درصد روغن در تيمار  .) 6( وغن باالتر را سبب مي شود وضعيت بهتري پر مي شوند ، درصد مغز بيشتر و در نهايت توليد ر

به علت درصد پوست بيشتر و كاهش مغز بذور مي باشد چون آبياري در مرحله گلدهي باعث افزايش تعداد   I 4  شاهد نسبت به تيمار
ه ساقه رفتن آبياري مي شود سطح برگ و بذور و در نتيجه افزايش ميزان پوست گرديد از طرفي چون در تيمار شاهد گياه در مرحل

اندامهاي هوائي افزايش يافته است و به علت هواي گرم منطقه اختالف فشار بخار بين گياه و محيط زياد مي باشد در نتيجه ميزان تبخير و 
مي باشد كه معتقد است جهت )  3( اين نتيجه مشابه نتايج مير حسيني ده آبادي . از پر شدن مطلوب دانه ها مي گرددتعرق زياد مانع 
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چون آبياري در اين مرحله باعث جلوگيري از . افزايش درصد روغن آفتابگردان آبياري مرحله دانه بستن از اهميت مهمي برخوردار است 
  .پوكي دانه ها و كاهش درصد پوست مي گردد 

  لف آبياريمقايسه ميانگين هاي كارآئي مصرف آب و درصد روغن تحت تيمارهاي مخت:  1جدول 
 I ٧ I ٦ I ٥ I ٤ I ٣ I ٢ I ١ تيمار

  آب كارآئي مصرف
  )گرم بر كيلوگرم (

WUE(g/kg) 

e 5/0 f 33/0 d 74/0 a 2/1 b 01/1 a 13/1 c 9/0 

  ندرصد روغ
Oil percentage 

 

d 5/28 c 5/31 d 4/27 a 5/34 ab 4/32 cd 4/29 cd 07/29 

  .ندارند معني دار راي حرف مشترك هستند اختالف معني دارميانگين هائي كه دااعداد داخل جدول ميانگين چهار تكرار است و 
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1- Water  use  efficiency 
2- Pressure  Plate 
3- Nocleotid  Magnetite  Resonance  
4- Duncan 
 
 

 منحني مكش رطوبتي خاك: 1شكل 
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Effect of drought stress on sunflower growth stages (cv.Zaria) 
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Abstract: 
The effects of drought stress on sunflower using a randomized complete block design with four 
replications. At three growth stages of stem elongation(S), flowering(F) and ripening( R) seven 
irrigation treatments, i.e. : I1(no irrigation at S, F, R), on irrigation at S(I2), F(I3), R(I4), two irrigation 
at S and F(I5), F and R(I6), and S, F and R(control I7), were studied. In this experiment WUE and oil 
percentage were studied. The highest WUE and oil percentage in I4 treatment obtained. 
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