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هاي  ژنوتيپ ردشاخص برداشت دانه بر روند تجمع ماده خشك و بررسي اثر سطوح مختلف آبياري 
  لف آفتابگردانمخت

   2 سيد عليرضا اسديان 1*غالمرضا خاكيزاده
 com .reza.khakizadeh@gmail  همدانمحقق بخش اصالح و تهية نهال وبذر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان ، 1

  آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد بروجرد دانش، 2
  :دهيچك

العمل آفتابگردان در برابر خشكي در  ترين شاخص عكس تعيين مناسبو آفتابگردان ارقام  در بررسي اثرتنش در شرايط متفاوت رطوبتيبه منظور  
در سه تكرار در  و درقالب بلوكهاي كامل تصادفي) اسپيليت پالت(آزمايشي بصورت طرح كرتهاي خرد شده هاي كامل تصادفي بلوك  قالب طرح

 60)شاهد(پس از(سطح 4آبياري در . قرار گرفتندبررسي مورد  1388جاده تهران در سال  7كشاورزي همدان واقع در كيلومتر مركز تحقيقات 
اثرات .واز دو رقم آفتابگردان به نامهاي ركورد و ايروفلور استفاده شد ) Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس  150)تنش شديد( ، و120،90،

 كامالً مشهود بوده بطوريكه در تنشهاي شديد دانه شاخص برداشت وعملكرد دانه  ،يكعملكرد بيولوژ،روند تجمع ماده خشك تنش خشكي بر
ولي رقم ركورد داراي باالترين مقاومت به خشكي در تنش هاي شديد  شاخص برداشت دانهو  ماده خشكتجمع ايروفلور داراي كمترين  ژنوتيپ

 .دار در تنشهاي شديد كاهش بيشتري از خود نشان دادقكه اين م هبيشترين ثجمع در زمان گلدهي بود ده خشكادر نمودار تجمع م.خشكي بود
  .تنش داراي بهترين عملكرد بودرقم ركورد در شرايط 

 .شاخص براشت دانهتجمع ماده خشك،  ،آفتابگردان، سطوح مختلف آبياري:لغات كليدي

 :مقدمه

يك محصول زراعي متحمل به خشكي با  ورود  از مهمترين منابع توليد روغن در جهان بشمار مي ييك) .Helianthus annuus L(آفتابگردان
بنابراين تنش خشكي و كم . پيدا كند ياه به اراضي ديم و نيمه خشك دنيا تمايلكشت اين گاين عامل سبب شده تا . اي عميق است هسيستم ريش

زارشهاي مختلفي به اثرات تنش كم آبي و آبياري محدود بر بسياري از صفات گباشد و در  آبي يك عامل محدود كننده براي گياه آفتابگردان مي
تجمع ماده خشك در آفتابگردان نسبت به محصوالت ديگر ) 1990(مرين به گزارش موريزت و  .يك آن اشاره شده استژو مرفولو فنولوژيك

اظهار داشتند كمبود آب ميزان وزن خشك برگ، ساقه و ريشه را در ) 1987(ترنر و سابرادو . گيرد كمتر تحت تأثير تنش كمبود آب قرار مي
بر اثر تنش كمبود  دانه كاهش شاخص برداشت. گردد د ميدهد و باعث كاهش مقدار تجمع مادة خشك و كند شدن روند رش آفتابگردان كاهش مي

تغيير ) 2007(در حالي كه كرام و همكاران . گزارش شد) 1386(و غفاري ) 2004(و همكاران  سوريانو  ،)2002(آب توسط ريچاردز و همكاران 
ز عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت يا از منظر توان به عنوان تابعي ا عملكرد دانه را مي. داري را در شاخص برداشت مشاهده نكردند معني

  .تعداد دانه و وزن دانه بررسي نمود
  :مواد و روشها

متر از  1758درايستگاه تحقيقاتي اكباتان واقع در مركز تحقيقات كشاورزي همدان به ارتفاع 1388اين آزمايش در سال در سـال زراعي 
بافت خاك محل .دقيقه شرقي انجام شد 52درجه و  48دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  52درجه و  34سطح دريا و مختصات عرض جغرافيايي 

در  و در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي) اسپيليت پالت(آزمايش بصورت طرح كرتهاي خرد شده  .بود 4/8لومي با اسيديته  -آزمايش شني
 Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس ) تنش شديد( 150و  120، 90، )شاهد( 60آبياري بعنوان عامل اصلي در چهار سطح . سه تكرار اجرا شد

 3متر و به عرض  5هركرت شامل پنج رديف كاشت به طول .  بعنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند) ركورد و ايروفلور(و دو رقم آفتابگردان 
و بين تكرارها چهار متر فاصله در ) سانتيمتر240(هاي اصلي چهار خط فاصله بين كرت. در نظر گرفته شد) سانتيمتر 60ها از هم  فاصله پشته(متر 

بر ) هاي اعمال شده شاهد و تنش(ها  در طول فصل رشد به منظور اعمال تيمارهاي آبياري حجم آب آبياري براي تمامي كرت. نظر گرفته شد
وزن خشك برگ و ساير اندام گياهي شامل دمبرگ، ساقه و  .ورد شددر شاهد برآ) FC(اساس ميزان آب مورد نياز براي رسيدن به ظرفيت زراعي

در مرحله  به منظور تعيين عملكرد نهايي، .ساعت به طور جداگانه تعيين شد 48گراد به مدت  درجه سانتي 70طبق پس از قرار دادن در درماي 
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مترمربع برداشت شده و عملكرد  2/7ها،  پايين رديفمتر از باال و  5/0رسيدگي كامل از دو رديف مياني هر كرت آزمايشي پس از حذف 
روند . گيري و محاسبه شد اندازه  %14ها به  عملكرد دانه پس از رسيدن رطوبت دانه هاي باالي سطح خاك،  بيولوژيك شامل وزن خشك همه اندام

  :زير محاسبه شد هايفرمول و بر اساس و شاخص برداشت دانه بر حسب درصد برحسب گرم در مترمربع) TDW(تجمع مادة خشك 
)1                  ()( 2cxbxaExpTDW   

)2                       (100
BY

EY
HI   

مقايسه . انجام شد wordو  mstatcو  Excelو ) SAS )1996تجزية آماري و همچنين و رسم نمودار و تحرير داده با استفاده از نرم افزارهاي 
   .درصد صورت گرفته است 5با آزمون دانكن در سطح ميانگين داده ها 
  :نتيجه و بحث

  (TDW)تجمع ماده خشك
ديده مي شود روند تجمع ماده خشك در ابتداي مراحل رشد كند بوده سپس افزايش مي يابد و در نهايت ثابت  1 همانطوريكه در شكل
اري در آبي جمع ماده خشك مربوط به رقم ركوردبيشترين ت.  2 لبا توجه به شك). 1382كوچكي و سرمد نيا،(شده و رو به كاهش مي گذارد

كه  گرم در متر مربع بوده است 606/  5هيبريد ايروفلور  براي) ميلي متر تبخير 150(و كمترين آن در تنش شديد آبياري )ميلي متر تبخير 60(كامل
چنين بنظر مي رسد كه تنش هاي اعمال شده با كاهش  .بوده استهيبريد ايروفلور داراي كمترين مقدار تجمع ماده خشك نسبت به رقم ركورد 

در اين ارتباط چهارمين تنش . شاخص سطح برگ موجب كاهش سرعت رشد محصول و سر انجام كاهش تجمع ماده خشك در گياه مي شود
تجمع ماده خشك براي هر ژنوتيپ در تنش  1 شكلبررسي با توجه به . داراي بيشتر اثر منفي بر عوامل ياد شده است) ميلي متر تبخير 150(آبياري

. هاي اعمال شده ديده مي شود كه تجمع ماده خشك در اثر تنش هاي شديد كاهش مي يابد و در تنش هاي باال به حداقل مقدار خود مي رسد
ايش است و پس از آن به علت ريزش بيان داشتند با آبياري كامل تجمع ماده خشك تا زمان زرد شدن طبق آفتابگردان افز) 2007(كرام و همكاران

و ) 1987(هم چنين ترنر و سابرادو. آن ها گزارش كردند با اعمال تنش تجمع ماده خشك كاهش مي يابد . و حذف برگ ها كمي كاهش مي يابد
  .مي شود را نيز نشان دادند كه كمبود آب در آفتابگران باعث كاهش تجمع ماده خشك و كند شدن روند رشد) 1387(كريمي كاخكي

  :عملكرد بيولوژيك 
آورده شده است همانطوريكه مالحظه ميشود تجزيه واريانس اثر تيمارهاي آبياري و رقم بر  1نتايج حاصل از عملكرد بيولوژيك در جدول 

 13735بيشترين ماده خشك . معني دار بوده است% 5عني دار شده است ، ولي اثرات متقابل آنها در سطح م% 1يك در سطح ژعملكرد بيولو
كيلوگرم در هكتار مربوط به  5025رقم ركورد و كمترين ميزان ماده خشك )ميلي متر تبخير  60(كيلوگرم در هكتار مربوط به آبياري بدون تنش 

تدريجي اثرات متقابل ميانگين ها در هر رقم كاهش  3با توجه به جدول . هيبريد ايروفلور بوده است) ميلي متر تبخير 150(آبياري تنش شديد 
با توجه به نتايج قبلي، باال بودن عملكرد بيولوژيك در شرايط . ماده خشك در تمامي قسمت هاي گياه در اثر افزايش اعمال تنش مشاهده مي گردد

ش هاي اعمال شده به علت باالتر بودن شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول مي باشد و كم بودن و تن) ميلي متر تبخير 60(آبياري كامل 
كاهش چشمگير ) 1385(و رضا دوست و رشدي ) 1385(توكلي . يل كاهش شاخص هاي ذكر شده استآن در تيمارهاي با تنش بيشتر به دل

  .عملكرد بيولوژيك گندم را با تنش آبياري گزارش كردند

 
(با روز پس از كاشت تحت تيمارهاي مختلف آبياري ) گرم در متر مربع(روند تغييرات ماده تجمع مادة خشك در اندامهاي هوايي - 1 شكل :I1 آبياري پس

،ميلي متر تبخير 60از   I2 ،ميلي متر تبخير 90آبياري پس از   I3 و  ميلي متر تبخير 120آبياري پس از   I4 در ژنو  )ميلي متر تبخير 150آبياري پس از 
)براي هر ژنوتيپ(هاي مختلف آفتابگردان تيپ :C1 ،ركورد:C2 ).ايروفلور  
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  :نهعملكرد دا
بوده است و اثر رقم در % 1با توجه به نتايج حاصله از تجزيه واريانس عملكرد دانه اثر آبياري و اثرات متقابل آبياري در رقم معني دار در سطح 

 تيپكمترين اختالف بين ميانگين ها در تنش آبياري معمولي و در تنش هاي شديد تر موجب اختالف در بين دو ژنو). 1جدول(معني دار نبود 
در  3618ميليمتر تبخير با ميانگين  60عملكرد دانه مربوط به تيمار تنش آبياري پس از )2جدول(در بررسي جدول مقايسه ميانگين صفت . شد

، 60ال شدة برمي آيد در مورد تيمارهاي تنش آبياري در بين تنشهاي اعم 2بررسي مقايسه ميانگين مربوط به و ژنوتيپ چنانچه از بررسي جدول 
د بروش دانكن بوده و براي ژنوتيپ هاي ركور% 5داراي اختالف معني دار در سطح  cو  a ،bبدليل قرار گرفتن در گروه بندي بترتيب  120و  90

اري مشاهده بر اساس آزمون دانكن اختالف معني د% 5قرار گرفتند كه با توجه به اين موضوع از نظر آماري در سطح  aدر گروه بندي  و ايروفلور
   .نمي شود

 شود كه پس از همچنين در بررسي مقايسه ميانگين ها مربوط به اثرات متقابل رقم در آبياري به روش براي تنش آبياري براي رقم ركورد ديده مي

قرار گرفتند و اين  cندي ميلي متر تبخير از تشتك با هم در گروه ب 150و  120پس از  bميلي متر تبخير از تشتك با هم در گروه بندي  90و 60 
در گروه  3/3467ميلي متر تبخير با ميانگين  90و پس از  aدر گروه بندي  3/3884در حالي است كه ژنوتيپ ايروفلور با ميانگين عملكرد دانه 

بر اساس % 5در سطح بر همين اساس از نظر آماري ) 3جدول . (قرار گرفتند dو  cميلي مترنيز در گروه بندي  150و  120و پس از  bبندي 
بنابر اين ميتوان گفت كه رقم ركورد بدليل داشتن ميانگين عملكرد دانه باالتر در تنشهاي .آزمون دانكن اختالف معني مشاهده مي شود

ايج تحقيقات در تاييد اين موضوع مي توان به نت. داراي مقاومت به خشكي بيشتري نسبت به ايروفلور ميباشد) ميليمتر تبخير 150و 120(شديدترا
 نيز اشاره نمود) 1996(و فلنت و همكاران ) 1387(كريمي كاخكي 

 
 

ميانگين عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغنتجزيه واريانس صفات  -1جدول   
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 

 
 دهد دار بودن را نشان مي غير معني n.sو  درصد5و 1دار در سطح  معني به ترتيب **و*

 

 

 

 

  

  

  

  آزادي درجه  بع تغببراتامن
  ميانگين مربعات

وزن ماده خشك كل اندامهاي 
  بيولوژيك

  ميانگين  
  )كتاردر ه كيلوگرم(عملكرد دانه 

 شاخص برداشت دانه

69/83  2  بلوك n.s n.s29/18144  n.s 49/4 
39/11474  3  آبياري ** **82/5932615  *51/30 

38/193  6  )خطا( آبياري×بلوك  74/32969  79/5 

05/6342  1  رقم ** n.s38/30459  **52/306 

38/552  3  رقم×آبياري * **93/238129  **74/42 

65/102  8  اشتباه كل  54/6217  24/4 

53/7    (%)ضريب تغييرات  0/3  9/6 
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  دو رقم آفتابگردان و سطوح مختلف آبياري عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن ميانگينمقايسه  -2جدول 

   
  .باشند با آزمون دانكن نمي% 5حروف مشابه نشانگر اختالف معني دار در سطح 

 
 
  
 

 كرد روغنمقايسه ميانگين اثرات متقابل رقم در آبياري براي صفات عملكرد، درصد روغن و عمل: -3جدول 

 
تيمار تنش 

 آبياري 
وزن ماده خشك كل اندامهاي 

  بيولوژيك
)كيلوگرم در هكتار(عملكرد  شاخص برداشت 

 ركورد

1 84/204 a 00/3352 b 33/26 c 

2 86/178 ab 67/3214 b 89/27 bc 
3 90/143 c 00/1941 c 66/20 d 
4 98/91 d 00/1857 c60/30 abc 

 ايروفلور

1 17/162 bc 33/3884 a 34/36 a 
2 59/152 c 33/3467 b 78/34 a 
3 86/83 d 33/1801 c 57/32 ab 
4 89/74 d 67/1496 d 37/30 abc 

حروف ) ميليمتر تبخير 150آبياري پس از ( 4و ) ميليمتر تبخير 120آبياري پس از ( 3، )ميليمتر تبخير 90آبياري پس از ( 2، )ميليمتر تبخير 60آبياري پس از ( 1تيمارهاي تنش *
  باشند با آزمون دانكن نمي% 5نگر اختالف معني دار در سطح مشابه نشا

.  
  شاخص سطح برداشت

در مطالعه شاخص . معياري از كارآيي انتقال مواد فتوسنتزي توليد شده در گياه به دانه است) ضريب كار آلي يا ضريب جابجايي(شاخص برداشت 
با توجه به اثرات ). 1جدول(معني دار است ولي اثر رقم معني دار نبود % 1طح برداشت بين ارقام مختلف و اثرات متقابل آبياري در رقم در س

درصد است با اعمال تنش خشكي كاهش شاخص  34/31ميليمتر با 90و  60متقابل ميانگين بيشترين شاخص برداشت مربوط به تيمار آبياري 

ف
ردي

  

  فاكتورهاي آزمايشي
وزن ماده خشك كل اندامهاي 

 بيولوژيك
  ميانگين

  )در هكتار كيلوگرم(عملكرد دانه 
 شاخص برداشت دانه

     آبياري 
a26/54 a2/3618  34/31  ميلمتر تبخير 60 1 a 

a03/48 b0/3341  34/31  ميلمتر تبخير 90 2 a 
b92/24 c2/1871  49/30 ميلمتر تبخير 120 3 a 
b91/21 c8/1676  62/26 ميلمتر تبخير 150 4 b 
     رقم 
a93/46 a17/2591  37/26  ركورد 1 b 
b38/118 a42/2662  52/33  ايروفلور 2 a 
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 .درصد بوده است  62/26با  ميلي متر تبخير150شه آبياري با تنبرداشت در تيمارها مشاهده مي شود بطوريكه كمترين شاخص برداشت مربوطه ب
 150و در  aميلي متر در گروه بندي  120ميلي متر و  90ميلي متر ،  60تنش آبياري  مربعات به روش دانكن بر رويهم چنين در بررسي ميانگين 

ي ميانگين مربعات ژنوتيپ ها بروش دانكن رقم ركورد و هيبريد در بررس. قرار گرفته است bدر گروه بندي  62/26ميلي متر تبخير با ميانگين 
بر اساس آزمون دانكن % 5قرار گرفتند و چون ميانگين ها مشابه نيستند از نظر آماري در سطح احتمال  aو  bدر گروه بندي  تيبايروفلور بتر

ميليمتر  90و  60ن شاخص برداشت مربوط به تيمار آبياري با توجه به اثرات متقابل ميانگين بيشتري). 2جدول . (اختالف معني داري دارند
درصد است با اعمال تنش خشكي كاهش شاخص برداشت در تيمارها مشاهده مي شود بطوريكه كمترين شاخص برداشت مربوطه به  34/31با

اخص برداشت بر اثر تنش خشكي در در مورد آفتابگردان ، كاهش ش. )3جدول (درصد بوده است 62/26با  ميلي متر تبخير150شآبياري با تن
تغيير معني داري را در ) 2007(گزارش شده است در حالي كه كرام و همكاران ) 1387(و كريمي كاخكي ) 2004(مطالعات سوريانو و همكاران 

  .شاخص برداشت مشاهده ننمودند
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Evaluation of effect of different irrigation levels on process total dry mater and 
harvesting index different sunflower genotypes  

Gh.khakizadeh1, S.A. asadian  
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2, Graduate student of. Islamic Azad univ.,Borojerd Branch 

Abstract 
In order to study of sunflower cultivars reaction to drought stress and to find suitable tolerance 
indices, This experiment was conducted in Agricultural and natural resources research center of 
Hamedan.  Two sunflower cultivars (Record and Euroflor) and four irrigation regimes(irrigation 
after 60,90,120 and 150 mm evaporation from the class A evaporation pan) were studied using a 
split plot design in RCBD with three replications, in which irrigation regimes and cultivars were 
randomized in main and sub plot respectively. The drought stress was affect on total dry matter, 

total dry mater, yield biological, seed yield and harvesting index, as under maximum stress Euroflor 
cultivar has minimum total dry mater and harvesting index but Record cultivar had maximum 
resistance under drought stress. In total dry matter graph the maximum total dry matter was in 
flowering level, and this reduce was maximum in up stress. Euroflor cultivar had a best seed yield 
in suitable level of wet condition but Record cultivar has maximum seed yield in drought stress. 
Keyword: Sunflower, different irrigation levels, total dry mater, harvesting index. 


