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 چكيده

، 1385در سال  جديد آفتابگردان در مرحله زايشي ش بازآوري هيبريدهايمنظور بررسي اثر كاهش تعداد دفعات آبياري بر شاخص برداشت و تال به
در قالب ) Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس  180و  120، 60آبياري پس از (هيبريد آفتابگردان در سه رژيم آبياري  9سه آزمايش جداگانه روي 

كاهش آبياري . اجرا گرديدپژوهشي موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرج  هاي كامل تصادفي با سه تكرار براي هر آزمايش در مزرعهطرح بلوك
هيبريدهاي مورد بررسي از نظر تالش بازآوري با هم . گرديد) p<0/01(و شاخص برداشت ) p<0/05(دار صفات تالش بازآوري باعث كاهش معني

اما در . دار شدآبياري و هيبريد بر اين صفت در سطح پنج درصد معنيداري در سطح احتمال يك درصد داشتند و بررسي اثرات متقابل تفاوت معني
به  A112×R82بيشترين عملكرد دانه در سطوح آبياري شاهد از هيبريد . دار نبودصفت شاخص برداشت اثر هيبريدها و همچنين اثرات متقابل معني

آبي به ترتيب با در سطح تنش شديد كم A75×R196متوسط و هيبريد  در سطح تنش  A148×R65 كيلوگرم در هكتار بدست آمد، هيبريد 3482ميزان 
  .كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد را بدست آوردند 643و  1394

  آبياري، تالش بازآوري، شاخص برداشت، هيبريد، آفتابگردان: كليديواژگان 
  
 

 مقدمه

گيرد، تنش غالب است و ممكن است در مراحل مختلف نمو گياه ر بر ميخشكي در مناطق غرب آسيا و حوزه مديترانه كه كشور ايران را نيز د
حتي زمانيكه يك گياه زراعي در محيطي با شرايط رطوبتي مطلوب . تواند متفاوت باشددر مناطق اقليمي مختلف الگوهاي تنش مي. رخ دهد
ه از روشهاي به زراعي اگرچه ممكن است شدت استفاد. دهدهاي موقت خشكي طي فصل رشد توليد آن را كاهش ميكند، دورهرشد مي

بنابراين انتخاب ژنوتيپهايي كه در چنين شرايطي از عملكرد مناسبي . صدمات را كاهش دهد اما گريز از آن در بعضي مواقع ممكن نيست
سال گذشته زراعت آفتابگردان از آنجايي كه در طول بيست ). 1383زارع و همكاران، (برخوردار باشد از اهميت قابل توجهي برخوردار است 

هاي خشكي به اراضي با محدوديت آب و ديم تمايل يافته است شناسايي و اصالح ارقام پر محصول و  پر روغن كه به دليل تحمل آن به تنش
ي كه در شرايط تنش بنابراين شناسايي هيبريدهاي. هاي خشكي تحمل داشته باشند سبب افزايش توليد آن در اين گونه اراضي خواهد شدبه تنش

  .باشداز تحمل و پايداري مطلوبي برخوردارند بسيار مهم مي
  

 هامواد و روش

جديد آفتابگردان در مرحله زايشي  برداشت و تالش بازآوري هيبريدهاي به منظور بررسي اثر كاهش تعداد دفعات آبياري بر شاخصآزمايشي 
شامل هيبريدهاي مختلف  تيمار 9اين تحقيق با . ح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا گرديدمؤسسه تحقيقات اصال پژوهشيدر مزرعه  1385در سال 

آزمايش اول در شرايط . آمد به اجرا دربراي هر آزمايش هاي كامل تصادفي با سه تكرار قالب طرح بلوك درسه آزمايش جداگانه در آفتابگردان 
از زمان كاشت تا پايان دوره  Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس  60ها بر اساس اجرا شد و زمان آبياري كليه كرت) عادي(آبياري مطلوب 
 180و  120هاي آزمايشي به ترتيب بر اساس اجرا گرديد و زمان آبياري كليه كرت آبيتنش كمآزمايش دوم و سوم در شرايط . رشد گياه بود
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، A 148×R65 ،A184×R30 ،A46×R73: مورد بررسي در اين آزمايش شاملهيبريدهاي . انجام شد Aميليمتر تبخير از تشتك تبخير كالس 
A148×R105 ،A75×R196 ،A168×R25 ،A112×R82 ،A74×R218 ،A2×R58.  

صورت ) 1981(در طول دوره رشد، يادداشت برداري هاي الزم از مراحل فنولوژيك گياه هر سه روز يك بار و بر اساس روش اشنايدر و ميلر 
براي ). 1381دانشيان و همكاران، (شود زآوري در گياه آفتابگردان از تقسيم كردن وزن طبق بر وزن خشك تك بوته حاصل ميتالش با. گرفت

نسبت عملكرد دانه به (و براي تعيين شاخص برداشت  طبق بر وزن خشك بوته استفاده شدبدست آوردن تالش بازآوري از تقسيم كردن وزن 
در مزرعه به  Aميزان تبخير، با نصب تشتك تبخير كالس . ، شش بوته كامل از هر كرت برداشت شد)ام رسيدنعملكرد بيولوژيك گياه در هنگ

عملكرد دانه از هر كرت پس از . شده و آبياري هر تيمار، پس از رسيدن ميزان تبخير به مقدار مورد نظر صورت گرفتگيري طور روزانه اندازه
صورت  SASمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزار آماري . ط كشت، از خطوط مياني انجـام گرفتحذف نيم متر از ابتدا و انتهاي خطو

  .پذيرفت
  
 يج و بحثانت

در سطح احتمال پنج درصد و شاخص برداشت در سطح احتمال يك درصد گرديد،  دار صفت تالش بازآوريباعث كاهش معني كاهش آبياري
 61ميليمتر تبخير باعث كاهش  180آبياري بعد از . آبي كاهش يافتدر سطح شديد كم% 55به % 63تالش بازآوري در شرايط نرمال رطوبتي از 

كاهش شاخص برداشت به علت كاهش آب ). 1نمودار (ير گرديدميليمتر تبخ 60درصدي شاخص برداشت در مقايسه با تيمار آبياري بعد از 
ها، از جمله در تحقيقات گيمنز كاهش شاخص برداشت در تعدادي از پژوهش. اساساً ناشي از تنظيم تعداد دانه با تغييرات كمتر در وزن دانه بود

  .ذكر شده است) 1990(و برمنر و پرستون ) 1986(و فررز 
و % 64با  A74×R218هيبريد . داري در سطح احتمال يك درصد داشتندز نظر تالش بازآوري با هم تفاوت معنيهيبريدهاي مورد بررسي ا

بررسي اثرات متقابل آبياري و هيبريد در ). 2نمودار (رتبه اول و آخر را از نظر اين صفت به خود اختصاص دادند % 54با  A168×R25هيبريد 
رتبه اول را كسب كرد و % 33/66با  A112×R82در شرايط نرمال آبياري هيبريد . دار شدعنيصفت تالش بازآوري در سطح پنج درصد م

  .آبي رسيددر شرايط تنش شديد كم%  33/42با  A168×R25كمترين ميزان به هيبريد 
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  يكل يريجه گينت
دن در برابر كم آبياري براي كشت در مناطقي از كشور كه گياه در و متحمل بوبا توجه به به طول دوره رشد نسبتاَ كوتاه  A2×R58هيبريد 

  .باشدطول فصل رشد با كمبود آب مواجه است، قابل توصيه مي
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Abstract 
In order to study of evaluation of effective limited irrigation in harvest index and productivity effort of 
sunflower new hybrids reproductive development stages duration, there individual experiments conducted 
on nine hybrids of sunflowers under three irrigation regime (irrigation after 60,120,180 mm evaporation 
from evaporation pan class A) in the form of randomized complete block design in research field of Karaj 
seedling and seed breeding agency in 2006. Limited irrigation traits author to decrease the harvest index 
(p<0.01) and productivity effort (p<0.05) in comparison with irrigation ideal trait. Given hybrids show 
significant difference in productivity effort (p<0.01) and interaction effect between irrigation and hybrid 
did affect on productivity effort (P<0.05). The highest yield was got from control trait A112×R82 as 3482 
kg.ha-1, A148×R65 under moderate stress and A75×R196 under severe water deficit stress as 1394 and 643 
kg.ha-1 showed that highest seed yield. 
Key words:, Irrigation, Productivity Effort ,HI, Hybrid, Sunflower 

 


