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عکسالعمل عملکرد آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.رقم آرماویرسکی به تاریخ و
تراکم کاشت در شرایط دیم قروه کردستان
Response of the Yield of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivar Armavirski to
Sowing Time and Plant Density in Rain Fed Conditions in Ghorveh Kordestan
حجتاهلل مظاهریلقب * ،سعیده صلواتی و راحله محمودی
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چکیده
زراعت آفتابگردان رقم آرماویرسکی که تاکنون هم در شرایط دیم و هم در رژیمهای مختلف آبیاری برتری خود را در مناطق
مختلف نشان داده ،در استان کردستان نیز رایج است .بهمنظور تعیین تاریخ و تراکم کاشت مناسب این رقم در منطقه ،اثر  6تاریخ
کاشت (عامل اصلی) در 63فروردین 03 ،و  03اردیبهشت و  3سطح تراکم (عامل فرعی) بهترتیب شامل  ،8 ،7/0 ،3/3 ،5/7 ،4/7و 03
بوته در مترمربع مطالعه شدند .آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار صورت
گرفت .با بررسی عملکرد دانه ،درصد روغن ،تعداد دانه در طبق ،وزن دانه در طبق ،وزن هزار دانه و درصد پوکی معلوم شد که اثر
متقابل دو فاکتور در وزن دانه در طبق و وزن هزار دانه موثر است .با تاخیر در تاریخ کاشت ،تعداد و وزن دانهدرطبق ،وزن هزار دانه و
عملکرد دانه بهطور معنی داری کاهش ،ولی درصد پوکی افزایش یافت .با کاهش تراکم بوته ،صفات وزن دانه در طبق ،وزن هزار دانه،
درصد پوکی و عملکرد دانه افزایش یافتند اما تعداد دانه در طبق کاهش یافت .با توجه به نتایج حاصله از این آزمایش و برای دستیابی
به عملکرد باال ،کاشت در  63فروردین و اعمال تراکم  4/7بوته در مترمربع در شرایط قروه کردستان و شرایط محیطی مشابه ،پیشنهاد
میشود .تکرار آزمایش در چند منطقه از استان کردستان و در چند سال قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :آفتابگردان ،تاریخ کاشت ،تراکم بوته ،شرایط دیم ،درصد روغن ،اجزای عملکرد دانه

 0و  .6دانشیار و کارشناس ارشدزراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات .دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .0کارشناسارشد زراعت و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تویسرکان
Email: hojat.mazahery@yahoo.co.uk
* :نویسنده مسوول
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نسبت به آفات و بیماریها ،موجب افت شدید در عملکرد دانه
و نهایتاً روغن میشود .تراکم کمتر از حد مطلوب نیز ،سبب
کاهش طبق در واحد سطح و افزایش علف هرز و خسارتی
وخسارت ناشی ار آنها ،از جمله عوامل عمده کاهش عملکرد
به شمار میرود .فرناندو 8و همکاران ()2002؛ حیدری ذوله و
همکاران ()2009؛ کایا و همکاران ( )2007و صدقی و
همکاران ( )2008طی تحقیقاتی نتیجه گرفتند که با اعمال
تراکم مطلوب برای ارقام مختلف گیاهان زراعی ،ضمن
استفاده بهینه از مواد غذایی ،رطوبت و نور ،میتوان با علف-
های هرز هم به آسانی مبارزه کرد .پورداد ) )0678و
عبدالرحمنی ( )0685نیز اظهار داشتند که فاصله خطوط
کاشت و فاصله بوتهها روی ردیف کاشت (تعداد بوته در
هکتار) از عوامل موثر بر عملکرد ،در کشت مکانیزه آفتابگردان
است .نامبردگان این نظر را که افزایش تعداد بوته در هکتار تا
حد معینی میتواند سبب افزایش عملکرد و فراتر از آن باعث
کاهش عملکرد شود ،امری بدیهی دانستند .زمان کاشت و
تراکم گیاهی نیز قطعا تحت تاثیر ذخیره آبی قرار میگیرد
(باروس و همکاران .)2004 ،در ایالت تگزاس آمریکا معلوم شد
که عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در تراکمهای 3-43
هزار بوته در هکتار مشابه است اما در تراکمهای کمتر از 63
هزار و باالتر از  033هزار بوته در هکتار ،عملکرد کاهش
مییابد (عبدالرحمنی .)0685 ،مظاهریلقب و مرادی )(2005
زمان کشت آبی آفتابگردان رقم آرماویرسکی در شرایط آب و
هوایی مریوان کردستان را  04اردیبهشت ماه با تراکم
 83333بوته در هکتار پیشنهاد کردند .آمار رسمی منتشر
شده توسط وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت
آفتابگردان روغنی طی سال زراعی  068 -0688در
کردستان را  083هکتار با  35تن عملکرد ( 64 /5کیلوگرم
در هکتار) اعالم نموده است .از این مقدار کشت آفتابگردان
دیم 33 ،هکتار به شهرستان قروه و منحصراَ به منطقه
دهگالن با  00تن عملکرد ( 653کیلوگرم در هکتار)
اختصاص دارد .انجام پژوهش روی آفتابگردان و به کارگیری
رقم مناسب و همچنین تعیین زمان و تراکم کاشت مناسب
آن ضروری بهنظر میرسد .لذا به منظور موفقیت در تولید و
عملکرد بیشتر آفتابگردان رقم آرماویرسکی در شرایط آب و
هوایی قروه کردستان ،آزمون تراکم و تاریخ کاشت مناسب و
موثر در شرایط دیم قروه کردستان به اجرا در آمد.

مقدمه
آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.گیاه یک ساله
از تیره مرکبیان ( Compositaeیا  )Asteraceaeبا داشتن
حدود  53–43درصد روغن با کیفیت مطلوب و سازگار با
شرایط مختلف آب و هوایی با داشتن تحمل نسبت به
خشکی ،قابلیت کشت تحت شرایط دیم و رژیمهای مختلف
آبیاری را دارد (رحیمزاده و نجفی میرک0688 ،؛
عبدالرحمنی0685 ،؛ افکاری2010 ،؛ صفاری0685 ،؛ آیکن،6
 2005و کنلی 4و بارتا .)2002 ،پتانسیل تولید آفتابگردان دیم
تحت شرایط مدیترانهای قویاً وابسته به آب قابل دسترس و
راندمان استفاده از آن توسط گیاه میباشد )کریمزاده و
همکاران 0680 ،و باروس 5و همکاران .)2004 ،حبوبات،
گندم ،برنج و ذرت بهعنوان غذاهای اصلی ،در زمره ذخایر
جهانی غذا قرار دارند ولی جایگاه دانههای روغنی بهعنوان
محصوالت تامین کننده چربی در مقام دوم اهمیت قرار دارد
(عبدالرحمنی .)0685 ،بهطور کلی ،عملکرد هر گیاه زراعی
عالوه بر ژنوتیپ گیاه تحت تاثیر شرایط آب و هوایی نیز قرار
میگیرد (میرشکاری و همکاران .)0683 ،از طرفی ،تراکم و
تاریخ کاشت با تاثیر بر ساختار کانوپی ،روی رشد و عملکرد
گیاهان از جمله آفتابگردان در شرایط دیم موثر میباشند
(النگ 3و ایزنر2001 ،؛ دایپن براک 7و همکاران 2001 ،و
باروس و همکاران .(2004 ،کاشت مناسب در مناطق مختلف،
ضمن تاثیر بر میزان رشد رویشی و زایشی گیاه ،باعث افزایش
بازدهی فتوسنتز ،انتقال مواد فتوسنتزی و ذخیره آنها در
دانهها شده و افزایش عملکرد را سبب میگردد (دانشیان و
همکاران .)0687 ،نامبردگان گزارش کردهاتد که با تاخیر در
کاشت ،به دالیل زیادی از جمله دمای باال در اوایل رشد،
کاهش زمان گلدهی ،سردی هوا و کاهش تابشهای
خورشیدی ،عملکرد دانه کاهش مییابد.
عالوه بر تعیین تاریخ مناسب کاشت ،با انتخاب تراکم
مناسب که خود متاثر از عوامل ژنوتیپی گیاه و عوامل محیطی
بوده و در وضعیت عملکرد موثر میباشد ،امکان استفاده بهینه
از عوامل محیطی و سطح پائین رقابت درون گونهای فراهم
میشود (دانشیان و همکاران .)0687 ،در تراکم باالتر از حد
مطلوب برای آفتابگردان ،عالوه بر هزینه بذر مصرفی ،امکان
سایهاندازی روی برگهای پایینی ،ایجاد ورس و حساسیت
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مرحله  4-3برگی و موقعی که بوتهها  03-05سانتیمتر
ارتفاع داشتند ،انجام پذیرفت ،علفهای هرز در طی سه
مرحله به ترتیب قبل از کاشت ،همزمان با عمل تنک کردن و
زمانی که ارتفاع گیاه به  53-33سانتیمتر رسید ،از طریق
وجین دستی کنترل شدند .جهت جلوگیری از خسارت کرم
طوقهبر (آگروتیس) در مرحله چهار برگی مبارزه به شیوه
طعمهپاشی ( 5لیتر آب 03 +کیلوگرم سبوس 053 +گرم سم
لیندین) صورت گرفت .صفات مورد بررسی در این تحقیق
شامل عملکرد دانه ،درصد روغن ،درصد پوکی دانه ،وزن هزار
دانه ،وزن دانه در طبق و تعداد دانه در طبق بود .در خصوص
تعداد دانه در طبق ،که بهوسیله دستگاه بذر شمار مورد
اندازهگیری قرار گرفت ،میانگین دانههای موجود در  03نمونه
تصادفی طبق بهعنوان تعداد دانه در طبق محاسبه و ثبت شد.
با توزین دانههای هر طبق بعد از پاک و بوجاری کردن ،به-
وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت  3/330گرم و احتساب
میانگین وزن کل دانه طبقهای برداشت شده بهعنوان وزن
دانه در طبق محاسبه و ثبت گردید .برای محاسبه وزن هزار
دانه ،از محصول دانه هر واحد آزمایش  5نمونه تصادفی 033
عددی دانه جدا و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی با دقت
 3/330گرم میانگین وزن نمونهها به عنوان وزن  033دانه در
نظر گرفته شد و سپس با عمل تناسببندی وزن هزار دانه
محاسبه گردید .درصد پوکی ،با شمارش تعداد دانههای پوک
در هر طبق پس از پاک و بوجاری کردن دانهها و با در نظر
گرفتن تعداد کل دانه در هر طبق ،یادداشتبرداری و ثبت
گردید .بهمنظور اندازهگیری درصد روغن ،نمونههای 033
گرمی از دانههای مربوط به هر واحد آزمایشی انتخاب و به
آزمایشگاه ارسال شد .استفاده از روش سوکسله و با به
کارگیری حالل آلی اتر-0-پترول در دمای جوش ،درصد
روغن محاسبه گردید .عملکرد دانه در هر واحد آزمایشی بر
حسب گرم اندازهگیری شد .این عملکرد بر حسب کیلوگرم
برای یک هکتار قابل محاسبه بود.
محاسبات آماری جهت تجزیه واریانس و همچنین
تعیین ضرایب همبستگی با استفاده از نرمافزار MSTAT-C
انجام شد .جهت مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای
دانکن استفاده گردید

مواد و روشها
این آزمایش در یکی از مزارع شهرستان قروه با عرض
جغرافیایی  65درجه ،طول جغرافیایی  43درجه و ارتفاع
 0 33متری از سطح دریا؛ دارای اقلیم نیمه خشک با
زمستانهای سرد ،تابستانهای معتدل و متوسط بارندگی
سالیانه  430/4میلیمتر (آمارنامه  63ساله هواشناسی کل
کشور ،)0686 ،اجرا شد .توزیع بارندگی در منطقه غیر یک-
نواخت و اکثر بارش در خارج از محدوده رشد گیاهان و در دو
فصل پاییز و زمستان روی میدهد .حداقل و حداکثر درجه
حرارت بهترتیب  3/7و  03/0درجه سانتیگراد است .خاک
مزرعه مورد آزمایش بر اساس نتایج تجزیه نمونه خاک که در
مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان صورت گرفت ،دارای بافت
رسی سیلتی با مشخصات مندرج در جدول  0بود.
آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
پایه بلوکهای کامل تصادفی  6تکراره با بررسی دو عامل
تاریخ کاشت ( )Aبهعنوان عامل اصلی در سه سطح
( 63=a1فروردین 03=a2 ،اردیبهشت و  03=a3اردیبهشت) و
تراکم بوته ( )Bبهعنوان عامل فرعی در شش سطح
( 5/7=b5 ،3/3=b4 ،7/0=b3 ،8=b2 ،03=b1و  4/7=b6بوته در
مترمربع) بر روی رقم آرماویرسکی در سال 0687به اجرا
درآمد .هرکرت شامل  5ردیف کشت  5متری بود .فاصله
کرتها از یکدیگر  3/5و فاصله ردیفها  3/3متر در نظر
گرفته شد .جهت حذف اثرات حاشیهای؛ در هر کرت فرعی
دو ردیف (ردیفهای کناری) بهعنوان حاشیه در نظر گرفته
شدند .در هنگام برداشت  3/5متر از ابتدا و انتهای ردیفهای
میانی نیز ،بهعنوان حاشیه حذف و سطحی معادل  7/0متر
مربع باقیمانده برداشت شد .بهمنظور تهیه بستری مناسب
برای کشت بذر ،بعد از عملیات شخم پاییزه ،شخم بهاره ،و
دیسکزنی نیز صورت گرفت .کرتبندی بهصورت جوی و
پشته انجام شد تا فواصل مورد نظر بین ردیفها نیز رعایت
گردد .گذشته از آن ،کاشت بذرها در روی پشتهها ،محل
مناسبی برای استقرار ریشه ها ایجاد کرد .قبل از کشت ،کلیه
بذرها به وسیله قارچکش کاربوکسین تیرام به نسبت دو در
هزار ضد عفونی شدند .کشت بذر بهصورت دستی و در عمق
 5-7سانتیمتری انجام گردید .عمل تنک کردن بوتهها در
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جدول  :0نتایج تجزیه نمونه خاک مزرعه آزمایشی
Table 1: Results from soil analysis in the experimental field
Available
potassium
)(ppm

خصوصیات خاک

پتاسیم قابل
جذب

Available
phosphorous
)(ppm

Total
Nitrogen
)(mg/Kg

فسفرقابل جذب

ازت کل

مقادیر

380

9.8

0.08

Soil
characteristics

Organic
carbon
%

)(mMos/cm

کربن
آلی

هدایت
الکتریکی

0.8

0.37

Electrical
conductivity

Saturate
%

مبزان
اشباع

Sand
%

Silt
%

شن

سیلت

رُس

41. 1

31.6

34

34.4

Loam %

تابعیت از وزن دانه در طبق (جدول  )5حاصل کرده است .اما
در اثر تاخیر در کاشت ،عالوه بر عدم استفاده گیاه از
فاکتورهای محیطی ،سبب روبرو شدن گیاه با شرایط نامساعد
محیطی ،درجه حرارت و تبخیر و تعرق باال و محدودیت رشد
گشته و در نتیجه تعداد دانه در طبق کاهش مییابد (دانشیان
و همکاران 0687 ،و میرشکاری و همکاران .)0683 ،این-
چنین کاهشی در تعداد دانه در طبق ،توسط دانشیان و
همکاران ( )0687نیز در منطقه کرج و در اثر تاریخ کاشت
دیر هنگام گزارش شد .در تاریخهای مناسب کشت ،گیاه می-
تواند حداکثر تعداد بذر در طبق را تولید نموده و نهایتاً
عملکرد مناسبی نیز داشته باشد .بهعبارتی ،در این وضعیت
گیاه از فاکتورهای محیطی مثل رطوبت ،درجه حرارت ،نور و
مواد غذایی ،حداکثر استفاده را بهعمل آورده ،دوران رویشی
گیاه بهطور طبیعی سپری میگردد .در چنین حالتی ،ضمن
اینکه حشرات گردهافشان نیز حداکثر فعالیت را دارند ،تلقیح
به خوبی انجام میگیرد.

نتایج و بحث
تعداد دانه در طبق

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
(جدول  )0نشان داد که در میان منابع تغییرات تنها تاثیر
تاریخ کاشت روی تعداد دانه در طبق در سطح احتمال %5
معنیدار شد .مقایسه میانگین برای بررسی وضعیت تفاوت در
بین تیمارها با توجه به جدول  6این موضوع را ثابت کرد که
تاریخ کاشت زود هنگام ( 63فروردین) در این آزمایش و در
منطقه قروه باالترین تاثیر را در افزایش تعداد دانه در طبق
( 5 5دانه) داشته است .کمترین تعداد دانه در طبق با 533
دانه ،در اثر کاشت دیر هنگام یعنی  03اردیبهشت ماه بود .در
واقع ،این موضوع بیانگر این است که  63فروردین زمان
مناسبی برای کشت این رقم در شرایط دیم نسبت به دو
تاریخ کشت دیگر میباشد و در این موقعیت زمانی مناسب،
گیاه از دامنه دمایی  63-08درجه سانتیگراد ،فاکتورهای
محیطی موثر در رشد و فعالیت خوب حشرات گردهافشان،
حداکثر استفاده را نموده و بیشترین عملکرد دانه را نیز به

جدول  :0تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات تحت بررسی آفتابگردان در تاریخها و تراکمهای مختلف کاشت
Table 2: Variance analysis (mean of squares) of studied traits in different sowing times and plant densities
seeds per
seed weight
1000-seed
Unfilled
Oil
Seed yield
cap
s.o.v
per
cap
)(gr
weight
)(gr
grain
%
percent
)(gr
df
تعداد بذر در
منابع تغییرات
وزن بذر در طبق
در صد روغن در صد پوکی وزن هزار دانه
عملکرد دانه
طبق
تکرار Replication
تاریخ کاشت Sowing date
اشتباه اصلی Main error
تراکم Density
تاریخ کاشت × تراکم
Sowing time*Density
اشتباه فرعی Secondary error
ضریب تغییرات
.% Coefficient variability

2
2
4
5

0.86 ns
49254.75
112.15
**3037.40

**105.21
1.33ns
6.12
4.77ns

0.05ns
**8.10
0.10
*3.14

0.25ns
**7.93
0.10
**2.65

0.01ns
**13.09
0.05
*0.97

155.16ns
*3862.88
293.88
702.40ns

10

670.33ns

4.67ns

1.13ns

*0.33

**0.78

606.48ns

30

435.49

5.78

0.55

0.10

0.11

354.42

4.54

6.02

2.48

1.65

2.29

3.24
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جدول  :6مقایسه اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی صفات مورد مطالعه
Table 3: Mean comparisons of the effects of different levels of sowing time and plant density on traits under study
Seed yield
)(gr
عملکرد دانه

Oil
percent
در صد روغن

Unfilled
grain percent
در صد پوکی

1000-seed
weight
)(gr
وزن هزار دانه

seed weight per
cap
) (grوزن بذر در
طبق

Number of
seed per cap
تعداد بذر در
طبق

 63فروردین

517.30 a

39.74 a

29.28 c

20.65 a

15.77 a

595.60 a

 03اردیبهشت

446.70 b

39.85 a

30.20 b

19.78 b

14.69 b

582.80 ab

 03اردیبهشت
Plant density/m2
تراکم بوته در متر مربع

415.10 c

40.26 a

30.63 a

19.34 b

14.09 c

566.30 b

19.48 bc
19.37 c
19.71 bc
19.83 b
20.36 a
20.78 a

14.48 b
14.63 b
14.57 b
14.78 b
15.38 a
15.09 a

594.78 a
588.44 a
572.22 a
575.88 a
583.22 a
574.77 a

Sowing date
تاریخ کشت
18 April
29 April
9 May

29.02 b
39.57 a
440.55 d
10
29.57 ab
40.25 a
455.83 bc
8
30.26 a
40.41 a
447.72 cd
7.1
6.6
29.95 ab
38.65 a
454.00 bc
5.7
30.47 a
40.20 a
467.67 b
4.7
30.56 a
40.61 a
492.35 a
حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها میباشند
Similar letters indicate no significant difference between averages

در تراکم پایین که کاهش رقابت درون گونهای وجود دارد و
شرایط محیطی مناسبتر ایجاد میشود ،مواد غذایی نسبتاً
کافی از اندامهای گیاه به دانهها انتقال مییابد که در نهایت
موجب افزایش وزن دانه در طبق نسبت به تراکمهای باالتر
میگردد .تاریخ کاشت زود هنگام نیز که طوالنی شدن دوره
رشد را بهدنبال دارد ،فرصت کافی برای دانه بندی مناسب را
فراهم کرده و این نیز به نوبه خود عامل موثری در افزایش
وزن دانه در طبق میگردد .مظاهریلقب و مرادی ()0684
نیز بیشترین وزن دانه در طبق را  73/63گرم در شرایط آبی
با الگوی کاشت  4/4بوته در مترمربع گزارش کردند .نادری
( )0678نیز با گرفتن نتایج مشابه ،چنین گزارش نمود که در
تراکمهای کم و متوسط از عوامل محیطی استفاده مطلوبتر
شده و رقابت درون گونهای حداقل میگردد و لذا وزن دانه در
طبق افزایش مییابد .با این وجود ،در تراکمهای باال ،عکس
این حالت اتفاق میافتد .دانشیان و همکاران ( )0687نیز بعد
از بررسی دو ساله آفتابگردان هیبرید جدید
 CMS-26*R-103تحت اثرات احتمالی تاریخ و تراکم کاشت،
از اثرات مستقل معنیدار در سطح  %0دو عامل فوق گزارش
دادند .با اینحال ،در آزمایش آنها اثر متقابل غیر معنیدار
بود .بر اساس جدول  ،5همبستگی وزن دانه در طبق با وزن
هزار دانه ،تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه مثبت و بسیار
معنی دار بود .همسویی و رابطه مثبت وزن دانه در طبق با
وزن هزار دانه میتواند حاکی از گرده افشانی به موقع و

مطالعات حیدری زوله و همکاران ( )2009و کافی
( )2003نیز معلوم کردند که تعداد دانه در طبق میتواند در
اثر تاخیر در تاریخ کاشت ،کاهش یابد .بر اساس جدول شماره
 0مشاهده میشود که تعداد دانه در طبق تفاوت معنیداری
در سطوح مختلف تراکم نشان نداد ،قلینژاد و همکاران
( )0687نیز طی آزمایشی به نتیجه مشابه دست یافتند اما
دانشیان و همکاران ( )0687دریافتند که تراکم بوته در کرج
و در شرایط آبیاری مزرعه ،روی تعداد دانه در طبق در سطح
 %0اثر معنیدار داشت .درصد روغن همبستگی قابل توجه با
سایر صفات نداشت .میتوان اظهار داشت که درصد روغن
رقم مورد مطالعه در شرایط دیم از پایداری خاصی برخوردار
است و تغییرات در تراکم و تاریخ کاشت نمیتواند بر آن تاثیر
گذار باشد.
وزن دانه در طبق
جدول  0نشان میدهد که اثرات تاریخ کاشت و اثر
متقابل تاریخ کاشت در تراکمهای مختلف بوته بر روی صفت
وزن دانه در طبق ،در سطح  %0و اثر تراکم بوته روی این
صفت در سطح  %5معنیدار بود .با بررسی جدول  4مشاهده
میشود که بیشترین وزن دانه در طبق به مقدار حدوداً
 03/37گرم در هر طبق و در اثر متقابل و توام تاریخ کاشت
اول و کمترین تراکم یعنی  4/7بوته در مترمربع به دست
میآید .احتماالً وقتی در شرایط تحت تنش خشکی (دیم) و
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مقدار آن مربوط به تاریخ کاشت اول بود .افزایش درصد پوکی
دانه در اثر تاخیر در تاریخ کاشت را میتوان به افزایش دمای
محیط و مواجه شدن دوران گلدهی و گرده افشانی گیاه با
درجه حرارت باال و تبخیر و تعرق زیاد نسبت داد .در چنین
حالتی فعالیت حشرات گرده افشان محدود شده و دانههای
گرده تحت شرایط دمای باالی محیط و رطوبت کم ،خشک
شده و از قدرت باروری آنها کاسته میشود .نتیجه فوق با
نتایج آزمایشهای دانشیان و همکاران ( )0687و میرشکاری
و همکاران ( )0683مطابقت دارد .طبق جدول  0اثر تراکم
بوته روی صفت پوکی دانه در سطح احتمال  %5معنیدار بود
که با توجه به جدول  4با کاهش تراکم ،صفت درصد پوکی
افزایش مییابد بهطوریکه ،بیشترین درصد پوکی مربوط به
تراکم  b6یعنی  4/7بوته در مترمربع بود.
افزایش درصد پوکی در تراکمهای کم ،این چنین
قابل توجیه است که در چنین تراکمهایی نقش باد در گرده
افشانی گلها کمتر میشود .با توجه به اینکه آفتابگردان
گیاهی دگرگشن است و گرده افشانی توسط حشرات گرده
افشان و درصدی نیز توسط باد صورت میگیرد ،در تراکمهای
باال و شرایط خاص ،نقش باد نیز قابل مالحظه است اما در
تراکمهای کم ،نقش باد در گرده افشانی کم میشود و در
نتیجه درصد پوکی باال میرود .سایر محققین نظیر
میرشکاری و همکاران ( )0683نیز نتایج مشابهی را گزارش
نمودند .افزایش درصد پوکی را میتوان به کاهش فعالیت در
منبع فتوسنتز نسبت داد که آن هم کاهش تولید مواد
آسیمیالنی را در پی خواهد داشت .لذا جنین بذر با کمبود
مواد اصلی مورد نیاز خود مواجه میگردد و در نتیجه کامل
نمیشود و جنین از بهره مندی ترکیبات آندویپرمی بذر
ساقط و بی بهره خواهد شد .اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم
بوته روی صفت درصد پوکی معنیدار نبود (جدول .)0

مناسب گلها و متعاقباً به دالیلی که ذکر شد ،دانه بندی
مناسبی در طبق صورت گرفته و بنابراین ،منجر به افزایش
تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه نیز بشود.
وزن هزاردانه
بر اساس جدول  0اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم
بوته بر روی صفت وزن هزار دانه معنیدار شد و جدول 4
نشانداد که بیشترین وزن هزار دانه به مقدار  00/54گرم در
اولین تاریخ کاشت ( 63فروردین) و کمترین تراکم ( 4/7بوته
در مترمربع) بهدست آمد .با تاخیر در تاریخ کاشت ،وزن هزار
دانه نیز کاهش یافت .علت این کاهش میتواند به برخورد
دوران رشد رویشی و زایشی با دماهای باالتر ،در اثر تاخیر در
کاشت نسبت داده شود .این نتیجه با نتایج آزمایش نادری
( )0678مطابقت دارد زیرا اینطور استنباط میشود که با
کاهش تراکم ،وزن هزار دانه بهدلیل کاهش رقابت درون
گونهای برای جذب عوامل محیطی و به خصوص نور افزایش
مییابد .احتماالً علت این میتواند باشد که در تراکمهای زیاد،
سایهاندازی برگهای باالتر در بوته ،سبب تبدیل شدن برگ-
های پایینتر به یک رقیب برای دانه جهت مصرف
کربوهیدراتها گشته که متعاقب آن کاهش وزن هزاردانه
صورت میگیرد .همچنین در تراکمهای زیاد ،در ناحیه ریشه
برای جذب آب و مواد غذایی ،رقابت بهوجود آمده و آب و
مواد غذایی کمتری در دسترس هر بوته قرار میگیرد و در
نتیجه رقابت ریشهها ،وزن هزار دانه در آفتابگردان کاهش
مییابد .وزن تقریبی هزاردانه در تراکمهای پایینتر حدود 00
گرم شد (جدول  )6و این افزایش احتماالً بهعلت افزایش
فاصله بین بوتهها و کاهش رقابت در استفاده از منابع طبیعی
برای رشد میباشد (رحیمزاده و نجفی میرک.)0688 ،
ارتباطات فوق با وزن هزاردانه ،حکایت از گردهافشانی توسط
حشرات در طول دوره زایشی و جریان عادی و طبیعی آب و
مواد غذایی محدود در شرایط تحت تنش خشکی به سمت
طبق دارد که در نهایت به دانهبندی نسبتاً مناسب بذرهای
تولیدی منجر میگردد.

درصد روغن

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0نشان میدهد که اثر
تاریخ کاشت و تراکم بوته و همچنین اثر متقابل دو عامل
تاریخ کاشت و تراکم بوته روی صفت درصد روغن معنیدار
نبود .این امر میتواند بیانگر این باشد که صفت درصد روغن
از صفات ژنتیکی وابسته به رقم مورد مطالعه است و کمتر
تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرد ،بنابراین در شرایط
تنش رطوبتی و بهعبارتی در شرایط دیم تحت تاثیر و
تغییرات قابل مالحظهای قرار نمیگیرد .سیروس مهر و
همکاران ( )0683نیز گزارش نمودند که درصد روغن تحت
تاثیر معنیدار تراکم بوته قرار نمیگیرد.

درصد پوکیدانه

جدول 0نشان داد اثر عامل تاریخ کاشت روی صفت
درصد پوکی دانه در سطح احتمال  %0معنیدار است .با
بررسی جدول  6مشاهده میشود که با تاخیر در تاریخ
کاشت ،درصد پوکی دانه افزایش مییابد بهطوریکه ،بیش-
ترین درصد پوکی مربوط به تاریخ کاشت سوم و کمترین
38
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حداکثر است ،گیاه به شاخص سطح برگ مطلوب خود نمی-
رسد و از عوامل محیطی حداکثر استفاده را ننموده و در
نتیجه ،عملکرد کاهش مییابد .نتایج آزمایشهاس مختلف
انجام شده توسط آلسی 00و همکاران ( ،)1997ژییائو 06و
همکاران ( ،)2006و نادری ( )0678نیز موید این واقعیت می-
باشند .استفاده از تراکمهای باال نیز تنها در شرایط مطلوب
میتواند مفید باشد .در اینگونه شرایط ،با افزایش تراکم،
عملکرد دانه در واحد سطح به دلیل افزایش تعداد بوته می-
تواند افزایش یابد (قلینژاد و همکاران .)0687 ،در آزمایش
حاضر ،افزایش در صفات تعداد دانه در طبق ،وزن دانه در
طبق و وزن هزاردانه و همچنین کاهش درصد پوکی دانهها
روی افزایش عملکرد در این رقم آفتابگردان موثر بودند .بر
اساس جدول  ،5اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته نیز بر
عملکرد دانه بدون تاثیر میباشد .عملکرد آفتابگردان در سال
 0675در مزارع دیم در این منطقه  480کیلوگرم در هکتار
گزارش شد ،شریعتی ( .)0675مظاهریلقب و همکاران
( )0688نیز گزارش عملکرد آفتابگردان رقم آرماویرسکی در
شرایط یدون آبیاری (دیم) منطقه دهگالن در شهرستان قروه
را  45کیلو گرم در هکتار ارائه دادند .در تحقیق دیگری
ثابت شد که عملکرد و اجزای آن بهصورت مثبتی بهوسیله
آبیاری و با تاریخ کاشت زود هنگام تحت تاثیر قرار میگیرد
فالگال 04و همکاران (.)2002

میرشکاری و همکاران ( )0683نتیجه گرفتند که تراکم بوته
در مزرعه آفتابگردان ،درصد روغن را طوری متاثر ساخت که
با کاهش تراکم ،درصد روغن نیز کاهش پیدا کرد.
عملکرد دانه

طبق جدول  0هم عامل تاریخ کاشت و هم عامل
تراکم ،روی عملکرد دانه در سطح احتمال  %0اثر معنیداری
داشتند .بر اساس جدول  6بیشترین محصول مربوط به
تاریخ کاشت اول بود .با توجه به اینکه فرصت مناسب جهت
رشد کافی گیاه و استفاده بهینه از عوامل محیطی وجود دارد
و دوران گلدهی و گرده افشانی با دماهای باالی تیر ماه مواجه
نمیگردد ،دستیابی به عملکرد باالتر دور از انتظار نیست .در
کشتهای تاخیری بهدلیل باال رفتن دمای محیط ،فرصت
مناسب جهت تکمیل مراحل رشد فنولوژیک آفتابگردان وجود
ندارد و دوره رشد گیاه تا حدی کوتاه گشته و دوران گلدهی و
گرده افشانی با شرایط نا مساعد محیطی مواجه میگردد که
در نتیجه ،عملکرد دانه کاهش مییابد .مشابه همین نتیجه را
میرشکاری و همکاران ( )0683و آندریا و همکاران ()1995
گزارش نمودند .با توجه به اینکه ،مطالعه حاضر در شرایط
دیم صورت گرفته است ،میتوان تنش خشکی را نیز در
کاهش عملکرد با تاخیر در تاریخ کاشت دخیل دانست.
برودان 03و ایگلی ( )2003نیز نشان دادند که در سویا
تنش کوتاه مدت آب درطول دوره گلدهی و تشکیل نیام
موجب کاهش تعداد دانه در واحد سطح و در نتیجه کاهش
عملکرد میگردد .عالوه براین ،خشکی از طریق اثر بر روی
ظرفیتهای بیوشیمیایی در جذب کربن میتواند بر عملکرد
تاثیر بگذارد .پری 00و همکاران ( )2002و باروس و همکاران
( )2004نیز زمان کاشت آفتابگردان در شرایط دیم را کشت
زود هنگام توصیه کردند .این زمان کشت ،افزایش تعداد بذر
در واحد سطح را بهدنبال داشت که در نهایت ،عملکرد گیاه
باالتر رفت.
در این پژوهش ،با کاهش تراکم بوته ،میانگین
عملکرد افزایش یافت بهطوریکه ،بیشترین عملکرد مربوط
به تراکم  b6با عملکردی معادل  4 0گرم در هر کرت
آزمایشی بود (جدول  .)6علت باال بودن عملکرد در تراکمهای
کم این میتواند باشد که وقتی در این تراکم ،گیاه به شاخص
سطح برگ مطلوب میرسد ،از عوامل محیطی استفاده بهینه
مینماید اما در تراکمهای باال ،زمانیکه تابش نور خورشید در

همبستگیها

ضرایب همبستگی در جدول  5نشان میدهند که
تعداد دانه در طبق با وزن دانه در طبق ،وزن هزار دانه و
عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیدار ،اما با درصد پوکی
دانه همبستگی منفی و معنیداری داشت .این همسویی در
افزایش اجزای عملکرد ،ضمن اینکه از گرده افشانی مناسب
گلها حکایت دارد ،نشاندهنده سالم بودن دانههای رسیده،
کیفیت خوب بذور تولیدی ،دانهبندی مناسب بذرها و تشکیل
دانههای پوک نسبتاً پایین میباشد .درصد روغن همبستگی
قابل توجهی با سایر صفات نداشت .میتوان چنین اظهار
داشت که درصد روغن رقم مورد مطالعه در شرایط دیم از
پایداری خاصی برخوردار است و تغییرات در سایر صفات روی
آن نمیتواند تاثیر گذار باشد (جدول .)5

12. Alessi et al.
13. Xiao et al.
14. Flagella et al.

10. Brevedan and Egli
11. Parry et al.
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جدول  :5ضرایب همبستگی ساده بین صفات تحت بررسی در آفتابگردان
Table 5: Correlation coefficients among traits under study in sunflower
Correlation
5
4
3
2
1
همبستگی
1
2
3
4
5
6

Seed number per cap
تعداد بذر درطبق
Seed weight per cap
وزن بذر در طبق
1000 seeds-weight
وزن هزار دانه
Unfilled seed percent
درصد دانههای پوک
Oil percent
درصد دانه های پوک
Seed yield
عملکرد دانه

6

1
**0.434

1

0.144 ns

**0.673

1

** -0.472

-0.157 ns

-0.096 ns

1

0.027 ns

-0.007 ns

-0.030 ns

-0.025 ns

1

**0.351

** 0.774

** 0.729

* -0.309

0.021ns

* و ** بهترتیب وجود همبستگی در سطح  %5و %0

1

 =nsعدم وجود همبستگی بین صفات

* and **: indicating the presence of correlations at the levels of 5% and 1% respectively
ns: indicates non-significant correlation

همبستگی قوی صفت وزن دانه در طبق با عملکرد
دانه مثبت و بسیار معنیدار بود .همسویی و رابطه مثبت این
صفت با وزن هزاردانه میتواند حاکی از گردهافشانی بهموقع و
مناسب گلها و متعاقباً به دالیلی که ذکر شد دانه بندی
مناسب صورت گرفته در طبق باشد که منجر به افزایش تعداد
دانه در طبق و عملکرد دانه نیز شده است .وزن هزاردانه نیز
همبستگی قوی ،مثبت و بسیار معنیداری در سطح  %0با
عملکرد دانه ،و وزن دانه در طبق داشت (جدول  .)5این
همبستگی حکایت از گردهافشانی توسط حشرات در طول
دوره زایشی و جریان عادی و طبیعی آب و مواد غذایی
محدود در شرایط تحت تنش خشکی به سمت طبق دارد که
در نهایت به دانهبندی نسبتاً مناسب بذرهای تولیدی منجر
میگردد .وزن هزار دانه هیچگونه همبستگی منفی و معنی
داری با سایر صفات مورد مطالعه نداشت (جدول  .)3این
جدول حاکی از رابطه معنیدار و منفی درصد پوکی با
عملکرد دانه و تعداد دانه در طبق نیز میباشد (جدول .)5
عالوه بر این ،نتایج جدول فوق نشان میدهد که همبستگی
عملکرد دانه با تعداد دانه در طبق ،وزن کل دانه در طبق و
وزن هزاردانه مثبت و بسیار معنیدار اما با صفت درصد پوکی
دانه در سطح احتمال  %5معنیدار و منفی میباشد .نتیجه
اخیر با نتایج قلینژاد و همکاران ( )0687نیز مطابقت دارد.

نتیجه گیری نهایی
همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد ،با توجه
به گروه بندی میانگینهای حاصل از اثرات متقابل بین دو
فاکتور مورد مطالعه که تیمار  a1b6در گروه اول ) ،(Aو
باالترین میانگینهای حاصل از اثر تاریخ کاشت نیز به جزء
درصد روغن مربوط به تاریخ کاشت اول یعنی  63فروردین
بود (جدول  )6و از طرفی هم تراکم  b6یعنی  4/7بوته در
هکتار ،اثر قابل توجهی بر عملکرد و سایر اجزای عملکرد
داشت بهطوریکه ،میانگین عملکرد دانه در گروه اول یعنی
) (aقرار گرفت (جدول  .)4بنابراین ،باالترین عملکرد را می-
توان مربوط به تاریخ کاشت اول ( 63فروردین) و تراکم بوته
 4/7بوته در مترمربع دانست .این تیمار در شرایط آب و
هوایی منطقه قروه در استان کردستان و شرایط محیطی
مشابه برای کشت رقم آرماویرسکی در شرایط دیم قابل
توصیه است ،هر چند توصیه اکید بر این است که آزمایش در
طی چند سال و در چند ایستگاه تحقیقاتی ،تکرار گردد.
سپاسگزاری
از حمایتهای مسولین و همکاران دانشکده کشاورزی
در دانشگاه بوعلی سینا تشکر میشود .از زحمات آقای دکتر
حمزه مظاهریلقب بهخاطر ویراستاری انگلیسی نیز تشکر و
قدردانی میشود.
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Response of the Yield of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivar Armavirski to
Sowing Time and Plant Density in Rain Fed Conditions in Ghorveh Kordestan
Mazahery-Laghab1*, H., Salvati2, S. and Mahmoudi, R3.
Abstract
The cultivation of sunflower cultivar Armavirsky which has shown advantages under both rain fed and various
irrigation system conditions in different areas, is also common in the Kurdestan province. In order to determine the
sowing time and appropriate plant density of this cultivar in the region, the effects of three sowing times on 18th April,
29th April, and 9th May, and 6 density levels 10, 8, 7.1, 6.6 , 5.7 and 4.7 plant/m2 respectively. The experiment was
carried out as split plots in a randomized block design with three replicas. By analyzing the seed yield, oil percentage,
number of seeds per cap, 1000-seed weight and the percentage of unfilled grains, it was found that with a delay in the
sowing time the number and weight of seeds per cap, 1000 seed weight and seed yield decreased significantly but the
percentage of unfilled grains increased. Although by decrease in plant density the traits related to the weight of grain
per cap, 1000 seed weight, unfilled grains percentage and seed yield were increased, the number of grains per cap was
decreased. Based on the findings of this experiment and in order to achieve the highest yield, the sowing time of 18th
April and the plant density of 4.7 plants per square meter in the Ghorveh region of Kurdistan and other regions with
similar ecological conditions are recommended .
Keywords: Sunflower, Sowing time, plant density, Oil percent, Dry farming; Seed yield components
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