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  سوپر جاذب پليمربررسي صفات زايشي و عملكرد آفتابگردان تحت سطوح مختلف آبياري و 
 

 *محسن رشدي

 واحد  خوی،  گروه  زراعت و  اصالح  نباتات، خوی،  ايران  دانشگاه  آزاد  اسالمي،

 21/1/93تاريخ پذيرش :         19/9/92تاريخ دريافت :   

 

 چكيده

به من ور بررسي اثرات مصرف سوپر جاتب بر صفات زایشي و عملکرد آفتابگردان روغني تحت شرایط آبیاري 

در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي شهرستان خوي به  4252و  4255متفاوت، آزمایشي طي سال هاي 

انجام گرفت. آبیاري به عنوان  تکرار 2صورت طرح کرت هاي یک بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 

و سوپر جاتب به  Aمیلي متر تبخیر از تشت تبخیر کالس  415و  451، 85عامل اصلي در سه سطح آبیاري پس از 

کیلوگرم در هکتار در ن ر گرفته شدند. نتایج  255و  955، 455عنوان عامل فرعي در چهار سطح عدم مصرف، 

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که آبیاري بر اجزاي عملکرد و عملکرد تأثیر معني داري داشت. در تمام صفات مورد 

رتر بود و از لحاظ قطر طبق، شاخص برداشت و عملکرد روغن به ترتیب میلي متر تبخیر ب 85بررسي، آبیاري پس از 

گرم در متر مربع در گروه اول آماري قرار گرفت. با توجه به معني دار بودن  985درصد و  9/11سانتي متر،  1/94با 

ذکور در مقادیر اثر متقابل دو عامل بر تعداد دانه در طبق، وزن صد دانه و عملکرد دانه، باالترین میزان صفات م

میلي متر تبخیر( حاصل گردید. اعمال تنش خشکي و  85مختلف سوپر جاتب در سطح اول آبیاري )آبیاري پس از 

 255و  955افزایش فاصله آبیاري ها باعث کاهش صفات مذکور گردید، ولي تحت شرایط تنش رطوبتي مصرف 

رد گردید و این مواد توانستند با حفظ و نگهداري کیلوگرم سوپر جاتب مانع از افت شدید عملکرد و اجزاي عملک

 رطوبت خاک و بهره مندي مناسب از آن تحت شرایط تنش رطوبتي مؤثر واقع گردند. 

 

 آبیاري  ،عملکرد ، سوپر جاتب، آفتابگردان، صفات زایشي کلمات کليدي:

                                           
 (roshdi1349@yahoo.com) نگارنده مسئول *

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

  2931زمستان ، ۴، شماره 5جلد 

 

 هب زراعی   ژپوهش اهیمجله              
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 مقدمه

تنش خشکي یکي از مهم ترین مشکالت تولید 

گیاهان زراعي در مناطق خشک و نیمه خشک 

باشد. با کاربرد برخي مواد  جهان ن یر ایران مي

افزودني ن یر پلیمرهاي سوپر جاتب، مي توان از 

بارندگي هاي پراکنده و سایر منابع محدود آب در 

حفظ و تخیره آب در خاک استفاده نمود و با  امر

توانند  بهبود شرایط فیزیکي خاک، چنین موادي مي

مانع از تنش هاي رطوبتي در مناطق خشک و نیمه 

 (.4258خشک گردند )کریمي 

آفتابگردان یکي از مهم ترین گیاهان دانه روغني 

یکساله است که به دلیل ویژگي هاي برتر از جمله 

رایط متنوع محیطي، امکان کشت قابلیت تحمل ش

آن را در مناطق مختلف فراهم کرده است. بنابراین 

شناخت خصوصیات مربوط به رشد و عملکرد و 

همچنین سازگاري این گیاه زراعي، به خصوص در 

رابطه با تنش خشکي مي تواند در گسترش سطح 

زیر کشت و افزایش عملکرد آن تأثیر عمده اي 

 (.4282همکاران، داشته باشد )آلیاري و 

Togla & Lokman (2003)  ،نیز اظهار داشتند

تنش رطوبتي در دوره تشکیل دانه و پرشدن در 

مقایسه با آبیاري کامل کاهش عملکرد را به دنبال 

دارد، اما این کاهش نسبت به افت عملکرد ناشي از 

تنش رطوبتي در دوره گلدهي، بسیار کمتر است. 

Goksoy et al (2004)  طي آزمایشي، اثر آبیاري را

طي سه مرحله تشکیل طبق، گلدهي و تشکیل 

دانه آفتابگردان بررسي نموده و مشاهده کردند که 

بیشترین عملکرد دانه در آبیاري کامل طي هر سه 

 مرحله مذکور به دست آمد.

 De Rodriguez et al (2002)  در مطالعه اي

گزارش دادند که میزان تجمع ماده خشک در گیاه 

آفتابگردان وابسته به ژنوتیپ و شدت تنش خشکي 

( 4252متغییر مي باشد. اله دادي و همکاران )

اظهار داشتند تنش کمبود آب با تأثیر منفي بر 

روي وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک باعث 

بگردان روغني کاهش عملکرد دانه هیبریدهاي آفتا

گردید. تنش خشکي، نامن م بودن آبیاري و یا 

نامرتب بودن بارندگي در منطقه درصد اسیدهاي 

چرب اشباع را افزایش داده و برعکس فراواني آب 

آبیاري یا مناسب بودن بارندگي ها در منطقه درصد 

 اسیدهاي چرب غیر اشباع را باال مي برد

  Stone et al (2001)(.4282)آلیاري و همکاران ،

در آزمایش مشابه دیگري دریافتند که با افزایش 

دما و بروز تنش خشکي، میزان و درصد روغن دانه 

درصد( به  19تا  15آفتابگردان، از حد معمولي )

درصد کاهش یافت. پلیمرهاي سوپر جاتب با  91

افزایش نگهداري آب در خاک و یا کنترل آب 

ط محیطي تخیره اي قابل دسترس گیاه در شرای

 خشک، رشد و استقرار گیاهچه را بهبود مي بخشد
(Akhtar et al., 2004.)  

( به این نتیجه رسیدند 4258کریمي و همکاران )

 که افزودن این ماده به خاک رسي و لومي شني 

درصد وزني از ماده  2/5و  9/5، 4/5، 1/5)کاربرد 

ایگیتا( عالوه بر افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت 

شدن فاصله آبیاري ها و باال  ستفاده و طوالني قابل ا

رفتن میزان جذب عناصر فسفر، نیتروژن و پتاسیم 

باعث به تأخیر افتادن زمان وقوع پژمردگي دائم 

درصد و زمان وقوع پژمردگي موقت  84تا  15بین 

درصد گردید.  955تا  415آفتابگردان بین 

Jahnson & Pipper (2008)  ،مشاهده نمودند

رد سوپر جاتب پلي اکریل آمید باعث افزایش کارب

وزن خشک اندام هاي هوایي، تولید میوه و سفتي 

بافت تحت شرایط تنش گردید و عملکرد میوه ها 

افزایش معني داري پیدا نمود. با توجه به 

خصوصیات مثبت و مؤثر پلیمرهاي سوپر جاتب، 

در همین راستا آزمایش حاضر با اهدافي از قبیل 

ترین رژیم آبیاري براي آفتابگردان روغني تعیین به

و  Aبر اساس میزان تبخیر از تشت تبخیر کالس 

بررسي اثرات مصرف سوپر جاتب تحت شرایط 
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خشکي بر خصوصیات زایشي و عملکرد این گیاه 

 اجرا گردید.
 

 مواد و روش ها

در مرکز  4252و  4255این تحقیق طي سال هاي 

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي شهرستان 

کیلومتري شمال  9خوي اجرا شد. این مرکز در 

 28درجه و  25این شهرستان با عرض جغرافیایي 

 41درجه و  11دقیقه شمالي و طول جغرافیایي 

دقیقه شرقي واقع شده است. آزمایش به صورت 

ک بار خرد شده در قالب طرح کرت هاي ی

هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گردید.  بلوک

عامل اصلي آبیاري شامل سه سطح آبیاري پس از 

میلي متر تبخیر از تشت تبخیر  415و  451، 85

و عامل فرعي مقادیر مختلف سوپر جاتب  Aکالس 

Tarawat A 200  ،255و  955، 455شامل صفر 

ادیر سوپر جاتب تعیین کیلوگرم در هکتار بود. مق

 41-95شده بر حسب مساحت هر کرت در عمق 

سانتي متري شیارهایي بین ردیف هاي کاشت قرار 

 1ردیف کاشت  1گرفتند. هر واحد آزمایشي داراي 

سانتي متر و فاصله بوته ها روي  55متري با فاصله 

سانتي متر بود )تراکم بوته  45ردیف برابر با 

زار بوته در هکتار بود(. البته ه 22انتخابي برابر با 

متر و کرت هاي  1بین تکرارهاي آزمایشي 

ردیف نکاشت براي جلوگیري از عدم  2آزمایشي 

تداخل تیمارها در ن ر گرفته شد. رقم آفتابگردان 

 روغني مورد استفاده در این آزمایش آلستار بود.

 کودهاي مورد نیاز مطابق نتایج آزمون خاک محل 

ع اوره، سوپر فسفات تریپل و آزمایش از منب

سولفات پتاسیم تأمین گردیده و به خاک مزرعه 

اضافه گردید. جهت تأمین عناصر ریزمغذي مورد 

نیاز گیاه طي فصل رشد، یک بار محلول پاشي این 

برگي انجام گرفت. بعد از  41عناصر در مرحله 

کاشت، آبیاري مزرعه طي دو نوبت به صورت 

رهاي آزمایشي و به مشترک براي تمامي تیما

من ور سبز شدن یکنواخت مزرعه انجام گرفته و 

 بعد از آن بر اساس سطوح عامل آبیاري 

میلي متر تبخیر  415و  451، 85)آبیاري پس از 

 ( صورت گرفت.Aاز تشت تبخیر کالس 

براي تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد )تعداد دانه 

، در طبق، تعداد طبق در بوته و وزن صد دانه(

بوته مورد ن ر در هر کرت بعد از  49هاي  طبق

مرحله گرده افشاني کامل جهت محاف ت از حمله 

پرندگان به خصوص گنجشک با پارچه هاي توري 

پوشانده شده و در مرحله رسیدگي فیزیولوژیک با 

اي شدن پشت طبق و  مشاهده عالئم مربوطه )قهوه

 براکته هاي حاشیه اي آن( برداشت گردید.

ز تعیین قطر طبق و شمارش دانه هاي پر و بعد ا

پوک وزن دانه ها بعد از خشک کردن با رطوبت 

درصد تعیین گردید. براي تعیین درصد روغن  41

دانه ها از دستگاه سوکسله در آزمایشگاه استفاده 

گردید. عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 

تیمارهاي آزمایشي به ترتیب با تعیین وزن کل 

هوایي و نسبت عملکرد اقتصادي به اندام هاي 

عملکرد بیولوژیک مشخص شد. بعد از جمع آوري 

داده ها و نمونه هاي مورد ن ر، تجزیه واریانس 

 MSTATCمرکب داده ها با استفاده از نرم افزار 

 صورت گرفت.
 

 نتايج و بحث

قطر طبق آفتابگردان از جمله صفاتي است که به 

شدت تحت تأثیر میزان دسترسي این گیاه به 

رطوبت طي مرحله ظهور گل آتین و گرده افشاني 

دارد. در واقع در این فاصله زماني تأمین آب مورد 

نیاز گیاه مي تواند منجر به تولید طبق هاي بزرگ 

با تعداد زیاد دانه در آنها گردد. نتایج حاصل از  تر

دو سال آزمایش حاکي از تأثیر معني دار سطوح 

مختلف آبیاري و سوپر جاتب به ترتیب در سطح 

احتمال یک و پنج درصد بر قطر طبق آفتابگردان 

(. آبیاري مزرعه آفتابگردان با فاصله 4دارد )جدول 

ق هایي با میلي متر تبخیر منجر به تولید طب 85
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سانتي متر گردید و با کاهش مصرف  21/94قطر 

 15/41آب و اعمال تنش رطوبتي، قطر طبق به 

میلي متر  415سانتي متر در سطح آبیاري پس از 

(. اعمال تنش خشکي در 9تبخیر رسید )جدول 

سطح سوم آبیاري باعث کاهش دسترسي گل آتین 

به رطوبت کافي و عدم توسعه کامل طبق هاي 

ابگردان گردید. الزم به توضیح است در منابع آفت

متعدد به تأثیر منفي تنش خشکي در مرحله 

 گلدهي بر اندازه گل آتین )طبق( نیز اشاره 

 ؛4282شده است )آلیاري و همکاران، 
 Chementi et al.,2002.) 

مقایسه میانگین سطوح مختلف سوپر جاتب از 

 و 955لحاظ قطر طبق حاکي از برتري مقادیر 

کیلوگرم در هکتار سوپر جاتب نسبت به سایر  255

 455سطوح این عامل بود. در ضمن مصرف 

کیلوگرم در هکتار سوپر جاتب حداقل قطر طبق را 

(. 9سانتي متر نشان داد )جدول  9/48به میزان 

البته اختالف بین سطوح سوپر جاتب از لحاظ قطر 

 طبق بیش از حد چشمگیر نبود.

به عنوان یکي از اجزاي عملکرد تعداد دانه در طبق 

آفتابگردان تحت تأثیر شرایط محیطي حاکم بر 

رشد و نمو گیاه طي دوره باز شدن طبق تا گرده 

افشاني کامل آن قرار مي گیرد. بررسي منابع 

متعدد علمي نشان دهنده حساسیت شدید 

آفتابگردان طي مرحله گرده افشاني به تنش 

ارد. به خشکي و محدودیت دسترسي به آب د

طوري که تنش کم آبي در خالل مراحل گلدهي 

تا رسیدگي گیاه )به دلیل کاهش تعداد دانه در 

 طبق، ریزش گلچه ها و الغر شدن 

 دانه ها( بیش از سایر مراحل زندگي، تأثیر 

 منفي بر عملکرد آفتابگردان مي گذارد
(Chementi et al., 2002 ؛Togla & Lokman, 2003.)  

تعداد دانه در طبق نیز همچون اکثر صفات مورد 

بررسي، تحت تأثیر معني دار آبیاري و اثر متقابل 

آبیاري و سوپر جاتب در سطح احتمال یک درصد 

قرار گرفت و علیرغم نتایج مربوط به سایر صفات 

آزمایشي بین سطوح مختلف سوپر جاتب از لحاظ 

 آماري اختالف معني داري مشاهده نگردید 

(. طبق نتایج مقایسه میانگین ها در 4ول )جد

سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن، حداکثر 

 85تعداد دانه در طبق در سطح آبیاري پس از 

دانه و حداقل آن در  4415میلي متر تبخیر با 

دانه  511میلي متر تبخیر با  415آبیاري پس از 

(. با توجه به اینکه قطر طبق 9حاصل شد )جدول 

داد دانه در طبق داراي ارتباط مستقیم و با تع

مثبت مي باشد و دسترسي کافي به رطوبت 

مناسب طي مرحله گرده افشاني باعث افزایش 

درصد تلقیح گل ها و در نهایت تعداد دانه در طبق 

گردد، به ن ر مي رسد تأمین آب مورد نیاز  مي

میلي متر  85آفتابگردان بر اساس آبیاري  پس از 

 به تولید حداکثر دانه در طبق گردید. تبخیر منجر

عدم وجود اختالف معني دار بین مقادیر مختلف 

سوپر جاتب از لحاظ تعداد دانه در طبق حاکي از 

 تأثیر مشابه مصرف و عدم مصرف این ماده بر

(. مقایسه 9این صفت آزمایشي دارد )جدول 

میانگین هاي اثر متقابل دو عامل حاکي از برتري 

 85سوپر جاتب با آبیاري پس از سطوح مختلف 

میلي متر تبخیر نسبت به سایر تیمارهاي آزمایشي 

دارد، به طوري که حداکثر تعداد دانه در طبق با 

 میلي متر 85دانه، در سطح آبیاري پس از  4451

 و عدم مصرف سوپر جاتب مشاهده گردید 

(. شاید این مسأله داللت بر تأثیر شدید 2)جدول 

سي آفتابگردان به رطوبت نسبت مصرف آب و دستر

به مصرف سوپر جاتب دارد که علیرغم عدم مصرف 

سوپر جاتب هم حداکثر تعداد دانه در طبق در آن 

 تیمار مشاهده گردید. 

حاکي از تولید حداقل تعداد  1داده هاي جدول 

دانه در طبق در تیمارهاي مربوط به سطح آبیاري 

وري که میلي متر تبخیر دارد. به ط 415پس از 

دانه در طبق در این سطح  541کمترین تعداد با 

آبیاري با عدم مصرف سوپر جاتب مشاهده گردید. 
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کیلوگرم در هکتار سوپر  955البته با مصرف 

جاتب، تعداد دانه در طبق تا حدودي بهبود یافته و 

دانه ارتقاء یافت. این موضوع نشان مي دهد  855به 

، مصرف که در تیمارهاي تحت تنش رطوبتي

متعادل سوپر جاتب مي تواند با حفظ و نگهداري 

آب و استفاده بهینه از آن باعث بهبود صفات 

آزمایشي بخصوص اجزاي عملکردي مانند تعداد 

 دانه در طبق گردد.

در آفتابگردان به عنوان یکي از گیاهان با رشد 

محدود، وزن نهایي دانه طي دوره تشکیل دانه تا 

عیین مي گردد، لذا شرایط رسیدگي فیزیولوژیک ت

محیطي حاکم بر دوره پر شدن دانه از طریق تأثیر 

تواند عملکرد نهایي دانه  بر متوسط وزن دانه ها مي

را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا که وزن صد دانه نیز به 

عنوان یکي از اجزاي عملکرد آفتابگردان مي باشد. 

صد  مشابه نتایج مربوط به تعداد دانه در طبق، وزن

دانه نیز تحت تأثیر معني دار آبیاري و اثر متقابل 

دو عامل آبیاري و سوپر جاتب به ترتیب در سطح 

احتمال یک و پنج درصد قرار گرفت و بین مقادیر 

مختلف سوپر جاتب اختالف معني داري از لحاظ 

 (.4وزن صد دانه مشاهده نگردید )جدول 

ر با توجه به اینکه در آفتابگردان همچون سای

محصوالت زراعي دانه اي دسترسي به منابع 

محیطي در مرحله پرشدن دانه تعیین کننده وزن 

باشد، لذا تامین آب کافي در  ها مي نهایي دانه

مرحله حساس پر شدن دانه در سطح آبیاري پس 

گرم وزن صد دانه،  11/5میلي متر تبخیر با  85از 

حداکثر مقدار این صفت را نسبت به سایر سطوح 

یاري نشان داد. با کاهش مصرف آب و افزایش آب

میلي متر تبخیر،  415فاصله آبیاري ها بر اساس 

(. 9گرم تقلیل یافت )جدول  82/1وزن صد دانه به 

این موضوع حاکي از عدم تأمین رطوبت مورد نیاز 

گیاه براي ارسال مواد فتوسنتزي کافي به دانه ها 

ر دارد میلي متر تبخی 415در سطح آبیاري پس از 

که منجر به بروز تنش خشکي و چروکیده شدن 

دانه ها در این سطح آبیاري گردید. در همین 

( اظهار داشتند، 4252ارتباط اله دادي و همکاران )

افزایش تنش کمبود آب با تأثیر بر صفات مهمي 

مانند وزن هزار دانه باعث کاهش عملکرد دانه در 

 هیبریدهاي آفتابگردان گردید.

بین سطوح مختلف سوپر  9ه هاي جدول طبق داد

جاتب از لحاظ وزن صد دانه اختالف معني داري 

مشاهده نگردید و هر چهار سطح علیرغم وجود 

گرم بین حداکثر و حداقل  41/5اختالفي حدود 

 مقدار، در یک گروه آماري قرار گرفتند.

با توجه به وجود اختالف معني دار بین تیمارهاي 

 آزمایشي از لحاظ وزن صد دانه، مقایسه 

میانگین هاي مربوطه نشان مي دهد که مقادیر 

میلي متر  85مختلف سوپر جاتب با آبیاري پس از 

تبخیر از لحاظ وزن صد دانه نسبت به سایرین برتر 

گرم( نیز با عدم  12/1حداقل وزن صد دانه ) بوده و

متر  میلي 415مصرف سوپر جاتب و آبیاري پس از 

(. بررسي داده هاي 2تبخیر حاصل گردید )جدول 

نشان مي دهد که آبیاري مطلوب  2جدول 

آفتابگردان و تأمین آب مورد نیاز این گیاه بر سایر 

عوامل مانند ترکیبات جاتب رطوبت از لحاظ وزن 

دانه برتري داشته و توانسته در سطح اول صد 

میلي متر( باالترین  85آبیاري )آبیاري پس از 

مقادیر را نشان دهد و بین سطوح مختلف 

سوپرجاتب اختالف معني داري در این سطح 

آبیاري مشاهده نگردید. در صورتي که در سطح 

متر )اعمال تنش رطوبتي(  میلي 415آبیاري پس از 

در هکتار سوپر جاتب با  کیلوگرم 255مصرف 

گرم وزن صد دانه حداکثر مقدار این صفت را  21/1

نسبت به سایر مقادیر سوپر جاتب با آبیاري مذکور 

نشان دارد. این موضوع داللت بر تأثیر مطلوب مواد 

سوپر جاتب تحت شرایط محدود آبیاري دارد که 

میلي متر(  85در آبیاري مطلوب )آبیاري پس از 

مشاهده نگردید و با اعمال تنش چنین روندي 

رطوبتي مقادیر باالي سوپر جاتب با تأمین آب
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مورد نیاز گیاه به خصوص در مراحل حساس رشد،  

 مانند پر شدن دانه توانستند از افت زیاد وزن 

 دانه ها جلوگیري نمایند.

نتایج مربوط به تجزیه واریانس داده هاي دو ساله 

دار آبیاري و اثر آزمایش حاکي از تأثیر معني 

متقابل آبیاري و سوپر جاتب در سطح احتمال یک 

درصد بر عملکرد دانه بود. البته بین مقادیر مختلف 

سوپر جاتب از لحاظ عملکرد دانه اختالف معني 

(. نتایج مربوط به 4داري مشاهده نگردید )جدول 

تجزیه واریانس عملکرد دانه عیناا مشابه نتایج 

بود. با افزایش فاصله آبیاري ها اجزاي عملکرد دانه 

میلي متر تبخیر و اعمال تنش  415به  85از 

رطوبتي، عملکرد دانه آفتابگردان به کمتر از نصف 

میلي  85تقلیل یافت. به طوري که آبیاري پس از 

گرم در متر مربع حداکثر و  115متر تبخیر با 

میلي متر تبخیر به  415و  451آبیاري پس از 

گرم در مترمربع کمترین  911و  224ترتیب با 

(. با 9مقادیر عملکرد دانه را تولید نمودند )جدول 

توجه به اینکه عملکرد دانه از حاصل ضرب اجزاي 

عملکرد حاصل مي گردد، تقریباا نتایج مشابهي نیز 

براي عملکرد دانه سطوح مختلف آبیاري مشاهده 

گردید. به طوري که با تأمین رطوبت کافي در 

میلي متر تبخیر حداکثر  85یاري پس از سطح آب

عملکرد دانه نیز حاصل شد و با افزایش فاصله 

آبیاري ها و اعمال تنش خشکي در سطوح بعدي از 

 عملکرد اقتصادي آفتابگردان کاسته شد. به ن ر

مي رسد آبیاري به موقع و تن یم فاصله آنها بر 

اساس نیاز واقعي آفتابگردان مي تواند میزان 

تن در هکتار ارتقاء دهد  1را به بیش از محصول 

 که تولید خوبي براي این گیاه مي باشد. پس

مي توان اتعان نمود که تأمین آب کافي در زراعت 

آفتابگردان تأثیر عمده و تعیین کننده دارد. در 

( هم 4252آزمایش مقدم خمسه و همکاران )

بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان از تیمار آبیاري 

میلي متر تبخیر به دست آمد و در  55ز پس ا

 495شرایط تنش رطوبتي متوسط )آبیاري پس از 

میلي متر تبخیر( و تنش رطوبتي شدید )آبیاري 

میلي متر تبخیر(، عملکرد دانه به  455پس از 

 درصد کاهش یافت. در تحقیق 54و  59ترتیب 

 Goksoy et al (2004)  نیز بیشترین عملکرد دانه

امل طي سه مرحله تشکیل طبق، در آبیاري ک

 .گلدهي و تشکیل دانه آفتابگردان به دست آمد

دار آبیاري و سوپر  با توجه به تأثیر متقابل معني

جاتب از لحاظ عملکرد دانه، مقایسه میانگین هاي 

نشان مي دهد که باالترین  1آنها در جدول 

عملکرد دانه مربوط به سطوح مختلف سوپر جاتب 

میلي متر تبخیر به میزان  85ز با آبیاري پس ا

تن در هکتار(  1/1گرم در متر مربع ) 115بیش از 

مي باشد. به طوري که با افزایش فاصله آبیاري ها و 

اعمال تدریجي تنش خشکي حتي با مصرف مقادیر 

باالي سوپر جاتب از عملکرد دانه کاسته شد و 

گرم در متر مربع در تیمار  991کمترین آن با 

میلي متر تبخیر و عدم مصرف  415از  آبیاري پس

(. با مطالعه 2سوپر جاتب به دست آمد )جدول 

نتایج حاصل از عملکرد دانه در سطح آبیاري پس از 

رسیم که  میلي متر تبخیر به این نتیجه مي 415

مصرف مقادیر مختلف سوپر جاتب تحت شرایط 

تنش رطوبتي مي تواند، تأثیر مثبتي در تولید 

 فتابگردان داشته باشد و مانعمحصول دانه آ

از کاهش معني دار عملکرد دانه نسبت به شرایط 

 عدم مصرف سوپرجاتب گردید. محققین متعددي

 ( و4258از جمله کریمي و همکاران )

 Harvey (2002)  به نقش مثبت سوپر جاتب در

حفظ و نگهداري رطوبت خاک، تاخیر در پژمردگي، 

افزایش میزان جذب عناصر غذایي، افزایش مقاومت 

به خشکي و در نهایت افزایش عملکرد دانه 

اند.  آفتابگردان و سایر محصوالت زراعي اشاره نموده

میلي  451رسد در تیمار آبیاري پس از  به ن ر مي

درصد در مصرف آب  15صرفه جویي  متر تبخیر با

توان  میلي متر، مي 85نسبت به آبیاري پس از 
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عملکرد اقتصادي قابل قبولي حاصل نمود. البته 

داده هاي مربوط به عملکرد دانه در سطح آبیاري 

میلي متر، از متوسط عملکرد دانه  451پس از 

کیلوگرم در  4985آفتابگردان در منطقه )معادل با 

تر مي باشد. پس مي توان با آبیاري به هکتار( باال

موقع و تعدیل در مصرف آب تا حدود زیادي 

راندمان مصرف آب را براي این محصول بهبود 

 بخشید.

شاخص برداشت بیانگر نسبت عملکرد اقتصادي 

)دانه( به عملکرد بیولوژیک )وزن کل اندام هاي 

باشد و به عنوان ابزاري جهت  هوایي( آفتابگردان مي

سي مدیریت زراعت و کارایي ارسال مواد برر

فتوسنتزي به بخش هاي اقتصادي و میزان سرمایه 

گذاري گیاه را بر روي این بخش ها نشان مي دهد. 

به عبارتي مقادیر باالي این شاخص نشان دهنده 

پتانسیل باالي گیاه در تولید اقتصادي و پر درآمد و 

ع درآمدزا کارایي باال در تبدیل عوامل تولید به مناب

 مي باشد.

هاي اجراي تحقیق و سطوح آبیاري  بین سال

اختالف معني داري از لحاظ شاخص برداشت در 

سطح احتمال پنج درصد مشاهده گردید. در 

صورتي که سایر عوامل آزمایشي و اثر متقابل بین 

 آنها تأثیر معني داري بر این صفت آزمایشي 

سطوح بین  9هاي جدول  نداشته اند. طبق داده

میلي  85مختلف آبیاري، سطح اول )آبیاري پس از 

درصد باالترین و آبیاري پس از  9/11متر تبخیر( با 

درصد کمترین  45/14میلي متر تبخیر با  415

شاخص برداشت را داشتند. البته اختالف بین 

میلي متر تبخیر از لحاظ  415و  451سطوح 

ر آن آماري معني دار نبوده است. این موضوع بیانگ

است که آبیاري به موقع و تأمین رطوبت مورد نیاز 

گیاه مي تواند تأثیر بسزایي در افزایش عملکرد دانه 

 و بهبود شاخص برداشت ایفا نماید. طي تحقیقي

Chementi et al (2002)  گزارش کردند که وقوع

تنش خشکي در مرحله گرده افشاني باعث کاهش 

برداشت معني داري در عملکرد دانه و شاخص 

آفتابگردان گردید. عدم وجود اختالف معني دار 

بین سایر عوامل آزمایشي و اثر متقابل آنها از لحاظ 

شاخص برداشت حاکي از تأثیر یکسان عوامل 

مذکور بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک 

آفتابگردان مي باشد که این دو صفت را به یک 

شابهي را در میزان تحت تأثیر قرار داده اند و روند م

تغییرات عملکرد دانه و بیولوژیک باعث گردیدند. با 

توجه به اینکه سطوح آبیاري تأثیر معني داري بر 

عملکرد دانه و بیولوژیک داشته و باعث بروز 

هاي این صفات  اختالف معني دار بین میانگین داده

گردید ولي به دلیل بروز اثرات متفاوت مقادیر سوپر 

مقادیر عملکرد دانه و  جاتب بر هر یک از

بیولوژیک، شاهد عدم وجود اختالف معني دار از 

لحاظ شاخص برداشت بین اثرات متقابل دو فاکتور 

هاي مربوط به  هستیم، البته این نتیجه از داده

صفت عملکرد دانه و بیولوژیک هم قابل پیش بیني 

بود. به ن ر مي رسد سطوح مختلف آبیاري 

معني داري همراه با  نتوانستند تأثیر فاحش و

ترکیبات سوپر جاتب بر شاخص برداشت 

 آفتابگردان داشته باشند.

عملکرد روغن از حاصل ضرب عملکرد دانه و درصد 

روغن محاسبه مي گردد. این معادله بیانگر 

و عامل مذکور مي باشد تأثیرپذیري این صفت از د

و با آنها داراي رابطه مستقیم و مثبتي مي باشد. 

پس نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین هاي 

عملکرد دانه و درصد روغن در مورد عملکرد روغن 

نیز قابل پیش بیني خواهد بود. به طوري که بین 

عوامل آزمایشي، فقط آبیاري تأثیر معني داري در 

ک درصد بر عملکرد روغن داشته سطح احتمال ی

است و سایر عاملها و اثر متقابل آنها تأثیر معني 

(. 4داري بر این صفت آزمایشي نداشته اند )جدول 

گرم در  985میلي متر تبخیر با  85آبیاري پس از 

و سطوح آبیاري   (a)متر مربع در گروه آماري برتر

میلي متر تبخیر به ترتیب با  415و  451پس از 
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 cو   bگرم در متر مربع در گروه هاي  445و  422

(. نتایج این صفت نیز حاکي 9قرار گرفتند )جدول 

از تأثیر مثبت رطوبت کافي بر تولید روغن در واحد 

سطح مي باشد و با کاهش دسترسي گیاه به آب 

مورد نیاز از میزان عملکرد روغن کاسته مي شود. 

ات کمي پس تمامي نتایج اخیر مربوط به خصوصی

و کیفي آفتابگردان نشانگر تأثیرپذیري متغیرهاي 

مورد مطالعه از رطوبت مصرفي در مزرعه و آبیاري 

به موقع دارد که توانسته بر تمامي آنها تأثیرمعني 

داري داشته باشد. در آزمایش هاي کلهري و 

( 4255( و کریم زاده و همکاران )4254همکاران )

فاصله آبیاري ها  حداکثر عملکرد روغن در کمترین

حاصل گردید و با افزایش فاصله آبیاري ها از 

عملکرد روغن کاسته شد. عدم وجود اختالف 

دار بین مقادیر سوپر جاتب و اثر متقابل دو  معني

عامل حاکي از همبستگي باالي عملکرد روغن با 

 باشد تا عملکرد دانه. به ن ر  درصد روغن مي

از درصد روغن  مي رسد تأثیرپذیري عملکرد روغن

باشد چون بین سطوح عامل دوم و سایر  بیشتر مي

تیمارها همچون درصد روغن اختالف معني داري 

 مشاهده نگردید.
 

 نتيجه گيري کلي

با توجه به نتایج دو ساله تحقیق، اعمال سطوح 

مختلف آبیاري به خصوص افزایش فاصله آنها بر 

  Aاساس میزان تبخیر از تشت تبخیر کالس 

واند اثرات قابل توجهي بر خصوصیات زایشي و مي ت

عملکرد دانه آفتابگردان روغني داشته باشد. به 

طوري که با افزایش فاصله آبیاري ها و اعمال تنش 

خشکي از مقادیر صفات مذکور کاسته شده و در 

نهایت عملکرد اقتصادي محصول به شدت تنزل 

مي یابد. بهتر است که جهت حصول عملکرد قابل 

ل، رطوبت مورد نیاز گیاه، تأمین و در موقع قبو

مقتضي در اختیار آن قرار گیرد. نتایج دو ساله 

تحقیق حاکي از تأثیرمعني دار مقادیر مختلف 

سوپر جاتب بر ارتفاع بوته، قطر ساقه و قطر طبق 

بوده و بر سایر صفات رویشي و عملکرد و اجزاي 

ي عملکرد دانه تأثیري نداشته است. بین تیمارها

مختلف آزمایشي هم از لحاظ صفات مورد بررسي 

میلي متر تبخیر بهترین  85سطح آبیاري پس از 

 415وضعیت را داشته و با سطح آبیاري پس از 

کیلوگرم در  255و  955میلي متر تبخیر مقادیر 

هکتار سوپر جاتب بهتر از سایر مقادیر آن عمل 

نمود. به ن ر مي رسد مصرف چنین ترکیباتي 

فظ و نگهداري رطوبت تحت شرایط تنش جهت ح

رطوبتي بهتر از شرایط نرمال رطوبتي عمل نماید. 

البته احتمال دارد در صورت تکرار آزمایش طي 

سال هاي بعدي تأثیر مواد سوپر جاتب تشدید 

 شده و باعث بهبود عملکرد گردد.
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 نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي آفتابگردان طي دو سال تحقيق -6جدول 

 درجه آزادي منابع تغييرات
 ميانگين مربعات

 عملكرد روغن شاخص برداشت عملكرد دانه وزن صد دانه تعداد دانه در طبق قطر طبق           

 92/2551 11/4 25/44985 55/5 58/41455 58/5 9 تکرار

 15/1891 51/411* 21/2518 51/5 42/1521 5554/5 4 سال 

 51/2112 12/2 55/45891 25/5 48/11155 15/4 9 4اشتباه 

 82/415948** 84/458* 15/155525** 19/45** 15/4111412** 22/925** 9 آبیاري

 82/4915 51/9 22/4158 551/5 48/285 95/5 9 آبیاري ×سال 

 59/9114 82/45 42/8455 44/5 25/41125 22/5 5  9اشتباه 

 51/252 54/45 25/814 55/5 25/825 54/1* 2 سوپر جاتب 

 55/255 18/8 54/111 554/5 89/929 28/5 2 سوپر جاتب  ×سال  

 45/281 42/5 48/9285** 52/5* 25/5242** 18/2 5 سوپر جاتب ×آبیاري

 51/152 92/1 95/245 559/5 58/958 42/5 5 سوپر جاتب  ×آبیاري ×سال

 12/945 21/1 18/225 51/5 28/4251 51/5 25 2اشتباه 

 15/48 58/1 54/41 11/2 54/1 2/44  ضریب تغییرات )درصد(

 درصد  4و  1* و ** به ترتیب معني دار در سطح احتمال 
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 صفات مورد مطالعه طي دو سال تحقيق تأثيرسطوح مختلف عامل هاي آزمايشي بر -8جدول 

 عاملهاي آزمایشي

 قطر طبق

 متر( )سانتي

 وزن صد دانه  تعداد دانه در طبق

 )گرم(

 عملکرد دانه

 مربع()گرم در متر 

 شاخص برداشت

 )درصد(

 عملکرد روغن 

)گرم در متر 

 مربع(

       سال 

 15/951 91/11  55/151 14/1 55/241 22/48 4255سال 

 58/455 15/14  99/225 18/1 48/292 29/48 4252سال 

 باشد.  درصد با آزمون دانکن مي 1دار در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معني میانگین

       آبیاري

 a   11/4415   11/5  51/115 a 94/11  25/988 21/35 متر  میلي 85آبیاري پس از 

 b  92/252  52/1  92/224  45/19  48/422 18/04 متر میلي 451آبیاري پس از 

 c  51/511 82/1  92/911  45/14  52/441 14/40 متر میلي 415آبیاري پس از 

 باشد. درصد با آزمون دانکن مي 1دار در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معني میانگین

       سوپر جاتب 

 54/425 51/14 48/225 28/1 58/295 45/45 عدم مصرف سوپر جاتب 

 52/955 84/19 85/228 14/1 54/298 45/48  کیلوگرم در هکتار 455مصرف 

 22/422 51/12 95/225 18/1 55/242 21/45 کیلوگرم در هکتار  955مصرف 

 15/428 52/12 21/151 19/1 48/291 49/45 کیلوگرم در هکتار 255مصرف 

 د.نباش آزمون دانکن مي بر اساسدرصد  1دار در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معني میانگین               

a

b

aaaa

bbbbb

cccbc
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b

a
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Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

 اثر متقابل عامل هاي آزمايشي بر صفات مورد مطالعه طي دو سال تحقيق -4جدول 

 عاملهاي

 آزمایشي 

 وزن صد دانه  تعداد دانه در طبق 

 )گرم(

 عملکرد دانه 

 )گرم در متر مربع(

     متر تبخير ميلي 76آبياري پس از 

 58/152  14/5  48/4451   عدم مصرف سوپر جاتب

 55/112  22/5  15/4412   کیلوگرم در هکتار 455مصرف 

 15/115  11/5  15/4455   کیلوگرم در هکتار  955مصرف 

 15/114  28/5  55/4421   کیلوگرم در هکتار 255مصرف 

     ميلي متر تبخير 663آبياري پس از 

 15/221  55/1  58/254   عدم مصرف سوپر جاتب 

 22/225  55/1  48/281   کیلوگرم در هکتار 455مصرف 

 15/212  51/1  52/292   کیلوگرم در هکتار  955مصرف 

 52/141  91/1  15/228   کیلوگرم در هکتار 255مصرف 

     متر تبخير ميلي 636آبياري پس از 

 22/991  12/1  48/541   عدم مصرف سوپر جاتب

 22/911  55/1  48/511   کیلوگرم در هکتار  455مصرف 

 52/955  54/1  52/855   کیلوگرم در هکتار  955مصرف 

 55/919  21/1  55/512   کیلوگرم در هکتار  255مصرف 

 باشند. درصد با آزمون دانکن مي 1دار در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معني میانگین                                                     
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