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 بررسي چگونگي روند تغييرات عملكرد روغن آفتابگردان تحت تأثير                                                            
 تراكم و تاريخ كاشت                  

 1  و امير حسين شيراني راد                        3،  پريسا جنوبي              2، احسان جمشيدي              1جهانفر دانشيان              
 

 چكيده
بررسي چگونگي روند تغييرات عـمـلـكـرد روغـن                                                          .  1389.   جهانفر دانشيان، احسان جمشيدي،  پريسا جنوبي و امير حسين شيراني راد                                                                 

 .77-87: 2)  2و1(دو فصلنامه علوم زراعي . آفتابگردان تحت تأثير تراكم و تاريخ كاشت                                       
 

دستيابي به عملكرد مطلوب در آفتابگردان، مستلزم انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با                                                                                                                             
شرايط مساعد محيطي است كه از طريق انتخاب تاريخ كاشت مناسب و استفاده از عوامل مناسب توليد از                                                                                                                              

به منظور تعيين چگونگي تغييرات روغن در دانه                                                            .     آيد       جمله تراكم مطلوب بوته در واحد سطح بدست مي                                                           
آفتابگردان تحت تأثير تراكم و تاريخ كاشت آزمايشي مزرعه اي به مدت دو سال در مؤسسه تحقيقات                                                                                                                               
.   اصالح و تهيه نهال و بذر كرج به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي اجرا شد                                                                                                                                   

تير در              20خرداد و                 30خرداد،              9ارديبهشت،                 19روز شامل                  21سطح به فاصله                        4تاريخ هاي كاشت در                           
..    بوته در متر مربع در كرتهاي فرعي قرار گرفتند                                                                 12و         10،     8,     6سطح           4كرتهاي اصلي و تراكم بوته در                                         

در حالي كه                  .     دار نگرديد                گيري شده به جز وزن خشك معني                                           نتايج نشان دادند كه اثر سال بر صفات اندازه                                                          
اثر تراكم بر                  .     دار بود             گيري شده به استثناي شاخص برداشت معني                                                      تاريخ كاشت بر تمامي صفات اندازه                                           

دار گرديد، اما بر درصد روغن و شاخص برداشت تأثيري                                                                          معني    %     1عملكرد روغن و وزن خشك در سطح                                              
در مجموع به                 .     دار نگرديد                اثر متقابل تراكم با تاريخ كاشت بجز وزن خشك بر سايرصفات معني                                                                                   .     نداشت     
خرداد با تراكم                        9ارديبهشت تا                     19در فاصله زماني                          CMS-26 ́ R-103رسد كه كاشت هيبريد                                    نظر مي        

 . شود    بوته در متر مربع سبب دستيابي به عملكرد مطلوب روغن مي                                                      12
   

 آفتابگردان، تاريخ كاشت، تراكم بوته، عملكرد روغن،  درصد روغن، ماده خشك                                                                       : هاي كليدي          واژه    
 
 
 

E-mail: J_Daneshian@yahoo.com 
 1388/9/28: تاريخ پذيرش                    1388/3/23: تاريخ دريافت مقاله 
 دانشيار موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال و بذر                                             -1
  )مولف مسئول(دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس                                                -2
 استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران                                   -3
 

 

       
                                                 مجله علوم زراعي         

 1389، بهار و تابستان  2و 1سال دوم، شماره         
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 مقدمه     
هاي         هاي روغني مهمترين گروه از گياهان زراعي هستند كه ارزش غذايي فراوان دانه                                                                                                    پس از غالت دانه                     

هاي روغني                 با توجه به اهميت زراعت دانه                                         . آنها به عنوان منابع توليد روغن و پروتئين گياهي شناخته شده اند                                                                                     
،در صورت توسعه آنها در كشور                                       ) Flagella et al., 2002( عنوان يكي از نباتات عمده صنعتي مطرح جهان                                                           به  

وري در بخش كشاورزي شده و از طرفي ديگر باعث گسترش                                                                                از طرفي سبب ايجاد اشتغال، درآمد و بهره                                                        
هاي انجام شده و                        گذاري      برداري از سرمايه                     نباتي و بهره                 كشي و روغن               اشتغال فعال و مولد در صنايع روغن                                              

آفتابگردان به عنوان يكي از گياهان روغني نقش قابل                                                                  .     رويه روغن و كنجاله خواهد شد                                      جلوگيري از واردات بي                          
با توجه به كيفيت مطلوب روغن اين گياه و همچنين واكنش                                                                               .     توجهي در تامين روغن مورد نياز كشور دارد                                                         

دهد به عنوان يك گياه زراعي از نقش قابل توجهي                                                                   مطلوبي كه در شرايط نامساعد محيطي از خود نشان مي                                                                   
پتانسيل عملكرد در آفتابگردان بوسيله تأخير در                                                              .     جهت توليد روغن در مناطق مختلف كشور برخوردار است                                                                   

با تأخير در كاشت عملكرد روغن در نتيجه كاهش عملكرد دانه بشدت كاهش                                                                                            .     گيرد        كاشت تحت تأثير قرار مي                              
تاخير در زمان كاشت سبب كاهش دما در مرحله گل دهي شده و باعث                                                                                        .     ) Sherman et al., 2005( يابد            مي  

در    )     درجه سانتيگراد                    35( افزايش بيش از حد دما                                  .     شود       ايجاد اختالل در پر شدن دانه و  كاهش وزن دانه مي                                                                        
.   ) Rondanini et al., 2005( شود       زمان پر شدن دانه نيز باعث كاهش سرعت و مدت انباشته شدن  روغن مي                                                                                          

هاي دريافتي در دوره رشد                                     با تاخير در زمان كاشت، طول فصل رشد كوتاه شده و در نتيجه باعث كاهش اشعه                                                                                                      
شود                                   بنابراين ماده خشك توليدي كاهش يافته و سبب افت عملكرد دانه و روغن مي                                                                                                             .     شود       رويشي مي          

 )Andrade et al., 1995  .(                                                                                                  تحقيق انجام شده براي بررسي تاريخ كاشت مناسب آفتابگردان در بخش غربي
داكوتاي شمالي آمريكا نشان داد كه تأخير در كاشت سبب صدمه و خسارت به عملكرد دانه، روغن و كيفيت                                                                                                                                        

.   شاخص برداشت در آفتابگردان تحت تأثير شرايط محيطي و رقم قرار دارد                                                                                       ).  Ashley et al.1999( روغن شد             
بررسي انجام شده در شمال                                       ).  Michael et al., 1998( يابد            با تاخير در كاشت شاخص برداشت كاهش مي                                                    

 ,.Ashley et al( دهد           غربي داكوتا نشان داد كه تأخير در كاشت خطر كاهش عملكرد و كيفيت را افزايش مي                                                                                                        
ارزيابي انجام شده در رابطه با تاريخ كاشت نشان داد كه اثر متقابل محيط و رقم براي صفات رويشي،                                                                                                                                       ).  2002

تغيير در عملكرد نسبي هيبريد ها در محيط هاي مختلف به دليل تغيير                                                                                        .     عملكرد دانه و اجزاي آن معني دار بود                                                 
تغيير در            .     افت تعداد دانه در طبق با كاهش تعداد دانه در بخش مركزي طبق همراه بود                                                                                                 .     تعداد دانه در طبق بود                             

ميزان نفوذ نور در درون جامعه گياهي و كارايي استفاده از نور به ويژه در دوره گل دهي تا رسيدن فيزيولوژيكي                                                                                                                                                
سبب تغيير در سرعت و مدت پر شدن دانه گرديد كه در نهايت تغيير در وزن دانه، مقدار روغن دانه و شاخص                                                                                                                                               

ارزيابي انجام شده با استفاده از چهار تاريخ كشت بمدت                                                                             ).  LaVega et al., 2000( گرديد             برداشت را موجب                  
سه سال در مركز تحقيقات كشاورزي تگزاس به روي آفتابگردان نشان داد كه بين تاريخ هاي كاشت اختالف                                                                                                                                 

بود                   )     ارديبهشت            7(     اوريل         26داري وجود داشت و باالترين ميزان روغن مربوط به اولين تاريخ كاشت                                                                                                   معني    
 )Owen, 1983      .(                                                                                                                        بررسي اثر تاريخ كشت و رژيم رطوبتي در جنوب ايتاليا نشان دادند كه تاريخ كاشت

  ).  Flagella et al., 2002( عملكرد روغن را نيز افزايش داد                                               ,     زودترعالوه بر افزايش تعداد دانه و وزن دانه                                                           
آفتابگردان نسبت به تغيير تراكم بوته واكنش هاي متناقضي را ممكن است نشان دهد و اين به ساير عوامل،                                                                                                                                           
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 ).  Meys, 1999( گردد        نظير عوامل محيطي، نوع و رقم و غيره بر مي                                        
افزايش تراكم در آفتابگردان تحت تأثير درجه حرارت، حاصلخيزي خاك،آب قابل دسترس وژنوتيپ گياه                                                                                                                         

هاي مختلف در                        ارزيابي تراكم               .     ) Diepennbrock, et al.2001; Villalobos et al., 1994( قرار دارد                 
بوته در هكتار                       40000آفتابگردان نشان داده است كه توليد ماده خشك و جذب تشعشعات خورشيدي در تراكم                                                                                                       

باشد و اين كاهش به علت كمتر بودن شاخص سطح برگ در                                                                                بوته در هكتار مي                          114000هاي       كمتر از تراكم                 
عملكرد دانه، روغن                           ).  Ferreira and Abreu, 2001( باشد            هاي بيشتر مي                    هاي كمتر نسبت به تراكم                                    تراكم     

گيرد، بطوريكه با افزايش تراكم عملكرد دانه و                                                                   وساير خصوصيات گياهي تحت تاثير جمعيت گياهي قرار مي                                                                     
 ).   Goksoy et al., 1998( يابد        روغن افزايش مي              

 
 مواد و روشها              

هاي زراعي                 به منظور ارزيابي تاثير تأثير تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد روغن دانه و بعضي ويژگي                                                                                                                           
به صورت كرتهاي خرد                              1385و         1384هاي           در سال            اي به مدت دو سال                            آزمايشي  در شرايط مزرعه                               آفتابگردان،               

هاي روغني در مؤسسه تحقيقات                                          تكرار در بخش تحقيقات دانه                                       4شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در                                                      
  19(     روز           21تاريخ هاي كاشت در چهار سطح به فاصله                                                     .     هاي اجرا شد                   اصالح و تهيه نهال و بذر كرج در سال                                                 

    12و         10،     8,     6سطح شامل                  4در كرتهاي اصلي و تراكم بوته در                                              )     تير و               20خرداد و                 3    0خرداد،                  9ارديبهشت،             
آزمون خاك             .     متربود          7خط به طول                     5هر كرت آزمايشي داراي                              .     بوته در متر مربع در كرتهاي فرعي قرار گرفتند                                                           

كيلو گرم در هكتار  كود                                      150پس از شخم و تسطيح زمين به ميزان                                                 .     جهت تعيين ميزان كود مصرفي انجام شد                                              
كيلو گرم در هكتار كود اوره بصورت پايه مصرف                                                                100و     )     درصد نيتروژن                  18درصد فسفر و                       46( فسفات آمونيوم                   

.   كيلو گرم در هكتار در اختيار گياه قرار گرفت                                                                100برگي به ميزان                     6    -8كود سرك نيتروژن در مرحله                                      .       شد  
آبياري اول بالفاصله بعد از كاشت و آبياري هاي بعدي بر حسب نياز تا پايان فصل رشد بوسيله سيفون انجام                                                                                                                                            

پس از رسيدن فيزيولوژي، برداشت نهايي كليه كرتهاي آزمايشي از مساحت يك متر مربع از وسط هر                                                                                                                              . گرفت    
 . گيري شد         صفات مورد بررسي در آزمايش به شرح ذيل اندازه                                           .   كرت با دست انجام گرفت                     

در مرحله رسيدگي فيزيولوژي مساحت يك متر مربع از هر تيمار جهت بدست آوردن وزن                                                                                                              :     وزن خشك گياه                
 .   ساعت برداشت شد                48درجه سانتيگراد به مدت                         72خشك گياه پس از قرار دادن در آون در دماي                                         

 .   از محاسبه عملكرد دانه تقسيم بر وزن خشك در زمان برداشت بدست آمد                                                              :   شاخص برداشت           
هاي مربوط به هر واحد آزمايشي                                              گرمي از دانه                    4    00هاي           گيري اين صفت، نمونه                             براي اندازه             :     در صد روغن              

هاي آسياب شده توسط دستگاه اينفراماتيك                                                     انتخاب و در آزمايشگاه بوسيله آسياب پودر شده و پروتئين دانه                                                                                  
عملكرد روغن               .     گيري شد             اندازه          NMRو درصد روغن دانه توسط دستگاه                                              )     شركت پر كن آلمان                              8620مدل       (     

ها با استفاده از نرم                                    تجزيه آماري و آناليز داده                                   . از حاصل ضرب درصد روغن دانه و عملكرد دانه بدست آمد                                                                           
 . استفاده شد            0/05ها از آزمون دانكن در سطح                           انجام پذيرفت و جهت مقايسه ميانگين                                   MSTATCافزارهاي          
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 نتايج  و بحث            
گيري شده بجز وزن                              نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي نشان داد كه اثر سال بر صفات اندازه                                                                                                         

اثر تاريخ كاشت بر درصد روغن، عملكرد روغن و وزن                                                                  .     دار نگرديد                خشك و علكرد روغن در زمان برداشت معني                                                  
دار         دار بود، درحاليكه تاريخ كاشت بر شاخص برداشت ظاهري معني                                                                            معني    %     1خشك در زمان برداشت در سطح                                       

دار گرديد، ولي بر درصد                                    معني    %     1اثر تراكم بر عملكرد روغن و وزن خشك در زمان برداشت در سطح                                                                                    .     نگرديد      
اثر متقابل تراكم با تاريخ كاشت بجز وزن خشك در زمان برداشت بر                                                                                      .     روغن و شاخص برداشت تأثيري نداشت                                         

 . دار نگرديد            هيچ يك از صفات فوق معني                       
 

براي عملكرد ماده خشك، درصد روغن و عملكرد روغن                                               )   ميانگين مربعات                ( آناليز واريانس                  -1جدول    
 تحت تاثير تاريخ كاشت و تراكم                              Cms-26 ́ R-10آفتابگردان رقم                

 
 ماده خشك        

زيرا دوره زندگي                     .     يابد        توليد ماده خشك در طول دوره زندگي گياه با افزايش طول دوره رشد افزايش مي                                                                                                       
طوالني تر  با تعداد برگ بيشتر و دوام سطح برگ زياد تر و از اينرو با دريافت نور خورشيد بيشتري همراه است                                                                                                                                                    

يابد                                              بنابراين در بسياري موارد توليد ماده خشك بيشتر، در عملكرد دانه و روغن بيشتر بازتاب مي                                                                                                                                            
 )Andrade, 1995      .(                                                                              ارديبهشت ماه است                          19در بين تاريخ هاي كاشت بيشترين عملكرد ماده خشك مربوط به

توان افزايش ماده خشك در اين تاريخ كاشت را به علت زياد بودن طول دوره رشد تا رسيدگي                                                                                                                                         كه مي       
فيزيولوژي دانست، زيرا با افزايش طول دوره زندگي، گياه فرصت الزم را براي جذب آب، مواد غذايي و نور دارد                                                                                                                                           

ماده خشك بين تاريخ كاشت اول با  تاريخ                                                       .     شود       و با تامين نياز هاي خود باعث افزايش ماده خشك بيشتر مي                                                                             

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

 عملكرد روغن درصد روغن
ماده خشك در 
 زمان برداشت

 شاخص برداشت

 ns 1 /55 **3 /2613 *1 /204824 ns1/22 1 سال

 259/ 8 87096/ 2 6821/ 4 5/ 2 6 )تكرار(سال 

 ns9 /14 2992670/ 1** 75640/ 8 526/ 9** 3 تاريخ كاشت

 ns20 /0 ns9 /98 ns8 /2990 ns4 /8 3 تاريخ كاشت× سال

 77/ 9 38403/ 2 256 14/ 9 18 خطاي اول

 ns9 /2 **4 /14585 **6 /1095109 ns7 /3 3 تراكم

 ns06 /0 ns6 /22 ns5 /2709 ns84 /0 3 تراكم× سال

 ns27 /0 ns1 /429 **9 /25879 ns6 /9 9 تراكم×تاريخ كاشت

 ns015 /0 ns9 /5 ns2 /43 ns71 /0 9 تراكم× تاريخ كاشت× سال

 14/ 1 5388/ 8 266/ 3 5/ 67 72 خطاي دوم
ns   , *,   **باشد مي 0/ 01و 0/ 05داري در سطح  دار و معني به ترتيب بيانگر عدم اختالف معني. 
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اما بين تاريخ هاي كاشت اول و دوم با بقيه تاريخهاي كاشت از نظر                                                                                         .     كاشت دوم در يك گروه آماري قرار دارند                                                  
هاي تأخيري را به علت                                  توان كاهش عملكرد در كاشت                                    مي  ).      2جدول    ( داري مشاهده شد                          آماري اختالف معني                    

هاي         نتيجه بعضي از تحقيقات با يافته                                        .     كاهش  ميزان ماده خشك توليد شده و كاهش انتقال مجدد مواد دانست                                                                                    
هاي زود هنگام به علت افزايش طول مدت رشد،                                                                  كشت   ).      Ashley et al.,1998( اين آزمايش مطابقت دارد                                  

شود و با تأخير در كاشت عملكرد                                               افزايش دوام برگ و استفاده بيشتر گياه از منابع باعث افزايش وزن خشك مي                                                                                              
باشد                                                              هاي تأخيري مي                           كند كه نتيجه آن كاهش عملكرد در كاشت                                                                     ماده خشك كاهش پيدا مي                                     

 )Jose et al., 2004      .(                                                                                             باشد از               شرط اصلي جهت توليد عملكرد باال، توليد ماده خشك زياد در واحد سطح مي
يابد مشخص نمودن تراكمي كه بتواند حداكثر تجمع                                                                  آنجا كه در تأخير در كاشت طول دوره رشد كاهش مي                                                                     

ماده خشك را در كمترين زمان ممكن بدست آورد ضروري خواهد بود، به عالوه آگاهي از روند تغييرات وزن                                                                                                                                        
خشك گياه جزء الزم و ضروري براي آناليز رشد است، همچنين از نظر حصول عملكرد و توليد دانه نيز حائز                                                                                                                                           

 . اهميت است         
هاي سطوح تراكم كاشت نشان داد كه با افزايش تراكم ميزان ماده خشك توليدي                                                                                                                 مقايسه ميانگين                  

داري وجود                 هاي مختلف از نظر ماده خشك توليدي اختالف آماري معني                                                                           يابد بطوريكه بين تراكم                                افزايش مي           
دارد و بيشترين و كمترين ماده خشك و در نتيجه عملكرد روغن به ترتيب از بيشترين و كمترين تراكم بدست                                                                                                                                         

افزايش ميزان ماده خشك به علت افزايش سطح برگ و جذب بيشتر تشعشسعات خورشيدي و                                                                                                          ).      2جدول    (     آمد   
دار عملكرد دانه و روغن به علت انتقال بيشتر مواد و انتقال مجدد مواد به اندامهاي                                                                                                                          در نتيجه افزايش معني                          

اگر چه ميزان ماده خشك و شاخص سطح برگ در تك بوته در تراكم هاي كمتر بيشتر از                                                                                                                      .     باشد        زايشي مي          
اثر متقابل تاريخ كاشت با سال نشان داد كه در هر                                                                    .     ) Ferreira and Abreu, 2001( باشد     تراكم هاي باالتر مي                        

شود و تاريخ هاي كاشت مشابه در دوسال متوالي                                                                دو سال تأخير در كاشت باعث كاهش ماده خشك توليدي مي                                                                     

 هاي كاشت هاي صفات مورد مطالعه در سطوح تاريخ و تراكم مقايسه ميانگين -2جدول 

درصد  تيمار
 روغن

عملكرد 
 روغن

g/m٢ 

ماده خشك در 
/g زمان برداشت

m٢ 

 شاخص برداشت

 تاريخ كاشت (%)
 تراكم

 )گياه در متر مربع(

 a 4 /51 a 182 a 1340 a 6 /28   ارديبهشت 19

 a 2 /51 a 179 a 1327 a 4 /28   خرداد 9

 b 8 /46 b 123 b 970 a 1 /27   خرداد 30

 c 9 /42 c 81 c 706 a 9 /26   تير 20

  6 a 6 /48 d 116 d 854 a 5 /27 

  8 a 1 /48 c 134 c 1031 a 1 /27 

  10 a 9 /47 b 149 b 1177 a 7 /26 

  12 a 9 /47 a 166 a 1280 a 6 /26 
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كاهش جزيي ماده خشك                            ).      3جدول    ( شود           از نظر عملكرد ماده خشك توليدي اختالف چنداني مشاهده نمي                                                                             
توليدي در سال دوم نسبت به سال اول در تاريخ هاي كاشت مناسب احتماالال به دليل عدم رعايت تناوب                                                                                          ً                                                  

مقايسه ميانگين اثرات                          .     صحيح بخاطر كشت متوالي آفتابگردان طي دو سال متوالي در يك قطعه زمين باشد                                                                                                    
متقابل تراكم با سال نشان داد كه در هر دو سال افزايش تراكم باعث افزايش ماده خشك توليدي شد به                                                                                                                                               

  6بوته و                12طوري كه بيشترين و كمترين ماده خشك توليدي طي دو سال انجام آزمايش به ترتيب  از تراكم                                                                                                                          
 ).  4جدول    (   بوته در متر مربع بدست آمد                         

 
 هاي صفات مورد مطالعه در سطوح تاريخ كاشت با سال                                                  مقايسه ميانگين                -3جدول      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تيمار
 درصد روغن

 عملكرد روغن

g/m٢ 

ماده خشك در 
 زمان برداشت

g/m٢ 

 شاخص برداشت

 سال تاريخ كاشت (%)

 a 1 /52 a 188 a 1388 a 2 /28 84 ارديبهشت 19

 a 8 /51 ab 184 a 1375 a 9 /27 84 خرداد 9

 b 6 /47 c 125 b 1005 a 5 /26 84 خرداد 30

 cd 6 /43 d 86 c 735 a 2 /26 84 تير 20

 a 8 /50 ab 177 a 1292 a 1 /28 85 ارديبهشت 19

 a 7 /50 b 174 a 1279 a 6 /27 85 خرداد 9

 bc 1 /46 c 121 b 935 a 6 /26 85 خرداد 30

 d 2 /42 d 75 c 677 a 1 /26 85 تير 20

  درصد در گروه آماري مشابهي قرار دارند 5هايي كه داراي حرف يكسان هستند، با آزمون دانكن در سطح  ميانگيندر هر ستون 

 هاي صفات مورد بررسي در اثر متقابل تراكم  با سال مقايسه ميانگين -4جدول 

 تيمار
 درصد روغن

 عملكرد روغن

g/m٢ 

ماده خشك در زمان 
 برداشت

g/m٢ 

 شاخص برداشت

 سال تراكم بوته (%)

6 84 a 3 /49 fg 120 f 884 a 3 /27 

8 84 ab 7 /48 de 138 d 1067 a 6 /26 

10 84 ab 5 /48 bc 153 b 1221 a 2 /26 

12 84 ab 6 /48 a 172 a 1331 a 4 /26 

6 85 ab 9 /47 g 112 fg 825 a 7 /27 

8 85 ab 4 /47 ef 130 de 996 a 5 /27 

10 85 ab 4 /47 cd 144 b 1133 a 2 /27 

12 85 b 2 /47 b 161 a 1229 a 3 /27 

 .در گروه آماري مشابهي قرار دارند% 5هايي كه داراي حروف يكسان هستند، با آزمون دانكن در سطح  در هر ستون ميانگين
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 شاخص برداشت           
).    Michael et al., 1998( باشد            ها مي           شاخص برداشت بيانگر توانايي گياه در انتقال ماده خشك به دانه                                                                                 

هاي مختلف كاشت نشان داد كه با آنكه با تأخير در كاشت شاخص برداشت كاهش                                                                                                   هاي تار يخ                  مقايسه ميانگين                
با    ).      2جدول    ( داري وجود ندارد                           يابد، اما بين تاريخ هاي مختلف كاشت از نظر شاخص برداشت اختالف معني                                                                                              مي  

يابد ولي ميزان عملكرد  بيولوژي بيشتر از ماده                                                                    تأخير در كاشت با آنكه ميزان ماده خشك توليدي كاهش مي                                                                         
يابد و در                   خشك توليدي  به علت كاهش فصل رشد و عدم فرصت كافي براي انتقال مجدد مواد كاهش مي                                                                                                                     

نشان دادند كه شاخص برداشت در آفتابگردان                                                     ()      مايكل و همكاران                       .     يابد        نتيجه شاخص برداشت نيز كاهش مي                                       
تعدادي از محققين بيان نمودند كه با تأخير در كاشت به دليل                                                                                      .     تحت تأثير شرايط محيطي و رقم قرار دارد                                                       

 Michael et al., 1998; Speath et( يابد            كاهش طول دوره گلدهي تا رسيدن شاخص برداشت كاهش مي                                                                    
al., 1985 ( . 

يابد، ولي                 ها نشان داد اگرچه با افزايش تراكم بوته عملكرد دانه و روغن افزايش مي                                                                                                           مقايسه ميانگين                 
توان گفت عدم اختالف                                يابد، بنابراين مي                         شاخص برداشت به علت افزايش ماده خشك توليدي كاهش مي                                                                         

هاي مختلف با وجود افزايش عملكرد روغن با افزايش تراكم به                                                                                  دار در شاخص برداشت در تراكم                                           آماري معني            
 ).  2جدول    ( باشد        علت افزايش ماده خشك مي                      

هاي سطوح اثر متقابل تاريخ كاشت با سال نشان داد كه در سالهاي مختلف بين                                                                                                                     مقايسه ميانگين                 
داري مشاهده نشد هر چند كه در در هر دو سال انجام  آزمايش با                                                                                            تاريخ هاي كاشت اختالف آماري معني                                             تمامي     

مقايسه ميانگين تأثير متقابل تراكم                                           ).      3جدول    ( تأخير در كاشت شاخص برداشت به ميزان ناچيزي كاهش يافت                                                                           
با سال نشان داد كه در سالهاي انجام آزمايش افزايش تراكم باعث كاهش جزئي در شاخص برداشت شده با                                                                                                                                       

هاي مختلف آزمايش طي دو سال انجام آزمايش از نظر شاخص برداشت آختالف آماري                                                                                                              اينحال بين تراكم                    
 ).    4جدول    (   داري مشاهده نشد                   معني    

 
 درصد روغن           

هاي  تاريخ هاي كاشت نشان داد كه با تأخير در كاشت با آنكه درصد روغن دانه كاهش                                                                                                                      مقايسه ميانگين                 
هاي      مي يابد ولي تاريخ هاي كاشت اول با دوم در يك گروه آماري قرار دارند، اما بين تاريخ كاشت دوم با تاريخ                                                                                                                                            

تعدادي از محققين نيز گزارش دادند كه                                                     ).  2جدول    ( داري مشاهده شد                          كاشت سوم و چهارم اختالف آماري معني                                             
 ;Owen, 1983; Ashley et al., 2002( آيد       بيشترين درصد روغن از تاريخ هاي كاشت زود هنگام بدست مي                                                     

Abelardo et al., 2002    .( 
ها نشان داد كه با آنكه افزايش تراكم بوته باعث كاهش ناچيزي در درصد روغن دانه                                                                                                                       مقايسه ميانگين                 

داري مشاهده نشد                       شود ولي بين تراكم هاي مختلف كاشت از نظر درصد روغن اختالف آماري معني                                                                                                            مي  
 ,Zubrisku and Zimmerman( اين نتيجه در بعضي از تحقيقات قبلي نيز بدست آمده است                                                                                 ).      2جدول    ( 

1974    .( 
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مقايسه ميانگين اثرات متقابل سال با تاريخ كاشت نشان داد كه با تأخير در كاشت درصد روغن دانه به علت                                                                                                                                              
تأثير متقابل تراكم با سال نشان                                          ).      3جدول    ( كاهش طول دوره رشد، در هر دو سال انجام آزمايش  كاهش يافت                                                                                   

داد كه افزايش تراكم در هر دو سال انجام آزمايش تأثيري بر درصد روغن نداشت و كاهش جزيي در سال دوم                                                                                                                                          
توان به عدم رعايت نتاوب صحيح بخاطر كشت محصول در سال دوم در همان قطعه                                                                                                            در درصد روغن را مي                          

 ).  4جدول    ( زمين نسبت داد               
 

 ميزان عملكرد روغن                 
مقايسه ميانگين تاريخ هاي مختلف كاشت نشان داد كه با آنكه با تأخير در كاشت عملكرد روغن كاهش                                                                                                                                

يابد ولي تاريخ كاشت اول  با دوم از نظر عملكرد روغن در يك گروه آماري قرار دارند، اما بين تاريخ كاشت                                                                                                                                                    مي  
بعضي نتايج نيز نشان                               ).  2جدول    (     داري مشاهده شد                      دوم با بقيه تاريخ هاي كاشت از نظر آماري اختالف معني                                                                        

 Sherman et al., 2005; Zubrisku( شود           داده است كه  تأخير در كاشت باعث كاهش عملكرد روغن مي                                                                           

and Zimmerman, 1974      .(                                                                                             تاريخ هاي كاشت زود عالوه بر افزايش عملكرد دانه باعث افزايش درصد روغن
در نتيجه اين دو عامل به طور مشخصي عملكرد زوغن نيز در تاريخ                                                                                      ).      Flagella et al., 2002( شوند            نيز مي        

مقايسه ميانگين تراكم هاي مختلف كاشت نشان                                                      .     شود       هاي كاشت زودتر نسبت به تأخير در كاشت بيشتر مي                                                                 
دار نگرديد،  ولي به علت افزايش عملكرد دانه،                                                                     داد با وجود اينكه افزايش تراكم بوته بر درصد روغن معني                                                                               

هاي مختلف كاشت از نظر عملكرد                                           دار گرديد، بطوريكه بين تراكم                                          افزايش تراكم نيز بر عملكرد روغن معني                                                  
داري مشاهده شد و بيشترين عملكرد روغن از بيشترين تراكم بوته                                                                                      روغن در واحد سطح اختالف آماري معني                                               

در تحقيقات خود نشان دادند كه بيشترين ميزان                                                            )     1376( مير شكاري               در همين راستا                           ).      2جدول    ( بدست آمد              
افزايش عملكرد منجر به افزايش عملكرد دانه و در نهايت افزايش                                                                                .     عملكرد روغن از بيشترين تراكم بدست آمد                                                 

هاي اثر متقابل تراكم با تاريخ كاشت نشان                                                           مقايسه ميانگين                ).      Goksoy et al., 1998( شود           عملكرد روغن مي                  
يابد بطوريكه در تمامي                                   داد كه با افزايش تراكم در تمامي تاريخ هاي كاشت عملكرد روغن افزايش مي                                                                                                          

بوته در متر مربع كمترين عملكرد روغن را به                                                               6بوته در متر مربع بيشترين و تراكم                                                    12هاي كاشت تراكم                          تاريخ     
يابد ولي افزايش تراكم                                 با آنكه با تأخير در كاشت عملكرد روغن كاهش مي                                                              ).      1نمودار      (     خود اختصاص داده است                             

با افزايش تراكم                     .     گذارد         هاي تأخيري نسبت به تاريخ هاي كاشت زود بيشتر بر عملكرد روغن تأثير مي                                                                                                 در كشت        
    بوته در متر مربع افزايش عملكرد روغن به ترتيب براي تاريخ هاي كاشت اول تا چهارم  برابر                                                                                                                              12به          6بوته از             

رسد كه افزايش  عملكرد روغن با افزايش تراكم بوته                                                                         بنابر اين به نظر مي                           .     باشد        مي  %     74و     %     62،     % 44،         % 38
تواند كاهش عملكرد روغن                                    هاي تأخيري بيشتر محسوس است و افزايش تراكم بوته تا حدي مي                                                                                        در كاشت         

بوته در متر مربع توانست                                     12بوته به                 6افزايش تراكم از                           طوري كه         ناشي از تأخير در كاشت را جبران كند به                                                           
 . روزه در كاشت را كه باعث كاهش عملكرد روغن گرديد را به خوبي جبران كند                                                                     42تأخير       
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 گيري     نتيجه     
با تأخير در كاشت به علت كوتاه شدن فصل رشد و عدم  وجود فرصت كافي براي توليد و انتقال مواد                                                                                                                                           

فتوسنتزي به اندام هاي زايشي و نيز كاهش دماي محيطي بويژه در مرحله پر شدن دانه عالوه عملكرد ماده                                                                                                                                         
هم چنين خطر هجوم علف هاي هرز و                                                  .     يابد        خشك، عملكرد دانه و روغن و نيز اجزاء عملكرد كاهش مي                                                                            

فرسايش خاك بيشتر به دليل كامل نشدن كانوپي گياهي و با توجه به كشت رديفي اين محصول احساس                                                                                                                                    
تواند به عنوان راهكار                                 افزايش تراكم بوته با تأثير گذاري مثبت بر تعداد دانه و افزايش عملكرد دانه مي                                                                                                         .     شود       مي  

مناسب جهت جبران عملكرد روغن در كاشت هاي تأخيري باشد بنابر اين اگر بنا به داليلي از جمله عدم                                                                                                                                            
سازي زمين، نامناسب بودن شرايط محيطي و يا اگر هدف كشاورز كشت اين محصول بعد از برداشت                                                                                                                                آماده     

توان با انجام عمليات زراعي مناسب مانند افزايش تراكم بوته                                                                                  مي  .     محصوالت پاييزه به عنوان كشت دوم باشد                                               
عالوه بر كاهش تعداد علف هاي هرز و فرسايش خاك  تا حدودي موجب كاهش عملكرد ناشي از كاشت هاي                                                                                                                               

بجز تاريخ كاشت اول به علت افزايش                                              ( توان تمام اين تاريخ هاي كاشت                                              در مجموع مي               .     تأخيري را جبران كرد                         
بوته در متر مربع براي                                     12را بسته به عواملي مانند مديريت مزرعه و گردش زراعي با تراكم                                                                                            )     هزينه توليد             

 . منطقه كرج و مناطق مشابه آن پيشنهاد نمود                                       
 

 سپاسگزاري         
در پايان نويسندگان اين مقاله تشكر و قدرداني خود را از آقاي مهندس ابراهيم فرخي عضو هيئت علمي                                                                                                                                  

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج  به دليل تامين بذر هيبريد جديد اميدبخش آفتابگردان  و                                                                                                                                               
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر به جهت ايجاد امكانات الزم براي انجام اين آزمايش اعالم                                                                                                                                            
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