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گردانبر عملكرد سه رقم پيشرفته ي آفتاب مختلف با تراكم ثابت كاشت هاي بررسي اثر تاريخ  

 نازنين قاسمي1 و سراله گالشي2

 n.ghasemiee@gmail.com)() دانش آموخته كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان1

 2) عضو هيات علمي و سردبير مجله علوم زراعي دانشگاه منابع طبيعي گرگان

   چكيده:
با  يشياشت، آزماكخ ير تاريتحت تاث SHF81-90) ،قاسم آفتابگردان (فرخ، جديد ايراني  پژنوتيرد سه كعمل يبه منظور بررس

 يهتجزيشي آزماگرگان با طرح  يقات دانشگاه آزاد اسالمييبهشت در مزرعه تحقارد 15  ين وفرورد 15اسفند،  15شت ك يهاخيتار
 7) شامل يشي. هر كرت (واحد آزماانجام شد بوته در هكتار66600 تراكم ثابت رار باكامل تصادفي در سه تقالب بلوك كدر مركب 

شامل  يصفات مورد بررس بود. متريسانت 30يفرد يو فاصه هربوته رو متريسانت 50 يفمتر كه فاصه هر رد 5ف كاشت به طوليرد
ارتفاع نهايي بوته، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه و شاخص سطح برگ در مرحله ، كيكل، وزن هزار دانه، درصد پو كوزن خش

رد دانه را به كزان عملين ميشتريب  SHF81/90اشت اول نسبت به رقم فرخ و الين كخ يج نشان داد رقم قاسم در تاريگلدهي بود، نتا
 يهمبستگ كيمثبت و درصد پو يرد دانه همبستگكانه و عملخود اختصاص داد. تعداد دانه در طبق با وزن دانه در طبق، وزن هزار د

اشت در كن منطقه بهتر است يرد دانه آفتابگردان در اكثر عملكحصول حدا يش براين آزمايج حاصل از ايداشت. با توجه به نتا يمنف
 ييرد باالكل عمليپتانس يتر دارانيسنگ يهاشتر در طبق و دانهيد تعدا دانه بيل تولين رقم قاسم به دليرد و همچنيخ اول انجام پذيتار

  است.
  .ارقام، عملكرداشت، كخ يتار آفتابگردان،  :يديلكواژگان        
  مقدمه:
 نمو، ي دوره طول كاهش طريق از ودما روز طول افزايش. شود مي افزوده محيط يودما روز طول به بهاره، كاشت در تأخير با غالباً
 كاشت يها تاريخ لحاظ بدين. دهد مي كاهش را عملكرد نهايت در و عملكردشده ياجزا دتولي و رشد يبرا فرصت كاهش سبب
 ي) در بررس1390اران (كو هم جبارزاده )1379 يسيد پور خواجه. (شوند مي داده ترجيح بيشتر يعملكردها توليد دليل به هنگام زود

شت كخ يرد دانه آفتابگردان رقم مستر عنوان شد تاركعمل رماه بريت 5خرداد و  19و  4بهشت، يارد 20و  5اشت كخ يپنج سطح تار
دانه را به  ردكن عمليترنييگرم در مترمربع پا 9/304ن يانگياشت آخر با مكخ ين و تاريگرم در مترمربع باالتر 3/532رد كسوم با عمل

 .خود اختصاص دادند

ا و يورد، زاركروز و سه رقم آفتابگردان (ر 10 يمانن به فاصله زياشت از دهم فروردكخ يچهار تار ي) در بررس1391( يجواهر
شتر بودن يورد را به بكرد دانه در رقم ركشتر بودن عمليتوان بيه مكورد به دست آمد كرد دانه از رقم ركن عمليشتريآذرگل)، ب

  سرعت رشد محصول نسبت داد. و يشاخص سطح برگ، سرعت رشد نسب
خ يه در تاركارقام آفتابگردان عنوان شد  يات زراعيمختلف بر خصوص يهااشتكخ ير تاريتاث ي) بر رو1390اقدم ( يمراد يبررس در
رد دانه و شاخص برداشت بدست آمد و رقم آلستار نسبت به ك، وزن هزار دانه، عملل دانه در طبقكن تعداد يشتريب يبهشت،اشت اردك

 .را به خود اختصاص داد رد دانهكاه، وزن هزار دانه و عمليگ فاعن ارتيشتريرقم اروفلرو ب

آفتابگردان عنوان  كيرسيبهشت بر رقم آرماويارد 20و  10ن و يفرورد 30اشت كخ يتار 3ر ي) در تاث1391اران (كلقب و هم يمظاهر
  .افتيش يافزا كيدرصد پو ياهش ولكرد دانه كاشت، تعداد و وزن دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملكخ ير در تاريه با تاخكنمود 
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:مواد و روش ها  

به  8/7معادل  pHو يشن يبافت رس با كيگرگان،خا يدانشگاه آزاداسالم يقاتيدر مزرعه تحق1391- 92زراعي ش در سال يآزما نيا
دو در سه تكرار اجرا شد. فاكتورها شامل  يكامل تصادف يها ه بلوكيمركب در قالب طرح پا يهش به صورت تجزيآمد.آزما در اجرا

 15 و ينفرورد 15اسفند، 15 كاشت يخو سه تار ياصالح شده روغن ژنوتيپ هاياز   SHF81/90الين  قاسم،فرخ ورقم آفتابگردان 
 يفمتر كه فاصه هر رد 5ف كاشت به طوليرد 7) شامل يشيبوته در هكتار بود. هر كرت (واحد آزما66600 تراكم ثابت با يبهشتارد
 .گرفته شد اشت در نظركبه صورت ن فيرد يكن دو كرت مجاور يب بود. ترميسانت 30يفرد يو فاصه هربوته رو متريسانت 50

لوگرم يك 100زان يتروژن به ميود نكاقدام به مصرف  كش خايج آزمايفارو و بر اساس نتا سك ويتوسط د زمين يآماده ساز پس از
و هنگام ظهور گل به صورت  يبرگ 7تا 6ه در مرحله ياشت و بقكسوم آن قبل  يكه كد يتار ازمنبع اوره گردكتروژن خالص در هين

پل در موقع كاشت استفاده  يم و سوپرفسفات تريدر هكتار كود سولفات پتاس يلوگرمك100 ينمورد استفاده قرار گرفت وهمچن كسر
 ير شده به روش دستكعدد) با فواصل ذ 4تا  3( ياشت بذر هابه صورت كپه اك و هشد يضدعفون يتاواكسبذرها توسط و شد.
  و پشته انجام گرفت.  يروزه به صورت جو 10با دور  ياريخ كاشت مختلف انجام شد.آبيتار3رد

شيينتايج تجزيه خاك محل اجراي آزما  
 

ارقام مورد استفاده: يمعرف  
زودرس كراس سينگل هيبريد آفتابگردان فرخ،  

  سانتي متر؛ 155-165بوته:  روز؛ ارتفاع 90-100رويش:  دوره طول ؛ 1388 زمستان: معرفي سال
  .صد در  46-48روغن:  هكتار؛ ميزان در تن 5/3-5/4دانه:  گرم؛ عملكرد 55-65دانه:  هزار وزن

شورك مختلف مناطق دوم دركشت اشتك جهت  رقم قاسم   

: بوتـه  كـراس؛ ارتفـاع   سـينگل : هيبريـد  ؛ نـوع : (ALine 1221/1*R-14)  قاسـم  آفتابگردان رقم ؛ مشخصات1391 : معرفي سال
 3250: دانـه  عملكـرد  ميانگين ؛%33/49:  روغن درصد گرم؛ 50/27:  هزاردانه روز؛ وزن 92:  يكولوژيزيف دنيرس متر؛ دورهيسانت152
  تار.كه در لوگرمكي
  :SHF81-90     قمر كد

 ؛:  R F81-82  يرپد لدوا منا ؛: A F81-112 يدرما لدوا منا ؛ هيبريد:     قمر عنو

  ؛65-55 مگر : نهارداهز ؛ وزن100- 90 روز : يشرو دوره لطو؛ 185- 165سانتيمتر :بوته عتفاار
 ر.هكتا در تن:   4-3/7 دعملكر متوسط

 
 
 
  

عمق
كخا  

 سانتي
 متر

مواد درصد 
 Ph خنثي شونده

درصد
 كربن آلي

تيهدا
يكيتركال  

 (دسي زيمنس 
 برمتر)

درصد 
 رس

 

درصد 
 سيلت

 

درصد 
 ماسه

 

درصد 
 نيتروژن

ل فسفر قاب
 جذب
مپي پي ا  

ابل م قيپتاس
 جذب

)پي پي ام ) 

30-0  18 8/7  41/15/1  28 52 20 14/0  5/48  260 
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 نتايج و بحث:

تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي مراحل مورفولوژي سه رقم آفتابگردان در سه تاريخ كاشت: 1جدول  
 
 

  سطح برگ  تعداد دانه در طبق  وزن هزار دانه  درصد پوكي  عملكرد دانه
 وزن خشك كل

  بيوماس
ارتفاع نهايي 

  بوته
درجه 
  آزادي

  منابع تغييرات

**1115808,4  *49,333  **1373,47  **178256,3  ns140199,70  ns433404,1  **320,259  2  تاريخ كاشت  

  اشتباه الف  6  18,111  392280,5  47727,1  3130,37  1567,27  7,35  4037,2

  ژنوتيپ  2  341,148**  9462902,3**  3,5201671**  1617969,3**  178,38**  217,43**  3516308,7**

**347952,2  **108,23  **383,39  **54852,2  **1628658,043  **2129584,8  **827,593  4  
تاريخ كاشت 

  ژنوتيپ×

  اشتباه ب  12  27,313  331884,6  22602,9  4226,1  12,56  4,50  2578,6

  درصد  4/28  7,07  4,09  9,24  5,79  12,81  3,76
ضريب 
  تغييرات

ns ، *درصد مي باشند. 5و  1معني دار در سطح احتمال  ،به ترتيب غير معني دار **و 

 
 
 

   سه تاريخ كاشت در سه رقم آفتابگردان و مراحل مورفولوژي عملكرد يعملكرد و اجزا يانگينم يسهمقا :2جدول

عملكرد 
دانه(كيلوگرم در 

  هكتار)
  درصد پوكي

وزن هزار 
  دانه(گرم)

  تعداد دانه در طبق
(سانتي سطح برگ

  متر مربع)

وزن خشك كل 
بيوماس(كيلوگرم 

  در هكتار)

ارتفاع نهايي 
  بوته(سانتي متر)

 هاي فاكتور
 آزمايشي

 كاشت تاريخ              

a 1686  16,78 ab a 70,14  a 773  a4162  a8472  a126,1  15 اسفند 

b 1386  b 14,11  b 47,10  a 796  b3731  b7633  a124,9  15فروردين 

c 984  a 18,78  a 66,34  b 542  b3532  b7553  b115,2  15ارديبهشت 

 ژنوتيپ          

a 1723  b  14,78  a 62,29  a 1187  b3466  b6972  a129,1  فرخ 

a 1703  a 22,11  a 65,01  c 396  a4217  a8823  b120,2  قاسم 

b 630  12,78   b  b 56,31 b 528  3342 b a8663  b 117,2  SHF81-90 
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دو به دو صفات آفتابگردان در سه تاريخ كاشت : همبستگي3جدول  
  درصد معني دار 5و  1به ترتيب در سطوح **و  *
 

 ياربس ه و درصد پوكي همبستگيدهد در اين آزمايش شاخص سطح برگ با  وزن هزار دانينشان م 3در جدول  يب همبستگيضرا
عدم انتقال مواد فتوسنتزي در برگ از  يحاك توانديم صفات مزبوربا منفي شاخص سطح برگ و رابطه  يي. همسوداري نشان داديمعن

هزار دانه با درصد فت وزن ي معني دار صهمبستگهاي تشكيل شده به صفات مزبور شده و بيشتر صرف رشد رويشي شده است. 
 ين،بر ا وجود دارد. دليل آن هرچه درصد مغز در دانه در طبق بيشتر مي شود درصد پوكي كاهش نشان مي دهد. عالوهانه دپوكي 

 يجبا نتا يجه اخير. نتي باشدم ي داردانه در طبق مثبت و معنتعداد دانه با  ي عملكردكه همبستگ ي دهدجدول فوق نشان م يجنتا
 گل ها مناسب ياز گرده افشان ينكهعملكرد، ضمن ا ياجزا افزايشدر ييهمسو ينا بقت دارد.مطا يزن )1387و همكاران ( نژاديقل

پوك  هاييل دانهمناسب بذرها و تشك يبند دانه يدي،خوب بذور تول يده،كيفيترس يهادهنده سالم بودن دانه دارد، نشان يتحكا
  .باشديم ييننسبتاً پا
  دار بود. يصفات معن تمامي يبر رواثر ارقام  و اشتكخ يه اثر تاركج نشان داد ينتا       

رات ييه گرچه تغكنشان دهنده آن است  كه دار بوديمعن %5و  %1ژنوتيپ بر كليه صفات در سطح احتمال × اشت كخ ياثر متقابل تار
رات آنها در ييتغ ا نحوهيزان ين ميكاشت ها تفاوت داشته است، لكخ ياز تار يكدر هر  يات در ژنوتيپ هاي مورد بررسيخصوص

  متفاوت بوده است. يمختلف تا حدود يهااشتكخ يتار
خ يرسد تارياشت اول به نظر مكخ يش شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق  در تاريدر رقم قاسم با توجه به افزا

 باشد.ين رقم مياشت در اكخ ين تارياشت اول بهترك

 
 
 
 
 
  

 ارتفاع نهائي 
  بوته

 وزن خشك بيوماس
 مرحله رسيدگي

 سطح برگ درشاخص 
 گلدهي مرحله

تعداد دانه 
 درطبق

وزن هزار 
 دانه

درصد 
 پوكي

 عملكرد
 دانه

X
1 

1       

X
2 -0.403* 1        

X
3 -0.669** 0.200 1       

X
4 0.218 -0.785** -0.139 1     

X
5 0.107 0.140 -0.410* -0.100 1    

X
6 0.310 0.040 -0.561** -0.272 -0.413* 1  

X
7 -0.060 -0.200 -0.371 0.394* 0.122 0.254 1 
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Effect of different sowing dates with constant density on the performance of the developed three 
varieties of sunflower 

      :Abstract  
To  study the performance of three Iranian genotypes of sunflower: (1) Farokh, (2) Qasem, and (3) 
SHF81-90 by conducting a field experiment with a randomized complete block experimental design 
combined analysis with the constant density of 66600 plants per hectare. We repeated the 
experiment three times in order to get accurate results. The experiment was conducted in Research 
Station of Islamic Azad University of gorgan from Feb 15th and March 15th and April 15th. Our 
results shows that the genotypes of Qasem attains the highest yield of sunflower in the first planting 
date; Qasem produces a higher grain number per head and heavier grain weight. Based on our 
results we recommend planting on the first date in order to obtain the best yield. We additionally 
observed that the performance of seeds has positive correlation with the number of seeds in the 
plate and the average weight of a seed while there exists a negative correlation 
between the performance of seeds and the rate of empty seeds. 
 Key words : sunflower , planting dates , varieties , yield. 
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