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  چكيده                   
فاده از ارقامي است باشد. اولين قدم براي اين منظور استكشت اين گياه در ايران ميسطح زير  كشت دوم آفتابگردان راهگشاي افزايش

الين اينبرد آفتابگردان كه قبال در پژوهش چندين در اين خر فصل مي باشند. آبه شرايط سرماي قدرت سازگاري بااليي داراي 
اي كه زمان پرشدن دانه به گونه شدههاي مختلف كشت در تاريخ .بودند اي تحمل خوبي به تنش خشكي نشان دادهآزمايشات مزرعه

، BF 181-4362/2/2 ،BF 81-196 ،N-289الينهاي شامل مايشي زآ ربدين منظو. را تجربه نمايند 15و زير  25يط دمايي شراها الين
CMS19  وBline 1221 شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان  تشكمرداد به عنوان عامل اصلي  20تير و  29 در كرت فرعي

. بهترين بوددار اختالف معني داراي %1و  %5ها به ترتيب در سطح احتمال بين الين و در كاشتداد كه عملكرد دانه در دو تاريخ 
گرم در بوته در تاريخ كشت اول بود. در  16/19و  18/20با ميانگين  BF 81-196و   Bline 1221ها موبوط به عملكرد در بين الين

در طبق) و لكرد (عملكرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه پر يز اين دو الين، الين برتر از نظر صفات اجزاء عمنتاريخ كشت دوم 
هاي متحمل به سرماي آخرفصل به عنوان توان در توليد هيبريددهد كه ميصفات مورد بررسي بودند. برتري اين دو الين نشان مي

  ها استفاده نمود.آن زوالد ا
  نه، سرماي آخر فصلاجزاء عملكرد دا تاريخ كشت، ،آفتابگردانهاي كليدي: واژه

  مقدمه
آفتابگردان يكي از گياهان روغني مهم است كه به همراه ساير گياهان روغني نظير كلزا و سويا جايگاه مهمي در توليد روغن جهان و 

اص توان به عدم اختصباشد. سطح زير كشت اين محصول در ايران روند نزولي يافته است. از علل مهم اين وضعيت ميايران دارا مي
مستعد كشيده اي و غيرهاي مناسب جهت كشت اين محصول اشاره نمود كه در نتيجه به مرور زمان كشت آن به نواحي حاشيهزمين

شده است. براي آنكه بتوان اين گياه را به جايگاه اصلي كشت خود بازگرداند بايستي روي كشت دوم آن سرمايه گذاري نمود و در 
تحمل به سرماي آخر فصل را مورد بررسي قرار داد. محدوديت كشت آفتابگردان در ايران به طور عمده  اين راستا موانع موجود نظير

وري توليد است. موفقيت ارقام آفتابگردان در كشت دوم ناشي از عدم توان رقابتي اين محصول با ديگر محصوالت بهاره از نظر بهره
تواند اين تمركز روي كشت دوم آفتابگردان مي.).1ها بستگي دارد (انهبه ميزان تحمل شرايط سرماي آخر فصل براي پر شدن د

محصول را به چرخه توليد روغن در كشور بازگرداند. كشت دوم با كشت تاخيري متفاوت است. تاخير كشت آفتابگردان باعث كاهش 
دهد. در رد دانه را تحت تاثير قرار ميطول دوره رشد آفتابگردان شده كه به نوبه خود از طريق كاهش ماده خشك توليد شده عملك

هايي كه بر روي اثر كشت تاخيري بر عملكرد دانه آفتابگردان انجام شده است، صرفا جنبه فيزيولوژيك تك گياه و يا حتي بررسي
 ). كشت دوم5كانوپي در نظر گرفته شده است، ليكن به تاثير نهايي آن در پذيرش كشت توسط زارعين توجهي نشده است (

). بنابراين معموال زمان پر شدن دانه با فصل پاييز مصادف 1گيرد (آفتابگردان در نواحي مستعد كشت در تير و مرداد ماه انجام مي
گيري شود. در اين صورت احتمال تاثيرات سرماي پاييزه بر پر شدن دانه وجود دارد. پر شدن دانه از مراحل حساس در شكلمي

مطالعات نشان داد كه عملكرد پايين در رابطه با تأخير در كاشت به داليل مختلفي از جمله راعي است. عملكرد اقتصادي گياهان ز
و كاهش زمان گلدهي ، سردي هوا در زمان پر شدن دانه و كاهش كه منجر به رشد بيش از حد ساقه  دماي باال در اوايل رشد
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هاي برتر تعيين الين طرح اين اجراي از هدف خواهد بود. .)3ثير دارد (أافشاني كه بر پر شدن دانه تهاي خورشيدي پس از گردهاشعه
 از نظر تحمل به سرماي آخر فصل است.

   هامواد و روش

هاي مورد ارزيابي شامل تيمار اجرا شد. كرجدر مزرعه موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر  1392اين پژوهش در سال زراعي 
گراد است درجه سانتي 25عمول منطقه براي كشت دوم آفتابگردان كه دما به هنگام پر شده دانه حدود تاريخ كشت: تاريخ كشت م 2
)1M 2گراد است (درجه سانتي 15)، تاريخ كشت تأخيري كه دما به هنگام پر شدن دانه حدودM در كرت اصلي و ارقام آفتابگردان (

آزمايش به  در كرت فرعي بودند. Bline 1221و  BF 181-4362/2/2 ،BF 81-196 ،N-289 ،CMS19هاي اينبرد شامل الينشامل 
 تعداد يبردارنمونه درتيمار و در سه تكرار انجام شد.  16هاي كامل تصادفي با هاي خرد شده، در قالب طرح پايه بلوكصورت كرت

 طوربهح برگ، وزن هزار دانه، قطر طبق ط)، سدانه طبق و ، برگ،( مختلف اندام كخش وزن قطع و ده گره بااليي هيناح از بوته 5

 ساعت 48 مدت به آون در گراديدرجه سانت 70 يدما در اندنكخش از پس ياهيگ اندام كخش وزن .ديگرد يريگاندازه جداگانه

 نكدان يا دامنه ندچ آزمون از استفاده با هاداده نيانگيم سةيمقا . شد انجام SPSSافزار  نرم از استفاده با يآمار يهاهيتجز .شد نييتع
  .گرفت صورت درصد پنج احتمال سطح در

  نتايج و بحث
 يمعن پنج درصد و يك درصد احتمال سطح در رقم ،تاريخ كشت اثر هك داد نشان دانه ردكعمل اجزاء انسيوار هيتجز از حاصل جينتا
هاي رم در بوته در تاريخ كشت اول و الينگ 16/19و  81/20 با ميانگين  BF 81-196و  Bline 1221هاي الين ).1 (جدول است دار

CMS19   وBF181-4362/2/2  وN-289  گرم در بوته به ترتيب بيشترين و  55/7و 45/12، 81/12در تاريخ كاشت دوم با ميانگين
 15دانه  . همچنين در تاريخ كاشت دوم كه ميانگين دما در مرحله پر شدن)2(جدول  را از خود نشان دادندكمترين ميزان عملكرد 
گرم در بوته داراي بيشترين عملكرد بودند و نيز با  99/10و 53/13با ميانگين  BF 81-196و   Bline 1221هاي درجه بود باز هم الين

ها ينال دو داري نداشتند كه نشان از برتري ايندر تاريخ كاشت اول تفاوت معني N-289و  BF181-4362/2/2و   CMS19هاي الين
، CMS19هاي در مقايسه ميانگين وزن هزار دانه اليندانه به هنگام در معرض قرار گرفتن آنها در برابر دماي پايين است. در پر كردن 
Bline 1221  وBF181-4362/2/2 در تاريخ كاشت اول و الين  17/42و 12/43، 07/44هاي با ميانگينN-289  به  34,08با ميانگين

-N دانه پر در طبق و الين، داراي بيشترين تعداد 88/458با ميانگين  BF 81-196بودند. الين  اردترتيب داراي بيشترين و كمترين مق

../.) با ميزان عملكرد دانه داشت بطوري كه 1داري (قطر طبق همبستگي مثبت و معني داراي كمترين مقدار بود.18/185با ميانگين  289
به ترتيب داراي بيشترين و كمترين قطر طبق  11,66با ميانگين   N-289و الين  مترسانتي 59/16با ميانگين قطر  Bline 1221الين 
رشد ) در آمريكا انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه تغييرات درجه حرارت 1989و همكاران ( Goyneدر پژوهشي كه توسط  بودند.

شود. تأخير در هاي متغيري مواجه ميشد با درجه حرارتدهد و در اكثر مواقع، گياه در مراحل مختلف رگياه را تحت تأثير قرار مي
ماه، تجمع ماده خشك در تمام مراحل رشد و نيز عملكرد را كاهش داد. در واقع درجه حرارت محيط در مراحل كاشت در اوايل تير

ي آفتابگردان با مختلف رشد و نمو و پر شدن دانه نقش اساسي دارد لذا تنطيم و تطابق مراحل مختلف رشد رويشي و زايش
). 2تواند تأثير بسزايي بر عملكرد اين محصول داشته باشد (هاي مناسب محيط از طريق انتخاب تاريخ كاشت مناسب ميحرارت

هاي پوك در طبق دانه، افزايش تعداد دانههزار دهي باعث ايجاد اختالل در پر شدن دانه و كاهش وزن كاهش دما در مرحله گل
) در بررسي وجود اثر متقابل 2002و همكاران ( Lavega). 4يابد (ته شدن روغن در زمان پرشدن دانه كاهش ميسرعت و مدت انباش

دار بين محيط و رقم در آزمايش تاريخ كاشت نيز گزارش دادند كه اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي كليه صفات ارزيابي شده معني
هاي مختلف با تغيير اجزاء عملكرد همراه بود. اختالف در تعداد دانه با كاهش تعداد طها در محيبود. تغيير در عملكرد نسبس هيبريد
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دانه در بخش مركزي طبق همراه بود. تغيير در سرعت و مدت پر شدن دانه با تغيير در ميزان نفوذ نور در درون جامعه گياهي و 
يكي همراه بود كه در نهايت تغيير در وزن دانه، مقدار روغن دانه و دهي تا رسيدن فيزيولوژويژه در دوره گلكارايي استفاده از نور به

  شاخص برداشت را موجب گرديد.

  آفتابگردان تحت تأثير تاريخ كشتهاي الينو ساير صفات مورد بررسي صفات اجزاء عملكرد مقايسه ميانگين  -2جدول 

). تاريخ كاشت دوم 3دار بود (جدول در سطح احتمال يك درصد معنياي شدن عداد روز تا مرحله ستارهبر ت و رقم اثر تاريخ كاشت
داراي بيشترين تعداد 
روز از كاشت تا 

داراي بيشترين تعداد روز تا  41و  33/41با ميانگين  BF1814362/2/2و  N-289 هايها، اليناي شدن و در بين الينمرحله ستاره
و  Maiorana اي شدن بودند.ي ستارهداراي كمترين تعداد تا مرحله 35/66با ميانگين  CMS19اي شدن و الين ي ستارهمرحله

داري كاهش يافته است و همكاران گزارش دادند كه با تأخير در كاشت، تعداد روز از كاشت تا مرحله ظهور طبق به طور معني
اثر تاريخ  هاي مورد مطالعه و حساسيت آنها به طول روز و دما دانست.يكي الينتواند به دليل اختالف ژنتها مياختالف بين الين

گيري اين صفت در دار بود. اثر متقابل نيز در اندازهكاشت و رقم بر تعداد روز تا مرحله گلدهي در سطح احتمال يك درصد معني
در  57/ 66با ميانگين  BF 81-196كشت دوم و الين در تاريخ  66/71با ميانگين  N-289دار و الين سطح احتمال يك درصد معني

) طي پژوهشي نشان 1982و همكاران ( Givne تاريخ كشت اول به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد روز تا مرحله گلدهي بودند.
تا ظهور طبق بر سرعت روند افشاني و عمداً در فاصله ظهور گياهچه دادند كه فتوپريود و دما در فاصله ظهور گياهچه تا شروع گرده

دار بود. اثر اثر تاريخ كاشت و رقم بر تعداد روز تا مرحله  اتمام گلدهي در سطح احتمال يك درصد معني مراحل نمو مؤثر است.
در تاريخ كشت دوم و  66/78با ميانگين  N-289دار و الين گيري اين صفت در سطح احتمال يك درصد معنيمتقابل نيز در اندازه

 در تاريخ كشت اول به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد روز تا مرحله اتمام گلدهي بودند. 66/ 33با ميانگين  BF 81-196ين ال
دار بود و ها در سطح احتمال پنچ درصد معنيداري نداشتند ولي در بين الينشاخص سطح برگ در دو تاريخ كشت تفاوت معني

داراي  64/40با ميانگين  N-289داراي بيشترين و الين  53/92و  33/106با ميانگين  Bline 1221و  BF1814362/2/2 هايالين
داري نشان نداد ولي اثر ارقام در همچنين ميزان وزن خشك برگ در دو تاريخ تفاوت معني كمترين ميزان شاخص سطح برگ بودند.

به  50/3و  69/3و  37/7هاي با ميانگين BF 81-196به همراه  N-289و  BF1814362/2/2دار بود و الين گيري اين صفت معنياندازه
رتيب داراي بيشترين و كمترين ميزان وزن خشك برگ بودند.  توليد ماده خشك گياه وابستگي قوي با سطح برگ و سرعت فتوسنتز ت

سطح برگ در سراسر فصل رشد  برگ دارد و براي رسيدن به سرعت باالتر توليد ماده خشك الزم است كه سرعت فتوسنتز با حفظ
 Tesfayباال نگه داشته شود. سطح برگ تعيين كننده ميزان تشعشع جذب شده توسط گياه و بنابراين تعرق و توليد ماده خشك است ( 

et al., 2006ارتباط بين جذب نور و تعداد روز .(طهاي پس از كاشت در آفتابگردان توس Crnobarac  وDusanic )1995د ) بررسي ش

اي شدنستاره گلدهي اتمام گلدهي سطح برگ وزن خشگ برگ ارتفاع قتعداد دانه پر درطب قطر طبق   تيمار عملكرد دانه وزن هزار دانه 

 تاريخ كشت          
94/93a 5/88a 73/96a 70a 62/07a 37/2a 14/58a 429/54a 48/44a 21/15a M1 

102/46a 3/90a 78/43a 75b 66/67b 41/6b 12/83b 218/97b 31/54b 7/96b M2 

 الين          
93/83a 7/37a 106/33a 69/17d 61/67d 41a 13/14bc 280/10b 42/17a 12/45b BF1814362/2/2 

99/33a 3/50c 67/76bc 72c 63c 39/16c 13/97b 458/88a 38/09ab 19/16a BF 81-196 

102a 3/69c 49/64c 73/83b 66/83a 41/33a 11/66c 185/18c 34/08b 7/55b N-289 

106a 4/80bc 64/72bc 71/33c 64b 35/66d 13/16bc 276/46b 44/07a 12/81b CMS19 

92/33a 5/11b 92/53a 76/17a 66/33a 39/83b 16/59a 420/64a 43/12a 20/81a Bline 1221 

  .باشندمي %5احتمال سطح در دانكن آزمون از استفاده با دارمعني تفاوت فاقد باشندمي مشابه حروف يدارا كه هاييو تاريخ كشت هاالين
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ي رشد گياه) سريعا شروع به كاهش نمود كه اين امر كه با گذشت زمان جذب نور افزايش بافته و در حداكثر جذب (اواسط دوره
ها نشان نداد. ها و الينريخ كشتداري را در تاتجزيه واريانس صفت ارتفاع گياه تفاوت معنيتشخيص داده شد.  LAIناشي از كاهش 

دار نبود، با اين ي پژوهشي بر روي دو رقم آفتابگردان نشان دادند كه اثر تاريخ كشت بر ارتفاع گياه معني) ط1381زماني و همكاران (
  .حال ارتفاع بوته با تدخير در كاشت كاهش يافت

  گيري كلينتيجه
هايي كه توليد هيبريدها ار نظر تحمل به سرما آخرفصل جهت استفاده به عنوان والد در در اين پژوهش چون هدف تعيين بهترين الين

باشد لذا با توجه به نتايج بدست آمده از شود، ميهاي تأخيري كه مرحله پر شدن دانه با دماي پايين مواجه ميبتوانند در كشت
در اكثر صفات از جمله احزاء عملكرد (عملكرد دانه، وزن هزار  BF181-4362/2/2و   Bline 1221هاي هاي انجام شده الينبررسي

گيري شده اي شدن، گلدهي، اتمام گلدهي) و ساير صفات اندازهه، تعداد دانه پر در طبق) و صفات فنولوژيك (تعداد روز تا ستارهدان
 كاهش زين طبق قطر و ارتفاع طبق، در دانه تعداد دانه، هزار وزنذهمانند عملكرد ياجزا كاشت، در ريتأخ اثر در. همچنين برتر بودند

 دنيرس طبق ليتشك خاك، از اهيگ خروج دوره طول كاهش كاشت باعث در ريتاخ .شدند دانه عملكرد كاهش به جرمن جهينت در افته،ي
هش عملكرد و اجزاء عملكرد و تĤخير در كاشت ميزان گلدهي را كاهش داده و در نتيجه باعث كا دشو يم رشد دوره طول و دانه
  شود.مي
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Phenological and physiological response to low temperatures during grain filling in sunflower lines 
Saadatmand, M1., Soltaninajafabadi, M2., Mirfakhraie, S. R3. 

Shifting sunflower cultivation to date after  wheat harvesting  is an substantial way to its stable  production in 
Iran.. To this end, identifying  varieties which can produce more yield under the cold temperature at the end 

of the growing period is a key feature.. In this study, response of …sunflower inbered lines with known 
drought responses was investigated under different temperature in filling seed stage.. To gain the purpose, 
the lines were cultivated at two dates, normal and late, to provide the opportunity of experiencing 
temperatures under 15◦C at grain filling stage. The lines BF 181-4362/2/2, BF 81-196, N-289, CMS19 and 
Bline 1221,  were cultivated on 29 July and 20 August.Analysis of variance  indicated cultivation data and 
lines have significant effects on the grain yiled Analysis of variance  indicated cultivation data and lines have 
significant effects on the grain yiled. In the second cultivating date, the two lines appeared as the top lines 
regarding yield and its components (seed weight, number of filled seed per head 
 
Keywords: Sunflower, planting time, Seed yield components, Late appearance coldness 
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