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چکیده

به منظور بررس�ي و مقايس�ه عملکرد  11ژنوتیپ آفتابگردان در ش�رايط آب و هوايي منطقه سيستان ،آزمایشی در
س�ال زراعي  1382-83در ایس�تگاه تحقيقات کش�اورزی زهك در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با س�ه تکرار
اجرا ش�د .ارقام و ژنوتیپ های مورد بررس�ی شامل (-1هيبريد شفق  -2آلس�تر  -3هيبريد آذرگل    CMS-19×14- 4
-5رکورد  -7 CMS-350×R256 - 6هایسون  -8  33چرنيانکا CMS -R4311×350- CMS-1052×R25610  -9
هيبري�د مه�ر) بودند.نتایج تجزیه واریانس نش�ان داد که ارقام  و ژنونیپ های  مورد بررس�ی از لحاظ عملکرد و اجزای
عملک�رد اختالف معنی دار داش�تند .ارقام هایس�ون CMS-350×R42،CMS-350×R256 ،33به ترتیب با میانگین
 2685 ،3044و  2577کیلوگ�رم در هکتار بیش�ترین و ارقام رکورد و هیبرید مهر ب�ا   895و 1557کیلو گرم در هکتار
کمترین عملکرد دانه را داشتند .هيبريد هايسون 33و ژنوتیپ  CMS-350-R256به ترتيب با 1321و  1257بيشترين
و رقم رکورد با  236دانه در طبق کمترين تعداد دانه در طبق را تولید کردند .بيشترين وزن هزار دانه به هيبريد آذرگل
ب�ا میانگی�ن 67/23گرم و کمترين ب�ا میانگین آن  46/8گرم به چرنيانکا تعلق داش�ت .هيبريد آذرگل و هایس�ون33
ب�ه ترتی�ب با میانگین  40/5درصد و  1150کیلوگرم در هکتار بیش�ترین درصد روغن و عملک�رد روغن را تولید کردند.
نتایج همبس�تگی ساده صفات نش�ان داد که تعداد دانه در طبق (** )r=0/93و عملکرد روغن  ( **  )r=/98بیشترین
همبستگی را با عملکرد دانه داشتند .با توجه به نتایج از جهت  عملکرد دانه  ارقام هایسون  33و  CMS-350×R43و
 CMS-350×R256و هیبرید آلستار نسبت به ساير ارقام و ژنوتیپ ها در شرایط منطقه سیستان برتر بودند.
كلمات کلیدی :آفتابگردان ،ارقام ،عملکرد دانه و درصد روغن
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Assessment of the seed yield, yield components and oil content of sunflower genotypes in Sistan region
By: Fanaie, H. R.,Assistant Prof., Agriculture and Natural Resources Research Center of Sistan, Zabol, Iran
(Corresponding Author; Tel: +989155428746), M. Galavi, Prof., Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol,
and M. Ramrudi, Assistant Prof.,

Iran Gh. Barami,Prof., Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran

In order to assess the seed yield, yield components and oil content of sunflower genotypes in sistan, condition during
2002-2003, an experiment was carried on based of randomized complete block design with 3 replications in Agricultural
and Natural Resources Research center of Zahak, Iran. Each plot was include four rows in four meter and 50 cm row
space. . The results showed that, genotypes had significant different for phonological traits, yield and yield components.
The highest seed yield obtained from Hussun33, CMS350×R43 and CMS350×R256 genotypes (3044, 2685 and 2577
kg/ha respectively) and the lowest seed yield obtained from Record and Mehr hybrid (895 and 1557 kg/ha, respectively).
The highest number of seed per head was belong to Hussun33 and CMS350×R256 genotypes (1321 and 1257 seed),
respectively and the lowest obtained from Record (236 seed). The highest and 1000 seed weight obtained from Azargol
(67 g) and lowest from chernianka and CMS350×R43 genotypes (47 g). Maximum oil percentage and oil yield obtained
from Azargol hybrid and Hussan33 (40.5 percent, and 1150 kg/ha, respectively).The results of simple correlation
showed that, seed number per head, and oil yield had the most correlation with seed yield (r=0.99** and r=0.98**,
respectively). With regards to results of this experiment Hussun33, CMS350×R43, CMS350×R256 genotypes and
Alester Hybrid are suitable for Sistan condition in terms of grain yield.
Key words: Sunflower, Cultivars, Seed yield and Oil percent

مقدمه

آفتابگ��ردان با نام علم��ي ( )Helianthus annus L.يكي از چهار
گياه روغني عمده جهان (سويا ،كلزا ،آفتابگردان و بادام زميني) مي باشد،
كه بخاطر سازگاري زياد به شرایط مختلف اقلیمی و عملكرد دانه و درصد
روغن باال ( 45– 48درصد) س��طح زير كشت نس��بتا باالیی دارد و براي
تأمين روغن خوراكي كش��ت مي شود ( .)9در سال هاي اخير توليد ارقام
اصالح شده داراي گرده افشاني باز و مقاوم به بيماري و همچنين استفاده
از هيبريدهاي حقيقي آفتابگردان با استفاده از نر عقيمي سيتوپالسمي و
الین های برگش��ت دهنده باروري ،آفتابگردان را از نظر اقتصادي قادر به
رقابت با ساير گیاهان نموده است .بدليل مقاومت به خشكي و سازگاري
با ش��رايط آب و هوايي مختلف ،برخورداري از سيس��تم ريشه اي متراكم
و منش��عب ،قدرت گس��ترش ثانويه و نفوذ به اعماق بيش از  2متر  ،رشد
و نمو آن در س��طح وس��يعي از خاك هاي كش��ور امكان پذير است (.)9
شناس��ايي و معرفی دو رگ هابی كه عملكرد بيش��تري توليد مي كنند،
در افزايش توليد گیاهان زراعي اهميت ويژه اي دارد ( .)5ارقام مختلف
آفتابگ��ردان از نظر طول دورة نمو با يكديگر متفاوت مي باش��ند .عوامل
محيطي بويژه دما بر طول دورة نمو و مراحل مختلف نمو تأثير مي گذارد،
بطوریکه افزایش دما در مرحله رش��د رويش��ي باع��ث كاهش طول دوره
رويش و تعداد برگ در گياه مي شود (.)4
بر اس��اس گ��زارش  )21( Rabinsonبيش��ترين تف��اوت در طول
دوره رس��يدگي ارقام به تفاوت در دوره س��بز شدن تا رؤيت طبق مربوط
می ش��ود و مدت زمان از آغاز گرده افشاني تا رسيدگي در ارقام زودرس
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و متوس��ط رس ثاب��ت اس��ت .خدابن��ده ( )3در بررس��ي تركيب پذيري
 119هيبري��د جديد همراه با دو ش��اهد "رك��ورد" و "آذرگل" درمنطقه
كرج مش��اهده نمود که ركورد بيشترين و هيبريد CMS–641×R-217
کمترین طول دوره رويش را داش��تند .بیش��ترین ارتف��اع مربوط به رقم
ركورد و بیش��ترین قطر طبق مرب��وط به هيبريد CMS–641×R-217
ب��ود .نتایج حاصل از بررس��ی زین��ل زاده و همکاران ( )5نش��ان داد که
بین ارقام مختلف آفتابگردان از نظر صفات مورد بررس��ی اختالف بس��یار
معن��ی داری وجود دارد و بعلت تنوع بین ارق��ام ،امکان انتخاب رقم برتر
در بین ارقام برای هر منطقه وجود دارد .شيراس��ماعيلي ( )6طي بررسي
مقدماتي س��ازگاري هيبريدهاي جديد ايراني آفتابگردان در شرايط آب و
هواي��ي اصفهان گزارش نم��ود كه از نظر صفات عملكرد دانه و طول دوره
رويش در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختالف معني داري وجود دارد.
هيبريد  CMS156/2×R2باالترين عملكرد دانه ،معادل  3493كيلو گرم
در هكت��ار توليد نمود Miler .و همكاران ( )19طي بررس��ي خودكاهش
تع��داد دانه در طب��ق را عامل مهمي در نقصان عملك��رد دانه آفتابگردان
اعالم نمودند .نتایج یک آزمایش نش��ان داد ک��ه وزن نهايي دانه تابعي از
سرعت تأمين مواد فتوسنتزي و طول پر شدن دانه است.
طالب نژاد ( )7طي بررس��ي و مقايس��ه عملكرد ارق��ام و هيبريدهاي
جديد آفتابگردان در استان مركزي هيبريد مهر را با  3895كيلوگرم دانه
در هكتار مناسب ترين ژنوتيپ جهت كشت در اراك تشخيص داد .ارقام
و هيبريدها از نظر درصد روغن اختالف معني دار نشان ندادند.
طالعي و رشيدي اصل ( )8از نظر وزن صد دانه ،عملكرد دانه و روغن
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در هكتار و درصد روغن تفاوت معني داری بین هيبريدها مشاهده کردند.
پورداد ( )1با بررس��ي  49ژنوتيپ آفتابگردان در شرايط ديم در كرمانشاه
اخت�لاف معني دار بين ارقام از نظر ط��ول دوره گل دهي ،طول دوره پر
ش��دن دانه ،ارتفاع ،تعداد برگ در بوته ،قطر طبق و عملكرد دانه مشاهده
كرد و گزارش نمود که ژنوتيپ هاي پر محصول ،حداكثر قطر طبق ،وزن
هزار دانه و ارتفاع بوته را داشتند.
در آفتابگ��ردان عملک��رد دان��ه به عن��وان تابعي از تع��داد طبق در
واحد س��طح ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه مي باش��د ( .)18نتایج
تحقیقات متعدد نش��ان داده است که بين عملكرد دانه و وزن هزار دانه با
ویژگ��ی های دوره زمانی تا 50درصد گلدهي و فاصله زمان از گلدهي تا
رسيدگي همبستگي مثبت و معني داری وجود دارد (.)11 ، 5
شرایط اقلیمی مناسب و سازگاری باالی آفتابگردان به شرایط منطقه
سیس��تان س��بب گردیده تا سطح کش��ت اینن گیاه طی سال های اخیر
افزای��ش یاب��د که الزمه ثبات و توس��عه آن معرفی ارق��ام و ژنوتیپ های
س��ازگارتر با شرایط گرم خشک اخر فصل می باشد لذا ،با هدف دستيابي
به رقم يا ژنوتیپ های سازگار آفتابگردان این تحقیق اجراء گردید.

مواد و روش ها

آزمایش در س��ال زراعی  1382-83در ش��رايط آب و هوايي منطقه
سيس��تان در مزرعه مرکز تحقيقات كش��اورزي شهرستان زهك واقع در
25كيلومت��ري جنوب ش��رقي زابل با عرض جغرافیای��ی  30درجه و 54
دقیق��ه و ط��ول جغرافیایی  61درج��ه و  41دقیقه ش��رقی اجرا گردید.
ارتفاع منطقه 483متر از س��طح دريای آزاد و میانگین بارندگي س��اليانه
آن 53ميلي متر مي باش��د .بافت خاک محل انجام آزمایش لوم -ش��نی،
شوری  2/3دسی زیمنس بر متر pH=8/3 ،و از نظر مواد آلی فقیر (کربن
آلی  0/29درصد) بود .مزرعه در س��ال قبل زیر کش��ت گن��دم بود .آمار
هواشناسی ایستگاه در سال آزمایش در جدول  1ارائه شده است .آزمايش
در قال��ب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با  3تكرار و یازده ژنوتیپ تامین
ش��ده از بخش تحقیقات دانه های روغنی کرج ( -1هيبريد شفق (منشاء
ایران)  -2آلستر (منشاء فرانسه )  -3هيبريد آذرگل(منشاء ایران)
( CMS-19×14 4منشاء ایران)  -5رکورد(اکوتیپ ایرانی)( CMS-350×-R256 – 6منش��اء ایران)  -7هایسون( 33منشاء
استرالیا)  -8چرنيانکا
( CMS- 1052 ×R256 9منشاء ایران)( CMS- 350 × R43 10منش��اء ایران)  -11هيبريد مهر (منشاءایران) ،در تاریخ 82/12/10کش��ت ش��د .هر كرت داراي  4خط بطول 4
متري با فواصل خطوط  50س��انتي متر بود.كاش��ت با دستگاه خطي كار
غالت و به صورت هيرم كاري انجام ش��د .قبل از کاشت نمونه های خاک
از عمق صفرتا  30س��انتی متر تهیه و براساس آنالیز انجام گرفته از خاک
کود فس��فره ب��ه میزان  200کیلوگرم در هکتار از منبع س��وپر فس��فات
تریپ��ل و پت��اس  200کیلوگرم از منبع س��ولفات دو پت��اس که قبل از
کاش��ت در خاک پخش گردید .ک��ود نیتروژن  300کیلوگ��رم در هکتار
از منب��ع اوره یک س��وم آن قبل از کاش��ت و بقیه به صورت س��رک در
مرحله  6-8برگي ( )GS2.6و مرحله غنچه دهي ( )GS3.2استفاده شد.
آبياري مزرعه به صورت س��طحی در مراحل  6-8برگي ( ،)GS2.6مرحله

(پژوهشوسازندگی)

غنچ��ه دهي ( ،)GS3.2مرحله  50درصدگلده��ي ( )GS4.2و مرحله پر
ش��دن دانه ( )GS5.1به صورت يكنواخت براي تمام ارقام صورت گرفته
اس��ت ( .)16مبارزه با علف های هرز یک دفعه و در مرحله  6 -8برگی با
نیروی کارگری انجام شد .در طول دوره رشد آفت و بیماری مشاهده نشد.
برای جلوگیری از خس��ارت پرندگان از زمان تلقیع و شروع پر شدن دانه
تا زمان برداش��ت از یک نفر کنجشگ پران استفاده گردید .در پایان دوره
رس��یدگی ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوت��ه ،عملكرد دانه و اجزاء عملكرد
اندازه گیری شدند .جهت تعيين اجزاء عملكرد  5بوته به صورت تصادفی
ب��ا در نظر گرفتن اثرات حاش��یه ایی از وس��ط هر ک��رت انتخاب گردید
ارتفاع ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق  5بوته مشخص و سپس برای یک
بوته ميانگين گيري انجام شد .برای تعیین عملکرد دانه برداشت محصول
با حذف نيم متر از ابتدا و انتهاي خطوط به عنوان اثرات حاشيه از سطح
 6مترمرب��ع ( )4×3 ×0/5=6انجام گرفت .تعداد بذر در طبق توس��ط بذر
ش��مار اتوماتيك مدل  TRساخت کشور فرانسه شمارش و وزن هزار دانه
با ترازوي حس��اس 0/1گرم مدل  METTLER TOLEDOس��اخت
کش��ور سوئیس تعيين شد .بعد از تعيين عملكرد و اجزاء عملكرد ،بخشي
از محص��ول بذری جهت تعيين كيفيت روغن مورد اس��تفاده قرار گرفت.
جهت تعيين درصد روغن مقداري از بذور هركرت به آزمايش��گاه ش��يمي
بخش تحقیقات دانه های روغنی کرج منتقل و اس��تخراج روغن توس��ط
دس��تگاه  NMR1ص��ورت گرفت ( .)10تجزیه واريان��س داده ها و آنالیز
همبستگی ساده میان صفات با استفاده از نرم افزار آماری MSTAT-C
( )Version 1.41،Michigan State Universityو مقايس��ه
ميانگي��ن ها بر اس��اس روش چند دامنه ای دانکن در س��طح احتمال 5
درصد انجام شد.

نتايج و بحث

عملکرد دانه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نش��ان داد که
بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود دارد .مقایس��ه
میانگین ها (جدول  )3نشان می دهد که رقم هایسون  33و رکورد با تولید
 3043و  895کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه
را تولی��د کردند ،اختالف بین ژنوتیپ ها ت��ا حد زیادی به زودگل و دیرگل
ب��ودن و ب��ر خورد مراحل گرده افش��انی و تلقیح بخص��وص در ارقام دیر
گل به ش��رایط نامطلوب آخر فصل رش��د ( بادهای موسمی گرم و خشک
منطق��ه و دم��ای بال) که اجزای عملکرد را تحت تاثی��ر قرار داده ،مربوط
می باش��د ..طوالنی تر ش��دن دوره پر ش��دن دانه و باال بودن تعداد دانه در
طبق از عوامل عملکرد باال در رقم هایس��ون  33می باشند،دامنه تغییرات
زیاد میان عملکرد دانه ارقام و ژنوتیپ ها می تواند به وجود تفاوت از جهت
اجزاء عملکرد و دیگر صفات زراعی آنها مرتبط باش��د.زینل زاده و همکاران
( )5نش��ان دادند که وجود تنوع بین ارق��ام ،از جهت عملکرد دانه و ویژگی
های مرتبط با آن امکان انتخاب رقم مناسب برای هر منطقه را امکان پذیر
می نماید.
خواجه پور و س��یدی ( )4نیز افزایش تعداد دانه و وزن دانه باال تر را از
عوام��ل موثر در افزایش عملکرد دانه ارقام گ��زارش کردند که با نتایج این
آزمایش تطابق دارد .اختالف از جهت عملکرد دانه بین ژنوتیپ ها توس��ط
محققین دیگر نیز گزارش ش��ده اس��ت( 13 ،5و  . )14ضریب همبس��تگی
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جدول -1آماره هاي هواشناسي در  سال آزمايش()1382

ماه های سال

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

حداقل درجه حرارت (درجه سانتی گراد)

9

15

19

24

حداکثر درجه حرارت (درجه سانتی گراد)

26

31

34

4

میانگین درجه حرارت (درجه سانتی گراد)

18

23

26

32

بارندگی ()mm

3

2

0

0

رطوبت نسبی (درصد)

36

38

32

25

تبخیر ()mm

8

13

17

22

آماره های هواشناسی

منبع :ايستگاه هواشناسي كشاورزي زهك

مثبت و بسیار معنی دار (** )r =0/932عملکرد دانه با تعداد دانه در طبق
(جدول  )4نش��ان دهنده این اس��ت که افزایش طول دوره رویشی در ارقام
آفتابگردان از طریق افزایش سطح فتوسنتز کننده ،سبب افزایش تولید دانه
گردید که تاثیر مستقیمی بر عملکرد دانه داشت.
تعداد دانه در طبق

نتای��ج حاصل از ج��دول تجزیه واریانس (جدول )2نش��ان داد که بین
ژنوتی��پ ها از نظ��ر تعداد دانه در طبق اختالف معن��ی داری وجود دارد .با
توجه به مقایسه میانگین ها (جدول  )3استنباط می گردد که رقم هایسون
 33ب��ا میانگین  1321دان��ه و رقم رکورد با میانگین  237دانه در طبق به
ترتیب حداکثر و حداقل تعداد دانه را در طبق تولید کردندVillalobus .
و هم��کاران ( )22تأثی��ر محیط قبل از گرده افش��انی و مدتی پس از آن را
بر تش��کیل دانه در طبق گزارش نمودند در حالی که  Ahmadو همکاران
( Majid )14و هم��کاران ( )17عام��ل ژنتیکی را در ایج��اد اختالف بین
ژنوتیپ ها از نظر تعداد دانه در طبق گزارش کرده اند که موید نتایج بدست
آمده از این آزمایش می باشند .کاهش طول دوره زایشی گیاه و مواجه شدن
آن با دماهای باال و وزش بادهای موس��می گرم و خشک از عوامل موثر در
کاهش تعداد دانه در طبق در ش��رایط آزمایش حاضر می باش��د (جدول.)1
همبس��تگی منف��ی و غیر معنی دار تعداد دانه در طبق ب��ا وزن هزار دانه و
درصد روغن حاکی از آن اس��ت که هر چه تعداد دانه در طبق بیش��تر شود
وزن هزار دانه کاهش خواهد یافت (جدول .)4
وزن هزار دانه

تف��اوت بین ژنوتیپ ها از نظر وزن ه��زار دانه معنی دار بود (جدول.)2
مقایس��ه میانگی��ن ه��ا (ج��دول  )3نش��ان می ده��د هیبری��د آذرگل و
 CMS-19×R14ب��ا وزن ه��زار دانه  67گرم بیش��ترین و رقم چرنیانکا و
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ژنوتی��پ CMS-350×R43 ،با وزن هزار دان��ه  47گرم کمترین وزن هرار
دانه را داشتند ،بطوری که افزایش وزن هزار دانه آذر گل نسبت به چرنیانکا
تقریباً  42/6درصد بود .وزن هزار دانه تحت تأثیر ش��رایط محیطی بویژه در
زمان پر ش��دن دانه ها و عوامل ژنتیک��ی قرار می گیرد ( ،)11در این رابطه
س��رعت و طول مدت پر شدن دانه نیز بر وزن هزار دانه موثرند ( .)18نتایج
همبستگی س��اده عملکرد دانه با اجزای عملکرد نشان می دهد (جدول )4
ک��ه اجزا عملکرد با همدیگر اثر متقابل داش��ته و نمی توانند بطور همزمان
در حد ماکزیمم در بوته ایجاد ،وقتی تعداد دانه در طبق افزایش می یابد از
وزن دانه ها کاسته خواهد شد.
ارتفاع

همان گونه که جدول 2نش��ان می دهد بی��ن ژنوتیپ های آفتابگردان
از نظ��ر ارتف��اع اختالف معن��ی داری وجود دارد .در این تحقیق بیش��ترین
ارتفاع را رقم رکورد با  190س��انتی مت��ر و کمترین ارتفاع را رقم چرنیانکا
با  109سانتی متر داشتند (جدول  .)3بنظر می رسد که ارتفاع آفتابگردان
ع�لاوه بر کنترل ژنتیکی ،تحت تأثیر محیط کش��ت نی��ز قرار گیرد .ارقام
زودگل بدلیل برخورداری از طول دوره رش��د رویش��ی کمتر نسبت به ارقام
دیرگل ارتفاع کمتری داشتند .نوسانات دمایی و رطوبتی در مناطق مختلف
در طول دوره های رش��د رویش��ی می تواند تاثیرگذار باشد .اختالف ارتفاع
میان ژنوتیپ های آفتابگردان توس��ط تعدادی از محققان گزارش شده است
(.)12 ،5 ،4
ش��رایط اقلیمی هر منطقه در انتخاب ارق��ام از نظر ارتفاع بوته باید مد
نظ��ر قرار گیرند به عن��وان مثال در مناطق بادخیز و ش��رایطی که احتمال
خوابیدگی بوته وجود دارد (نظیر سیس��تان) ارقام با س��اقه نس��بتاً کوتاه و
محکم از تیپ های مناس��ب محس��وب می ش��وند.که از ای��ن جهت ارقام
چرنیانکا و هیبرید آلستار برای شرایط سیستان مناسب می باشند.

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی عملکرد ،اجزا ...

تعداد برگ در بوته

نتایج تجزیه واریانس در جدول  2نش��ان می دهد که ژنوتیپ ها از نظر
تعداد برگ در گیاه تفاوت معنی داری نش��ان دادند .ارقام رکورد و هایسون
 33با میانگین  29برگ و هیبرید ش��فق با 20برگ حداکثر و حداقل تعداد
برگ در بوته را داشتند .به نظر می رسد ارقامی که طول دوره رشد رویشی
بیش��تری دارند از تعداد برگ بیشتری نیز برخوردار باشند .نتایج حاصل از
این آزمایش با نتایج جعفر زاده کنار س��ری و پوس��تینی ( )2مطابقت دارد.
 Villalobusو هم��کاران ( )22افزای��ش دما را عام��ل کاهش تعداد برگ
در گیاه اعالم نمودند .نخزری مقدم ( )12و یوس��ف زائی( )13همبس��تگی
مثبتی بین تعداد برگ و زمان رسیدن گیاه گزارش کردند.
قطر طبق

نتای��ج نش��ان داد که قطر طب��ق از لحاظ آماری در بی��ن ژنوتیپ های
مورد بررس��ی اخت�لاف معنی دار داش��ت (جدول  .)2بط��وری که هیبرید
 CMS1056×R256با  17/66سانتیمتر و هیبرید  CMS350× R256با
 12/33سانتی متر بیشترین و کمترین قطر طبق را دارا بودند (جدول .)3
به نظر می رسد که عالوه بر نقش ژنتیکی ،عوامل محيطي بويژه دما بر طول
دوره نمو و طول هر يك از مراحل مختلف نمو تأثيرگذار باشد(.)4
درصد روغن

نتای��ج حاصل از تجزیه واریانس نش��ان داد ک��ه از نظر درصد روغن در
بین ژنوتیپ ها تفاوت بس��یار معنی داری وجود دارد (جدول  .)2مقایس��ه
میانگین ها (جدول  )3نشان می دهد بیشترین درصد روغن به ارقام هیبرید
آذر گل CMS-19×R14 ،و  CMS-1052×R256با میانگین 40درصد و
کمترین درصد روغن به رقم چرنیانکا با میانگین  36درصد تعلق داشت .به
نظر می رسد درصد روغن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است ،چنانچه در اواخر
فصل رش��د تنش��ی وجود نداشته باش��د ،درصدروغن دانه در هر رقم ثابت
م��ی ماند .در بین عوام��ل محیطی ،درجه حرارت مهمتری��ن عامل مؤثر بر
درص��د روغن اس��ت( .)10از آنج��ا که هم در ارقام دی��ررس و هم در ارقام
زودرس مرحله پر شدن دانه و سنتز و تجمع روغن در دانه با افزایش دمای
پایان فصل رش��د مواج��ه می گردد ،درصد روغن ارقام در ش��رایط منطقه
سیستان نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است .تفاوت درصد روغن توسط
محققین دیگری نیز گزارش ش��ده است ( .)20 ،18همبستگی منفی و غیر
معنی دار ( )r= -0/25وزن هزار دانه با درصد روغن (جدول  )4حاکی از آن
است که با کاهش وزن هزار دانه بدلیل افزایش نسبت مغز به پوست ،درصد
روغن کاهش می یابد.
عملکرد روغن

نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها
از نظر عملکرد روغن می باشد(جدول .)2بیشترین و کمترین عملکرد روغن
به ترتیب در هیبرید هایسون  33و رقم رکورد به میزان  1149و  351کیلو
گرم در هکتار به دس��ت آمد .ضرایب همبس��تگی ساده صفات اندازه گیری
ش��ده (جدول  )4نشان داد که عملکرد روغن بیش��ترین همبستگی مثبت
(** )r=0/987را ب��ا عملکرد دانه دارد .با توجه به وجود همبس��تگی باالی
عملک��رد روغن با عملک��رد دانه تالش برای افزایش آن چه از طریق افزایش

(پژوهشوسازندگی)

عملک��رد دانه و چ��ه از طریق افزای��ش درصد روغن می توان��د در بهبود و
افزایش روغن در واحد س��طح اثر مثبتی داشته باشد .همبستگی قوی میان
عملک��رد دانه با عملکرد روغن توس��ط  Millerو همکاران( )19و طالعی و
رشیدی اصل ( )8نیز گزارش شده است.

نتیجه گیری

ش��رايط آب و هوايي هر منطقه در به فعليت رس��اندن پتانسيل بالقوه
عملكرد دانه تاثير به س��زايي دارد .با عنایت به شرایط خاص منطقه (کوتاه
بودن فصل رش��د مناس��ب ب��رای تلقیح و پر ش��دن دان��ه و افزایش دما و
خش��کی آخر فصل) ارقام زودرس از امکان بیش��تری ب��رای تولید محصول
برخ��وردار خواهن��د بود .نتای��ج این تحقیق نش��ان داد که ارقام هایس��ون
 CMS-350×R43، 33و هیبرید آلس��تر با تولی��د عملكرد دانه باالتر در
مقایس��ه با دیگر ارقام و هیبریدهای مورد بررس��ی م��ی توانند گزینه های
مناس��بی از حیث این ویژگی ها برای اس��تفاده و انج��ام کارهای تحقیقاتی
تکمیلی تر در منطقه باشند.
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تعداد برگ

ارتفاع بوته

قطر طبق

عملکرد روغن

3/85

9/9

42/6

108357

درصد

وزن هزار

تعداد دانه

23/7

76/26

130365

3012433

2

تکرار

روغن

دانه

در طبق

عملکرد دانه

درجه

آزادی

منابع تغییر

21/07

*

5/69

1464/0

165118/3

7/02

198/1

340568

1060153

10

تیمار

6/05

2/18

117/7

48703/8

2/54

30/05

47839

284087

20

اشتباه

9/71

9/54

7/42

21/3

4/11

9/78

17/6

24/98

-

ضریب تغییرات

**

**

**

**

**

**

**

 درصد5  و1 ** و  * معنی دار در سطح احتمال
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ارزیابی عملکرد ،اجزا ...
جدول  -3مقايسه ميانگين عملکرد دانه و خصوصیات اندازه گیری شده در ارقام و ژنوتیپ های آفتابگردان

عملكرددانه کیلو

تعداد دانه در

وزن هزاردانه

روغن

هیبرید شفق

1971 bcd

643 cd

55 acd

38 abc

bc

صفات ژنوتيپ     

گرم در هکتار

طبق

گرم

عملکرد روغن کیلو
گرم در هکتار

درصد

132

20 c

هیبرید آلستر

2439 abcd

1035 ab

64 ab

40 ab

973 ab

15 abc

121 fg

25 b

هیبرید آذر گل

2384 abcd

1043 ab

67 a

48 a

958 ab

17 ab

153 bcd

bc

24

CM-S19×R14

2043 bcd

1043 ab

66 a

40

16

142

bc

23

191

a

33

161

ab

25

رکورد

828 abc

39 ab

351 d

16 abc

a

39 ab

1069 ab

12 d

b

1150 a

153 abc

bcde

895

237 c

2577

1258 ab

48 d

هایسون33

3044 a

1321 a

48 d

38 bc

چرنیا نکا

CMS- 350×R256

e

abc

abc

abc

16

ef

abc

ab

60

749

قطر طبق

سانتی متر

ارتفاع

سانتی متر

تعداد برگ

cde

146

29 a

2129 bcd

941 bc

47 d

36 c

767 bc

15 bc

g

109

27 ab

1748

943 bc

63 ab

40 a

711 bcd

18 a

136 de

27 ab

CMS- 350×R43

2685 ab

1232 ab

47

38 abc

1025 ab

16 abc

bc

155

27 ab

هیبرید مهر

1557 de

499 de

52 cd

37 bc

581 cd

14 cd

b

162

25 ab

CMS- 1052×R256

cde

d

در هر ستون ميانگين هايي كه داراي يك حرف مشترك مي باشند از نظر آماري در سطح احتمال 5درصد تفاوت معني دار ندارند.

جدول  -4ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد دانه و خصوصیات اندازه گیری شده در ارقام و ژنوتیپ های آفتابگردان

وزن هزار دانه

درصد روغن

عملکرد روغن

تعداد برگ

صفات

عملکرد دانه

تعداد دانه در طبق

تعداد دانه در طبق

**0/93

1

وزن هزار دانه

-0/34

-0/23

1

درصد روغن

-0/32

-0/42

-0/25

1

عملکرد روغن

**0/99

**0/95

-0/27

-0/36

1

تعداد برگ

-0/06

-0/02

-0/29

-0/001

-0/11

1

ارتفاع بوته

-0/40

-0/39

0/03

0/24

-0/35

-0/35

1

قطر طبق

-0/19

-0/11

*0/63

-0/27

-0/20

-0/05

-0/17

** و *معنی داردر سطح احتمال  1و  5درصد
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ارتفاع بوته

قطر طبق

1

