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  بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد
  

   نعمتیمحمد  ، فرامرز سیدي ، *عراز محمد نوري راد دوجی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان، ایران ،منابع طبیعی استان گلستان مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزي و

  

  چکیده

هاي جدید آفتابگردان در شرایط دیم، آزمایشی در ایستگاه منظور بررسی امکان کشت پاییزه ژنوتیپبه   

 هاي ش به صورت طرح کرتاین آزمای. به مدت دو سال انجام گردید 1387تحقیقات کشاورزي گنبد از پاییز سال 

سطوح کرت اصلی شامل چهار . هاي کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردیدخرد شده در قالب طرح پایه بلوك

سطوح کرت فرعی شامل شش ژنوتیپ . روز یکبار بودند 15تاریخ کاشت از نیمه اول آذر ماه با فواصل هر 

صفات مورد . بودند) CMSG6*R-43و  CMSG5*R-43، فرخ، فیوریت، آذرگل،  SHF81-90(آفتابگردان

بررسی عبارت بودند از قطر ساقه، قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رویش، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد 

هیبریدهاي . بود دار معنیاثر رقم بر کلیه صفات مورد مطالعه بجز درصد روغن .  روغن و عملکرد روغن

CMSG6*R-43  وSHF81-90  تن دانه در هکتار، بیشترین و کمترین مقادیر عملکرد  385/1و  889/1ترتیب با به

طور کلی با تاخیر کاشت وزن هزار دانه و طول دوره رویش روند به. دانه در واحد سطح را به خود اختصاص دادند

د دانه فقط در سال دوم اگرچه اثر تاریخ کاشت بر عملکر. که ارتفاع بوته افزایش یافتنسبتاً کاهشی داشت در حالی

- بر اساس نتایج این تحقیق به. شده، ولی میانگین دوساله این صفت حاکی از برتري تاریخ کاشت دوم بود دار معنی

زراعی کم باران در مناطق دیم دشت گلستان که  هاي منظور دستیابی به عملکردهاي باالتر دانه و روغن در سال

و آذرگل در تاریخ کاشت دوم  CMSG6*R-43ت هیبریدهاي دیررس امکان آبیاري وجود ندارد، توصیه کش

هاي با بارندگی مناسب، کشت رقم بازگرده افشان همچنین در سال. تواند مد نظر قرار گیردمی) نیمه دوم آذرماه(

یه فیوریت به دلیل هزینه کمتر تولید بذر و افزایش درآمد خالص کشاورزان از طریق کاهش هزینه تولید قابل توص

  .خواهد بود
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  27/10/1394: پذیرش تاریخ      23/8/4139:   تاریخ دریافت         adavadgi@gmail.com: نگارنده مسئول * 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/idaj.2016.106101



 

  
190

  1394اسفند ،  2،  شماره4دوره  رانیم اید نشریه زراعت

 

  مقدمه

آفتابگردان گیاهی است که در ایران بیشتر 

صورت بهارهو در بعضی مناطق به صورت تابستانه  به

سطح زیر % 95در استان گلستان . دشو میکشت 

- 15در طی . دباشکشت آفتابگردان به شکل دیم می

تر شدن شرایط آب و سال اخیر با گرم و خشک 10

هاي هوائی مشکالت کمبود رطوبت براي زراعت

که دوره پراکنش از آنجایی. بهاره مشهود است

بارندگی  در این استان از اواخر پاییز تا اواسط بهار 

که کشت و تولید پاییزه این گیاه باشد در صورتیمی

وان حداکثر استفاده از بارندگی تپذیر باشد میامکان

ساالنه را نموده و به عملکردهاي باالتر دانه و روغن 

متاسفانه حساسیت ارقام قدیمی به . دست یافت

بیماري پالسموپارا عامل بازدارنده براي کشت 

زیرا شرایط مناسب گسترش . زودهنگام آنها بود

بیماري سفیدك دروغی، یعنی بارندگی زیاد 

) Arribas, 2014 ( )درصد 95یش از رطوبت نسبی ب(

گراد در طی پنج روز درجه سانتی 15الی  10و دماي 

که در اسفند )  Baldini et al, 2006(بعد از کاشت 

ماه حاکم است امکان اشاعه بیماري را افزایش 

مشکل دیگر پوشش علف هرز سلمه دربهاره . دهد می

بوده  ارقام جدید نسبت به این بیماري مقاوم. باشدمی

کش ترفالن مشکل و در صورت استفاده از علف

  .     توان برطرف نمودعلف هاي هرز بهاره را نیز می

 کاشت خیتار مهم، یتیریمد عوامل از یکی   

 بر مثبت راتیتاث جادیا باعث که است مناسب

 رفتن باال جهینت در و رشد یکیولوژیزیف يهاشاخص

 ضمن سبمنا کاشت خیتار. شودیم دانه عملکرد

 باعث اهیگ یشیزا و یشیرو رشد زانیم بر ریتاث

 و يفتوسنتز مواد انتقال فتوسنتز، یبازده شیافزا

 رددگ یم عملکرد شیافزا و هادانه در آن ي رهیذخ

کاشت آفتابگردان دیم ). 1381آذري و خواجه پور، (

تواند موجب اجتناب از خشکی شدید در زمستان می

ي تأمین رطوبت کافی و هدر تابستان شده و در نتیج

همچنین با افزایش کارآیی مصرف آب، عملکرد دانه 

این ). Auxiliadora et al, 2004( را افزایش دهد

انتظار وجود دارد که در کشت پاییزه در مقایسه با 

هاي پائیز و زمستان و دلیل استفاده از بارندگیبهاره به

ب تعرق نیز تقاضاي تبخیري پائین اوایل بهار، نسبت آ

گیمنو و . یافته به کربن احیا شده کاهش یابد

گزارش نمودند که افزایش ) 1989(همکاران 

عملکرد دانه در کاشت زمستانه آفتابگردان در اسپانیا 

در ارتباط با افزایش تعداد دانه در طبق و وزن هزار 

هاي آنها داتا در مغایرت با یافته. دانه بوده است

ریخ کاشت بر عملکرد طی بررسی اثر تا) 2011(

هیبریدهاي آفتابگردان در غرب بنگال مشاهده نمود 

در مقایسه با ) آذر 9(نوامبر  30که تاریخ کاشت 

هاي دیرتر عملکرد دانه بیشتري تولید تاریخ کاشت

در این تاریخ کاشت درصد پرشدن دانه . نمود

بود و لذا بیشترین وزن ) درصد 7/92(باالترین مقدار

وي . ز متعلق به این تاریخ کاشت بودهزار دانه نی

گزارش نمود تاریخ کاشت اول علیرغم داشتن 

باالترین درصد روغن نتوانسته باالترین عملکرد 

دلیل روغن در واحد سطح را کسب نمایدکه به

حال آنکه آلبا و . عملکرد دانه کمتر بوده است

گزارش نمودند که با تغییر تاریخ ) 2010(همکاران

ره به پائیزه عملکرد دانه آفتابگردان در کاشت از بها

فیاض و . منطقه والنزانو و فوحیاي ایتالیا کاهش یافت

نیز بیشترین عملکرد دانه را در ) 2005(همکاران 
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. تاریخ کاشت بهاره در مقایسه با پائیزه بدست آوردند

. اما وزن هزار دانه در تاریخ کاشت پائیزه بیشتر بود

که هرچند عملکرد دانه  آنها نتیجه گیري نمودند

تاریخ کاشت پائیزه کمتر از بهاره است اما کماکان 

توان براي جبران کمبود روغن خوراکی از گزینه می

  . کشت پائیزه استفاده نمود

در کشت زود هنگام هـر چنـد تقاضـاي تبخیـري     

یابد که ایـن امـر   یابد ولی دما نیز کاهش میکاهش می

هـا  قرار گیاهچـه توانـد موجـب طـوالنی شـدن اسـت     می

تاریخ کاشـت در منـاطق مختلـف    هاي  آزمایش. گردد

ــه اســت، بطــوري  ــابگردان انجــام گرفت کــه کشــت آفت

ــا و    ــمالی آمریک ــاطق ش ــت در من ــاریخ کاش ــرین ت بهت

 ,Pasternak and Wilson(کانـادا نیمـه اردیبهشـت   

(1969 ; Perekaljshiim, 1951    و در مناطق جنـوبی

 Johnson and Jellum(آمریکـا نیمـه اول فـروردین    

ــت  )1972 ــده اسـ ــزارش شـ ــت  . گـ ــپانیا کاشـ در اسـ

آفتابگردان در اواخر اسفندماه عملکـرد دانـه و روغـن    

بیشتري نسـبت بـه کشـت دیرتـر حاصـل نمـوده اسـت        

)Leon, 1975 .( در نیوزلنــد عملکــرد دانــه و در صــد

فـروردین کـاهش    25بـه   10روغن با تاخیر کاشـت از  

ــت   ــان داده اس  ,Lammerink and Stewart(نش

هاي آبی زمان کاشت در محصول آفتابگردان). 1974

. کنـد اي ایجـاد مـی  هـاي قابـل مالحظـه   و دیم تفـاوت 

گــزارش نمــود آفتــابگردان دیــم در  ) 1978(هرینــگ 

اوایل دي ماه و محصول آبی در اردیبهشت ماه کشـت  

ــی ــه و    مـ ــرد دانـ ــورد عملکـ ــر دو مـ ــردد و در هـ گـ

% 47تـن و   2/3ود درصدروغن بترتیب بـا مقـادیر حـد   

واقــع در (در گلیــداغ . وضــعیت مشــابهی نشــان دادنــد

فـروردین بیشـترین    30تـاریخ کاشـت   )  استان گلستان

ــت    ــن را داش ــه و روغ ــرد دان ــی،(عملک ).  1380دوج

هاي با زمسـتان  دهد در سال در گنبد نشان میها  بررسی

تـاریخ  تـرین   سرد کشت اوایل اسفند به عنـوان مطمـئن  

هاي با زمستان مالیـم کشـت اول دي   کاشت و در سال

توانـد منجـر بـه    عنوان بهترین تـاریخ کاشـت مـی   ماه به

 1387دوجـی،  (عملکردهاي باالتر دانه و روغـن شـود   

  ).1388و 

  هامواد و روش

هـاي خـرد   این بررسی با اسـتفاده از طـرح کـرت   

هاي کامل تصـادفی در  شده  در قالب طرح پایه بلوك

تحقیقـات کشـاورزي گنبـد     چهار تکـرار  در ایسـتگاه   

ــد  ــرا گردی ــانگین   .  اج ــر و می ــدگی، تبخی ــدار بارن مق

دماهاي حداقل و حداکثر ماهانه  در دو سال آزمـایش  

در سـال اول  . ارائه شده انـد  2و  1هاي منطقه در شکل

روز یخبندان در دي مـاه اتفـاق    2و  14ترتیب و دوم به

 عنـوان عامـل اصـلی کـه سـطوح     تاریخ کاشت به. افتاد

دي   10آذر،  25آذر،  10(آن چهــار تــاریخ کاشـــت   

عنوان عامل فرعـی کـه سـطوح    و ژنوتیپ به) دي  25و

ــابگردان   ــپ آفت ــرخ،  SHF81-90(آن شــش ژنوتی ، ف

ــت ــل، 1فیوریــــــــ و  CMSG5*R-43، آذرگــــــــ

CMSG6*R-43 (  فیوریـت  . بود در نظر گرفتـه شـدند

ــان  ــازگرده افش ــم ب ــپ) OP(یــک رق ــه ژنوتی ــا و بقی ه

در مرحله تهیـه زمـین   . کراس بودندگلهیبریدهاي سین

کــه شــامل شــخم، دیســک، لــولر و کــوددهی قبــل از  

کاشت است بر اساس نتایج آزمایش خـاك کودهـاي   

N-P-K  خـط   5بذر هر ژنوتیپ  در . به زمین داده شد

ترتیـب  متري با فواصل ردیف و بوته روي ردیف بـه  6

. اي کشـت گردیـد  صـورت کپـه  متر  بهسانتی 30و  50

.  برگی انجام گردیـد  2هاي هرز در مرحله ن علفوجی

صفات مورد بررسی عبارت بودند از قطر ساقه و طبق، 

                                                              
1- Favorit 
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ــه،      ــزار دان ــش، وزن ه ــول دوره روی ــه، ط ــاع بوت ارتف

در . عملکــرد دانــه، درصــد روغــن و عملکــرد روغــن 

خـط وسـط بـا حـذف      3مرحله رسـیدگی برداشـت از   

حاشـیه  هاي ابتدا و انتهـاي خطـوط بـه عنـوان اثـر      بوته

تجزیه آماري عملکـرد دانـه و روغـن و    .  انجام گرفت

سـایر صـفات زراعـی بـراي هـر سـال انجـام گرفـت و         

مـورد مقایسـه    LSDهـا بـا اسـتفاده از آزمـون     میانگین

هـاي   در پایان سـال دوم ، تجزیـه مرکـب داده   . گرفتند

ــتفاده از    ــا اس ــابی ب ــورد ارزی ــراي صــفات م دو ســاله ب

غییـر بـر اسـاس امیـد ریاضـی      انجام و منابع ت  Fآزمون 

  .آنها مورد آزمون قرار گرفتند

  نتایج و بحث

  نتایج سال اول

اگرچه اثر تاریخ کاشت بر هیچ کدام از صفات   

مورد بررسی به جز ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و طـول  

ولـی تـاخیر در   ) 1جـدول  (دار نبود دوره رویش معنی

وغـن  کشت موجب افزایش تدریجی عملکرد دانه و ر

تـن در هکتـار    789/1شده بطوري که عملکرد دانه از 

تن در هکتار در تاریخ  992/1در تاریخ کاشت اول به 

تاخیر در کشـت موجـب   . کاشت چهارم افزایش یافت

افزایش ارتفاع بوته و کـاهش وزن هـزار دانـه و طـول     

افزایش ارتفـاع  ). 5و 4، 3هاي شکل(دوره رویش شد 

کـاهش وزن هـزار دانـه و     بوته با تـاخیر کاشـت و نیـز   

نیـز  ) 2010(طول دوره رشـد توسـط آلبـا و همکـاران     

، داتـا  )2004(گیمنـو و همکـاران   . گزارش شده است

نیـز کـاهش وزن   ) 2005(و فیاض و همکاران ) 2011(

هزار دانه با تغییر تاریخ کاشت از زمسـتانه بـه بهـاره را    

اثـر ژنوتیـپ بـر کلیـه صـفات مـورد       .  گزارش نمودند

). 1جــدول (دار بــود بــه جــز قطــر طبــق معنــی بررســی

ــدهاي  ــه  CMSG6*R-43هیبری ــرخ  ب ــا  و  ف ــب ب ترتی

تن دانه در هکتار بیشترین و کمتـرین   685/1و  071/2

برخـی  . مقادیر عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند

ــا  از ژنوتیــپ ــاري  ه ــوق اخــتالف آم ــا هیبریــدهاي ف ب

  CMSG5*R-43هیبرید ).  3جدول(دار نداشتند  معنی

ــن    ــد روغــ ــترین درصــ ــد %)  59/41(بیشــ و هیبریــ

CMSG6*R-43   باالترین میزان عملکرد روغـن را از

هـاي برتـر نیـز بـا     البتـه سـایر ژنوتیـپ   . آن خود کردند

).  3جدول(دار نداشتندهیبرید مورد نظر اختالف معنی

روز طــول دوره   3/181بــا   CMSG6*R-43هیبریــد 

. رسـی نیـز بـود   ژنوتیـپ مـورد بر  تـرین   رویش دیررس

 3/157(تـرین ژنوتیـپ  هیبرید فـرخ بـه عنـوان زودرس   

 6/132(کمتـرین ارتفـاع بوتـه    ) روز طول دوره رویش

توانـد  ، لذا این رقـم مـی  )3جدول(را داشت ) مترسانتی

. گزینه مناسبی جهت کشت دوم در شرایط آبـی باشـد  

را نیـز  ) گرم 76/51(این هیبرید باالترین وزن هزاردانه 

ــود اخ ــه خ ــاص دادب ــاریخ  . تص ــم در ت ــل رق ــر متقاب اث

یـک از صـفات مـورد بررسـی بـه      کاشت نیـز بـر هـیچ   

). 1جـدول  (نبـود   دار معنـی استثناي طول دوره رویش 

یعنی در این بررسی با تاخیر در کاشت، رونـد کـاهش   

-SHF81هیبریـد  . طول دوره رویش ارقام مشـابه نبـود  

ت در تاریخ کاشت دوم، در مقایسه با تـاریخ کاشـ   90

در این آزمایش علیـرغم  ). 4جدول(اول زودرستر بود 

نبودن اثـر تـاریخ کاشـت بـر عملکـرد ارقـام،        دار معنی

نیمـه دوم  (عملکرد دانه و روغن تاریخ کاشت چهـارم  

توانـد بـه دلیـل    تا حدودي باالتر بـود کـه مـی   ) دي ماه

باشـد   1387هاي دیرهنگام نیمسـال دوم سـال   بارندگی

  ).2شکل (

  م نتایج سال دو

در سال دوم اثر تـاریخ کاشـت بـر کلیـه صـفات       

 دار معنـی مورد بررسی بجز قطر ساقه و درصـد روغـن   
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در ایــن بررســی تــاریخ کاشــت دوم ).  5جــدول(بــود 

ــاه( ــه) نیمــه دوم آذر م ــا ب ــب ب ــه و  892/1ترتی ــن دان ت

تن روغن در هکتـار بیشـترین محصـول دانـه و      683/0

بـر  ). 7و  6هاي شکل(روغن در واحد سطح را داشت 

کـه شـرایط   ) 1387-1388(خالف سال اول آزمـایش  

بـراي رشـد و تولیـد محصـول     ) بارندگی و دمـا (جوي 

تر بـود، شـرایط دومـین سـال آزمـایش چنـدان       مناسب

نیمـه  (طوري که تاریخ کاشت چهـارم  مطلوب نبود، به

  )تن155/1(کمترین مقادیر عملکرد دانه ) دوم دي ماه

  

  

  

  

  1387-1388اي حداقل، حداکثر ماهانه و مقدار تبخیر و بارندگی در گنبد سال میانگین دم  - 1شکل 

  

  

  1388-1389میانگین دماي حداقل، حداکثر ماهانه و مقدار تبخیر و بارندگی در گنبد سال   - 2شکل 
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  .هاي پائیزه و زمستانه بر ارتفاع بوته ارقام آفتابگردان در گنبداثر تاریخ کاشت  - 3شکل 

  .باشندمی) دي 26(دي  25و )  دي 11(دي  7، )آذر 26(آذر  23، )آذر 10(آذر  9ترتیب به) دوم(کاشت اول تا چهارم  در سال اول و تاریخ 

  
  

  .هاي پائیزه و زمستانه بر وزن هزاردانه ارقام آفتابگردان در شرایط دیم گنبداثر تاریخ کاشت  - 4شکل 

 .باشند می) دي 26(دي  25و )  دي 11(دي  7، )آذر 26(آذر  23، )آذر 10(آذر  9ترتیب به) دوم(و تاریخ کاشت اول تا چهارم  در سال اول 

 
 

  

  .هاي پائیزه و زمستانه بر طول دوره رشد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم گنبداثر تاریخ کاشت  - 5شکل 
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  .ارقام آفتابگردان در شرایط دیم گنبد هاي پائیزه و زمستانه بر عملکرد دانهاثر تاریخ کاشت  - 6شکل 

) دي 26(دي  25و )  دي 11(دي  7، )آذر 26(آذر  23، )آذر 10(آذر  9ترتیب به) دوم(تاریخ کاشت اول تا چهارم  در سال اول و 

  .باشند می

  

  

 

  

  .م گنبدهاي پائیزه و زمستانه بر عملکرد روغن ارقام آفتابگردان در شرایط دیاثر تاریخ کاشت  - 7شکل 

) دي 26(دي  25و )  دي 11(دي  7، )آذر 26(آذر  23، )آذر 10(آذر  9ترتیب به) دوم(تاریخ کاشت اول تا چهارم  در سال اول و 

باشند می
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 )1387- 1388گنبد(تجزیه واریانس عملکرد دانه و روغن و سایر صفات تحت بررسی  ارقام آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم    -1جدول 

 عملکرد روغن میزان روغن دانه طول دوره رویش عملکرد دانه وزن هزار دانه قطر ساقه قطر طبق ارتفاع بوته درجه آزادي منبع تغییرات

 188/0 807/8 80 008/1 431/47 667/13 694/4 288/723 3 تکرار

 ns417/2 ns25/9 **1/514 ns198/0 **056/7421 ns435/3 ns025/0 927/5971** 3 تاریخ کاشت

)1(خطا  9 047/403  352/2  546/4  138/31  167/0  00001/0  811/2 034/0 

 ns692/1 **292/27 **323/584 *327/0 **367/1163 **15/49 **096/0 185/13403** 5 رقم

 ns652/239 ns742/2 ns342/2 ns052/38 ns128/0 **322/13 ns81/0 ns021/0 15 رقم  xتاریخ کاشت  

 018/0 472/1 6/5 107/0 732/29 068/2 763/1 091/442 60 )2(خطا 

 26/18 13/3 38/1 45/17 5/12 03/8 1/11 37/11  ضریب تغییرات
  .دارتفاوت غیر معنی  ns، %1و % 5در سطح  دار معنیترتیب  به: **و  *

 
  . پاییزه و زمستانه درشرایط دیم  در سال اول و دوم درتاریخ هاي مختلف کاشت درکشتصفات ر میانگین عملکرد دانه و سای -2جدول 

  سال دوم    سال اول  

 تاریخ کاشت
  قطر طبق

  )مترسانتی(

 قطر ساقه

  )مترمیلی(

محتوي روغن دانه 

  )درصد(

  
  تاریخ کاشت

  قطر طبق

  )مترسانتی(

قطر ساقه 

  )مترمیلی(

محتوي روغن دانه 

  )درصد(

09/09/1387 a 2/12 a 18 a 17/39    10/9/1388  a  4/13  a  17  a  08/43  

23/09/1387 a  3/12 a 17 a  75/38    26/9/1388  a  13  a  2/17  a  44/35  

07/10/1387 a 6/11 a 18 a 25/38    11/10/1388  b  9/10  a  3/16  a  75/35  

25/10/1387 a 8/11 a 19 a 63/38    26/10/1388  b  8/10  a  3/16  a  42/35  

  .باشنددر سطح احتمال مربوطه می LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنییک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت اعداد هر صفت در هر ستون که داراي  

  
  
  
  



   

 

  
  

 )1387-1388گنبد(میانگین عملکرد دانه و سایر صفات ارقام مختلف آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم     -3جدول 

  ارتفاع بوته رقم

 )سانتیمتر( 

  قطر طبق

 )سانتیمتر(

  قطر ساقه

 )میلیمتر(

  وزن هزار دانه

 )گرم( 

  عملکرد دانه

 )تن درهکتار(

  طول دوره رویش

 )روز(

محتوي روغن 

 )درصد(دانه

  عملکرد روغن

 )تن درهکتار(

SHF81-90 
bc 4/189 4/11 cd 17 d 23/37 bc 740/1 b 3/176 c 17/36 b 628/0 

Farrokh 
d 6/132 9/11 d 16 a 76/51 c 685/1 d 3/157 b 11/38 b 643/0 

Favorit(KF84) 
bc 4/189 12 bc 18 bc 6/45 ab 945/1 c 3/169 b 57/38 ab 754/0 

Azargol 
c 3/176 12 bc 18 ab 83/48 abc 887/1 c 3/167 b 14/39 ab 739/0 

CMSG5*R-

43 
ab 7/208 1/12 ab 19 d 58/37 ab 940/1 a 3/181 a 59/41 a 809/0 

CMSG6*R-

43 
a 8/212 4/12 a 20 cd 8/40 a 071/2 b 176 b 63/38 a 803/0 

 در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
 )1387-1388گنبد(دان درتاریخ هاي مختلف کاشت درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم  میانگین عملکرد دانه و سایر صفات ارقام مختلف آفتابگر  -4جدول 

تاریخ  Xرقم 

 کاشت

  ارتفاع بوته

 )سانتیمتر( 

  قطر طبق

 )سانتیمتر(

  قطر ساقه

 )میلیمتر(

  وزن هزار دانه

 )گرم( 

  عملکرد دانه

 )تن درهکتار(

  طول دوره رویش

 )روز(

محتوي روغن 

 )درصد(دانه

  غنعملکرد رو

 )تن درهکتار(

D1V1 3/170 5/10 17 1/45 577/1 a 198 01/37 582/0 

D1V2 100 8/12 17 72/61 391/1 efg 174 06/38 529/0 

D1V3 5/179 3/12 18 3/54 190/2 c 184 8/39 872/0 

D1V4 5/148 11 17 4/55 771/1 c 184 47/39 698/0 

D1V5  5/180 3/13 20 7/41 944/1 a 200 75/41 813/0 

D1V6 3/202 5/13 20 42 860/1 b 192 94/38 720/0 

D2V1 3/186 3/12 16 4/38 906/1 c 184 86/35 683/0 

D2V2 3/142 5/11 15 8/53 524/1 h 166 29/38 583/0 

D2V3 3/178 3/12 17 1/44 695/1 d 180 66/38 656/0 

D2V4 3/170 12 18 1/50 847/1 de 177 69/39 734/0 

D2V5 210 3/12 18 3/37 797/1 b 192 54/41 751/0 

D2V6 5/209 3/13 19 7/37 174/2 c 185 43/38 848/0 

D1 :09/09/1387      ،D2   :23/09/1387   ،D3  :07/10/1387    ،D4  :25/10/1387 

V1  :SHF81-90     ،V2 :Farrokh   ،V3  :Favorit(KF84)   ،V4  :Azargol   ،V5  :CMSG5*R-43   ،V6  :CMSG6*R-43 
 باشندیدر سطح احتمال مربوطه م LSDبر اساس آزمون  يآمار دار معنیحرف مشترك هستند فاقد تفاوت  کیحداقل  ياعداد هر صفت در هر ستون که دارا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  4ادامه جدول 

تاریخ  Xرقم 

 کاشت

  ارتفاع بوته

 )سانتیمتر( 

  قطر طبق

 )سانتیمتر(

  قطر ساقه

 )میلیمتر(

  ار دانهوزن هز

 )گرم( 

  عملکرد دانه

 )تن درهکتار(

  طول دوره رویش

 )روز(

محتوي روغن 

 )درصد(دانه

  عملکرد روغن

 )تن درهکتار(

D3V1 5/201 3/11 17 3/31 757/1 g 171 13/36 634/0 

D3V2 140 5/11 16 3/44 685/1 j 153 88/37 640/0 

D3V3 8/198 8/11 19 6/42 903/1 h 166 3/37 716/0 

D3V4 8/186 12 18 3/43 952/1 h 163 55/38 755/0 

D3V5 221 12 19 9/34 958/1 ef 176 42/41 815/0 

D3V6 3/218 3/11 20 9/38 184/2 fg 173 23/38 834/0 

D4V1 8/199 5/11 17 1/34 719/1 j 152 66/35 613/0 

D4V2 3/148 12 17 2/47 139/2 l 136 2/38 820/0 

D4V3 201 8/11 18 4/41 991/1 k 147 51/38 771/0 

D4V4 8/199 13 20 5/46 976/1 k 145 84/38 769/0 

D4V5 3/223 8/10 20 4/36 059/2 i 157 66/41 859/0 

D4V6 221  5/11 20 6/44 067/2 ij 154 93/38 808/0 

D1 :09/09/1387      ،D2   :23/09/1387   ،D3  :07/10/1387    ،D4  :25/10/1387 

V1 : SHF81-90     ،V2: Farrokh   ،V3:  Favorit(KF84)   ،V4:  Azargol   ،V5:  CMSG5*R-43   ،V6:  CMSG6*R-43 

 در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 
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تار را به همـراه داشـت، و   در هک) تن 408/0(و روغن 

به استثناي تاریخ کاشت دوم با دو تاریخ کاشت دیگـر  

این بررسـی نشـان   . ي نداشتدار معنیاختالف آماري 

نیمـه  (تـرین تـاریخ کاشـت    داد که با توجه بـه مناسـب  

، تاخیر در کاشت موجب رونـد کاهشـی   )دوم آذر ماه

ــده    در وزن  ــن شـ ــه و روغـ ــرد دانـ ــه، عملکـ هزاردانـ

محققین نیز کاهش وزن هزار دانه بـا تـاخیر   سایر .است

 Gimer, 1989 ،Alba et(اندکاشت را گزارش نموده

al, 2010 ،Fayyaz, 2005  .(  اثــر رقـم نیــز بــر کلیــه

). 5جـــدول(دار بــود  صــفات مــورد ارزیــابی معنــی    

بـه ترتیـب بـا     CMSG6xR-43هیبریدهاي آذرگـل و  

 تن دانه در هکتار ضمن قـرار گـرفتن   707/1و  729/1

بــاالترین عملکــرد دانــه را بــه خــود اختصــاص دادنــد  

نبـودن اثرمتقابـل تـاریخ     دار معنـی علیـرغم  ). 7جدول(

، )5جــدول(کاشـت در رقــم بـر صــفت  عملکـرد دانــه   

مقادیر عملکرد دانـه در هـر تـاریخ کاشـت حـاکی از      

کاشـت  هاي  در تاریخ CMSG6*R-43 برتري هیبرید

  CMSG5*R-43هیبریـد   ). 7جـدول  (اول و سوم بـود 

تـرین   عنوان دیررسروز طول دوره رویش به 5/189با 

ــن    ــد روغ ــاالترین درص ــپ، ب ــز %)  55/37(ژنوتی را نی

هـاي ایـن   ژنوتیـپ تـرین   داشت و در گروه پرمحصـول 

روز طـول   170هیبریـد فـرخ بـا    . آزمایش قرار گرفـت 

ــانتی 6/144دوره رویـــش و  ــوان  سـ ــاع بعنـ ــر ارتفـ متـ

تیپ این آزمـایش،  ژنوترین  و کم ارتفاعترین  زودرس

را نیـز از آن خـود   ) گرم 8/45(باالترین وزن هزاردانه 

رقم بازگرده افشان فیوریت  که از نظـر عملکـرد   . کرد

در یـک گـروه قـرار    هـا   هیبریـد ترین  دانه با پرمحصول

هـاي  تیمـار در بـین ژنوتیـپ   تـرین   گرفته بود، زودرس

 اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت نیز بـر .  پرمحصول بود

یک از از صفات مورد بررسی بجـز ارتفـاع بوتـه،    هیچ

  . دار نبودقطر طبق و وزن هزاردانه معنی

  نتایج تجزیه مرکب 

حـاکی از  ) 8جدول(نتایج تجزیه مرکب دو ساله

دار بودن اثر سال بـر کلیـه صـفات مـورد بررسـی      معنی

ــود    ــق ب ــر طب ــه و قط ــاع بوت ــز ارتف ــرایط  . بج ــی ش یعن

عملکردهاي بـاالتر دانـه و   تر سال اول آزمایش  مناسب

اثر تـاریخ کاشـت   ). 9جدول(روغن را به همراه داشت

دار نبـود کـه   یک از صفات مورد مطالعـه معنـی  بر هیچ

دار تواند به دلیل شرایط سال اول آزمـایش و معنـی  می

.  نبودن اثر تاریخ کاشـت بـر صـفات مـورد نظـر باشـد      

م دار نبودن این تیمـار، تـاریخ کاشـت دو   علیرغم معنی

تن عملکرد دانـه   858/1ترتیب با به) نیمه دوم آذر ماه(

ــاالترین      696/0و  ــار، ب ــن در هکت ــرد روغ ــن عملک ت

). 10جـدول (مقادیر عملکـرد دانـه و روغـن را داشـت     

بـا  ) نیمـه اول دي مـاه  (تاریخ کاشت سوم این آزمایش

تن دانه در هکتار رتبه دوم را کسـب کـرد کـه     607/1

از بررســی امکــان کشــت  تقریبــاً مشــابه نتــایج حاصــل

). 1387دوجـی، (زمستانه ارقام جدید آفتـابگردان بـود   

در آزمایش فوق  بیشترین عملکرد دانه و روغن متعلق 

اثــر . بـوده اســت ) اول دي مــاه(بـه تــاریخ کاشـت اول   

متقابل سال در تـاریخ کاشـت بـر کلیـه صـفات مـورد       

دار بود که با توجه بـه تفـاوت شـرایط دو    بررسی معنی

اثر رقم بـر کلیـه صـفات    . زمایش قابل انتظار بودسال آ

ــورد مطالعــه بجــز درصــد روغــن معنــی      . دار بــودم

ترتیـب  به SHF81-90و  CMSG6*R-43هیبریدهاي 

ــا  ــار، بیشــترین و     385/1و  889/1ب ــه در هکت ــن دان ت

کمترین مقادیر عملکرد دانه در واحد سطح را به خود 

ــد  ــاص دادنـ ــدول(اختصـ ــدهاي  ). 11جـ ــز هیبریـ بجـ

SHF81-90   هــا بــا هیبریــد   و فــرخ، ســایر ژنوتیــپ
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ــول  ــاري   CMSG6*R-43پرمحصـــ ــاوت آمـــ تفـــ

در ایـن بررسـی   .  داري از نظر این صفت نداشتند معنی

و  6/163بـــا   CMSG5*R-43هیبریـــدهاي فـــرخ و   

تـرین  ترتیـب زودرس روز طول دوره رویش به 4/185

از . هـاي مـورد بررسـی بودنـد    ترین ژنوتیـپ و دیررس

ــی   ــر دیررس ــپ  نظ ــز برخــی از ژنوتی ــا اخــتالف  نی ه

میـانگین دوسـاله   . داري بـا هیبریـد فـوق نداشـتند     معنی

جـدول  (ها و ارقام مختلف این آزمایشصفات در سال

نیز بیانگر آن است که اگرچه اثر متقابـل سـال در   ) 12

نشده ولـی رقـم بـازگرده     دار معنیرقم بر عملکرد دانه 

تـن دانـه    945/1افشان فیوریت در سال اول آزمایش با 

رتبــه دوم  CMSG6*R-43در هکتــار بعــد از هیبریــد 

در سـال دوم آزمـایش   . عملکرد راکسب کـرده اسـت  

که شرایط اقلیمی محدود کننده و نسبتاً نامناسـب بـود،   

بـه ترتیـب بـا     CMSG6*R-43هیبریدهاي آذرگـل و  

اول و دوم هاي  تن دانه در هکتار رتبه 707/1و  729/1

   .را از آن خود کردند

ــام و      ــفات در ارق ــاله ص ــانگین دوس ــی می بررس

) 13جـدول (هاي مختلف کاشـت ایـن آزمـایش    تاریخ

دار نبودن اثـر متقابـل رقـم    دهد، علیرغم معنینشان می

در تاریخ کاشت بر صفت عملکرد دانه، رقم بـازگرده  

ــن     ــه و روغ ــرد دان ــا عملک ــت ب ــان فیوری و  848/1افش

صـول دانـه و   تن در هکتار، باالترین مقـدار مح  701/0

ــت   ــت اول داش ــاریخ کاش ــن را در ت ــم  . روغ ــن رق ای

 CMSG6*R-43درتاریخ کاشت سوم بعد از هیبریـد  

در تـاریخ  . رتبه دوم را از نظر این صـفت کسـب کـرد   

و آذرگــل  CMSG6*R-43کاشــت دوم هیبریــدهاي 

ــا    ــب ب ــه ترتی ــار،    157/2و  233/2ب ــه در هکت ــن دان ت

در تـاریخ  . دبیشترین محصول دانه را از آن خود کردنـ 

-CMSG6*Rکاشـت چهــارم هیبریــدهاي آذرگــل و  

ــب بــا   43 ــن دانــه در هکتــار    716/1و  759/1بترتی ت

  .باالترین مقادیر محصول را به خود اختصاص دادند

منظور دستیابی به عملکردهاي باالتر بدین ترتیب به 

هاي زراعی کم باران در مناطق دانه و روغن در سال

ان آبیاري وجود ندارد، دیم دشت گلستان که امک

 CMSG6*R-43توصیه کشت هیبریدهاي دیررس 

تواند مد نظر قرار و آذرگل در نیمه دوم آذرماه می

هاي با بارندگی مناسب، همچنین در سال. گیرد

کشت و تولید رقم بازگرده افشان فیوریت به دلیل 

هزینه کمتر تولید بذر و افزایش درآمد خالص 

هزینه تولید قابل توصیه  کشاورزان از طریق کاهش

  .است



 

  

  )1388-1389گنبد(درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم   تجزیه واریانس عملکرد دانه و سایر صفات در ارزیابی ارقام آفتابگردان  -5جدول 

  عملکرد روغن  ي روغن دانهمحتو  طول دوره رویش  عملکرد دانه  وزن هزار دانه  قطر ساقه  قطر طبق  ارتفاع بوتهدرجه   منبع تغییرات

  018/0  756/4  78  098/0  60  177/1  194/1  1/778  3  تکرار

  ns816/4 **528/868  **454/2  **5/1497  ns314 /13  *346/0 361/44**  1/17076**  3  تاریخ کاشت

  047/0  41/4  0002/0  272/0  083/87  584/2  667/2  9/443  9  )1(خطا

  182/0**  805/32**  367/931**  253/1**  217/248** 969/35** 35/10**  7945**  5  رقم

  ns724/3 **578/69   ns256 /0   ns3 /6   ns693 /4   ns035 /0 778/2*  1012**  15  رقم  xتاریخ کاشت  

  027/0  153/5  5/5  153/0  288/33  074/4  265/1  682/479  60  )2(خطا 

  33/32  45/6  31/1  31/27  36/14  07/12  37/9  31/12    ضریب تغییرات
  .دارتفاوت غیر معنی  ns، %1و % 5دار در سطح ترتیب  معنیبه: **و  *

  )1388-1389گنبد(ارقام مختلف آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم  صفات ر میانگین عملکرد دانه و سای -6جدول 

  ارتفاع بوته رقم

  )سانتیمتر(

  قطر طبق

  )سانتیمتر(

  قطر ساقه

  )میلیمتر(

  دانهوزن هزار 

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن درهکتار(

  طول دوره

  )روز( رویش

محتوي روغن 

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن درهکتار(

SHF81-90 b 8/172 b 5/10 b 1/15 bcd 3/38 c 030/1 b 5/186 bc 06/35 c 359/0  

SHF81-85 c 6/144 a 2/12 b 7/14 a 8/45 bc 184/1 e 170 c 06/33 bc 394/0  

Favorit(KF84)  a 4/193 a 3/12 a 1/17 abc 1/41 ab 482/1 d 175 b 28/35 ab 532/0  

Azargol  bc 161 a 9/12 a 2/17 ab 3/43 a 729/1 c 179 bc 87/34 a 610/0  

CMSG5*R-43 a 9/195 a 1/12 a 8/17 d 3/35 ab 474/1 a 5/189 a 55/37 a 552/0  

CMSG6*R-43 a 2/200 a 1/12 a 5/18 cd 3/37 a 707/1 b 3/186 b 24/35 a 603/0  

  در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 



   

 

  )1388-1389گنبد(زه و زمستانه درشرایط دیم  ارقام مختلف آفتابگردان درتاریخ هاي مختلف کاشت درکشت پاییصفات ر میانگین عملکرد دانه و سای  -7جدول 

تاریخ  xرقم 

  کاشت

  قطر طبق  )سانتیمتر(ارتفاع بوته

  )سانتیمتر(

  قطر ساقه

  )میلیمتر(

  عملکرد دانه  )گرم(وزن هزار دانه

  )تن درهکتار(

طول دوره 

  )روز(رویش

محتوي روغن 

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن در هکتار(

D1V1 Gh 3/135 efg 3/11 3/16 c-g 44 038/1 195 91/33 350/0 
D1V2 I 8/98  cde 3/12 14 ab 8/54 947/0 175 50/33 322/0 
D1V3 Cde 8/171 abc 8/13 3/18 bcd 47 506/1 181 13/35 531/0 
D1V4 Ghi 3/123 a 15 8/16 abc 3/50 461/1 185 34/33 483/0 
D1V5 b-e 8/174 ab 3/14 18 g-m 3/36 637/1 197 97/34 573/0 
D1V6 a-d 3/190 abc 8/13 19 g-m 36 712/1 193 63/33 576/0 
D2V1 efg 8/153 def 8/11 3/15 cde 8/45 301/1 194 37/34 446/0 
D2V2 hi 115 cde 5/12 14 a 5/56 233/1 176 10/34 423/0 
D2V3 cde 3/172 cde 5/12 17 c-f 8/44 836/1 180 05/35 660/0 
D2V4 fgh 139 ab 3/14 5/17 cde 8/45 466/2 184 67/35 901/0 
D2V5 abc 3/200 bcd 3/13 8/19 d-h 42 228/2 196 24/38 854/0 
D2V6 a-d 197 abc 5/13 5/19 d-i 8/40 292/2 193 24/35 814/0 
D3V1 abc 5/200 gh 8/9 8/14 h-m 34 026/1 182 93/35 370/0 
D3V2 def 167 cde 5/12 8/15 e-l 5/38 374/1 168 60/33 465/0 
D3V3 a 217 def 8/11 16 d-j 3/40 511/1 173 24/36 563/0 
D3V4 b-e 8/177 ef 5/11 8/16 f-m 3/37 447/1 177 19/35 508/0 
D3V5 a-d 3/193 fgh 3/10 3/17 lm 31 027/1 186 17/38 392/0 
D3V6 abc 3/202 gh 8/9 5/17 h-m 35 459/1 183 40/35 520/0 
D4V1 abc 5/201 h 3/9 3/14 m 3/29 754/0 175 03/36 273/0 
D4V2 a-d 5/197 ef 5/11 15 l-m 5/33 185/1 161 03/31 367/0 
D4V3 a 5/212 efg 11 17 j-m 3/23 077/1 166 69/34 373/0 
D4V4 ab 204 efg 11 8/17 d-k 8/39 543/1 170 27/35 547/0 
D4V5 a 3/215 fgh 5/10 16 klm 32 003/1 179 82/38 389/0 
D4V6 a 3/211 fgh 3/11 18 f-l 5/37 365/1 176 68/36 501/0 

D1 :10/09/1387      ،D2   :26/09/1387   ،D3  :11/10/1387    ،D4  :26/10/1387  

V1  :SHF81-90     ،V2 :Farrokh   ،V3  :Favorit(KF84)   ،V4  :Azargol   ،V5  :CMSG5xR-43   ،V6  :CMSG6xR-43  
  باشنددر سطح احتمال مربوطه می LSDدار آماري  بر اساس آزمون اعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت معنی
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  )1388-1389گنبد( لف کاشت درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم درسال هاي مختمیانگین عملکرد دانه و سایرصفات    -9جدول 

  سال زراعی آزمایش
  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(

  قطر طبق

  )مترسانتی(

 قطر ساقه

  )مترمیلی(

 وزن هزار دانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن در هکتار(

طول دوره 

  رویش

  )روز(

محتوي روغن 

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن در هکتار(

88-87  9/184 12 a 9/17 a 63/43 A 878/1 b 2/171 a 7/38 a 729/0 

89-88  178 12 b 7/16 b 17/40 B 434/1 a 181 b 17/35 b 508/0 

  باشنددر سطح احتمال مربوطه می LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 

    )1388-1389گنبد( درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم   در ارزیابی ارقام آفتابگردان مورد بررسی صفات مرکبتجزیه جدول   -8جدول 

درجه   منبع تغییرات

  آزادي
  عملکرد دانه  وزن هزار دانه  قطر ساقه  قطر طبق  ارتفاع بوته

طول دوره 

  رویش

محتوي روغن 

  دانه
  عملکرد روغن

 341/2** 782/596** 333/4641** 433/9** 814/575* 88/68* 083/0 422/2289 1  سال

 103/0 782/6 80 553/0 715/53 422/7 944/2 7/750 6  )سال(تکرار 

 129/0 142/2 778/7738 88/0 887/1162 186/2 347/33 283/21115 3  تاریخ کاشت

 242/0** 606/14* 778/1179** 771/1** 74/219* 88/11* 431/13** 727/1932* 3  سال  xتاریخ کاشت  

 04/0 611/3 0001/0 219/0 111/59 565/3 509/2 482/423 18  )1(خطا 

 257/0* 426/67 2044** 319/1* 174/779** 43/62** 071/9** 58/20216** 5  رقم

 021/0 529/14** 733/50** 261/0 365/53 83/0 971/2 597/1131* 5  سال  xرقم  

 032/0 992/2 178/14* 238/0 932/96** 669/2 018/3 091/825 15  تاریخ کاشت  xرقم  

 024/0 51/2 444/5 146/0 698/10 397/3 501/2 569/426 15  سال  x تاریخ کاشت  x رقم 

 023/0 312/3 6/5 13/0 51/31 071/3 514/1 886/460 120  )2(خطا 

 %36/24 %93/4 %34/1 %81/21 %40/13 %12/10 %27/10 %83/11    ضریب تغییرات

  %  1و % 5در سطح  دار معنیبترتیب  ** : و * 



   

 

  

  ) 1387-1389گنبد(درتاریخ هاي مختلف کاشت درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم  مورد بررسی صفات دو ساله میانگین   -10جدول 

  تاریخ کاشت
  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(

  قطر طبق

 )مترسانتی(

قطر 

  )میلیمتر(ساقه

 وزن هزار دانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن در هکتار(

طول دوره 

  رویش

  )روز(

ي روغن محتو

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن در هکتار(

 587/0 63/36 2/188 586/1 37/47 5/17 8/12 3/156  آذر 10

 696/0 09/37 9/183 858/1 74/44 1/17 6/12 8/172  آذر 25

 601/0 37 6/172 607/1 61/37 1/17 3/11 7/193  دي 10

  591/0 03/37 8/159 573/1 87/37 5/17 3/11  9/202  دي 25

  در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 

  
  
  

  ) 1387-1389گنبد(در ارقام مختلف آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم  مورد بررسی صفات دو ساله میانگین   -11جدول 

  رقم
  رتفاع بوتها

  )مترسانتی(

  قطر طبق

  )مترسانتی(

  قطر ساقه

  )مترمیلی(

  وزن هزار دانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن درهکتار(

  طول دوره رویش

  )روز(

محتوي روغن 

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن درهکتار(

SHF81-90 
ab 1/181 

B 9/10 
c 16 

C 74/37 
c 385/1 

A 4/181 61/35 
c 494/0 

Farrokh 
c 6/138 

A 1/12 
c 4/15 

a 78/48 
bc 435/1 

C 6/163 58/35 
bc 519/0 

Favorit(KF84)  
ab 4/191 

A 1/12 
b 5/17 

abc 33/43 
ab 714/1 

B 1/172 92/36 
ab 643/0 

Azargol  
bc 7/168 

A 5/12 
b 7/17 

ab 04/46 
a 808/1 

b 1/173 37 
a 674/0 

CMSG5*R-43 
ab 3/202 

A 1/12 
ab 3/18 

C 44/36 
abc 707/1 

a 4/185 57/39 
a 681/0 

CMSG6*R-43 
a 5/206 

A 2/12 
a 1/19 

bc 06/39 
a 889/1 

a 1/181 93/36 
a 703/0 

  در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 
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  ) 1387-1389گنبد(ها و ارقام مختلف آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم در سال مورد بررسی صفات میانگین   -12جدول

  ارتفاع بوته  سال Xرقم 

  )سانتیمتر(

  قطر طبق

  )سانتیمتر(

  قطر ساقه

  )میلیمتر(

  وزن هزار دانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن درهکتار(

  طول دوره رویش

  )روز(

محتوي روغن 

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن درهکتار(

Y1 X V1 Cd 4/189 4/11 8/16 23/37 740/1 
e 3/176 

cd 17/36 628/0 

Y1 X V2 G 6/132 9/11 1/16 76/51 685/1 
h 3/157 

b 11/38 643/0 

Y1 X V3 Cd 4/189 12 9/17 6/45 945/1 
fg 3/169 

b 57/38 754/0 

Y1 X V4 De 3/176 12 1/18 83/48 887/1 
g 3/167 

b 14/39 739/0 

Y1 X V5 Ab 7/208 1/12 9/18 58/37 940/1 
c 3/181 

a 59/41 809/0 

Y1 X V6 A 8/212 4/12 7/19 8/40 071/2 
e 176 

b 63/38 803/0 

Y2 X V1 Ef 8/172 5/10 1/15 25/38 030/1 
b 5/186 

d 06/35 359/0 

Y2 X V2 G 6/144 2/12 7/14 81/45 184/1 
fg 170 

e 06/33 394/0 

Y2 X V3 C 4/193 3/12 1/17 06/41 482/1 
e 175 

d 28/35 532/0 

Y2 X V4 F 161 9/12 2/17 25/43 729/1 
d 179 

d 87/34 610/0 

Y2 X V5 Bc 9/195 1/12 8/17 31/35 474/1 
a 5/189 

bc 55/37 552/0 

Y2 X V6 abc 2/200 1/12 5/18 31/37 707/1 
b 3/186 

d 24/35 603/0 

  در سطح احتمال مربوطه میباشند LSDآماري بر اساس آزمون  دار معنیدر هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت اعداد هر صفت 

V1  :SHF81-90     ،V2 :Farrokh   ،V3  :Favorit(KF84)   ،V4  :Azargol   ،V5  :CMSG5xR-43   ،V6  :CMSG6xR-43   
  
  
  
  
  
  



   

 

  

  )1387-1389بدگن(ارقام و تاریخ هاي مختلف کاشت آفتابگردان درکشت پاییزه و زمستانه درشرایط دیم   مورد بررسی در اتصفدو ساله میانگین   -13جدول 

  تاریخ کاشت Xرقم 
  ارتفاع بوته

  )سانتیمتر(

  قطر طبق

  )سانتیمتر(

  قطر ساقه

  )میلیمتر(

  وزن هزار دانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )تن درهکتار(

  طول دوره

  )روز(رویش

ي روغن محتو

  )درصد(دانه

  عملکرد روغن

  )تن درهکتار(
D1 X V1 8/152 9/10 4/16 de 55/44 307/1 a 5/196 46/35 466/0 
D1 X V2 4/99 5/12 6/15 a 24/58 169/1 i 5/174 78/35 426/0 
D1 X V3 6/175 13 3/18 bc 65/50 848/1 de 5/182 47/34 701/0 
D1 X V4 9/135 13 6/16 b 83/52 616/1 d 5/184 4/36 591/0 
D1 X V5 6/177 8/13 8/18 ghi 97/38 791/1 a 5/198 36/38 693/0 
D1 X V6 3/196 6/13 6/19 ghi 39 786/1 b 5/192 28/36 648/0 
D2 X V1 170 12 8/15 efg 08/42 603/1 c 189 11/35 564/0 
D2 X V2 6/128 12 6/14 ab 15/55 378/1 j 171 19/36 503/0 
D2 X V3 3/175 4/12 9/16 def 42/44 765/1 fg 180 85/36 658/0 
D2 X V4 6/154 1/13 8/17 cd 92/47 157/2 ef 5/180 68/37 817/0 
D2 X V5 1/205 8/12 6/18 fgh 65/39 013/2 b 194 89/39 802/0 
D2 X V6 3/203 4/13 1/19 gh 22/39 233/2 c 189 83/36 831/0 
D3 X V1 201 5/10 16 jk 65/32 391/1 hi 5/176 03/36 502/0 
D3 X V2 5/153 12 6/15 e-h 4/41 530/1 m 5/160 74/35 553/0 
D3 X V3 9/207 8/11 3/17 e-h 42/41 707/1 jk 5/169 77/36 640/0 
D3 X V4 3/182 8/11 4/17 e-h 28/40 700/1 jk 170 87/36 632/0 
D3 X V5 1/207 1/11 18 jk 95/32 493/1 ef 181 79/39 603/0 
D3 X V6 3/210 5/10 6/18 hij 95/36 822/1 gh 178 81/36 677/0 
D4 X V1 6/200 4/10 8/15 k 67/31 237/1 l 5/163 85/35 443/0 
D4 X V2 9/172 8/11 8/15 e-h 35/40 662/1 o 5/148 61/34 594/0 
D4 X V3 8/206 4/11 5/17 hij 83/36 534/1 n 5/156 6/36 572/0 
D4 X V4 9/201 12 9/18 d-g 13/43 759/1 n 5/157 06/37 658/0 
D4 X V5 3/219 6/10 9/17 ijk 2/34 531/1 k 168 24/40 624/0 
D4 X V6 1/216 4/11 19 e-h 05/41 716/1 l 165 81/37 655/0 

  باشند در سطح احتمال مربوطه می LSDاس آزمون آماري بر اس دار معنیاعداد هر صفت در هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت 

D1 :10     ،آذرD2   :26   آذرD3  :10    ، ديD4  :25 دي  
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Study on possibility of autumn/winter planting of new oilseed  sunflower cultivars under 
rainfed conditions of  Gonbad 

Araz Muhammad Noori Rad Davadgi*, Faramarz Sayyedi, Muhammad Nemati  

Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural 
Research Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran  

 
Abstract 

In order to evaluate the possibility of autumn/winter planting of new oilseed sunflower 

genotypes under rainfed conditions of Gonbad, an experiment was conducted at the agricultural 

research station of Gonbad over 2 years (2008-2010). A split-plot design arranged in RCBD with 

four replications was used. Four planting dates (starting from 1st December with 15 day 

intervals) and 6 sunflower genotypes (SHF81-90, Farrokh, Favorit, Azargol, CMSG5*R-43, 

CMSG6*R-43) were the levels of main and sub-plots, respectively. The studied traits were stem 

and head diameter, plant height, growth period, 1000-seed weight, grain yield, oil content and oil 

yield. The effect of genotype was significant on all traits studied except oil content. Hybrids 

CMSG6*R-43 and SHF81-90 had the highest (1.889 t/ha) and lowest (1.385 t/ha) seed yields, 

respectively. Thousand-seed weight and growth period decreased while plant height increased 

with a delay in planting. The studied traits responded differently to planting dates in two years. 

Although seed yield was significantly affected by planting dates, only in the second year, two-

year mean of the seed yield indicated the superiority of the second planting date. To obtain 

higher seed and oil yield under rainfed conditions of Golestan province in years with lower 

rainfall, we recommend sowing of late maturing hybrids i.e CMSG5*R-43 and Azargol in 

autumn. In years with suitable rainfall, we might suggest sowing of OP cultivar Favorit because 

of its lower production cost and higher net income.  

Key words : Autumn/winter sowing, Cultivar, Oil yield, Sunflower 
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