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 چكيده
 به يآزمايش آفتابگردان، ارقام خشکي تحمل و آب مصرف کارآيي بر زايشي يمرحله در آبياريکم اثر بررسي منظور به

 در ناصفها استان در جنوبي براآن منطقه در تکرار سه با تصادفي کامل هايبلوک طرح قالب در شده خرد هايکرت صورت

: شامل A تبخيرکالس تشتک از تبخير ميزان اساس بر سطح سه در سطحي آبياري شامل اصلي کرت .شد انجام 9911 سال

( تبخير مترميلي 959) شديد آبيکم تنش و( تبخير مترميلي 929) ماليم آبيکم تنش ،(تبخير مترميلي 19) آبيکم تنش بدون

 عملکرد. بود شمس و 99سان هاي فانتازيا، اسکار، کيارا، هاينام به روغني آفتابگردان جديد هيبريد پنج شامل فرعي کرت و

 بهمحاس و گيرياندازه خشکي به مقاومت هايشاخص و آب مصرف کارآيي برداشت، شاخص اقتصادي، عملکرد بيولوژيک،

 در کيلوگرم 4554) اقتصادي عملکرد ،(هکتار در کيلوگرم 99451) بيولوژيک عملکرد بيشترين که داد نشان نتايج. شد

 بين در. آمد دست به مترميلي929 تيمار در آن از پس و  آبي کم تنش بدون در تيمار( % 49) برداشت شاخص و ،(هکتار

 در کيلوگرم 4959 معادل اقتصادي عملکرد هکتار، در کيلوگرم 92225 معادل بيولوژيک عملکرد با فانتازيا رقم ارقام،

 آبيمک تنش شرايط در آب، مصرف کارآيي بيشترين. داد اختصاص خود به را مقادير بيشترين % 49 برداشت شاخص و هکتار

 ترينبيش آفتابگردان ارقام بين در. آمد دست به مترمکعب در کيلوگرم 12/9 و 55/9 با ترتيببه  شديد آبيکم تنش و ماليم

 با شمس رقم و 12/9 با فانتازيا رقم. بود مترمکعب در کيلوگرم 94/9 با 99 سانهاي  رقم به متعلق آب مصرف کارآيي

 ارقام هب آب مربوط مصرف کارآيي مقادير کمترين چنينهم. گرفتند قرار بعد هايرتبه در مترمکعب در کيلوگرم 54/9

 مترميلي 929 تيمار در آبياريکم مجموع، در. بود مترمکعب در کيلوگرم 15/9 و 59/9 مقدار با ترتيب به کيارا و اسکار

 رقم نينچ هم. بود مناسب نيز آب مصرف کارآيي نظر از و داشت برداشت شاخص و عملکرد بر را منفي اثر کمترين تبخير

 برخوردار مناسبي آب مصرف کارآيي از برداشت، شاخص و خشکي تحملبيشترين  عملکرد، باالترين بودن دارا با فانتازيا

 .بود

 اقتصادي عملکرد بيولوژیک، برداشت، عملکرد آب، شاخص مصرف کارآیي  كليدي هايواژه
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 مقدمه

 آب منابع از بهينه استفاده بدون پایدار کشاورزي

 و خشک وهوايآب داراي ایران کشور. شد نخواهد ميسر

 حدود .تاس زیادي کشاورزي مستعد اراضي و خشکنيمه

 زیرزميني و سطحي منابع از استحصالي آب درصد 5/39

 حالدرعين و شودمي مصرف کشاورزي بخش در کشور

 و غفاري) است توليد محدودکننده اصلي عامل آب کمبود

 جویيصرفه با 1آبياريکم راستا این در(. 0404 همکاران،

 در سودمند راهکار یک عنوانبه تواندمي آب مصرف در

 دواح از استفاده حداکثر هدف با و آب محدودیت وضعيت

 نهآگاها طوربه آبياري کم با. شود مطرح مصرفي، آب حجم

 نياز، از کمتر آب دریافت با شودمي داده اجازه گياه به

 :1334 همکاران، و 0انگليش) دهد کاهش را خود محصول

 اعتقاد به چند هر (.(0404) مصطفوي و راد صارمي

 زراعي فعاليت شروع از قبل (0440) همکاران و 9گوکسوي

 مورد دقتهب باید گياه کيفيت و عملکرد بر آبياري کم اثرات

 .گيرد قرار بررسي

 شوندمي انتخاب آبياري کم براي که گياهاني

 آفتابگردان(. 1935 توکلي،)باشند آبي تنش به مقاوم بایستي

(Helianthus annuus L.) مهم گياه چهار از یکي عنوانبه 

 همکاران، و غفاري) پروتئين و روغن کنندهتأمين زراعي

 از ربهت و بوده گسترده اقليمي سازگاري دامنه داراي( 0404

. است آبيکم تحمل به قادر یکساله زراعي گياهان سایر

 با آبي کم تنش کوتاه هايدوره تحمل در آفتابگردان توانائي

 دارزشمن خصوصيت یک ،قبول قابل حد در عملکرد کاهش

(. 1911 آساد، و راضي) شودمي محسوب خشک مناطق در

 ماقلي به بسته مترميلي 1444 تا ٠44 از آفتابگردان آبي نياز

 ،0کسام و دورنبوس) است متفاوت رشد دوره طول و

1313.) 

 ترینمهم از یکي( 1339) 5وینز و اهدائي اعتقاد به

 ٠آب مصرف کارآیي آبياري، ریزيبرنامه در مؤثر عوامل

                                                           
1 -Deficit irrigation 
2 -English, Musick, & Murty 
3 -Göksoy 
4 -Doorenbos & Kassam 
5 -Ehdaie & Waines 
6 -Water use efficiency 

(WUE )آب واحد ازاي به توليدي خشک ماده مقدار یا 

 صادياقت عملکرد آن، کنندهتعيين عوامل از که است مصرفي

 ار مصرفي آب ميزان و بيولوژیک عملکرد ،(دانه عملکرد)

 کم نشت به نزدیک شرایط در دیگرعبارتبه .برد نام توانمي

 آب ميزان به نسبت آبي، شرایط با مقایسه در گياه ،آبي

 و غفاري) کندمي توليد بيشتري محصول شدهمصرف

 مصرف کارآیي( 0441) همکاران و 1کرام(. 0404 همکاران،

 10/4 آفتابگردان آبيکم تنش بدون شرایط در را آب

-مک با دادند نشان و نموده برآورد مترمکعب در کيلوگرم

 مراحل در و یافتهکاهش مقدار این دهيگل اوایل در آبياري

 لاوای در آبياريکم با کهطوريبه. یابدمي افزایش بعدي

 راعيز گياهان اغلب در. رسيد مقدار باالترین به دانه تشکيل

 ودبهب به مربوط دانه، براي بيشتر آب از استفاده بازده

 صشاخ بهبود به مربوط عمدتاً بلکه نيست تودهزیست

 اغلب قدیم و جدید ارقام بررسي در. است( HI) 3برداشت

 عملکرد افزایش مسئول برداشت شاخص زراعي، گياهان

 و ریچاردز .(1339 همکاران، و 3ریچاردز) است بوده

 شرایط در برداشت شاخص معتقدند( 0440) همکاران

 يافشان گرده از پس شده استفاده آب مقدار تابع خشکي

 شتربي نيز برداشت شاخص باشد بيشتر چه هر که بوده

 .بود خواهد

 به یابيدست ،خشکنيمه و خشک مناطق در

 تحمل آبياريکم و آب محدودیت شرایط در که ارقامي

 باشند، داشته کمتري عملکرد کاهش و داده نشان بيشتري

 آب منابع اتالف از توانمي کهطوريبه. است مهم بسيار

 آب محدودیت شرایط در حالدرعين و نمود جلوگيري

(. 1930 افيوني و سالمي) آورد دست به مطلوبي عملکرد

 براي راه ترینساده معموالً عملکرد براي مستقيم انتخاب

 گياهان در آب از استفاده بازده افزایش و عملکرد بهبود

 فيشر رابطه این در. است آبي کم تنش شرایط در و زراعي

 را (SSI) 11تنش به حساسيت شاخص( 1313) 14مورر و

7 -Karam, Lahoud, Masaad, Kabalan, Breidi, Chalita, & 

Rouphael 
8 -Harvest Index 
9 -Richards, Rebetzke, Condon & van Herwaarden 
10 -Fisher & Maurer 
11 -Stress Susceptibility Index 
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 شاخص( 1331) 1هامبلين و رزلي چنينهم. کردند معرفي

 دهيمحصول متوسط شاخص نيز و( TOL) 0تنش به تحمل

 کمتر SSI و TOL چههر. دادند ارائه را (MP) 9وريبهره یا

 سبتن بيشتري مقاومت گياه که است این دهندهنشان باشد،

 انتخاب باعث SSI و TOL اساس بر انتخاب. دارد تنش به

 يباالی عملکرد تنش شرایط در که شودمي هایيژنوتيپ

 :0411 فرناندز،) است کم عملکردشان پتانسيل ولي دارند،

 باعث MP اساس بر انتخاب(. 0413 ،0همکاران و فرناندز

 کهدرصورتي البته. شودمي محيط دو هر در عملکرد افزایش

 داًشدی تنش بدون و تنش شرایط در عملکرد بستگيهم

 در عملکرد کاهش باعث MP اساس بر انتخاب باشد، منفي

 فرناندز(. 1331 ،5هامبلين و رزليه) شودمي تنش شرایط

 هندسي ميانگين و( STI) ٠تنش به تحمل شاخص( 1330)

 در  GMPشاخص. نمود ارائه را (GMP) 1دهيمحصول

 صورت در بنابراین. دارد بيشتري قدرت MP با مقایسه

 رد عملکرد و مطلوب شرایط در عملکرد بين زیاد اختالف

 يتحساس ايآستانه مقادیر به نسبت گياه تنش، شرایط

 است، باالتر هاآن STI مقادیر که هایيژنوتيپ. دارد کمتري

 در. ددارن باالتر عملکرد پتانسيل هم و خشکي به تحمل هم

 شرایط در آفتابگردان ارقام روي( 193٠) غفاري مطالعه

 شاخص با STI شاخص تنش، بدون و آبي کم تنش

 شاخص با SSI شاخص و مثبت بستگيهم برداشت

 .داشت منفي همبستگي برداشت

 انهتابست کشت در آبياري آب اهميت به توجه با

 محصوالت سایر نياز و زمان این در آب کمبود گياهان،

 تنش گياه به که حدي تا آبياري کم اعمال آب، به زراعي

. است برخوردار خاصي اهميت از نشود، وارد شدیدي

 تحمل و آب مصرف کارآیي بررسي به حاضر پژوهش

 خرآ آبياري کم شرایط در آفتابگردان جدید ارقام خشکي

 .است پرداخته فصل

 

                                                           
1 -Rosielle & Hamblin 
2 -Tolerance Index 
3 -Mean Productivity 
4 -Fernandez, Alcon, Diaz-Espejo, 
Hernandez-Santana, & Cuevas 

 هاروش و مواد

 استان در يجنوب براآن منطقه در مطالعه نیا

 1933-1044 و 1933-33 يزراع سال دو يط اصفهان

ي کوپن دارا بنديطبقهمنطقه بر اساس  نی. اگرفت انجام

تعداد  .استهاي خشک اقليم خشک بسيار گرم با تابستان

 اسکار، ا،اريک ياسام به يروغن آفتابگردان دیجد هيبرید پنج

مختلف  طیشرا تحت شمس و 99 سان يها ا،یفانتاز

قرار گرفتند. مطالعه فوق در قالب  يابیمورد ارز يرطوبت

 سه ابهاي کامل تصادفي بر پایه بلوک کرتطرح اسپليت 

 سه در سطحي ياريآب مختلف يهامیرژ. گرفت انجام تکرار

 34بر اساس  ياريآب ای)شاهد( معمول ياريسطح شامل آب

 متريليم 104پس از  ياريآب ر،ياز تشتک تبخ ريتبخ متريليم

-کرت نوانعبه ريتبخ تشتک از ريتبخ مترميلي 154و  ريتبخ

 يعفر يهاکرت عنوانبهرقم آفتابگردان  پنج و ياصل يها

بوته در مترمربع و  14در نظر گرفته شدند. کاشت با تراکم 

 .رفتیکشت دوم صورت پذ عنوانبه رماهيت 04 خیدر تار

 ذاريتأثيرگعدم  منظوربهمتر فاصله  سه زيتکرارها ن نيب

. کشت بذور گرفت قرار مدنظر مجاور يمارهايت از رطوبت

متر يسانت 04و با فاصله  متريسانتي 54 يهادر وسط پشته

 دهم خیو در تار( 1930 همکاران، و بند تيچ) گریکدیاز 

م تراک نیاد. یگرد انجام دوم کشت عنوانبه سال هر رماهيت

. استغالب ارقام زودرس در کشت دوم مناسب  يبوته برا

 ريتبخ زانيم دنيرس با ياصل يهاکرتاز  کیهر  ياريآب

 کتشت از شیآزما در شدهگرفته نظر در حد به شدهانجام

 طوربه شد،طرح نصب  ل انجاممحکه در  A کالس ريتبخ

 در هر شدهاستفاده آب مقدار. رفتیصورت پذ کنواختی

که در محل مجراي  ايمزرعه يکنتورها وسيلهبهبار آبياري 

 گيرياندازه بود، شدهنصب اصلي هايکرتورودي آب به 

( مترسانتي 94تا صفر )عمق آزمون خاک . دیگرد ثبت و

 1 ولاجد) انجام شد يمصرف یيايميکودش زانيم نييتع يبرا

کود الزم با خاک در زمان  زانياز اختالط مو پس  (0و 

5 -Rosielle & Hamblin 
6 -Stress Tolerance Index 
7 -Geometric Mean Productivity 
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ه در مرحل و سرک عنوانبه زيازت نسوم از کود  کیکاشت، 

 .گرفتقرار خاک اريدر اخت هابوته يبرگ هشت تا شش

 شناسيخاک آزمایشگاه نتایج اساس بر نياز مورد کودهاي

 فسفات کيلوگرم 044 ميزان به کودي، توصيه اساس بر و

 کود کيلوگرم 154 و پتاسيم سولفات کيلوگرم 144 آمونيوم،

 پتاس و فسفردار کودهاي تمام. شد استفاده هکتار در اوره

 در آن مابقي و کاشت از قبل دار نيتروژن کود سوم یک و

 هاکرت تمام. شد اضافه خاک به برگيهفت  تا شش مرحله

 طوربه هرز هايعلف کنترل و بوده بيماري و آفت از عاري

 انجام دست با رویشي رشد دوره در مرحله دو طي کامل

 .شد

 مطالعه مورد منطقه درآب  و خاک آزمون جینتا -1 جدول
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 1999-1011 و 1991-99 هایسال در رشد فصل طي بارندگي و هوا دمای ماهيانه تغييرات -2 جدول

 فصل هایماه

 رشد

  دما ميانگين

 (گرادسانتي درجه)

 (گرادسانتي درجه) مطلق دمای (مترميلي) بارندگي مجموع

1991 1999 1991 1999 1991 1999 

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 13 -7 19 -3 4/10 4/04 0/01 8/01 فروردین
 88 -0 81 -0 0/10 4/09 0/04 0/04 اردیبهشت

 0/87 3/0 4/87 4/0 1/09 3/03 4/11 1/11 خرداد
 04 00 00 04 0/04 8/9 4/84 4/84 تیر

 01 01 08 08 4/8 8/1 4/80 0/80 مرداد
 00 00 01 00 0/0 4/0 0/10 7/10 شهریور

 04 4 89 4 0/7 4/4 7/09 0/09 مهر

 

 و زرد هاطبق که يا)مرحله يدگيرس مرحله در

 فیرد چهار از يمتوال بوته ده (بودند ياقهوه هابراکته

 عدادت طبق، قطر نييتع از بعد. شد انتخاب کرت هر يوسط

 نييتع منظوربه. دیگرد شمارش يتوخال و پر يهادانه

-نمونهيدگيرس مرحله در برداشت شاخص و دانه عملکرد

 با و چهارم تا دوم يهافیرد از ساقه خروج محل از یيها

 ثرا عنوانبه هافیرد يانتها و ابتدا از يطول متر مين حذف

 و شدهخشک آزاد يهوا در هاطبق. شد برداشته ياهيحاش

                                                           
1 -Soxhlet extractor      دستگاهی برای جداسازی چربی ها )لیپیدها( از

جامد مواد  

 صد وزن هادانه شدن خشک از پس. دندیگرد جدا هادانه

 ریسا و دانه عملکرد همراه به دانه مغز درصد و مارهايت دانه

 از حاصل يهانمونه روغن درصد. دیگرد نييتع صفات

 و 1سوکسله روش با شگاهیآزما در کرت هر کامل يهادانه

 يکاظم) شد برآورد( ACS) 0اتر وميپترول حالل از استفاده با

 .(1931 ،ينيو عبدالحس

 خط پنج شامل يفرع کرت هر مطالعه نیا در

 عنوانبه يانيم خط سه که بوده متر چهار طول به کاشت

2 -Petroleum ether 
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 نظر در هيحاش عنوانبه يکنار خط دو و برداشت فیرد

بوته در  ده. همچنين کاشت با تراکم (1 شکل) شدند گرفته

 04و با فاصله  متريسانتي 54 يهامترمربع در وسط پشته

در طول فصل رشد  .گرفت انجام گریکدیاز  مترسانتي

 ،ياز مراحل نمو کیظهور هر  خیصفات رویشي شامل تار

 انیشروع و پا ،يدهشدن، غنچه ياسبز شدن کامل، ستاره

 طرقارتفاع بوته،  نيهمچن کیولوژیزيف يدگيو رس يدهگل

 و ثبت شد. گيرياندازهو قطر طبق  ساقه

 

 

 

 یجزئ دو یاهيگ بیضر

 زا آفتابگردان اهيگ يبرا( cbK) هیپا ياهيگ بیضر

 رشد یيانتها و يانيم ه،ياول مراحل يبرا 5٠ فائو 11 جدول

 خاک الیه که شرایطي در(. 9جدول ) شوندمي انتخاب

 به کامل تعرق آب براي مقدار اما بوده، خشک سطحي

 گياهي باشد، ضریب داشته وجود گياه براي کافي ميزان

 به تعرق مرجع تبخير به گياه تعرق تبخير نسبت از را پایه

 ضریب گياهي همان پایه گياهي ضریب لذا ،آورندمي دست

 ناشي از اضافي تبخير اثر که است شرایطي در جزئي یک

نداشته  وجود بارندگي یا و آبياري با خاک سطح شدن خيس

 .باشد

 آفتابگردان رشد مختلف مراحل یبرا فائو توسط شدهارائه ياهيگ بیضرا -9جدول 
 يانیپا يانيم هياول رشد مراحل

 14/4 94/4-0/0 04/4 هیپا ياهیگ بیضر

 

 روش به (0ET) مرجع گياه تعرق و تبخير تعيين با

 ادارهساله  94 يهاداده از استفاده با مونتيث پنمن -فائو

 زين و يجنوب براآن يسنجباران جو و کينوپتيس يهواشناس

 روش به رشد مختلف مراحل در( cK) گياهي ضرایب نييتع

 در( CropET) منطقه در اهيگ يآب ازين مونتيث، پنمن-فائو

و همکاران،  1آلن) شدهتعيين 1 رابطه از آزمایش مورد منطقه

 انراندم مؤثر، بارندگي گرفتن نظر در با سپس و( 1333

 براى شدهتأمين آب مقدار از درصدى :درصد ٠4) آبياري

 بتنسمحاسبه  با. گردد واقع مفيد بتواند که است مزرعه

 تبخير بر حسب مصرفي آب مقدار به توليدي خشک ماده

 05 و( 1933سپهري،  و کاخکي )کریمي( پتانسيل تعرق و

 رآوردهب ریشه توسعه منطقه در رطوبتي مجاز تخليه درصد

  (:1313 کسام، و دورنبوس) شد

𝐸𝑇𝐶𝑟𝑜𝑝 = 𝐾𝐶*𝐸𝑇0                                      (1)  

 مصرفي آب مقدار و انجام اتيلنپلي لوله از استفاده با آبياري

 ردیدگ کنترلي حجم کنتور از استفاده با آبياري بار هر در

 از برداشت شاخص و آب مصرف کارآیي محاسبه براي

 (:0441و همکاران،  کرم) شد استفاده زیر روابط

𝑊𝑈𝐸 =
𝐸𝑌

𝐸𝑇𝐶𝑟𝑜𝑝
                                         (0) 

                                                           
1 -Allen 

𝐻𝐼 =
𝐸𝑌

𝐵𝑌
∗ 100                                          (9) 

 کيلوگرم برحسب آب مصرفکارآیي  WUE :روابط این در

 رد کيلوگرم برحسب اقتصاديعملکرد  EY مترمکعب، در

هکتار،  در مترمکعب برحسب آبي نياز ETCrop هکتار،

HI  و درصد برحسب برداشتشاخص BY  عملکرد

 رايب چنينهم .است هکتار در کيلوگرم برحسببيولوژیک 

 فادهاست زیر روابط از خشکي به تحمل هايشاخص محاسبه

 (:0404و همکاران،  0ردي) شد

𝑆𝐼 = 1 − (
�̅�𝑆

�̅�𝑃
)                                            (0)  

 

𝑆𝑆𝐼 =
1−(

𝑌𝑆
𝑌𝑃

)

𝑆𝐼
                                              (5)  

 

𝑇𝑂𝐿 = 𝑌𝑃 − 𝑌𝑆                                           (٠)  

 

𝑀𝑃 =
𝑌𝑆+𝑌𝑃

2
                                                (1)  

 

𝑆𝑇𝐼 =
𝑌𝑆×𝑌𝑃

�̅�𝑃
2                                                (3)  

 

𝐺𝑀𝑃 = √𝑌𝑆 × 𝑌𝑃                                      (3)  

2 -Reddy 
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 YP تنش، شرایط در دانه عملکرد YS :روابط این در

 �̅�𝑆،(تنش بدون) آبيتنش کم بدون شرایط درعملکرد دانه 

 دانه عملکردميانگين  �̅�𝑃 و تنش شرایط در عملکردميانگين 

 .باشدمي تنش بدون شرایط در

 افزارنرم از استفاده با شیآزما يهاداده يآمار وتحليلتجزیه

MSTATC دهاستفا با زين هاداده نيانگيم سهیمقا و انجام 

 .گرفت صورت LSD آزمون از

 
 آفتابگردان مزرعه از یينما -1 شکل

 

 بحث و نتایج

 بيولوژیک عملكرد

 اندام تودهزیست کل شامل بيولوژیک عملکرد

 بر رقم و آبياري تيمارهاي اثر شودمي مالحظه که هوایي

 است دارمعني درصد یک سطح در بيولوژیک عملکرد

 بين رد بيولوژیک عملکرد بيشترین اساس اینبر(. 0جدول )

 تبخير مترميلي 34 از پس آبياري تيمار از آبياري تيمارهاي

 با همچنين. آمد دست به هکتار در کيلوگرم 9/19051 با

 دعملکر بر آزمایشي عامل دو هر دار-معني تأثير به توجه

 با هک داد نشان هاميانگين مقایسه آفتابگردان، بيولوژیک

 ارتيم در مخصوصاً آبي،کم تنش اعمال و آب مصرف کاهش

 هاياندام خشک وزن از تبخير مترميلي 154 از پس آبياري

 در که داد نشان آزمایش نتایج(. 5جدول ) شد کاسته هوایي

 بيولوژیک عملکرد متر؛ميلي 154 و 104 تنش تيمارهاي

 درصد 90/01 و 11 ترتيب به شاهد تيمار به نسبت

 قایسهم از توانمي را اينتيجه چنين البته .است یافتهکاهش

                                                           
1 -Flénet, Bouniols & Saraiva 

 دانه ردعملک و ساقه قطر بوته، ارتفاع به مربوط هايميانگين

 هايساقه دبلن ارتفاع با هایيبوته که زیرا نمود، استنباط نيز

 عملکرد حداکثر توانستند بلند دانه محصول و ضخيم

 و 1فلنت آزمایش در(. 5جدول ) نمایند توليد را بيولوژیک

 دشدی و مالیم خشکي تنش که شد معلوم( 1331) همکاران

 درصد ٠3 و 09 ترتيب به را آفتابگردان بيولوژیکي عملکرد

 عملکرد به مربوط هايميانگين مقایسه. داد کاهش

-هاي و فانتازیا ارقام که داد نشان آزمایشي ارقام بيولوژیک

 در تن 191/10 و 0٠3/10 عملکرد با ترتيب به) 99 سان

 کار،اس ارقام هاآن از پس. داشتند را عملکرد باالترین( هکتار

( 5/11133 و 0/11010 ،9/11٠30 ترتيب به) وکيارا شمس

 نظر به(. 5جدول ) نداشتند یکدیگر با داريمعني تفاوت

 دیگر ارقام با مقایسه در 99 سانهاي و فانتازیا ارقام رسدمي

 توانمي. باشد برخوردار باالتري خشک ماده تجمع از

 پتانسيل 99 سان هاي و فانتازیا ارقام که کرد گيرينتيجه

 موجب که دارند دانه به هااندام از مواد انتقال در بيشتري
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 .(1939 همکاران، و پور علي) شودمي دانه عملکرد افزایش

 وليديت تودهزیست که داد نشان هاميانگين مقایسات نتایج

 شتربي داريمعني غير طوربه تيمارها بقيه از شاهد تيمار در

 قيهب به نسبت مترميلي 154 تيمار در بيولوژیک عملکرد. بود

 عملکرد یا تجمعي خشک ماده کاهش. بود کمتر تيمارها

 ملهج از هاآزمایش از بسياري در آبياري قطع با بيولوژیک

 0بش و یوسفي و (0410) همکاران و 1رئوف توسط

 و کاخکي کریمي تحقيقات در. است شدهگزارش نيز

 و( 0411) همکاران و مرده سه و سي ،(0414) همکاران

 خشک ماده توليد شدت (1931) همکاران و زاده چراغي

 مترک داريمعني طوربه محدود، آبياري تيمار در آفتابگردان

 رد خشک ماده تجمع کاهش. بود مطلوب آبياري شرایط از

( 0441) همکاران کرم و توسط آفتابگردان آبياريکم شرایط

 اواسط و اوایل در آبياري کم اعمال با هاآن. شد گزارش

 نهایي تجمع که گرفتند نتيجه دانه تشکيل اوایل و دهيگل

 سایر به نسبت دهيگل اوایل آبياري کم در خشک ماده

 .بود کمتر آبيکم تنش بدون و آبياري کم تيمارهاي

 آفتابگردان ارقام آب مصرف کارآیي و برداشت شاخص اقتصادی، عملکرد بيولوژیك، عملکرد واریانس تجزیه -0جدول 
 درجه رتغيي منابع

 آزادی

 مربعات ميانگين

 برداشت شاخص

)%( 

 کيلوگرم) بيولوژیك عملکرد

 (هکتار در

  اقتصادی عملکرد

 (هکتار در کيلوگرم)

 آب مصرف کارآیي

 (مترمکعب در کيلوگرم)

 404/4**  **178401/0 **4093040/0 **4/448 1 تكرار
 173/4**  **3009310/8 **81840440/84 4447/4 ** 1 آبیاری

4441/4 0 فرعي خطای  01/400744 4/41077  444/4 
 890/4**  **1140074/4 **00404448/84 4407/4 ** 0 رقم

4448/4 3 رقم×آبیاری  0340410/83n.s 000044/9**  **430/4 
n.s 04/1081100 4/4444 14 اصلي خطای  1/70014  440/4 
 ضریب

 )%( تغییرات
 00/7  39/3  90/4  80/7 

n.s ،  * 0 و %4 احتمال سطوح در دارمعني و دارمعني غیر ترتیب به**  و% 

 

 برداشت شاخص

 شاخص صفت واریانس تجزیه نتایج اساس بر

 ددرص یک سطح در رقم و آبياري تيمارهاي اثر برداشت،

 نجپ سطح در رقم و آبياري متقابل اثرات ولي. شد دارمعني

 که داد نشان آزمایش نتایج(. 0جدول ) نبود دارمعني درصد

 تشتک از تبخير مترميلي 154 و 104 در برداشت شاخص

 مترميلي 34 از پس آبياري) شاهد تيمار به نسبت تبخير

 % 34/31 و % 10/35 برابر ترتيب به( تشتک از تبخير

 .است شاهد برداشت شاخص

 آبي، محدودیت افزایش با که داد نشان نتایج

 کاهش این ولي. یافت کاهش تيمارها در برداشت شاخص

 شاخص شدن دارمعني عدم. نبود دارمعني آماري از نظر

 ینا بيانگر تواندمي آبياري مختلف تيمارهاي در برداشت

 مارهاتي دانه عملکرد و بيولوژیک عملکرد که باشد مسئله

 و مهاش. اندکرده تغيير یکسان طوربه مختلف تيمارهاي در

 احلمر در خشکي تنش اثر بررسي با نيز( 1333) 9همکاران

 در تبرداش شاخص که گرفتند نتيجه گلرنگ رشد مختلف

 رارق تأثير تحت دارمعني طوربه تنش مختلف تيمارهاي

 نبود دارمعني نيز تنش سطوح در رقم متقابل اثر. نگرفت

 (.0 تا 0 جداول)
 

 

 

                                                           
1 -Rauf, Maqsood, Ahmad, & Gondal 
2 -Yousefi & Besh 

3 -Hashem, Amin Majumdar, & Hossain 
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 رتأثي تحت آفتابگردان ارقام آب مصرف کارآیي و برداشت شاخص اقتصادی، عملکرد بيولوژیك، عملکرد واریانس تجزیه -5جدول 

 تحقيق سال دو طي آبياری تيمارهای
 شاخص آزمایشي فاکتورهای

 برداشت

  اقتصادی عملکرد بيولوژیك عملکرد

 (هکتار در کيلوگرم)

 (مترمکعب در کيلوگرم) آب مصرف کارآیي

     پس از آبياری سطوح

 4/00a 08047/8a 0340a 4/44c تبخیر مترمیلي 94

 4/89b 00930/0a 8808/1b 4/34a تبخیر مترمیلي 014
 4/87b 9773/3b 1914/0c 4/71b تبخیر مترمیلي 044

     رقم

 4/0b 00093/4c 8170/7c 4/74e کیارا

 4/83b 01080/0a 8470/8b 0/40a سان های
 4/01a 00490/8b 8417/4b 4/30d اسكار

 4/08a 01143/7a 0430/4a 4/94b فانتازیا
 4/89b 00170/1c 8084/4b 4/30c شمس

 ندارند داریمعني تفاوت %4 احتمال سطح در دانكن ایي دامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترك حروف دارای که هایيمیانگین ستون هر در

 

 نشانگر مشابه حروف از برخوردار هايميانگين

 درصد پنج احتمال سطح در دارمعني اختالف وجود عدم

 صفت به مربوط نتایج همچنين .است دانکن آزمون با

 قامار بين داريمعني تفاوت که داد نشان برداشت شاخص

 شاخص باالترین. ندارد وجود آبياري مختلف تيمارهاي و

 و 09/4 ترتيب به) اسکار و فانتازیا ارقام به مربوط برداشت

 کيارا، ارقام به مربوط برداشت شاخص کمترین و( 00/4

. بود( 93/4 و 93/4 ،04/4 ترتيب به) 99 سان هاي و شمس

 01) برداشت شاخص بيشترین آبياري، تيمارهاي بين در

 هب تشتک از تبخير مترميلي 34 از پس آبياري از( درصد

 برداشت شاخص آبياري، کم اعمال با(. 0جدول ) آمد دست

 مترميلي 154 از پس آبياري با کاهش بيشترین. یافت کاهش

 امر این. شد دیده 93/4 برداشت شاخص با تشتک از تبخير

 ،زایشي مرحله از خشکي تنش وقوع با که دهدمي نشان

 در( هاهدان) زایشي بخش در گياه فتوسنتزي مواد تخصيص

 شاخص کاهش علت .است بوده کمتر شاهد با مقایسه

 دعملکر به نسبت دانه عملکرد بيشتر کاهش برداشت،

 دهيلگ زمان در ویژهبه و آبيکم تنش شرایط در بيولوژیک

 ،(1339) همکاران و سادراس نتایج با نتيجه این. است

 آهنگيهم( 193٠) غفاري و( 0440) همکاران و 1سوریانو

 در آبي کم تنش اثر بر برداشت شاخص کاهش. دارد

                                                           
1 -Soriano 

 جيمنز ،(133٠) جوليف و کاکس ،(1339) پرونتي مطالعات

 و راضي ،(1335) همکاران و آندریا دي( 133٠) فررس و

 راد صارميو ( 1939) رضادوست و رشدي ،(1911) آساد

 که است حالي در این. شد گزارش نيز( 0404) مصطفوي و

 شاخص در را داريمعني تغيير( 0441) همکاران و کرم

 .نکردند مشاهده آفتابگردان برداشت

 

 اقتصادي عملكرد

 يانرژ تبدیل حاصل که دانه، وزن آفتابگردان در

 ،است فتوسنتزي مواد به غذایي عناصر و آب نوراني،

 با. شودمي گرفته نظر در گياه اقتصادي عملکرد عنوانبه

 ای دانه عملکرد واریانس تجزیه از حاصل نتایج به توجه

 ددرص یک سطح در رقم و آبياري تيمارهاي اثر اقتصادي

 طحس در رقم و آبياري متقابل آثار چنينهم. است دارمعني

 عملکرد بيشترین(. 0جدول ) است دارمعني درصد پنج

 مترميلي 34 از پس آبياري از آبياري تيمارهاي بين اقتصادي

 آمد دست به هکتار در کيلوگرم 0350 با تشتک از تبخير

 اقتصادي عملکرد آبياري کم اعمال با(. 9 و 0 جداول)

 دياقتصا عملکرد که داد نشان آزمایش نتایج. یافت کاهش

 بخيرت تشتک از تبخير مترميلي 154 و 104 از پس آبياري در

 از تبخير مترميلي 34 از پس آبياري) شاهد تيمار به نسبت
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 عملکرد % 1٠/٠4 و % 05/٠3 برابر ترتيب به( تشتک

-ميلي 104 از پس در کاهش کمترین .است شاهد اقتصادي

 اتفاق هکتار در کيلوگرم 0/9919 با تشتک از تبخير متر

 اب تشتک از تبخير مترميلي 154 از پس آبياري تيمار. افتاد

 .گرفت قرار بعدي جایگاه در هکتار در کيلوگرم 0/0304

 رقم از اقتصادي عملکرد بيشترین آفتابگردان، ارقام بين در

جدول ) آمد دست به هکتار در کيلوگرم 5/0431 با فانتازیا

 با ترتيب به کيارا و شمس اسکار، سان، هايرقم(. 5

 هکتار در کيلوگرم 1/9010 و 9590/٠ ، 9501/٠ ،9/9٠11

 .گرفتند قرار بعد جایگاه در فانتازیا از پس

 مک اعمال با بيولوژیک عملکرد کاهش به توجه با

 قابل ،است آن از جزئي که دانه عملکرد کاهش آبياري،

 و آندریا دي ،(1330) سادراس و کانور. است توجيه

 و مظفري ،(133٠) همکاران و فلنت ،(1335) همکاران

( 193٠) غفاري ،(1911) آساد و راضي ،(1915) همکاران

 آفتابگردان واکنش بررسي در (1933) همکاران و يجامو 

 آبياري کم اعمال با را دانه عملکرد کاهش آبياري،کم به

 بيشترین( 0440) همکاران و گوکسوي. نمودند گزارش

 در محدود آبياري ،آبيکم تنش بدون از را دانه عملکرد

 شيري مرحله در آبياريکم درصد ٠4 و دهيغنچه مرحله

 عملکرد که کردند گزارش هاآن. آوردند دست به دانه شدن

 کهطوريبه. یافت کاهش آبياري تعداد و مقدار کاهش با دانه

 و مدآ دست به آبياري بدون تيمار از دانه عملکرد کمترین

 بذر عملکرد داريمعني طوربه دهيگل زمان در آب کمبود

 15 و 04 کاهش ،(0441) همکاران و کرم. داد کاهش را

-گل اواسط و اوایل در آبياريکم با را دانه عملکرد درصدي

 کاهش هاآن چنينهم. نمودند گزارش آفتابگردان دهي

 عملکرد مورد در بنديدانه مرحله آبياريکم از را داريمعني

 .نکردند مشاهده دانه

 

 آب مصرف كارآیی

 کارآیي صفت واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 آب مترمکعب در دانه کيلوگرم حسب بر آب مصرف

 م،رق و آبياري تيمارهاي اثر داد نشان طرح این در مصرفي

 درصد یک سطح در رقم و آبياري متقابل آثار چنينهم

 کارآیي بيشترین اساس اینبر(. 0جدول ) است دارمعني

 104 از پس آبياري آبياري، تيمارهاي بين در آب مصرف

 کيلوگرم 35/4 مقدار به ريتبخ تشتک سطح از ريتبخ متريليم

 آن از پس(. 9 و 0 جداول) آمد دست به مترمکعب در

 به ريبخت تشتک سطح از ريتبخ متريليم 154 از پس آبياري

 از نيز مقدار کمترین. داشت جاي کيلوگرم 10/4 مقدار

 با ريختب تشتک سطح از ريتبخ متريليم 34 از پس آبياري

 .شد حاصل مترمکعب در کيلوگرم ٠5/4

 صرفم کارآیي بيشترین آفتابگردان ارقام بين در

 در کيلوگرم 40/1 با 99 سانهاي رقم به متعلق آب

 در کيلوگرم 3٠/4 با ایفانتاز رقم(. 5جدول ) بود مترمکعب

 با مترمکعب در کيلوگرم 30/4 با شمس رقم و مترمکعب

 نچنيهم. گرفتند قرار بعد هايرتبه دري داريمعن اختالف

 با بيترت به ارايک و اسکار ارقام به مربوط ریمقاد کمترین

 مقادیر .بود مترمکعب در کيلوگرم 15/4 و 31/4 مقدار

 رفمص کارآیي مقادیر با پژوهش این در آب مصرف کارآیي

 همکاران و 1کانور توسط آفتابگردان براي آمدهدستبه آب

و  (0441) همکاران و کرام ،(0441) 0رینالدي ،(1335)

و  33/4، 33/4برابر با  بيترت به ،(0410) همکاران و کانور

 انآفتابگرد آب مصرف کارآیي افزایش. دارد مطابقت 35/4

 توسط يآبتنش کم بدون به نسبت يآبکم تنش شرایط در

 نيز (1933) همکاران و يجامو ( 133٠) همکاران و فلنت

 9توناس که است حالي در این. است گرفته قرار تأیيد مورد

( 0440) همکاران و 0گوکسوي و( 133٠) همکاران و

 .نکردند گزارش را داريمعني تغييرات
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 انآفتابگرد ارقام خشکي هایشاخص نيز و رقم و آب کمبود تنش متقابل اثرات تأثير تحت دانه صفات ميانگين مقایسه -6 جدول
 سطح

 تنش

 آب کمبود

  برداشت زمان فيزیولوژیك رسيدگي رقم

 (کاشت از بعد روز)

 مصرفي آب مقدار

 (هکتار در مترمکعب)

 شده جویيصرفه آب

)%( 

 از بعد روز

 کاشت

  رشد روز-درجه

 پس آبیاری
 94 از

 مترمیلي
 تبخیر

 - 7410 010 0740 004 کیارا
 های
 سان

94 0434 000 4307 - 

 - 4790 009 0709 044 اسكار
 - 4478 007 0433 048 فانتازیا

 - 4000 008 0481 99 شمس

 پس آبیاری
 014 از

 مترمیلي
 تبخیر

 00 4417 010 0784 99 کیارا
 های
 سان

97 0448 049 4408 03 

 08 4430 007 0700 90 اسكار
 00 4009 004 0440 041 فانتازیا
 04 4748 000 0410 044 شمس

 پس آبیاری
 044 از

 مترمیلي
 تبخیر

 07 0733 014 0700 041 کیارا
 های
 سان

044 0440 047 0304 44 

 48 0900 004 0741 97 اسكار
 48 0974 008 0448 044 فانتازیا
 49 0948 049 0409 047 شمس

 

 و يآبتنش کم بدون طیشرا در مصرفي آب مقدار

 قامار براي گياه رشد مختلف مراحل در آبي نياز تأمين با

 1٠00 ترتيب به 99 سان يها و شمس ا،یفانتاز اسکار، ارا،يک

 در مترمکعب 5311 و ٠100 ،5311 و ، ٠٠19، ٠131،

 آبي نياز( 0443) فائو گزارش طبق(. ٠ جدول) بود هکتار

 لطو و اقليم به بسته مترميلي 1444 تا ٠44 از آفتابگردان

(. 1313 کسام، و دورنبوس) است متفاوت رشد دوره

 طیشرا در آبياري کم اعمال با مصرفي آب کاهش کمترین

 ريبخت تشتک سطح از ريتبخ متريليم 104 از پس ياريآب

 در و رکمت تعرق و تبخير ميزان دليل به امر این. شد حاصل

. تاس رشد از مرحله این در محصول کمتر آبي نياز نتيجه

 قمر به مربوط حالت این در شده جویيصرفه آب کمترین

 کوتاه رشد دوره طول با و زودرس رقمي که بود فانتازیا

 ا،یتازفان اسکار، ارا،يک ارقام براي شده جویيصرفه آب. است

 13 و 15، 10، 19، 11 ترتيب به 99 سان يها و شمس

 .بود درصد

 يرايآب طیشرا در مصرفي آب کاهش بيشترین

 دست به ريتبخ تشتک سطح از ريتبخ متريليم 154 از پس

 به مربوط حالت این در شده جویيصرفه آب بيشترین. آمد

 ارا،يک ارقام براي شده جویيصرفه آب. است فانتازیا رقم

 تيبتر به ترتيب به ایفانتاز و 99 سان يها شمس، اسکار،

 مترک آبي نياز به توجه با. بود درصد ٠9 و ٠4 ، 53، 59 ،01

 آب مقدار کمترین بيشتر، شده جویيصرفه آب و

 طیشرا در فانتازیا رقم به متعلق طرح این در شدهمصرف

 ريبخت تشتک سطح از ريتبخ متريليم 154 از پس ياريآب

 آفتابگردان، روي( 0441) همکاران و کرام بررسي در. است

 انهد تشکيل اوایل و دهيگل اواسط و اوایل در آبياريکم با

 جویيصرفه آب مصرف در درصد 3 و 1٠، 00 بيترتبه

 نينچ مطالعات سایر و پژوهش این نتایج به توجه با .شد

 هب مربوط بيشتر، آب مصرف کارآیي که شودمي نتيجه

 ريبخت تشتک سطح از ريتبخ متريليم 104 از پس آبياري

 ردعملک آب، مصرف در بيشتر جویيصرفه ضمن کهاست 
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 همکاران، و يجام) گيردمي قرار تأثير تحت کمتر نيز

1933.) 

 

 رشد دوره طول

 99 سان يهاو  شمس ا،یفانتاز اسکار، ارا،يک ارقام

 ،149، 145 ،114 هايزمان در ترتيب به يآبتنش کم بدون با

، 1151 دریافت با و کاشت از بعد روز 3٠ و 33

 مرحله به رشد روز-درجه 153٠ و 1٠90 ،1٠33،1113

 رمنظوبه برداشت زمان. رسيدند فيزیولوژیک رسيدگي

 رسيدن از بعد روز 15 تا 10 بذر رطوبت کاهش

 دوره طول آبياري، کم اعمال با(. ٠ جدول) بود فيزیولوژیک

 104 از پس آبياري طیشرا در کهطوريبه. یافت کاهش رشد

 پنج و دو به ترتيب تبخير تشتک از تبخير مترميلي 154 و

 امر این. بود کمتر يآبتنش کم بدون به نسبت روز

 ورهد زودتر اتمام و تکميل جهت در گياه واکنش دهندهنشان

 در واکنشي که است يآبکم تنش مدت افزایش با خود رشد

 زاده يچراغ نتایج با نتيجه این. است خشکي از فرار جهت

 به. دارد مطابقت آفتابگردان مورد در( 1931) همکاران و

 يمصطفو و راد يصارم زين و( 1911) آساد و راضي گزارش

-اهکوت کمي ميزان به دهيگل دوره محدود آبياري با (0404)

 آبيمک تأثير تحت فيزیولوژیک رسيدن زمان ولي شد تر

 .یافت کاهش محسوسي طوربه

 

 

 خشكی به مقاومت

 ،SSI هايشاخص محاسبه از حاصل نتایج

TOL، MP، GMP  و STI و آبياري مختلف شرایط در 

 مقادیر. است شده آورده 1 جدول در هاژنوتيپ بنديرتبه

 به اهژنوتيپ بيشتر تحمل دهندهنشان هاشاخص این باالي

 ملکردع پتانسيل با ارقام انتخاب موجب و بوده آبيکم تنش

 .شودمي تنش بدون محيط در هم و تنش محيط در هم باال

 دهندةنشان TOL و SSI هايشاخص کمتر مقادیر

 تنش شرایط در هاژنوتيپ بيشتر تحمل و کمتر حساسيت

 در باال عملکرد پتانسيل با ارقام انتخاب موجب و آبيکم

 دیگر شاخص سه بيشتر مقادیر طرفي از. شودمي شرایط این

(MP، GMP  و STI )اهژنوتيپ بيشتر تحمل دهندةنشان 

 لپتانسي با ارقام انتخاب موجب و بوده آبيکم تنش به

 تنش بدون محيط در هم و تنش محيط در هم باال عملکرد

 عملکرد مقادیر(. 1931 ،همکاران و زاده چراغي) شودمي

 ،بخيرت تشتک از تبخير مترميلي 34 از پس آبياري شرایط در

 به کيارا و شمس اسکار، ،99 سان هاي فانتازیا، ارقام براي

 و 0/0493 ،1/0113 ،1/0013 ،3/0550 با برابر ترتيب

 انتازیاف ارقام داد نشان نتایج. بود هکتار در کيلوگرم 1/9٠1٠

 هايشاخص تمام اساس بر 99 سان هاي بعدي، رتبه در و

 ميانگين چنينهم آبياري، مراحل همه در و بررسي مورد

 این. دباشنمي آب کمبود به ارقام ترینمتحمل تنش، شرایط

 ارقام این باالي عملکرد پتانسيل با ارتباط در تواندمي امر

 .گيرد قرار
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 در انآفتابگرد ارقام خشکي هایشاخص نيز و رقم و آب کمبود تنش متقابل اثرات تأثير تحت دانه صفات ميانگين مقایسه -7 جدول

 آبي کم تنش شرایط ميانگين و آبياری مختلف مراحل
 SSI TOL MP GMP STI رقم آب کمبود تنش سطح

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار  

 پس آبیاری
 94 از

 مترمیلي
 تبخیر

 4 44/4 4 0/8473 0 7/0841 0 0140 4 93/4 کیارا
 های
 سان

34/4 1 0/0414 1 8/0007 1 7/0109 1 74/4 1 

 8 70/4 8 0/0073 4 4/0133 4 8/0104 0 98/4 اسكار
 0 33/4 0 9/0441 0 8/0440 0 1/371 0 44/4 فانتازیا
 0 49/4 0 0/0483 8 1/0807 8 4/0007 8 33/4 شمس

 پس آبیاری
 014 از

 مترمیلي
 تبخیر

 4 40/4 4 4/8734 4 3/0007 4 9/0048 4 41/0 کیارا
 های
 سان

98/4 1 0/0849 1 0/0108 1 1/8990 1 70/4 1 

 8 71/4 8 8/8988 0 0/0078 0 1/0083 0 93/4 اسكار
 0 31/4 0 7/0033 0 0081 0 1/0010 0 34/4 فانتازیا
 0 43/4 0 0/8304 8 7/0100 8 3/0004 8 94/4 شمس

 پس آبیاری
 044 از

 مترمیلي
 تبخیر

 4 43/4 4 0/8804 4 7/8940 0 7/0430 0 94/4 کیارا
 های
 سان

38/4 1 0/0411 1 8/8933 8 7/8849 8 70/4 8 

 0 44/4 0 0/8844 0 3/8971 4 4/0700 4 39/4 اسكار
 0 74/4 0 4/8400 0 0417 0 0447 0 30/4 فانتازیا
 1 78/4 1 1/8007 1 0/0404 8 4/0474 8 34/4 شمس

 است دانکن آزمون با درصد پنج احتمال سطح در داريمعن اختالف وجود عدم نشانگر مشابه حروف از برخوردار هاينيانگيم

 

 در و هاشاخص تمام اساس بر 99 سانهاي رقم

 کتشت از تبخير مترميلي 154 و 104 از پس آبياري شرایط

 دوم تبهر در فانتازیا از پس تنش، شرایط ميانگين و تبخير

 در و هاشاخص تمام اساس بر شمس رقم. داشت قرار

 از سپ آبياري شرایط چنينهم آبي،کم تنش شرایط ميانگين

 سوم بهرت در تبخير تشتک از تبخير مترميلي 154 و 104

 تمام اساس بر رقم ترینحساس و ترینتحمل کم. بود

 نهات. بود کيارا رقم آبياري،کم شرایط تمام در و هاشاخص

 از تبخير مترميلي 154 و 104 از پس آبياري شرایط در

 جایگاه رقم این TOL و SSI شاخص دو با و تبخير تشتک

 .داد اسکار به را خود

 تنش به تحمل مناسب هايشاخص شناسایي با

 و االب دانه عملکرد با هايژنوتيپ تعيين منظوربه خشکي،

 تنش و نرمال شرایط دو هر در خشکي تنش به متحمل

 مناسب شاخص سه هر براي بعدي سه نمودار خشکي،

 شکل در و ترسيم( MP و  STI،GMP) خشکي به متحمل

 روابط بعدي سه نمودارهاي این. شد گذاشته نمایش به 0

 روي( Yp) نرمال شرایط در دانه عملکرد متغير سه ميان

 روي( Ys) تنش شرایط تحت دانه عملکرد ،ها X محور

 شدهشناسایي کمي هايشاخص از یکي و ها Y محور

 ،ها Z محور روي( MP و STI ،GMP) خشکي به تحمل

 (.1330 فرناندز،) گذاردمي نمایش به را

 هايشاخص از حاصل بعدي سه نمودارهاي

 به ار سان هاي و فانتازیا هايژنوتيپ ،شدهشناخته مطلوب

 سيلپتان داراي و خشکي تنش به متحمل هايژنوتيپ عنوان

 ماعال خشکي تنش و نرمال شرایط تحت باال دانه عملکرد

 .گرفتند قرار A گروه در هاژنوتيپ این. نمودند



 631/  1441/ 4/ شماره  63نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 
 شاخص هایشاخص برای( Ys) تنش و (Yp) تنش بدون شرایط در آفتابگردان هایژنوتيپ دانه عملکرد بعدی سه نمودار -2 شکل

 (STI) تنش به تحمل شاخص و( YI) عملکرد شاخص ،(MP) متوسط وریبهره شاخص ،(GMP) متوسط وریبهره هندسي ميانگين
 

 پراکنش که خشکنيمه مناطق در طورکليبه

 با همقایس در عملکرد پایداري است، غيریکنواخت بارندگي

 معيار عنوانبه مطلوب، و تنش شرایط در عملکرد ميزان

 طوبتير تنش به هاژنوتيپ واکنش ارزیابي براي تريمناسب

 هب متحمل ارقام گزینش از هدف عموماً. است شدهپذیرفته

 هترب را تنش شرایط که است ارقامي معرفي خشکي، تنش

 تريبيش عملکرد ثبات از تنش شرایط تحت و کرده تحمل

 شدي،ار) باشند داشته کمتري عملکرد افت و بوده برخوردار

 این در که طورهمان(. 1933 همکاران، و درباني: 041٠

 STI و MP، GMP هايشاخص ،شودمي مالحظه مطالعه

 خشکي به متحمل ارقام تعيين در بيشتري کارآیي از

 بهتر MP از GMP شاخص ميان این در و بوده برخوردار

 GMP شاخص( 0404) همکاران و فرناندز اظهار به. است

 صورت در بنابراین دارد، بيشتري قدرت MP با مقایسه در

 رد عملکرد و مطلوب شرایط در عملکرد بين زیاد اختالف

 متريک حساسيت ايآستانه مقادیر به نسبت تنش شرایط

 و ارزیابي عنوان با خود مطالعه در( 0411) غفاري. دارد

 تنش و نرمال شرایط در آفتابگردان اینبرد هايالین انتخاب

 شاخص تحمل، هايشاخص بين از نمود گزارش خشکي

STI کيخش به مقاوم ارقام شناسایي در بيشتري کارآیي 

 اظهار خود مطالعات در( 0411) همکاران و گنجعلي. دارد

-وتيپژن بين در خشکي به تحمل براي گزینش که داشتند

 هر در هاژنوتيپ عملکرد اساس بر بایستمي نخود، هاي

 اساس، این بر. شود انجام تنش بدون و تنش محيط دو

 و تنش محيط دو هر در باال عملکرد داراي که هایيژنوتيپ

 شتن به متحمل هايژنوتيپ عنوانبه باشند تنش بدون

 سپهري و کاخکي کریمي. هستند توصيه قابل خشکي

 مختلف هايشاخص بين از که نمودند اعالم( 1933)

 و TOL، SSI ، MP ، GMP شامل خشکي به مقاومت

STI، هايشاخص GMP و STI در بيشتري کارآیي از 

 .برخوردارند خشکي به متحمل ارقام تعيين

 

 گيرينتيجه

 کرد،عمل بر آبياريکم داد نشان نتایج طورکليبه

 خشکي تحمل و آب مصرف کارآیي برداشت، شاخص

 تمام اساس بر ایفانتاز رقم. است داشته اثر آفتابگردان ارقام

 رقم ترینمتحمل عنوانبه خشکي به مقاومت هايشاخص

 شاخص و تنش به تحمل شاخص کارآیي و شناسایي
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 هم هک خشکي به متحمل ارقام شناسایي در یيکارا متوسط

 عملکرد داراي يآب کم تنش بدون هم و تنش شرایط در

 هايشاخص بين از. گرفت قرار تأیيد مورد باشند، باالیي

 براي STI و GMP هايشاخص بيشتر کارآیي مقاومت،

. گيردمي قرار تأیيد مورد آینده مطالعات در بررسي

 وجود از يحاک حاضر پژوهش از حاصل جینتا طورکليبه

 نشت به تحمل نظر از يبررس تحت يهاپيژنوت انيم تنوع

 و ملتح زانيم نييتع و یيشناسا با نرویا از. بود يخشک

 انامک موردمطالعه، يهاپيژنوت يخشک تنش به تيحساس

 يهاپيژنوت حصول جهت ينژاد به هايبرنامه ياجرا

 دانه لکردعم ليپتانس با يهاپيژنوت زين و يخشک به متحمل

 اهمفر را يخشک تنش و نرمال طیشرا دو هر در قبول، قابل

 يروغن آفتابگردان پيژنوت پنج انيم در. آوردمي

 حاصل، هايپالت يبا و هاشاخص نیا طبق ،يموردبررس

 تحمل نیشتريب يدارا 99 سان يها و ایفانتاز يهاپيژنوت

 ریسا با هسیمقا در تيحساس نیشتريب يدارا ارايک پيژنوت و

 و ایتازفان پيژنوت دو. بودند يخشک تنش نظر از هاپيژنوت

 ليسپتان نیشتريب از تنش و نرمال طيمح دو هر در سان يها

. ودندب برخوردار کسانی نسبتاً عملکرد زين و دانه عملکرد

 يخشک به تحمل هايژن وجود نيمب تواندمي موضوع نیا

 هاپيوتژن نیا توانمي نیبنابرا باشد؛ نامبرده يهاپيژنوت در

 روروب آب منابع تیمحدود با که يمناطق در کشت يبرا را

.نمود شنهاديپ هستند،

 

 فهرست منابع

 (.Cicer arietinum L) بررسي خصوصيات ریشه نخود .1933.، م ،کافي.، و ا ،لکزیان .،م ،پارسا م،ج.، ،ارشدي .1

 .تحت تيمارهاي ریزوبيوم، ميکوریزاي آرباسکوالر و شبه ميکوریزاي داخلي در شرایط خاک استریل و غيراستریل

 :doi .001-050 هايصفحه، 0، شماره 0، دوره تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشک

10.22034/csrar.2021.268645.1080 

 عملکرد اجزاي و عملکرد بررسي. 1933 ،.م ،فرشادفر و ،.ع ،ملکي ،.س،س ،پورداد ،.ا،ع ،مهرابي ،.پ،س ،درباني .0

 دوره زراعي، علوم در محيطي هايتنش. رطوبتي تنش به (.Helianthus annuus L) آفتابگردان هايژنوتيپ

 .14٠9-141٠ هايصفحه، 0 شماره، 19

. 1933 ،.ا ،نامداري و ،.ا ،آراني باغباني ،.ع ،بيدگلي مختصي ،.م،ع،س ،ثانوي مدرس ،.ا ،قالوند ،.ق،م ،جامي .9

 تحت ئوليتز و( شيميایي و آلي کود) نيتروژن مختلف منابع به آفتابگردان دانه کيفي و رویشي صفات واکنش

 .101-150 هايصفحه، 1 شماره، 10 دوره زراعي، علوم در محيطي هايتنش. آبياري مختلف هايرژیم

 يبخش آبياريکم اعمال با يآبيار دور اثر يبررس. 1931 خ،،م ي،ضياءتباراحمد و .،ع ي،شاهنظر ،.م ،زاده يچراغ .0

 .093-051 هايصفحه ،0 شماره ، 30 دوره ایران، وخاکآب تحقيقات. آفتابگردان گياه يرو کامل يآبيار و ریشه

 يبرخ مخلوط دزهاي يابیارز. 1930 ،.م ،زاده ينب و، .ر ي،عباس، .ح،م ،محصل راشد، .ر ي،قربان، .ا،ع ،بند تيچ .5

 شیهما نيششم. اهيس زيیتاجر و خرفه هرز هايعلف کنترل در چغندرقند ياراض هاي کش برگپهن ترینمهم از

 ،هاکشعلف و هرز هايعلف یيايميش تیریمد ور،یشهر 10 يال 14 رجند،يب ران،یا هرز هايعلف علوم

 ..333-330 هايصفحه

 ارقام در خشکي به تحمل سنجش معيارهاي و زراعي مهم صفات تغييرات ارزیابي. 1911 ،.م آساد، و  ،.ه ،راضي .٠

 .91-09 هايصفحه، 1 شماره طبيعي، منابع و کشاورزي علوم مجله. آفتابگردان

 ارقام کيفي و کمي خصوصيات بر آبياري مختلف سطوح اثرات بررسي .1939 .،س ،رضادوست و ،.م ،رشدي .1

 .1001-1054 هايصفحه، 5 شماره ایران، کشاورزي علوم مجله. آفتابگردان
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. اثر تنش خشکي و محدودیت 1934.، ب ،بهرام نژاد .، وي ،سهرابي .،ح ،رنجبر بلخکانلو .،ع ،سي و سه مرده .3

، گياهان زراعي ایرانعلوم . (.Helianthus annuus L) منبع و مخزن بر تبادالت گازي و عملکرد آفتابگردان

 .535-53٠ هايصفحه، 9، شماره 00دوره 

هاي آفتابگردان دانه روغني مطالعه تنوع فنوتيپي و ژنتيکي ژنوتيپ. 1933.، خ ،مصطفويو  .،ع ،صارمي راد .3

(Helianthus annus  L.)  توليدات. مورفولوژیکي تحت شرایط نرمال و تنش خشکي-از نظر صفات اگرو 

 doi: 10.22055/ppd.2020.27588.1671. 004-001 هايصفحه، 0، شماره 09، دوره گياهي

 مين و يشگاهیآزما اسياستخراج روغن هسته خرما در مق سازيبهينه. 1931، .ص ي،ني، و عبدالحس.م ي،کاظم .14

 .05-94 هايصفحه، 9شماره  ،يميدر ش يکاربرد هايپژوهش هی. نشريصنعت

 هاي ژنوتيپ مورفوفيزیولوژیک خصوصيات و عملکرد . واکنش1934باقري، ع،ر.، ح.، و  ع.، پرسا، گنجعلي، .11

 ،1 شماره ،0 ایران، جلد حبوبات هايپژوهش خشکي. نشریه تنش ( به.Cicer arietinum Lنخود ) زودرس

 .٠5-34صفحه 

خشکي  تحمل و آب مصرف کارآیي بر زایشي دوره در کم آبياري . اثر1933و سپهري، ع.،  کاخکي، م.، کریمي .10

 هايصفحه، 5، شماره 19، سال وخاکآب علوم طبيعي، منابع و کشاورزي فنون و آفتابگردان. علوم جدید ارقام

1٠9-11٠. 

 ياثر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزا ي. بررس1939، .ز ،يانیو مهد ،.م ي،گلو ،.س ي،محمود  ،.ز ،پور يعل .19
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،https://civilica.com/doc/306079 
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Abstract 

To investigate sensitivity indicators of five new sunflower cultivars under water 

stress conditions in terms of drought tolerance (DT) and water use efficiency 

(WUE), a split plot experiment based on the randomized complete block design 

(RCBD) with three replications was conducted in 2020 in the Braun Area of 

Isfahan Province, Iran. The surface irrigation treatments included three levels 

based on evaporation from class A evaporation pan: 90 (no-stress), 120 (mild 
stress), and 150 mm (severe stress), as the main factor, and sunflower hybrids 

Chiara, Oscar, Fantasia, Hysun33, and Shams, as the secondary factors. Indicators 

such as economic yield (EY), biological yield (BY), WUE, harvest index (HI) and 

DT were analyzed. The highest rates of HI (43%), WPe (4854 kg.ha-1), and BY 

(13457 kg.ha-1) were obtained from no-stress treatment, followed by 120 mm 

treatment. Among the cultivars, Fantasia variety with BY equal to 12268 kg.ha-1, 

economic yield (4081kg.ha-1), and HI of 43% had the highest values. The highest 

WUE was obtained in the conditions of mild stress and severe stress  equal to 0.85 

and 0.72 kg.m-3, respectively. Among sunflower cultivars, the highest WUE 

belonged to Hysun 33 with 1.04 kg.m-3. Fantasia with 0.96 kg.m-3and Shams with 

0.84 kg.m-3 ranked next. Also, the lowest values of WUE were related to Oscar 

and Chiara cultivars with values of 0.81 and 0.75 kg.m-3, respectively. In total, 

deficit irrigation in the 120 mm treatment had the least negative effect on yield 

and harvest index, and it was suitable in terms of WUE. Finally, Fantasia showed 

the highest BY, DT, and HI with suitable WUE.   
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