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  1چکیده
 هیبریـد  18منظور بررسی برخی از خـصوصیات فنولوژیـک و فیزیولوژیـک مـؤثر بـر عملکـرد         به

 در مزرعـه    1385ه تکـرار در سـال       هاي کامل تصادفی با سـ      آزمایشی در قالب طرح بلوك     ،آفتابگردان
نتـایج آزمـایش نـشان داد کـه     . پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید         

 تعداد برگ فعال و شاخص سطح برگ        تمامی خصوصیات فنولوژیک،  هیبریدهاي مورد بررسی از نظر      
مز به مادون قرمز در کف جامعه در مرحله پر شدن دانه، شدت تشعشع فعال فتوسنتزي و نسبت نور قر 

داري گیاهی، ضریب استهالك نور، وزن هزار دانه، عملکرد دانـه و درصـد روغـن دانـه تفـاوت معنـی         
. داري مشاهده نشداختالف معنی که از نظر تعداد دانه در تک گیاه و شاخص برداشت حالی داشتند، در

زودرس بـا دارا   ان در مقایسه با هیبریـدهاي رس و دیررس آفتابگرددر این آزمایش هیبریدهاي متوسط
بودن شاخص سطح برگ باال در جذب شدت تشعشع فعال فتوسنتزي کارآمدتر ظاهر شدند و با کسب 

 بررسـی ضـرایب همبـستگی    .بیشترین ضریب استهالك نور از بیشترین عملکرد دانه برخوردار بودنـد        
                                                

  shenghar021@yahoo.com: ئول مکاتبهمس*



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش  
 

 50

 صفات طول دوره پر شدن دانـه، طـول دوره   عملکرد با ن  داري بی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی      
زایشی، طول دوره رشد، شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، درصد روغن دانـه و شـاخص برداشـت               

که نسبت نور قرمز به مادون قرمز در کـف جامعـه گیـاهی همبـستگی منفـی و        حالی وجود داشت، در  
 و طـول دوره  ) روز6 (ره گلدهی طـوالنی دوهیبرید مهر با دارا بودن . داري با عملکرد دانه داشت  معنی

 توانست با استفاده بهتر از شرایط مطلوب محیطی و با برخورداري از شـاخص        ) روز 98 (رشد مناسب 
، عملکـرد دانـه   )980 (، بیشترین تعداد دانـه )98/0 ( و ضریب استهالك نور باال     )3/3 ( زیاد سطح برگ 

  . را تولید نماید)3/48 (و درصد روغن دانه)  کیلوگرم در هکتار3861(
 
 هیبریدهاي آفتابگردان، شدت تشعشع فعال فتوسنتزي، ضریب استهالك نور، نسبت :هاي کلیديواژه

  نور قرمز به مادون قرمز
  

  مقدمه
م بـر آن  یر مـستق یـ م و غیطور مستق  بهيده بوده و عوامل چند   یچیده پ یک پد یاهان  ید دانه در گ   یتول
 بـه  یابی دستي که براییهاتی عوامل و محدودنی اشناختن  یبنابرا ).2000کوباتا و همکاران،     (مؤثرند

د ارقام سازگار و پر   ی در تول  يتواند اقدام مؤثر  ی م  وجود دارند  ی باالتر در محصوالت زراع    يعملکردها
  آفتـــابگردان ،ی روغنـــيهـــاخـــصوص دانـــهبـــه و یاهـــان زراعـــین گیدر بـــ. محـــصول باشـــد

)Helianthus annuus L. (رود شـمار مـی   ین منابع تولید روغن در جهان بهیکی از مهمتر)  خـدمات
ط یررس آن جهت کشت در شـرا    یرس و د   زودرس، متوسط  يهاپی و ژنوت  )2006،  کشاورزي خارجی 
عملکرد دانه آفتابگردان یک صفت مهم و بـسیار پیچیـده   . وجود دارند ی و رطوبتییمختلف آب و هوا 

و این صـفت  ) 2005نبی پور و همکاران،   (باشد  ه می است که محصول اثر متقابل صفات زیادي از گیا        
گیـرد  پیچیده همانند سایر محصوالت زراعی تحت تأثیر عوامل مختلفـی از جملـه ژنوتیـپ قـرار مـی               

ن یط تأمیدر شراگزارش کردند که  ) 2001( راسون و تورنر     ن اساس یبر ا ). 2007جباري و همکاران،    (
ن عملکـرد دانـه     ی بـاالتر  يدارا  و ترند مناسب یه رشد طوالن   ارقام آفتابگردان با طول دور     یرطوبت کاف 

ـ  پاکوتـاه و زودرس ا     يدهایبری ه جه گرفتند که  ینت) 2002( و انتز    يکه انگاد یباشند، درحال یم اه یـ ن گ ی
 جبـاري و همکـاران      هاي  پژوهش . دارند يشتری ب ي سازگار  با فصل رشد کوتاه و کم آب       ی مناطق يبرا
رس و دیررس آفتابگردان    ه در شرایط آبیاري مطلوب هیبریدهاي متوسط      ست ک  آن ا  بیانگرز  ین) 2007(
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دلیل طول دوره رشد طوالنی توانستند از شرایط مطلوب محیطی به خوبی استفاده کـرده و بیـشترین               به
دلیـل تطبیـق    دست آورند ولی در شرایط کمبود رطوبت خاك، هیبریدهاي زودرس به عملکرد دانه را به 

آبی، با شیب کاهش عملکرد کمتري مواجـه گردیدنـد و          متحمل بودن در برابر کم    مراحل فنولوژیک و    
 .د کردندیتولآبی بیشترین عملکرد دانه را در سطوح تنش کم

ن ینه کشت و کار ایم در زمی عظی آفتابگردان تحوليدهایبرین هی اولی با معرف1970 ل دهه اوایدر
 با افزایش ن امری ا سراسر دنیا تولید شدند که دردی جديدهایبریساله ه و هر رفتیاه صورت پذیگ

را و ی لوپز پر.)2008لوپز پریرا و همکاران،  (ه استعملکرد دانه و روغن در واحد سطح همراه بود
 يدهایبرین عوامل مؤثر بر عملکرد دانه هیتر تعداد دانه و وزن هزار دانه را مهم) 2000(همکاران 

طی بررسی نقش دانه در تعیین عملکرد آفتابگردان ) 2001(مکاران وگا و ه  واند کردهیادآفتابگردان 
داري بین باشد و همبستگی بسیار معنیمی ترین جزء عملکرد دانه اظهار داشتند که تعداد دانه مهم
کونور و (ک یات فنولوژی از خصوصی برخ است کهین در حالیا. عملکرد و تعداد دانه وجود دارد

دالوگا و هال، (ک ی، مورفولوژ)2005وزین و زمانی،  ؛2002 همکاران، درودریگوئز و ؛1997هال، 
لیبنسون و همکاران،  ؛2002آندراده و همکاران، (ک یولوژیزیو ف) 2007جباري و همکاران،  ؛2002
فا ی را در عملکرد دانه آفتابگردان ایتوانند نقش مهمیز می ن)2000روسئوکس و همکاران، ؛ 2002

گزارش کردند که عملکرد دانه آفتابگردان همبستگی مثبتی ) 1990( سینگ و لبانا طهراب در این .ندینما
ز ین) 2007( و همکاران يجبار .با تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، قطر طبق و وزن صد دانه داشت

د ی مطلوب تأکياریط آبی آفتابگردان در شرايدهایبریش عملکرد هیبر نقش طول دوره رشد در افزا
 نیز بر نقش سرعت و طول )1996(و فرانسیسکو و همکاران ) 1993(سادراس و همکاران  .اندهکرد

سطح برگ و ، تعداد برگچنین  هم. انددوره پر شدن دانه بر وزن هزار دانه آفتابگردان تأکید کرده
رگذار بر  و از عوامل تأثیباشدها متغییر میدر گیاه آفتابگردان در میان ژنوتیپآن سرعت پیر شدن 
هال ). 2008؛ یااوآ و همکاران، 2002دالوگا و هال، ؛ 1986گیمنز و فررز،  (باشدعملکرد دانه می

ب ی ضري برايان کنندهییمل تعااه آفتابگردان را عیرات سطح برگ و تعداد آن در گییتغ) 2004(
ر خطی با میزان  به طور کلی مقدار اشعه جذب شده به طو.اندت کربن دانستهیاستهالك نور و تثب

و سطح برگ در گیاهان ) 1994سرمدنیا و کوچکی، ( همبستگی دارد 1پوشش برگی یک پوشش گیاهی
البته در این  ).2001، فریرا و آبرو(کند طور عمده میزان استهالك نوري در جامعه گیاهی را تعیین میبه

                                                
1- Canopy 
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ها ي کوچک و دمبرگ دراز آنهامیان باز یا بسته بودن پوشش گیاهی ارقام آفتابگردان که به برگ
  ).1999نوبل، (باشد  میتأثیرگذاربستگی دارد نیز بر میزان عبور نور از پوشش گیاهی 

ـ ژنوتعملکـرد دانـه    بـر ب استهالك نور ی ضرری تأث بررسیدر) 2002(آندراده و همکاران      يهـا پی
ـ  93 بـه  80ب استهالك نور از یش ضر یکه افزا آفتابگردان گزارش دادند     ش عملکـرد دانـه   یزا سـبب اف

  .دید زودرس آفتابگردان گردیبریه
میزان نشان داد که  )2000(و دوسیو و همکاران ) 2003(آگیرزابال و همکاران  يهای بررسنیچن هم

استهالك شدت تشعشع فعال فتوسنتزي در طی دوره پر شدن دانه عامل اصلی در تعیین درصد روغـن         
ن بار نسبت نور قرمز بـه  ی اوليبرا) 2000(وکس و همکاران   ئ روس  است که  ین در حال  یا. باشدیمدانه  

طـور کلـی      بـه  جه گرفتنـد کـه    ی کردند و نت   يریگ آفتابگردان اندازه  یاهیمادون قرمز را در کف جامعه گ      
هاي پایین  در مقایسه با شدت تشعشع فعال فتوسنتزي تأثیرگذاري بیشتري بر دوام برگ     یاد شده نسبت  

کاهش نسبت نور قرمز به مادون      نیز  ) 1987(باالره و همکاران     همچنین. دارد جامعه گیاهی آفتابگردان  
  .نداه کردگزارش را در کف جامعه گیاهی آفتابگردان قرمز

ـ از روزافزون کشور به تول یبا توجه به ن    ـ اهم  وی نبـات د روغـن ی هـدف از  ، ییره غـذا یـ ت آن در جی
 وژیک در هیبریـدهاي زودرس و دیـررس   فنولوژیک و فیزیولهايشناسایی تفاوت ) 1( حاضر   پژوهش

ب یل شاخص سطح برگ، ضـر یک از قبیولوژیزیفخصوصیات  از   یر برخ ی تأث یبررس )2( و   آفتابگردان
ـ بریعملکرد و درصد روغن دانـه ه  مادون قرمز بر بهاستهالك نور و نسبت نور قرمز      زودرس و يدهای

 . است بوده آفتابگرداندیررس
  

 ها و روشمواد
ه نهال و بذر، بخش     یقات اصالح و ته   یمؤسسه تحق  یپژوهشدر مزرعه    1385 ر سال  د شین آزما یا
 35 شی آزمـا عـرض جغرافیـایی محـل    . اجرا گردید   کرج  شهرستان  در  واقع ی روغن يهادانهقات  یتحق

 1321 از سطح دریا  آنشرقی و ارتفاع دقیقه 6 درجه و 51 طول جغرافیایی دقیقه شمالی و 59درجه و 
ـ بری ه18 و   در سه تکرار اجرا شد     ی کامل تصادف  يهاش در قالب طرح بلوك    ین آزما ی ا .باشدمتر می  د ی

 یک و زراعیولوژیزیک، فیاز نظر صفات فنولوژ ارائه شده است 1ها در جدول  آنیاسام  کهآفتابگردان
اجـرا شـد، زمـان      ) مطلـوب ( مناسـب    ياریط آب یش که در شرا   یآزمان  یادر   . قرار گرفتند  یابیمورد ارز 

 از زمان کاشـت تـا   Aر کالس یاز تشتک تبختبخیر تجمعی متر  یلی م 60ها بر اساس    ه کرت ی کل ياریبآ
  .اه بودیان دوره رشد گیپا
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  .شی مورد آزمايدهایبریهو تیپ رشدي مبدأ  یاسام -1جدول 
  تیپ رشدي  مبدأ  هیبرید  شماره  تیپ رشدي  مبدأ  هیبرید  شماره

1 A148×R65 10  متوسط رس  ایران  A75×R196 زودرس  ایران  
2 A184×R30 11خیلی   ایران  CMS26×R103 زودرس  ایران  
3 A46×R73 دیررس  فرانسه ایروفلور  12  متوسط رس  ایران  
4 A148×R105 نسبتاً   فرانسه آلستار  13  زودرس  ایران
5 A74×R95 33هایسان   14  زودرس  ایران   دیررس  استرالیا 
6 A168×R25 دیررس  ایران مهر  15  متوسط رس  ایران 

7 A112×R82 دیررس  ایران آذرگل  16  زودرس  ایران 

8 A74×R218 36هایسان   17  زودرس  ایران  دیررس  استرالیا 

9 A2×R58 دیررس  فرانسه بروکار  18  زودرس  ایران 

  
متر مکعب،   گرم بر سانتی43/1خاك محل آزمایش داراي بافت لومی شنی، وزن مخصوص ظاهري 

متـري    سـانتی 80متر و میانگین اسیدیته خاك تا عمق      موس بر سانتی    میلی 4/1ریکی  میزان هدایت الکت  
دار و   براي تهیه زمین اجراي آزمایش ابتدا یک شخم نیمه عمیق بـا گـاوآهن برگـردان      .  بود 8/7حدود  

برداري از خاك و بر اسـاس توصـیه مؤسـسه         سپس با نمونه  . شد  دیسک عمود بر هم زده     2بعد از آن    
 کیلـوگرم  200 کیلوگرم در هکتار کود فسفر از منبع فسفات آمونیوم قبل از کاشت و 150ب،  خاك و آ  

 کیلـوگرم در هکتـار قبـل از    100در دو مرحله، (در هکتار کود نیتروژن از منبع فسفات آمونیوم و اوره     
و ر جـوي  ئ فارودر زمین پخش شد و توسط)  برگی8 تا 6 کیلوگرم در هکتار در مرحله 100کاشت و   

صورت گرفت و زمان برداشت براي هر  1/3/85 یخکاشت در تار تاریخ  . جاد گردید ای روي زمین    پشته
 متر و با فاصله 5 خط به طول 4 هر کرت آزمایشی داراي .هیبرید براساس طول دوره رشد متفاوت بود

چنـین    هـم .متر در نظـر گرفتـه شـد    سانتی25ها روي خطوط کاشت نیز    فاصله بوته . متر بود  سانتی 60
  . متر تعیین گردید3فاصله بین تکرارها 

هاي الزم از مراحل فنولوژیک گیاه بر اسـاس روش اشـنایدر و   برداري در طول دوره رشد یادداشت 
 ه پر شـدن دانـه از چهـار    فعال در مرحل  يهاتعداد برگ شمردن  ن  یهمچن. صورت گرفت ) 1981(میلر  

گیري سطح برگ براساس روش گوکـسوي و   اندازه .رفتی صورت پذ   در هر کرت   یطور تصادف  بوته به 
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 صورت جداگانه براي هر هیبرید به  پر شدن دانههحل در مر  از چهار بوته در هر کرت     ) 2004(همکاران  
  .صورت پذیرفت 1وسیله دستگاه سطح برگ سنج  بهو 

 در  2يش شـامل شـدت تشعـشع فعـال فتوسـنتز          ین آزما ی شده در ا   يریگ اندازه ي نور يهاشاخص
ـ ترت  که بـه  ندبود 3 نانومتر و نسبت نور قرمز به نور مادون قرمز         700 تا   400وده  محد ب بـا اسـتفاده از   ی

 730 بـه  660مـوج   نسبت طـول ( سنج  نسبت نور قرمز به نور مادون قرمز    و 4تشعشع سنج  يهادستگاه
 يها شاخصيریگ اندازهي الزم به ذکر است که برا  . شدند يریگاندازهدر مرحله پر شدن دانه       5)نانومتر

 ي نقطه در کـف و بـاال       5، از   یشیدر هر کرت آزما   ) 2004(نو و همکاران    یمذکور براساس روش کالو   
ها  ز دادهی آناليها برا آننیانگیعمل آمد و م  بهيریگاندازه 14:30 تا 11:30ن ساعات ی در بیاهیجامعه گ

کـالوینو و  (  برآورد گردیـد )1 (عادلهضریب استهالك نور از م   شین آزما ی در ا  نی همچن .دیاستفاده گرد 
  .)2004همکاران، 

  

RI= [1- (It/I0)] × ) 1          (                                                                           100  
  

میزان شدت تشعشع فعال فتوسنتزي در کـف جامعـه    It ضریب استهالك نوري،  RI ن معادله یادر  
  .باشدیزان شدت تشعشع فعال فتوسنتزي در باالي جامعه گیاهی میم I0گیاهی و 

و پـس  طور تصادفی برداشت گردید   طبق به6از هر کرت آزمایشی   ک  یولوژیزی ف یدگیدر زمان رس  
یمنتـی و همکـاران،   چ(ر وزن هزار دانه و تعداد دانه محاسبه شـد  ی نظیها صفات آن دانه از    ياز جداساز 

ن بـا   یجـدا و پـس از تـوز        مـار یت هـر   از ییتا تکرار صد  چند دانه   هزار وزن   يریگ  اندازه يبرا ).2002
ـ  در گ تعداد دانـه نیهمچن. دین گردییتعهر کرت عنوان وزن هزار دانه   ها به ن آن یانگیق م ی دق يترازو  اهی

 عملکرد دانه در هر کرت   یابیارز . محاسبه شد  یو براساس روش وزن    6 دستگاه شمارشگر بذر   لهیوسبه
 متر مربـع از هـر کـرت از خطـوط     5/4 خطوط کشت در سطح يم متر از ابتدا و انتها   یذف ن پس از ح  

راي تعیـین شـاخص برداشـت از    ب . جدا شدندهاوسیله کمباین از طبق   هب هامیانی انجـام گرفت که دانه    

                                                
1- مدل   ΔT.Area Meter HVN1223 
2- PAR 
3- Red to far red ratio 
4- سنسور مدل   SKP 210 

5- سنسور مدل   SKR 110 
6- Seed Counter 
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د  درصـ يریگ اندازهيبرا . گیاه استفاده شدیگه عملکرد بیولوژیک در هنگام رسیدنسبت عملکرد دانه ب  
سـنجی انعکـاس     طیـف ه و با دستگاشد هی حدود سه گرم بذر تهیشی از هر کرت آزمازی ن هاروغن دانه 

سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهـال و بـذر    ؤهاي روغنی م  در آزمایشگاه بخش دانه    1ايمغناطیسی هسته 
ینـان از    پـس از اطم    در پایـان   ).2000لوپز پریرا و همکـاران،       (دیمقدار روغن دانه مشخص گرد    کرج  

میـانگین  رفت و یصـورت پـذ   SAS يافـزار آمـار   نرم  توسط هاانس داده یه وار یتجزها  نرمال بودن داده  
 افـزار  نمودارهـا نیـز بـا اسـتفاده از نـرم          . سه شد یمقا  درصد 5روش دانکن در سطح احتمال       ها به تیمار

Excel دندیرسم گرد.  
  

  ج و بحثینتا
ن یدر بن اساس ی بر اارائه شده است و 2در جدول ک یفنولوژانس ساده صفات یه واریج تجزینتا

ک درصد ی در سطح يداریک تفاوت معنیات فنولوژیخصوصتمام  از نظر ی مورد بررسيدهایبریه
 و نیتر کم 196R×75A  زودرس و30R×184A  خیلی زودرسيدهایبریه شین آزمایدر ا. مشاهده شد

  ).3جدول ( را دارا بودند یدهحله غنچهتعداد روز تا مرن یشتری ب33سان ی ها دیررسدیبریه
  

 . فنولوژیک مورد بررسی در هیبریدهاي آفتابگردانصفات ساده  واریانسهتجزی نتایج -2جدول 

 میانگین مربعات
طول دوره 

 رشد
)روز (  

طول دوره 
 زایشی

)روز (  

طول دوره پر 
 شدن دانه

)روز(  

طول دوره 
فعال گلدهی 

)روز(  

 آغاز گلدهی
)روز(  

   غنچه
  دهی

  ) روز(

درجه 
 منابع تغییرات آزادي

   بلوك 2 24/0 05/0  05/5 *  38/28  51/24  90/17
** 01/235  ** 90/183  ** 24/146  ** 07/4  ** 25/23  ** 35/30  هیبریدها  17 

 آزمایشی خطاي 34 59/1 0/.48 31/1  76/19  47/20  55/17

4/4  6/6  9/11  4/26 5/1  9/3 - 
 ضریب

  تغییرات 
  .دنباش میداری درصد معن1 و 5سطح احتمال  در ترتیب  به**  و*
  

                                                
1- (NMR) Nuclear Magnetic Resonance  
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 خیلی که هیبریدهايحالی چنین هیبرید مهر بیشترین تعداد روز تا آغاز گلدهی را داشت، در هم
که کمترین تعداد روز تا آغاز گلدهی را کسب کردند  103R×26CMS  زودرسو 30R×184A زودرس

نیز ) 2002(درودریگوئز و همکاران  ).3جدول  (باشدیافشانی مدهنده آغاز زودهنگام گرده نشان
اند که با نتایج کردهبگردان گزارش فتاتفاوت از نظر تعداد روز تا آغاز گلدهی را در بین ارقام مختلف آ

هاي رسد در این آزمایش اختالف در بین هیبریدها ناشی از تفاوتنظر میبه. مطابقت دارداین آزمایش 
نیز  و دما البته دوره نوري. ها باشدرسی آنیا به اصطالح زودرسی یا دیر) 1997ال، کونور و ه(ژنتیکی 

ش ین آزمایدر ا .)2004هال،  (باشد آفتابگردان میارقامفنولوژیک در از عوامل مؤثر در شروع مراحل 
 قرار ي در رتبه برترین طول دوره فعال گلدهیشتری و مهر با دارا بودن ب33سان یها دیررس يدهایبریه

ن طول یاز کمتر 73R×46A  متوسط رسو 30R×184A خیلی زودرس يدهایبریکه هیداشتند، درحال
  ازین اختالفات ناشیوجود ا رسدینظر م  به که)3جدول ( برخوردار بودند یدوره فعال گلده

  .)2005وزین و زمانی، ( باشد دهایبریه یکیات ژنتیخصوص
  خیلی زودرسدیبری روز و ه3/54 آذرگل با  دیررسدیبریهاز نظر طول دوره فعال پر شدن دانه 

30R×184A  ن یا ).3جدول  ( را به خود اختصاص دادندزانی منین و کمتریشتریب بیترت  روز به3/24با
دوره فعال پر شدن دانه روز از طول  6/28  دارا بودنباز ین 58R×2A  زودرسدیبری ه است کهیدر حال

 ی کوتاهدوره فعال پر شدن دانه که از یصوالً ارقام آفتابگردانا ).3جدول  ( برخوردار بودکوتاهی
فرانسیسکو و همکاران، ( دارند يبرخوردار هستند، سرعت پر شدن دانه و سرعت رشد دانه باالتر

دوره فعال پر شدن د آذرگل از یبریان نمود که هین گونه بیتوان ایش مین آزماین در ایبنابرا). 1996
  .اند برخوردار بودهییاز سرعت پر شدن دانه باال 58R×2Aد یبریحتماالً ه و ای طوالندانه

 یدگی شدن تا زمان رسيا شامل تعداد روز از مرحله ستارهاه آفتابگردانی در گیشیطول دوره زا
 دیبریو هن ی روز از کمتر56 با 58R×2A  زودرسدیبری هین بررسیدر ا  کهباشدیاه میک گیولوژیزیف

ن یچن هم .)3جدول  ( برخوردار بودندیشین طول دوره زایشتری روز از ب3/88ا  آذرگل بدیررس
 با 33سان ید هایبری هو روز بود 6/114 آذرگل با  دیررسدیبرین طول دوره رشد متعلق به هیشتریب

  خیلی زودرسدیبری است که هیحال ن دری ا).3جدول  (قرار داشت ي در رتبه بعد روز0/107
30R×184A د یبرین هیترن طول دوره رشد را به خود اختصاص داد و زودرسی کمتر روز79 با

ز از نظر طول ین 103R×26CMSو  58R×2A  زودرسيدهایبرین هی همچن).3جدول ( بود یشیآزما
 یکی ژنتيهاتفاوت شین آزمایدر ا ).3جدول ( بودند یشی زودرس آزمايدهایبریدوره رشد جزء ه
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د یبری هنیترررسین و دیترن زودسیک بیولوژیزیف یدگیف در رس روز اختال36باعث به وجود آمدن 
  . داشتیخوان هم) 2005( ین و زمانیوزج یکه با نتاد ی گردیشیآزما

  
 .سی در هیبریدهاي آفتابگردانرهاي صفات فنولوژیک مورد بر مقایسه میانگین-3جدول 

 طول دوره
  رشد

)روز (  

طول دوره 
 زایشی

)روز (  

طول دوره 
انه پر شدن د

)روز(  

طول دوره فعال 
)روز(گلدهی   

  آغاز گلدهی
  )روز(

  دهی غنچه
  ) روز(

 

 هیبرید      

0/102  bc 6/78  b 6/46  b 3/3  c 3/44  ef 6/29  e-h A148×R65 

0/79  j 6/56  hi 3/24  h 3/3  c 3/42  g 3/28  h A184×R30 

3/96  c-f 3/71  b-e 3/40  b-e 3/3  c 3/45  de 6/31  de A46×R73 

3/87  ghi 3/62  f-i 0/32  e-h 6/3  c 3/44  ef 3/31  def A148×R105 

6/86  ghi 6/63  e-i 3/32  e-h 6/3  c 3/43  fg 6/28  gh A74×R95 

3/91  e-h 6/64  d-h 0/37  c-g 6/3  c 6/44  def 0/31  d-g A168×R25 

0/94  d-g 6/65  d-g 6/36  c-g 3/3  c 6/46  c 0/35  bc A112×R82 

3/90  f-i 3/65  d-g 0/36  d-g 0/4  bc 3/43  fg 0/29  fgh A74×R218 

0/83  ij 0/56  i 6/28  gh 0/4  bc 3/43  fg 0/31  d-g A2×R58 

6/91  e-h 3/70  b-f 6/37  c-f 0/4  bc 3/43  fg 3/28  h A75×R196 

3/84  hij 3/60  ghi 0/30  fgh 0/5  bc 3/42  g 0/29  fgh CMS26×R

6/99  cd 0/73  bcd 3/39  b-e  0/5  bc 0/50  ab 0/36  ab ایروفلور 
3/90  f-i 6/64  d-h 0/34  d-g 0/4  bc 6/44  def 0/32  de آلستار 
0/107  b 6/74  bc 6/44  bc 0/8  a 0/49  b 0/38  a  33هایسان  

0/98  c-f 0/69  c-f 6/36  c-g 0/6  b 3/50  a 6/36  ab مهر 
6/114  a 3/88  a 3/54  a 3/4  bc 3/49  ab 0/35  bc آذرگل 

0/99  cde 0/70  c-f 6/38  b-e 6/4  bc 6/49  ab 0/36  ab  36هایسان  
0/98  c-f 6/70  b-f 6/41  bcd 6/4  bc 6/45  cd 0/33  cd بروکار 

 درصد 5داري در سطح احتمال اعداد هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري معنی
  .باشند می
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،  در مرحله پر شدن دانه سطح برگخصتعداد برگ فعال و شاانس ساده صفات یه واریج تجزینتا
 4ب استهالك نور و نسبت نور قرمز به مادون قرمز در جدول ی، ضريشدت تشعشع فعال فتوسنتز

  . درصد داشتند1 در سطح يداری معناختالف ی مورد بررسيدهایبری ه کهدهدیمنشان 
  

  .دهاي آفتابگردان مورد بررسی در هیبریصفات ساده برخی از  واریانسهتجزی نتایج -4جدول 
  میانگین مربعات

نسبت نور 
 قرمز به 

 مادون قرمز

ضریب 
 استهالك

  نور

 شدت 
 تشعشع فعال فتوسنتزي

 )مربعمیکرومول بر متر(

شاخص سطح 
در مرحله پر  برگ

 شدن دانه

تعداد برگ 
فعال در مرحله 

  پر شدن دانه

درجه 
 آزادي

منابع 
  تغییرات

001/0  00014/0  01/6  * 68/0  ** 42/41   بلوك 2 
** 037/0  ** 00172/0  ** 87/48  ** 37/2  ** 75/22  هیبریدها 17 

خطاي  34 76/4 19/0 35/2  00001/0  004/0
ضریب   1/15  9/15 2/18  9/0  7/10

  .دنباش میداری درصد معن1 و 5سطح احتمال  در ترتیب  به**  و*
  

 که خصوصیات ژنتیکی استکننده این مطلب  بیان 5ها در جدول بررسی نتایج مقایسه میانگین
 در میان هیبریدهاي مورد بررسی کهطوريدهد، بهمیتولید برگ نشان  در را ثیرأارقام بیشترین ت

 برگ از بیشترین تعداد برگ فعال در 18 و 6/19ترتیب با  به33بروکار و هایسان دیررس هیبریدهاي 
با  30R×184A  خیلی زودرس هیبریدچنین هیبرید هم). 5جدول (مرحله پر شدن دانه برخوردار بودند 

لوپز پریرا و  که با نتایج  برگ کمترین تعداد برگ فعال در مرحله پر شدن دانه را دارا بود7/9دارا بودن 
نشان دادند که نسبت پیري نیز ) 2002 (هالدالوگا و  ).5جدول  ( مطابقت دارد)2008(همکاران 

. باشدها متغییر میگردان در زمان گلدهی تا مرحله پر شدن دانه در میان ژنوتیپهاي گیاه آفتاببرگ
رس مورد بررسی در این آزمایش از تعداد برگ  نتایج نشان داد که بیشتر هیبریدهاي دیررس و متوسط

  .برخوردار بودندري در مقایسه با هیبریدهاي زودرس فعال بیشت
د پر برگ بودن هیبریدهاي دیررس را نسبت به هیبریدهاي در آزمایشات خو) 1986(گیمنز و فررز 

 تعداد برگ بیشتري  درصد30میزان  اند و بیان نمودند که هیبریدهاي دیررس بهزودرس تأیید کرده
البته در این آزمایش هیبرید دیررس آذرگل در مقایسه با سایر . نسبت به هیبریدهاي زودرس دارند
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شمار  ی تعداد برگ فعال کمی داشت که در این بررسی یک استثنأ بههیبریدهاي دیررس، از نظر ژنتیک
  ).5جدول (رفت می

 در یاهان زراعی گيت رشدی نشان دادن وضعي برایت اساسیک کمیسطح برگ  شاخص
ررس یرس و د متوسطيدهایبری اکثر هشین آزمای در او) 2008یااوآ و همکاران، (باشد ی ميکشاورز

 برتر از از نظر شاخص سطح برگ در مرحله پر شدن دانهو مهر  36سان ی هاروفلور، بروکار،یر اینظ
  که باالتر بودنرسدینظر م  به).5جدول (بودند  58R×2Aو  103R×26CMS ری نظی زودرسيدهایبریه

 يهاو برگفعال  تعداد کم برگ و ررسیرس و د متوسطيدهایبریهدر  سطح برگ وتعداد برگ فعال 
منز و فررز ی گيهاافتهیبا  که ج حاصله شده باشدینتا سبب  زودرسيدهایبری هبیشتردر  کوچک

با وجود  65R×148A  و33سان ی آذرگل، هايدهایبریش هین آزمای البته در ا.کامالً مطابقت دارد) 1986(
ن یل تعداد برگ فعال پائیدل تواند بهی برخوردار بودند که میررس بودن از شاخص سطح برگ کمید
  . شده باشدیها ناش آنا سطح برگ کمی و) 5جدول (

 در  ب اسـتهالك نـور    ی و ضـر   يشعشع فعـال فتوسـنتز    ت صفات شدت    يهانیانگیسه م ی مقا یبررس
 ون یار پـائ  ی شاخص سطح برگ بس    لیدل به 30R×184A  خیلی زودرس  دیبریدهد که ه  ی نشان م  5جدول  

زان ین میشتریب از  برگ کم و شاخص سطحتعداد برگ فعالبا توجه به  103R×26CMS هیبرید زودرس
ـ  هـم .  برخـوردار بودنـد    ب استهالك نور  ین ضر یجه کمتر ی و در نت   يشدت تشعشع فعال فتوسنتز    ن یچن

ن یهـا کمتـر    برگ تکت مناسب یل شاخص سطح برگ مناسب و احتماالً آرش       ی مهر به دل   ررسی د دیبریه
. )5جـدول   ( را دارا بودب استهالك نورین ضریشتریجه بیو در نت   يزان شدت تشعشع فعال فتوسنتز    یم

 يدهایبریان داشتند که هیب) 2004(نو و همکاران ی کالویطور خط  مقدار اشعه جذب شده بهیطور کل به
ـ  به درون پوشـش گ     يرشتیررس نفوذ نور ب   ی د يدهایبریسه با ه  یدر مقا آفتابگردان  زودرس    خـود   یاهی

 ی برخـ یاظهار داشت که کانوپ) 1999(بل نه نوین زمی در ا .مطابقت دارد ش  ین آزما یج ا یدارند که با نتا   
 دارد و یها بـستگ  کوچک و دمبرگ دراز آنيهاشتر باز باشد که به برگ     یتواند ب یاز ارقام آفتابگردان م   

  . ش دهدیتواند عبور نور از درون خود را افزای باز مین کانوپیا
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 . آفتابگردان صفات مورد برسی در هیبریدهاي برخی ازهاي مقایسه میانگین-5جدول 

نسبت نور قرمز 
 به مادون قرمز

 ضریب
 استهالك نور

شدت تشعشع فعال 
 فتوسنتزي

)میکرومول بر متر مربع(  

 شاخص سطح برگ
در مرحله پر شدن 

 دانه

  تعداد برگ فعال 
در مرحله پر 

  شدن دانه
 

 هیبرید      

78/0  b 890/0  h 7/18  a 6/1  fg 3/14  b-f A148×R

64/0  cde 936/0  fg 1/11  b 1/2  efg 7/9  g A184×R

57/0  c-g 960/0  b-e 0/7  c-g 0/2  efg 2/13  d-g A46×R

63/0  cde 953/0  cde 1/8  c-f 1/2  efg 6/13  c-g A148×R

70/0  bcd 950/0  def 7/8  bcd 3/2  def 1/14  b-f A74×R

95/0  a 950/0  def 6/8  b-e 4/2  def 6/15  a-e A168×R

58/0  c-g 960/0  b-e 5/7  c-f 1/3  cd 2/14  b-f A112×R

62/0  c-f 970/0  abc 5/5  fgh 7/2  cde 7/12  efg A74×R

62/0  c-f 943/0  efg 5/9  bc 7/1  fg 9/11  efg A2×R58 

65/0  cde 933/0  g 4/11  b 6/2  cde 2/13  d-g A75×R

71/0  bc 900/0  h 1/17  a 4/1  g 2/10  fg CMS26

48/0  g 970/0  abc 7/5  e-h 6/4  a 9/17  ab ایروفلور 
67/0  b-e 960/0  b-e 0/7  c-g 2/3  cd 6/17  abc آلستار 
49/0  fg 973/0  ab 4/4  gh 2/2  efg 0/18  ab  هایسان

33 59/0  c-g 980/0  a 6/3  h 3/3  bc 6/13  c-g مهر 
48/0  g 963/0  a-d 0/6  d-h 0/3  cd 3/12  efg آذرگل 

56/0  efg 963/0  a-d 0/6  d-h 0/4  ab 3/17  a-d  هایسان
36 57/0  d-g 966/0  a-d 7/5  e-h 1/4  a 6/19  a بروکار 

 درصد 5داري در سطح احتمال اعداد هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري معنی
  .باشند می
  

جامعه باال به پائین از نسبت نور قرمز به مادون قرمز از جمله صفات فیزیولوژیک است که همواره 
 از 25R×168Aدر این آزمایش هیبرید متوسط رس ). 1987باالره و همکاران، (یابد کاهش می گیاهی
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 جامعه گیاهی برخوردار بود که دلیل این امر با پائینبیشترین میزان نسبت نور قرمز به مادون قرمز در 
تواند احتماالً ناشی از ح برگ متوسط میتوجه به دارا بودن تعداد برگ فعال نسبتاً زیاد و شاخص سط

همچنین هیبریدهاي دیررس ایروفلور و ). 5جدول (برده باشد ها در هیبرید نام نامناسب برگچینش
آذرگل با دارا بودن شاخص سطح برگ زیاد و یا تعداد برگ فعال بیشتر در مقایسه با سایر هیبریدهاي 

  ).5جدول (ادون قرمز برخوردار بودند مورد بررسی از کمترین نسبت نور قرمز به م
ده یمندرج گرد 6 در جدول که انس ساده عملکرد و صفات وابسته به آنیه واریج تجزینتابراساس 

 در تک  دانه از نظر تعدادي در سطح آماريداری اختالف معنی مورد بررسيدهایبریان هیدر ماست، 
 وزنه هزار دانه و عملکرد دانه تفاوت از نظرکه یدر حال مشاهده نشد،اه و شاخص برداشت یگ

وجود  درصد 1 در سطح يداریتفاوت معن  درصد و از نظر درصد روغن دانه5 در سطح يدار یمعن
  ).6جدول  (داشت

  
  . ساده عملکرد و صفات وابسته به آن در هیبریدهاي آفتابگردان واریانسهتجزی نتایج -6جدول 

 میانگین مربعات

  روغن دانه
  )درصد(

شاخص برداشت 
  )درصد(

عملکرد دانه 
 )کیلوگرم در هکتار(

  وزن هزار دانه
  )گرم(

تعداد دانه در 
  تک گیاه

درجه 
  آزادي

  یراتمنابع تغی

  بلوك 2 27158 2/50  542946  4/26  2/3
 هیبریدها  17 32420 1/116 * 752216 * 3/124 3/18 **

خطاي  34 21618 5/44 380083  7/111  8/3
ضریب    8/18  1/13 6/21  7/27  4/4

  .دنباش میداری درصد معن1 و 5سطح احتمال  در ترتیب  به**  و*
  

سه ی جدول مقاس، براسااهیدها از نظر تعداد دانه در تک گیبریدار نبودن تفاوت هیبا وجود معن
). 7جدول (ن داشت یری نسبت به سای نامحسوسي دانه برتر980مهر با دیررس د یبریها هنیانگیم
 هیبرید خیلی و گرم بود 3/62ن یانگیمبا  58R×2A  زودرسدیبرین وزن هزار دانه متعلق به هیشتریب

ن رتبه قرار داشت یترنیی گرم در پا8/38ن یانگی با ميا با دارا بودن وزن هزار دانه30R×184A زودرس
 ن بودن وزن هزار دانهیپائ يبرال ین دلیتواند مهمتریمطول دوره پر شدن دانه کوتاه بودن ). 7جدول (

 احتماالً سرعت پر شدن دانه و سرعت رشد دانه کهیحال ، در)3جدول  (باشد 30R×184A دیبریدر ه
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فرانسیسکو و همکاران، ( بوده است 58R×2Aد یبری مهم در باالتر بودن وزن هزار دانه هیباالتر عامل
ن سرعت پر شدن و مدت پر یقرار دارد و ب پیر ژنوتیشتر تحت تأثیسرعت پر شدن دانه ب ).1996
  ).1993سادراس و همکاران، (وجود دارد  یرابطه معکوسدانه شدن 

در میان هیبریدهاي مورد بررسی تنوع زیادي از نظـر عملکـرد دانـه وجـود داشـت و هیبریـدهاي           
نـه   از کمتـرین عملکـرد دا  30R×184A  خیلـی زودرس مهر و ایروفلـور از بیـشترین و هیبریـد   دیررس 

 )3جـدول    (کوتاه بودن طول دوره رشد    ل  یدل به 30R×184Aد  یبریاحتماالً ه ). 7جدول  (برخوردار بودند   
ـ  را نی، عملکـرد دانـه کمـ      یطـ یل مطلـوب مح   ینه از پتانس  ی به  نکردن و استفاده  ـ ز تولی  اسـت،  هکـرد د ی

  ازيبرخوردار و یطیل محینه از پتانسی با استفاده بهروفلوریر مهر و ایررس نظ ی د يدهایبریکه ه  یدرحال
 راسـون و  .)7جـدول  (انـد  ن عملکرد دانه برخوردار بـوده یشتریتعداد دانه و وزن هزار دانه مناسب از ب 

ارقام آفتابگردان آبیاري مطلوب، ط یجه گرفتند که در شرایز نتین) 2002( و انتز يو انگاد) 2001(تورنر 
  .باشندی عملکرد دانه منی باالتريترند و دارا مناسبیبا طول دوره رشد طوالن

نسبت به  ) درصد3/48 (ي درصد روغن باالتریکی از لحاظ ژنت   ررس مهر ید د یبرین پژوهش ه  یدر ا 
 و 58R×2A زودرس يدهایبریکه هی قرار گرفت، در حالي برتريدها داشت و در گروه آمار  یبریهر  یسا
30R×184A   را ن صـفت ی ا زانیمن  یکمتر از نظر درصد روغن      د مهر یبری نسبت به ه    درصد تفاوت  20با 

. نیز با نتایج این آزمایش مطابقت دارد) 1986(نتایج گیمنز و فررز  ).7جدول (به خود اختصاص دادند 
ر ی درصد روغن دانه آفتـابگردان را تحـت تـأث   ، دوره پر شدن دانهی در ط نورزان استهالك   یکاهش در م  

 را ی نقش اصليفتوسنتزك شدت تشعشع فعال و استهال) 2003آگیویرزابال و همکاران،  (دهد  یقرار م 
ـ بریز هیـ ش نین آزمایدر ا). 2000دوسیو و همکاران، (ن درصد روغن دانه دارد  ییدر تع  د مهـر بـا دارا   ی

 در مرحلـه پـر   يب اسـتهالك نـور  ین ضری و باالتر يزان شدت تشعشع فعال فتوسنتز    ین م یبودن کمتر 
ـ  ايت بـاال یتوان به اهمی مز برخوردار بود که ینن درصد روغن دانه     یشتریاز ب ) 5جدول  (شدن دانه    ن ی

  . بردین درصد روغن دانه پییک در تعیولوژیزیصفات ف
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 .هاي عملکرد و صفات وابسته به آن در هیبریدهاي آفتابگردانمقایسه میانگین -7جدول 

 روغن دانه
)درصد (  

شاخص برداشت 
)درصد(  

کیلوگرم (عملکرد دانه 
)در هکتار  

هوزن هزار دان  
)گرم(  

تعداد دانه در 
  تک گیاه

 

 هیبرید      

5/43  bcd 2/38  ab 2750 a-e 8/45  c-f 753 ab A148×R65 

7/38  e 7/25  ab 1979 de 8/38  f 872 ab A184×R30 

8/43  bc 0/45  a 3301 abc 9/58  abc 641 b A46×R73 

6/43  bcd 7/38  ab 2852 a-e 8/53  a-e 702 ab A148×R105 

2/45  abc 1/45  a 3111 a-e 5/60  ab 729 ab A74×R95 

0/42  cde 1/35  ab 2477 b-e 5/48  b-f 665 b A168×R25 
6/46  ab 1/46  a 3481 abc 4/55  a-d 707 ab A112×R82 

0/42  cde 0/30  ab 2273 cde 3/40  e-f 930 ab A74×R218 

4/38  e 8/37  ab 2495 b-e 3/62  a 702 ab A2×R58 

5/42  cd 0/38  ab 3125 a-e 4/50  a-f 900 ab A75×R196 

9/39  de 2/33  ab 2486 b-e 8/49  a-f 758 ab CMS26×R

1/45  abc 9/46  a 3699 ab 7/48  a-f 841 ab ایروفلور 
2/44  bc 3/37  ab 3227 a-d 9/53  a-e 830 ab آلستار 
6/43  bcd 8/39  ab 2810 a-e 1/47  b-f 794 ab  33هایسان  
3/48  a 8/36  ab 3861 a 0/52  a-f 980 a مهر 
8/46  ab 9/38  ab 2638 a-e 7/52  a-e 657 b آذرگل 
5/45  abc 4/22  b 1898 e 6/42  def 888 ab  36هایسان  

6/44  abc 3/43  ab 2726 a-e 0/49  a-f 672 b بروکار 
ال پنج درصد داري در سطح احتماعداد هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري معنی

  .باشند می
  

 ارائه شـده  9 و 8 هاي بین عملکرد با سایر صفات مورد بررسی در جدول     یهمبستگضرایب   نتایج
 درصد بین عملکرد دانه با طول دوره پر شدن دانه     5دار در سطح    وجود همبستگی مثبت و معنی    . است

)31/0=r(     طول دوره زایشی ،)32/0=r (      و طول دوره رشـد)30/0=r ( ـ  بیـان ن مطلـب اسـت کـه     گر ای
رس و دیررس آفتابگردان با دوره پر شـدن دانـه و طـول دوره زایـشی طـوالنی بـا            متوسط هیبریدهاي
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هاي راسـون  استفاده بهینه از پتانسیل محیطی از عملکرد دانه بیشتري برخوردار بودند که مطابق با یافته             
داري در  بستگی مثبـت و بـسیار معنـی       همچنین هم . باشدمی) 2002(و انگادي و انتز     ) 2001(و تورنر   

 از نقش سطح وجود داشت که نشان) r=49/0( درصد بین عملکرد دانه با شاخص سطح برگ        1سطح  
برگ در دریافت نور و افزایش فتوسنتز و به دنبال آن تولید مواد فتوسنتزي براي انتقال به اندام زایـشی         

عنوان عاملی  توان از آن به صفت با عملکرد دانه میگیاه داشته که با توجه به همبستگی نزدیک بین این      
دهـد کـه     نـشان مـی    9نتایج مندرج در جدول همبـستگی       . تأثیرگذار در افزایش عملکرد دانه یاد نمود      

 درصد بین عملکرد دانه با نسبت نور قرمـز بـه مـادون قرمـز         5داري در سطح    همبستگی منفی و معنی   
)28/0-=r (    درصد بـین عملکـرد دانـه بـا وزن هـزار دانـه       1ري در سطح داو همبستگی مثبت و معنی 
)55/0=r( درصد روغن ،)43/0=r ( و شاخص برداشت)73/0=r (وجود همبستگی منفی . وجود داشت

دهد که افزایش نـور  بین عملکرد دانه با نسبت نور قرمز به مادون قرمز در کف جامعه گیاهی نشان می          
کمبود شاخص سطح برگ و تعـداد بـرگ فعـال در برخـی از        نفوذ کرده به کف پوشش گیاهی در اثر         

شود که نور بیشتري بدون استفاده بـه سـطح زمـین رسـیده و در نتیجـه       هیبریدهاي آزمایشی باعث می   
دار بین عملکرد دانه با وزن هزار همچنین با توجه به همبستگی مثبت و معنی     . عملکرد دانه کاهش یابد   

عنوان عـواملی تأثیرگـذار در افـزایش عملکـرد دانـه             این صفات به  توان از   دانه و شاخص برداشت می    
دار بـین  ، همبـستگی مثبـت و معنـی   1با توجه به نتایج مندرج در شـکل  . هیبریدهاي آزمایشی یاد کرد  

دار بین شاخص سطح بـرگ بـا     استهالك نور و همبستگی منفی و معنی       شاخص سطح برگ با ضریب    
طور خطی با میـزان پوشـش    دهد که مقدار اشعه جذب شده به   شدت تشعشع فعال فتوسنتزي نشان می     
 آن است که میزان بیانگرنیز ) 2001( فریرا و آبرو هاي پژوهش. برگی یک جامعه گیاهی همبستگی دارد

 .استهالك نور و نفوذ نور به کف جامعه گیاهی وابستگی شدیدي به سطح برگ دارد

در عملکرد دانه بسیار مشهودتر از ) شاخص سطح برگ(نتایج کلی این آزمایش نشان داد که نقش منبع 
رس و دیررس آفتابگردان در مقایسه با هیبریدهاي که هیبریدهاي متوسططوريبود، به) تعداد دانه(مخزن 

زودرس با دارا بودن شاخص سطح برگ و سطح فتوسنتزکننده باال، در جذب شدت تشعشع فعال 
سب بیشترین ضریب استهالك نور از بیشترین عملکرد دانه نیز فتوسنتزي کارآمدتر ظاهر شدند و با ک

همچنین در این آزمایش نقش مؤثر ضریب استهالك نور بر افزایش درصد روغن دانه . برخوردار بودند
همچنین هیبرید مهر با دارا بودن خصوصیاتی نظیر گلدهی دیر هنگام، دوره گلدهی طوالنی و . مشاهده شد

طور بهینه استفاده نماید و با برخورداري از  وانست از شرایط مطلوب محیطی بهطول دوره رشد مناسب ت
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شاخص سطح برگ و ضریب استهالك نور باال توانست بیشترین تعداد دانه در گیاه، عملکرد دانه و درصد 
 همچنین هیبرید ایروفلور با دارا بودن طول دوره رشد مناسب و بیشترین شاخص. روغن دانه را تولید کند

سطح برگ توانست از نور دریافت شده توسط سطح فتوسنتزکننده خود بیشترین استفاده را ببرد که در نتیجه 
آن با کسب کمترین میزان نسبت نور قرمز به مادون قرمز در کف جامعه گیاهی و ضریب استهالك نور 

نند هیبرید مهر بسیار کارآمد بود و هما) شاخص برداشت(مناسب از نظر تخصیص ماده خشک به مخزن 
دلیل کوتاه بودن  به 30R×184A حالی بود که هیبرید بسیار زودرس این در. عملکرد دانه مناسبی را تولید کرد

طول دوره رشد از کمترین طول دوره پر شدن دانه و وزن هزار دانه برخوردار بود و با شاخص سطح برگ 
ترین  و عالوه بر تولید کمترین عملکرد دانه از پائینپائین نتوانست از نور دریافت شده به خوبی استفاده کند

  .درصد روغن دانه نیز برخوردار بود
  

0.85

0.9

0.95

1

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
شاخص سطح برگ 

ور
ك ن

ھال
ست

ب ا
ری

ض

    

  
  و شدت تشعشع فعال ) الف( همبستگی بین شاخص سطح برگ با ضریب استهالك نور -1شکل 

  .)ب(فتوسنتزي در کف جامعه گیاهی 

 ب

r = - 577/0  

p< 0001/0  

n= 54 

 الف

r = 588/0  
p< 0001/0  

 
n= 54 
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 .ی از صفات مورد بررسین عملکرد دانه با برخی موجود بیب همبستگی ضرا-8جدول 

 یآغازگلده یده غنچه  
دوره پر 
 شدن دانه

طول دوره 
 یشیزا

طول دوره 
 رشد

تعداد برگ 
 فعال

شاخص 
 سطح برگ

عملکرد 
  دانه

25/0  22/0  31/0 * 32/0 * 30/0 * 24/0  49/0 ** 

  .دنباشی مدار ی درصد معن1 و 5سطح احتمال  در ترتیب  به**  و*
  

 ی از صفات مورد بررسین عملکرد دانه با برخی موجود بیب همبستگی ضرا-9جدول 

  
شدت 

تشعشع فعال 
 يفتوسنتز

ب یضر
استهالك 

 نور

نسبت نور 
قرمز به 

 مادون قرمز

  وزن
 هزار دانه

  درصد
  دانهروغن

شاخص 
 برداشت

  عملکرد
  دانه

عملکرد 
-20/0  دانه  21/0  28/0- * 55/0 ** 43/0 ** 73/0 ** 1  

  .دنباشی مدار ی درصد معن1 و 5سطح احتمال  در ترتیب  به**  و*
  

  منابع
1.Aguirrezabal, L., Lavaud, Y., Dosio, G.A., Izquierdo, A.N.G., Andrade, F.H. and 

Gonzalez, L.M. 2003. Intercepted solar radiation during seed filling determines 
sunflower weight per seed and oil concentration. Crop Sci. 43:152-161. 

2.Andrade, F.H., Calvinio, P.A., Cirilo, A. and Barbieri, P. 2002. Yield responses 
to narrow rows depend on increased radiation interception. Agron. J. 94:975-
980. 

3.Angadi, S.V. and Entz, M.H. 2002. Water relation of standard height and dwarf 
sunflower cultivars. Crop Sci. 42:125-159. 

4.Ballare, C.L., Sanchez, R.A., Scopel, A.L., Casal, J.J. and Chersa, C.M. 1987. 
Early detection of neighbour plants by phytochrome perception of spectral 
changes in reflected sunlight. Plant Cell Environ. 10:551-557. 

5.Calvino, P., Sadras, V., Redolatti, M. and Canepa, M. 2004. Yield responses to 
narrow rows as related to interception of radiation and water deficit in 
sunflower hybrids of varying cycle. Field Crop Res. 88:261-267. 

6.Chimenti, C.A., Pearson, J. and Hall, A.J. 2002. Osmotic adjustment and yield 
maintenance under drought in sunflower. Field Crop Res. 75:235-246. 

7.Connor, D.J. and Hall, A.J. 1997. Sunflower physiology. P 113-182, In: 
Schneiter, A.A. (eds.), Sunflower Technology and Production, Monograph No. 
35. ASA, CSSA, SSSA, Madison, Wisconsin, U.S.A. 



  و همکاران جهانفر دانشیان

 67

8.De la Vega, A.J. and Hall, A.J. 2002. Effect of planting date, genotype and their 
interaction on sunflower yield. I. Determinants of oil-corrected grain yield. 
Crop Sci. 42:1191-1201. 

9.De Rodriguez, J., Philips, D.B.S., Rodriguez-Garcia, R. and Angulo-sanchez, J. 
L. 2002. Grain yield and fatty acid composition of sunflower seed for cultivars 
developed under dry land Condition. P 139-142, In: Janick, J. and A. whipkey 
(eds.), Trends in new crops and new uses. ASHS press, Alexandria, VA. 

10.Dosio, G.A.A., Aguirrezabal, L.A.N., Andrade, F.H. and Pereyra, V.R. 2000. 
Solar radiation intercepted during seed filling and oil Production in two 
sunflower hybrids. Crop Sci. 40:1637-1644. 

11.Gimenez, C. and Fereres, E. 1986. Genetic variability of sunflower cultivars 
under drought. I. yield relationships. Aust. J. Agr. Res. 37:6.573-582. 

12.Goksoy, A.T., Demir, A.O., Turan, Z.M. and Dagustu, N. 2004. Responses of 
sunflower to full and limited irrigation at different growth stages. Filed Crops 
Res. 87:167-178. 

13.Foreign Agriculture Service. 2006. Oilseeds: world market and trades. Current 
world production, Market and trade reports. http://www.fas.usda.gov. 

14.Ferreira, A.M. and Abreu, F.G. 2001. Description of development, light 
interception and growth of sunflower at two sowing dates and two densities. 
Math. Comput. Simulat. 56:4-5.369-384. 

15.Francisco, J.V., Hall, A.J., Ritchie, J.I. and Organs, F. 1996. A development 
growth and yield model of sunflower crop. Agron. J. 88:403-415. 

16.Hall, A.J. 2004. Advances in the physiology of the sunflower crop: A ten-year 
progress report. Proc. 16th International sunflower conference, Fargo, ND USA. 
Pp: 29-41. 

17.Jabbari, H., Akbari, Gh.A., Daneshian, J., Allahdadi, I. and Shahbazian, N. 
2007. The effect of water deficit stress on agronomic characteristics of 
sunflower hybrids. Agri. J. 9:13-22. 

18.Kobata, T., Sugware, M. and Tcx, Akata, S. 2000. Shading during the early 
grain filling period not affects potential grain dry matter in rice. Agron. J. 
92:411-417. 

19.Lopez Pereira, M., Trapani, N. and Sadras, V. 2000. Genetic improvement of 
sunflower in Argentina between 1930 and 1995. Part III. Dry matter partitioning 
and achene composition. Field Crops Res. 67:215-221. 

20.Lopez Pereira, M., Berney, A., Hall, A.J. and Trapani, N. 2008. Contribution of 
pre-anthesis photoassimilates to grain yield: Its relationship with yield in 
Argentine sunflower cultivars released between 1930 and 1995. Field Crops 
Res. 105:88-96. 



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش  
 

 68

21.Nabipour, A.R., Yazdi-Samadi, B., Sarrafi, A., Zali, A.A., Talaie, A.R. and 
Shah Nejat Bushehri, A.A. 2005. Genetic analysis of important agronomic traits 
and their interrelationships in sunflowers using recombinant inbred lines. J. 
Iranian. Agric. Sci. 3:658-647. 

22.Nobel, P.S. 1999. Physicochemical and environmental plant physiology. Second 
edition, Academy Press, San Diego. 474p. 

23.Rawson, H.M. and Turner, N.C. 2001. Recovery from water stress in five 
sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. I. Effects of the timing of water 
application on leaf area and seed production. Aust. J. Plan. Phys. 9:4.437-448. 

24.Rousseaux, M.C., Hall, A.J. and Sanchez, R.A. 2000. Basal leaf senescence in a 
sunflower (Helianthus annuus) canopy: responses to increased R/FR ratio. 
Physiol. Plantarum. 110:477-482. 

25.Sadras, V.O., Connor, D.J. and Whitfield, D.M. 1993. Yield, yield components 
and source-sink relationships in water-stressed sunflower. Filed Crops Res. 
31:27-39. 

26.Sarmadnia, Gh. and Koochaki, A. 1996. Crops Physiology. Mshhad Jehad. 
Daneshgahi Press. 467p. (Translated in Persian) 

27.Schneiter, A.A. and Miller, J.F. 1981. Description of sunflower growth stages. 
Crop Sci. 21:901-903. 

28.Singh, S.B. and Lebana, K.S. 1990. Correlation and path analysis in sunflower. 
Crop improvement. 17:49-53. 

29.Vazin, F. and Zamani, A. 2005. Effect of season time on phenology, yield 
components and grain yield of two sunflower cultivars. J. Iran. Agri. Sci. 2:59-
73. 

30.Vega, C.R.C., Andrade, F.H., Sadras, V.O., Uhart, S.A. and Valentinuz, O.R. 
2001. Seed number as a function of growth. A comparative study in soybean, 
sunflower and maize. Crop Sci. 41:748-754. 

31.Yaoa, Y., Liua, Q., Liua, Q. and Li, X. 2008. LAI retrieval and uncertainty 
evaluations for typical row-planted crops at different growth stages. Remote. 
Sens. Environ. 112:1.94-106. 

 



  و همکاران جهانفر دانشیان

 69

 
J. of Plant Production, Vol. 17(4), 2010  

www.gau.ac.ir/journals  
 

Study of some effective phenologic and physiologic characteristicson 
sunflower hybrids yield 

 
J. Daneshian1, *H. Jabbari2, A.R. Moghaddam khamse3,  
P. Jonoubi4, GH.A. Akbari5, S. Mottaghi2 and A. Shams6 

1Associate Prof., Oil Seed Research Dept. of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, 
2Ph.D. Student of Agronomy, College of Abureihan, University of Tehran, 

3Former M.Sc. Student of Agronomy, Shahed University, Tehran, 4Assitant Prof., College 
of Tarbiat moallam of Tehran, 5Associate Prof., Dept. of Agronomy, College of Abureihan, 

University of Tehran, 6Former M.Sc. Student of Agronomy, College of Abureihan, 
University of Tehran 

Received: 27-4-2009; Accepted: 16-1-2011 
 

Abstract 
In order to Study of some effective phenologic and physiologic characteristics 

on 18 sunflower hybrids yield under optimum conditions, an experiment was 
conducted as randomized complete block design with three replications at the 
research field of Seed and Plant Improvement Institute-Karaj in 2006-2007. The 
result indicated that the hybrids showed significant difference in phonologic 
characteristics, number of photosynthesis active leaves and leaf area index in seed 
filling stage, photosynthesis active radiation and red to far red ratio in bottom 
canopy, radiation interception, 1000 seed weight, seed yield and seed oil content, 
whereas in seed number per plant and harvest index not significant difference. In 
this experiment, intermediate and late maturity hybrids had the great leaf area 
index and with the better photosynthesis active radiation absorption. Also it had the 
maximum radiation interception and produced the highest seed yield in comparison 
with early maturity hybrids. Correlation coefficients analysis demonstrated that 
seed yield had positive and significant correlation with filling stage duration, 
reproductive stage duration, growth stage duration, leaf area index, 1000 seed 
weight, seed oil content and harvest index, whereas red to far red ratio in bottom 
canopy has the negative and significant correlation with seed yield. Mehr hybrid 
with long flowering duration (6 days) and moderate growth period (98 days), could 
be used for optimum conditions. Therefore it had the high leaf area index (3.3) and 
radiation interception (0.98) and produced the highest seed number per plant (980), 
seed yield (3861 kg.ha-1) and seed oil content (48.3). 
 

Keywords: Sunflower hybrids, Photosynthesis active radiation, Radiation 
interception, Red to far red ratio1 
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