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  در آفتابگردان عملکرد اجزای و عملکرد جادوگر بر ریزمغذی کالت بررسی

 کاشت مختلف هایتراکم
 

 1و هادی قربانی 2، راهبه یغمایی1دختحمید عباس*

 دانشگاه شاهرود ، زراعتگروه  ارشدکارشناسو  دانشگاه شاهرود ،یعلمی دانشکده کشاورز تأاعضای هی2و1

 2/11/1939؛ تاريخ پذيرش:  22/11/1932تاريخ دريافت: 

 1چكيده
 در آفتابگردان عملکرد اجزای و عملکرد جادوگر بر ريزمغذی کالت تأثیر بررسی منظوربه

 کشاورزی دانشکده تحقیقاتی همزرع در 1923 سال در ایمزرعه آزمايشی کاشت مختلف هایتراکم

 ،91 ،21 ،11) سطح 5 در رديف روی در بوته فاصله اول فاکتور .گرديد اجرا شاهرود صنعتی دانشگاه

 و ريزمغذی مصرف عدم) سطح 2 در ريزمغذیکاربرد  شامل دوم فاکتور و (مترسانتی 51 و 41

 تکرار چهار با تصادفی کامل لوکب طرح قالب در و فاکتوريل آزمايش از استفاده با( ريزمغذی مصرف

 رشد دوره طول و میزان افزايش موجب تراکم فزايشانتايج نشان داد  .گرفت قرار ارزيابی مورد

باعث  کاشت تراکم افزايش و گرديد طبق و ساقه قطر افزايش باعث ريزمغذی مصرف. شد رويشی

 افزايش رديف روی مترسانتی 21 بوته فاصله تیمار در .دش طبق قطرو کاهش  بوته ارتفاعافزايش 

 با مترسانتی 11 به رديف روی در بوته فاصله کاهش با بیولوژيک مشاهده شد. عملکرد و دانه عملکرد

 عملکرد و کاهش دانه عملکرد ،موادغذايی و نور دريافت برای هابوته بین رقابت شدن شديد

 تراکم افزايش و طبق در دانه تعداد ايشافز واسطههب ريزمغذی کاربرد. افتي ناچیزی افزايش بیولوژيک

 باعث ريزمغذی مصرف. داد قرار تأثیر تحت را دانه عملکرد سطح واحد در طبق افزايش واسطههب

 تغییرات. نداشت داریمعنی تأثیر دانه روغن درصد بر تراکم .شد روغن عملکرد و درصد افزايش

 عملکرد تغییراتمنطبق بر  کاشت راکمت و ريزمغذی کود تأثیر تحت سطح واحد در روغن عملکرد

 .بود پذيرتوجیه دانه عملکرد با تغییرات سطح واحد در روغن عملکرد تغییرات که نحوی به دبو دانه
 

 کود ريزمغذی ،عملکرد ،تراکم ،آفتابگردان :های کلیدیواژه
                                                        

   habbasdokht@yahoo.comمسئول مکاتبه:*
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 مقدمه

ان بعد از سويا، پنجمین منبع تولید روغن خوراکی در جه( .Helianthus annuus Lآفتابگردان )

عنوان يکی از گیاهان عمده صنعتی در ه(. اين گیاه زراعی ب2115باشد )فاس، زمینی میکلزا، پنبه و بادام

 و عوامل از حیصح استفاده جهت مناسب تراکم(. انتخاب 2112دنیا مطرح است )فالگال و همکاران، 

طور هکرد دانه در آفتابگردان بعمل .باشدیم مهم عملکرد حداکثر حصولجهت ی زراعی هانهاده

 گیاه است.محیط و ثر از دو عامل أگیرد. تراکم مطلوب متثیر تراکم گیاهی قرار میأداری تحت تمعنی

( در تحقیقات خود گزارش کردند افزايش تراکم بوته در آفتابگردان تحت 2111ديپنبروک و همکاران )

 همکاران و باروس آزمايش درباشد. و رقم میثیر دمای محیط، حاصلخیزی خاک، آب قابل دسترس أت

 حد تراکم در عملکرد بیشترين .شد ديده آفتابگردان مختلف هایتراکم بین داریمعنی اختالف (2114)

 7/1از آفتابگردان  تراکم افزايش با کامل گلدهی تا گلدهی ظهور بین برگ سطح تداوم اما بود واسط

 رديف در عملکرد گرفت نتیجه نیز( 2112) ردی .بود بیشترينمربع ربوته در مت 6/4مربع به بوته در متر

 2 ترتیببه (کم تراکم) پهن رديف ( ومتوسط تراکم) متوسط رديف به نسبت (سويا باالی تراکم) باريک

ثیر أتواند تحت ت( گزارش کردند عملکرد آفتابگردان می2111وگا و همکاران ) .بود بیشتر درصد 27 و

تعداد  در تغییر طريق از آفتابگردان گیاهی، جمعیت با تغییر يک يا تراکم باال، افزايش يابد.های باررديف

 ضافهاگر چه ا (.2114و همکاران،  باروس) کندحفظ می را خود عملکرد دانه هزار وزن و طبق در دانه

ه است. با مشکالتی همرا کنیول شودیمیشتر ب عملکرد حصول باعث خاک دريی ایمیشی کودها کردن

 وی آلودگ موجب هااچهيدر و هارودخانه ها،آب زه ،ینیرزميزی هاآب بهيی ایمیشی کودها رودو

 توسط آن مصرف وی سطحی هاآب به تراتین جمله از هاآن ورود نیهمچن شود،یم ونیکاسیفيوتري

ی خاک مصرف نیهمچن( 1332دافی، ) شودیمهای مختلف بیماری به ابتال شيافزا موجب انسان

. است نهيهز پر اریبس زینی اقتصاد لحاظ از اه،یگ به هاآن انتقال راندمان بودن نيیپا برعالوه هایزمغذير

 جهت در کمتری احتمال خطرات با و مؤثرتر تواندیمی پاشمحلول صورتبهی مغذ زيرکاربرد  لذا

 جبران گیاه در عناصر ناي پاشی کمبود محلول انجام با. شود محسوب آفتابگردان عملکرد شيافزا

 و مصرف سهيمقا و کاشت تراکم زانیم نيترمناسب نییتعهدف از اجرای اين آزمايش شد.  خواهد

 آفتابگردان عملکردی اجزا و عملکرد بر آن اثرات و شاهرودی طیمح طيشرا دری زمغذير مصرف عدم

  .بود
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 هامواد و روش

 شاهرودی صنعت دانشگاهی کشاورز دانشکدهی تقایتحق مزرعه در 1923ی زراع سال دراين تحقیق 

 وی شرق قهیدق 25 و درجه 96يی ایجغراف عرض در شاهرود شهرستان .ديگرد اجرا بسطام در واقع

 متر 1/1943 ايدر سطح از شاهرود ارتفاع. است شده واقعی شمالقهیدق 57 و درجه 54يی ایجغراف طول

 اساس بر. است خشک و سرد میاقلی دارا شاهرود بسطام منطقهی میاقلی بندمیتقس اساس بر. است

 فصل در عمدتاً که است متریلیم 151-161 نیب ساالنهی بارندگ نیانگیم بسطامی هواشناس ستگاهيا آمار

 .است شده گزارش گرادیسانت درجه 4/14 منطقه نيا در دما ساالنه نیانگیم و دهدیم رخ زيیپا و بهار

 متریلیم 122-191 یبارندگ زانیم و گرادیسانت درجه 2/15 شيزماآ سال در حرارت درجه نیانگیم

ی اصل عنصر سه جمله ازيی غذا عناصر تیوضع و خاک بافت نییتع منظوربه .است شده گزارش

 نقطه 11 ازی متریسانت 1-25 عمق از ن،یزمی سازآماده اتیعمل انجام از قبل میپتاس و فسفر تروژن،ین

 از کي هر درصد وی کیمکان هيتجز به توجه با. انجام شد یریگنمونهی ادفتص صورتبه مزرعه مختلف

 وی کيزیف هيتجز جينتا. ديگرد نییتعی لوم نوع از وی درومتریه روش به خاک بافت خاک،ی اجزا

 .است شده ارائه( 1) جدول در شيآزما انجام از قبل مزرعه خاکيی ایمیش

 
 .شیآزما انجام محل خاک ییایمیش وی کیزیف اتیخصوصی برخ -1 جدول

 هدايت

الکتريکی 

زيمنس )دسی

 متر(بر

 اسیديته

 

کربن 

 آلی

 

درصد 

 مواد آلی 

 نیتروژن

قابل 

 جذب 

فسفر 

قابل 

 جذب 

 

پتاسیم 

 قابل

 جذب

آهن قابل 

 جذب 

منگنز قابل 

 جذب 

روی قابل 

 جذب 

مس قابل 

 جذب 

درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

 درصد امپیپی درصد

63/1 33/7 13/1 99/1 14/1 11 174 65/2 91/6 51/1 75/1 96 42 16 

 

 فاکتور. شد اجرا تکرار چهار بای تصادف کامل بلوک طرح قالب در و ليفاکتور صورتبه شيآزما

 نیب فاصله و (مترسانتی 51 و 11 ،91 ،21 ،11) سطح 5 در فيردی رو در بوته فاصله شامل اول

 مصرف وی زمغذير مصرف عدم) سطح 2 دری زمغذير شامل دوم فاکتور و متریسانت 61 فيرد

 کشت فيرد 4 کرت هر در و یشيآزما کرت 11 تعداد بلوک هر در بیترت نياهب .باشدیمی( زمغذير

. شد گرفته نظر در نکاشت صورتبه فيرد کي مجاور کرت دو نیب و داشت وجود متر 6 طول به

ساخت و  Oligo green magic نام با استفاده مورد کود .شد گرفته نظر در متر 9 تکرارها نیب فاصله
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میزان ( بهZnو با نام تجاری جادوگر دارای عناصر ريزمغذی شامل روی )شرکت گرين هوس ايتالیا 

( Cu، مس )درصد 5/5( Fe، آهن )درصد 5/1( Mn، منگنز )درصد 15/1( Mo، مولیبدن )درصد 5/4

 آهنگاو با شخم اتیعمل از پس 1923 بهار در شيآزما نیزم. باشدمیدرصد  4( Bو بر ) درصد 1

 61 عرض بهيی هاپشته وی جو ارسازیش با حیتسط از پس و خرد آنی هاکلوخه سکيد توسط

 آماده اتیعمل از بعد .شدند آماده شده نییتع فاصله با هاکرت آن از پس. ديگرد جاديا آن در متریسانت

کش بنومیل به شت انجام شد. بذور قبل از کاشت توسط قارچکا 1923خرداد  6در تاريخ  نیزمی ساز

صورت دستی نظر، کشت بههای کاشت موردنسبت يک در هزار ضدعفونی شدند. برای حصول تراکم

بذر قرار داده شد. پس از  9متر انجام شد و در هر حفره سانتی 51و  41، 91، 21، 11 در فواصل

منظور ايجاد صورت نشتی انجام شد. عملیات تنک بهی سنگین بهکاشت بذر آفتابگردان بالفاصله آبیار

روزه انجام گرفت. کنترل  2برگی صورت گرفت و آبیاری با دوره  4نظر در مرحله های موردتراکم

صورت دستی انجام شد. جهت مبارزه با کرم طوقه بر در مرحله چهار برگی از سم های هرز بهعلف

صورت دهی تیمار ريزمغذی بهاستفاده شد. در مرحله شروع غنچه میزان دو در هزارسوين و به

برای جلوگیری از خسارت پرندگان از پوشش توری روی  ها اعمال شد.پاشی بر روی برگمحلول

گیاه از هر  4برداری منظور نمونهروز يک بار انجام گرفت. به 11برداری هر نمونه ها استفاده شد.طبق

ر سطح خاک جدا شده و به آزمايشگاه منتقل شدند. سطح برگ پس از کرت از ناحیه طوقه د

ارتفاع گیاه و قطر ساقه نیز . ها محاسبه شدها از گیاه، با احتساب طول و عرض برگجداسازی برگ

های جدا شده گیاه در آون در دمای ها، قسمتمنظور خشک کردن نمونهگیری گرديد. سپس بهاندازه

ساعت قرار گرفت و بعد از خشک شدن وزن خشک برگ،  72تا  42مدت هگراد بدرجه سانتی 72

ای شد از هر ها قهوهکه پشت طبقمنظور محاسبه اجزای عملکرد زمانیگیری شد. بهساقه و طبق اندازه

برداشت شد و قطر طبق، تعداد دانه در طبق، درصد پوکی، عملکرد  بوته 6اشیه حذف اثر حکرت با 

های طبق برای تعیین درصد روغن، از گیری شد.ک و شاخص برداشت اندازهاقتصادی و بیولوژي

طور تصادفی انتخاب و آسیاب گرديد و آرد گرم دانه به 111موجود در هر کرت آزمايشی حدود 

گرم آرد  21ها بسته نگهداری شد. سپس جهت مشخص کردن درصد روغن دانه حاصله در ظروف در

استفاده از دستگاه سوکسله و حالل پترولیوم اتر، روغن آن استخراج و با ترازوی دقیق وزن شد و با 

دست به 111توزين گرديد. درصد روغن از تقسیم وزن روغن استخراج شده به وزن نمونه ضرب در 

 آمد. همچنین عملکرد روغن در واحد سطح با ضرب درصد روغن در عملکرد دانه محاسبه گرديد.
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تجزيه و  MSTATCافزارهای ها هر يک جداگانه و با استفاده از نرماریهای حاصل از نمونه بردداده

ترسیم شدند. میانگین صفات مورد بررسی توسط  Excelافزار تحلیل شد. نمودارها با استفاده از نرم

 مقايسه گرديد. LSDآزمون 

 

 نتايج و بحث
صرف ريز مغذی و اثر درصد( ولی م 5)در سطح  داراثر تراکم کاشت بر روی ارتفاع گیاه معنی

( نیز نشان 2114(. نتايج مطالعات سپهر و همکاران )2)جدول  دشدار نها بر ارتفاع گیاه معنیمتقابل آن

های مقايسه میانگین داری بر ارتفاع ساقه آفتابگردان نداشت.داد که مصرف کودهای ريزمغذی اثر معنی

های آفتابگردان و در نتیجه کاهش تراکم ارتفاع بوتهارتفاع نشان داد که با افزايش فاصله بوته در رديف 

بوته در  متریسانتی 11روند کاهشی پیدا کرد. در اين رابطه بیشترين ارتفاع بوته مربوط به فاصله 

رسد که افزايش نظر میمتری بوته در رديف بود. بهسانتی 51رديف و کمترين ارتفاع مربوط به فاصله 

ها در دريافت نور و افزايش فاصله علت بیشتر شدن رقابت بوتهاکم بهارتفاع بوته با افزايش تر

های (، نیز افزايش ارتفاع بوته1331) باشد. در تأيید اين موضوع زافارونی و اشنايدرها میگرهمیان

در بررسی گابلز و  ها دانستند.گرههای باال را مرتبط با طويل شدن فاصله میانآفتابگردان را در تراکم

)ديررس با ارتفاع  234هزار بوته در هکتار متوسط ارتفاع دو هیبريد  75تا  91های ( تراکم1326ديو )د

 تراکم کاشت اثر کاهنده متر افزايش داد.سانتی 11را حدود  زياد( و ساتورن )زودرس با ارتفاع متوسط(

متر سانتی 51با فاصله ها (. بیشترين قطر طبق مربوط به بوته2دار بر قطر طبق داشت )جدول معنی

باشد )شکل متر روی رديف میسانتی 11ها با فاصله روی رديف و کمترين قطر طبق مربوط به بوته

ها با متر روی رديف نسبت به بوتهسانتی 11ها با فاصله ها برای بوته(. میزان کاهش میانگین قطر طبق1

ها در اين رابطه وجود رقابت شديد بین بوتهمتر بود. سانتی 6متر روی رديف حدود سانتی 51فاصله 

عنوان علت اصلی عدم توانايی توان بهويژه مواد غذايی، آب و نور را میبر سر عوامل مؤثر بر رشد به

مطابقت ( 1324میلر و همکاران )نتايج اين تحقیق با نتايج . دانستهای بزرگ گیاهان در تولید طبق

هزار بوته  45 به هزار بوته در هکتار 17تراکم بوته از  ( با افزايش1321رابینسون و همکاران ) داشت.

اثر کود ريزمغذی بر قطر طبق  ها مشاهده نمودند.متر در قطر طبقسانتی 11در هکتار کاهشی در حدود 

ها افزايش ( و با مصرف کود ريزمغذی متوسط قطر طبق2 دار بود )جدولدر سطح يک درصد معنی

 9/6ها را های قطر طبق نشان داد که مصرف کود ريزمغذی متوسط قطر طبقگینيافت. مقايسه میان
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مصرف کودهای در اثر  های هوايی گیاهمتر افزايش داد. افزايش رشد رويشی و توسعه اندامسانتی

های گکسوی ای با يافته. چنین نتیجههای بزرگتر تولید نمايندسازد تا طبقگیاهان را قادر میريزمغذی 

در اين بررسی اثر متقابل بین کود ريزمغذی و تراکم کاشت بر روی  ( مطابقت دارد.2114کاران )و هم

( اثر تراکم و ريزمغذی هر دو بر 2بر اساس نتايج تجزيه واريانس )جدول  دار نگرديد.اين صفت معنی

طبق در فواصل  های تعداد دانه درمقايسه میانگین دار بود.ک درصد معنیيتعداد دانه در طبق در سطح 

( نشان داد که تراکم کاشت رابطه معکوسی با تعداد دانه در 2های کشت )شکل مختلف بوته در رديف

با بیشترين فاصله روی  یهاطبق داشته و باالترين تعداد دانه در طبق مربوط به کمترين تراکم و يا بوته

وجب شد تا متوسط تعداد دانه در متر مسانتی 11به  51ها از رديف کشت بود و کاهش فاصله بوته

توان گفت افزايش تراکم بوته باعث افزايش عدد را نشان دهد. در واقع می 611طبق کاهشی معادل 

طور کامل از منابع محیطی استفاده کند و افزايش رقابت تواند بهشود و گیاه نمیای میگونهرقابت درون

 کند.د پیدا میای با کاهش تعداد دانه در طبق نمودرون گونه
 

 
 .بوته در ردیف بر قطر طبق آفتابگردان تراکماثر  -1شکل 

 

 
 .بوته بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان تراکماثر  -2شکل 
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فريرا کاهش تعداد دانه در طبق ناشی از افزايش تراکم توسط ساير محققین نیز گزارش شده است )

(. همچنین زافارونی و اشنايدر 1322و اشنايتر،  مجید ؛2114و همکاران،  باروس؛ 2111و ابرو، 

دلیل افزايش ( نیز کاهش دانه در طبق را در اثر افزايش تراکم به1332سوی و همکاران )ک( و گو1331)

عدد در تیمار عدم  316کود ريزمغذی تعداد دانه در طبق را از  ،جيبر طبق نتا رقابت گزارش کردند.

طور کلی مصرف در تیمار مصرف ريزمغذی افزايش داد و به عدد 1114مصرف ريزمغذی به حدود 

دست آمده از آزمايشات درصدی در تعداد دانه در طبق گرديد. نتايج به 12ريزمغذی موجب افزايش 

 ( نیز حاکی از اثر مثبت کاربرد ريزمغذی بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان2115میرزاپور و همکاران )

رد نقش مثبت کاربردهای کودهای ريزمغذی بر تعداد دانه ايجاد شده در بر اين در مود. عالوهبو

ياری و همکاران،  ؛2114بای بوردی، های گندم، کلزا و گلرنگ گزارشاتی ارائه شده است )بوته

( اثر متقابل ريزمغذی و تراکم کاشت بر تعداد دانه در طبق در سطح 2بر اساس نتايج جدول ) (.2115

های پايین بر افزايش ( مصرف کود ريزمغذی در تراکم9بود. با توجه به شکل ) دارک درصد معنیي

های زياد، تعداد های آفتابگردان تأثیر بیشتری داشت و نسبت به مصرف کود در تراکمتعداد دانه طبق

 51با فاصله  یهاکه با  مصرف کود ريزمغذی بر بوتهطوریمیزان بیشتری افزايش داد، بهدانه را به

با  یهادرصد نسبت به مصرف کود بر بوته 32میزان متری روی رديف کشت تعداد دانه بهانتیس

دلیل فواصل بوته بیشتر و به تواند بهمتر روی رديف افزايش بیشتری داشت، که میسانتی 11فواصل 

گ علت فضای بیشتر، گیاه سطح برو به باشدهای کمتر رقابت در جذب مواد غذايی تبع آن تراکم

ها دارد و گیاه مواد غذايی پاشی بر روی برگبیشتری را برای جذب کود ريزمغذی از طريق محلول

های بیشتر و فواصل بوته کمتر دهد ولی در تراکمبندی به فاز زايشی انتقال میبیشتری را جهت دانه

در جهت دريافت  ایدلیل رقابت درون گونهرقابت در جذب موادغذايی بیشتر است و از طرفی گیاه به

کند و نور بیشتر، مواد غذايی و کود ريزمغذی مصرفی را در جهت افزايش رشد رويشی مصرف می

های کمتری تولید بندی تضعیف و گیاه دانهشود و دانهمنتقل می یآسیمیالت کمتری به فاز زايش

ت به عدم مصرف های مختلف نسبکند. هر چند با مصرف کود ريزمغذی بر تعداد دانه در تراکممی

( تراکم در سطح احتمال يک 2دست آمده در جدول )بر اساس نتايج به کود ريزمغذی افزوده شد.

 دار شد. های آفتابگردان معنیدرصد برای صفت درصد پوکی دانه
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 .آفتابگردان اثر متقابل تراکم و ریزمغذی بر تعداد دانه در طبق -3شکل 

 
ی پوک درصد شيافزا باعث فيردی رو متریسانت 11 فاصله اب کاشتدهد که ( نشان می4شکل )

ی پوک درصد متریسانت 51 به فيرد در هابوته فاصله شيافزا با کهیحال در شودیم طبق در هادانه

 .است افتهي کاهش درصد 13/25 زانیمبه هادانه
 

 
 .آفتابگردان قها در طببوته بر درصد پوکی دانه تراکماثر  -4شکل 

 

های پوک در طبق شد که علت اين امر شايد افزايش رقابت ايش تراکم باعث افزايش دانهافز

دلیل افزايش تراکم و تخصیص میزان آسیمیالت کمتر به بخش زايشی و پر شدن ای بهگونهدرون

 جدول) داشت هادانهی پوک درصد بری داریمعن اریبس ریتأث زینی زمغذيرباشد. های آفتابگردان میدانه

 به نسبتی توجه قابل زانیمبه هادانهی پوک درصد شدند ماریتی زمغذير کود با کهيی هابوته در(. 2

يی غذا موادی زمغذير مصرف عدم اثر در. افتي کاهش نکردند مصرفی زمغذير کود کهيی هابوته
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 زین( 1335) نهمکارا وی کستور کهی طوربه ردیگیم قرار اهیگ اریاخت در هادانه شدن پری برای کمتر

 آن لیدل که افتي کاهش اهیگ فتوسنتز ،(هاستیزمغذير ازی عنصر که) بر کمبود اثر بر دادند نشان

 هادانه شدن پری برای کافيی غذا مواد جهینت در و هاستبرگ در قند شيافزا وی الکترون انتقال کاهش

ی هازهيرنگر گريد و لیکلروف لظتغ زین آهن کمبود اثر در. ابديیم شيافزای پوک درصد و ندارد وجود

 آن کمبود کهیحال در ابديیم کاهش داًيشد فتوسنتز و ابديیم کاهش لیگزانتوف و کاروتن رینظی اهیگ

 زینی زمغذير و تراکم متقابل اثر (.1332دافی، ) دهدیم شيافزا رای پوک درصد و ندارد تنفس بری اثر

 شکل در(. 2 جدول) داشت درصد کي سطح دری داریمعن ریتأث آفتابگردانی هادانهی پوک درصد بر

 .شد کاسته هادانهی پوک درصد ازی زمغذير مصرف و تراکم کاهش با که شودديده می( 5)
 

 
 .آفتابگردان ها در طبقاثر متقابل تراکم و ریزمغذی بر درصد پوکی دانه -5شکل 

 

ی شيرو رشد صرفيی موادغذا شتریب نور افتيدر جهت در رقابت لیدلبه باال اریبسی هاتراکم در

يی غذامواد جهینت در و شودیمی شيزا فاز وارد آن ازی کمتر بخش و شودیم بوته ارتفاع شيافزا و

 کود مصرفی حت کهی طوربه يابدمی شيافزای پوک درصد و ندارد وجود هادانه شدن پر جهتی کاف

 درياشنا و دیمج. نشد طبقی هادانهی پوک درصد کاهش باعث باال اریبسی هاتراکم در زینی زمغذير

 در دانه تعداد کاهش به تراکم شيافزا اثر در را عملکرد کاهش (2114، باروس و همکاران )(1322)

 گرده نمو مراحل در خصوصبه باالی هاتراکم در اهانیگ نیب رقابت اثر در دانه وزن متوسط و طبق

 درصد کي احتمال سطح در دانه صد وزن بر تراکم اثر .دانستند مرتبط هادانه شدن پر اواخر تای افشان

 به دانه صد وزن حداکثر (.2 جدول) بود داریمعن درصد پنج احتمال سطح در یمغذ زير کاربرد و
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 شيافزا و کاهش با و آمد دستهب کشت فيرد یرو بر متریسانت 91 بوته فاصله در گرم 71/6 زانیم

 (. 6 شکل) داد نشانی کاهش روند آن مقدار متریسانت 91 از هابوته فاصله

 
 .آفتابگردان بوته در ردیف بر وزن صد دانه تراکماثر  -6شکل 

 

 لیدل نيابه ديشا بود، متریسانت 51 و 41 از شیب متریسانت 91 بوته فاصله در دانه صد وزن که نيا

 به توجه با و بود شتریب نیزم سطح از ریتبخ( متریسانت 51 و 41 بوته فاصله)  کم تراکم در که باشد

 کمبود دچار اهانیگ کم، تراکم ماریت در احتماالً بود، کساني یاریآب مقدار و دور مارهایت همه در کهنيا

باروس و همکاران، ) باشند داشته( وزن نظر از) دانه دیتول خود لیپتانس حد در اندنتوانسته و شده آب

 6/1 حدودی زمغذير کود مصرف عدم ماریت به نسبت دانه صد وزنی زمغذير کود مصرف با (.2114

ياری و ) است شده گزارش نیمحقق توسطی مشابه جينتا امر نيا ديیتأ در. کرد دایپ شيافزا گرم

 در هادانه رقابت لیدلبهی زمغذير کود مصرف عدم ماریت در دانه صد وزن بودن کم(. 2115همکاران، 

 مولدی هاسلول تعداد که باشدیم اهیگی ارهیذخ دراتیکربوه کاهش ويی غذا مواد آوردن دستهب

 شيآزما نيا در (.1336و همکاران،  سینق ؛1332هیلتون، ) ابديیم کاهش دانه صد وزن و افتهي کاهش

نتايج تجزيه  (.2 جدول) نداد نشان صددانه وزن بری داریمعن ریتأث تراکم وی زمغذير کود متقابل اثر

( آمده است. تراکم در سطح احتمال يک درصد 2ب در جدول )یترتربوط به عملکرد دانه بهواريانس م

( 7بر اساس شکل ) داری داشت.و ريزمغذی در سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد دانه اثر معنی

طوری که کاهش فاصله بوته روی رديف کشت از تراکم کاشت عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار داد به

کیلوگرم در  511متر افزايش عملکرد دانه را موجب شد و عملکرد دانه از سانتی 21متر به نتیسا 51
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متر روی رديف سانتی 11افزايش يافت ولی کاهش فاصله بوته به در هکتار کیلوگرم  1611به هکتار 

 کاشت عملکرد دانه را کاهش داد. 

 
 .ابگردانآفت بوته در ردیف بر عملکرد دانه تراکماثر  -7 شکل

 

اجرزای  متر در يک گروه آماری قررار دارنرد.سانتی 91و  11طوری که از اين لحاظ فاصله بوته به

عملکرد دانه آفتابگردان شامل سه جزء تعداد طبق در واحد سطح، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانره 

ل عملکرد يعنی تعداد طبق در گردد که افزايش تراکم تا حدی به نفع جزء اوچنین استنباط می باشد.می

مربع و يا کاهش وزن هزار دانه مقداری نیز برر بر جبران کاهش تعداد دانه در مترمربع بوده و عالوهمتر

متر بر روی سانتی 11های بسیار باال )در اين آزمايش فاصله بوته عملکرد دانه افزوده است. لیکن در تراکم

چکتر شدن طبق در اثر افزايش رقابت بررای دريافرت نرور و رديف( افزايش دوران رشد رويشی و کو

مربع رغم افزايش تعداد طبق در مترموادغذايی، کاهش شديد تعداد دانه را به نحوی در پی داشته که علی

های پايین تولید ماده خشک و جذب تشعشع خورشیدی باز عملکرد دانه کاهش يافته است و در تراکم

های پايین است. گزارشات مشابهی در علت کمتر بودن سطح برگ در تراکمکمتر است که اين کاهش به

(. در گیاه آفتابگردان بر خالف گیاهان زراعی که توانايی 1331فريرا و ابرو، اين زمینه بیان شده است )

دن علت تک شاخه بوها ندارد، بهباشد و تراکم بوته اثر چندانی بر روی عملکرد آنتولید پنجه را دارا می

پاشی کود ريزمغذی به کمک محلول شود.به کاهش عملکرد دانه میو عدم پنجه زنی، کاهش تراکم منجر

علت اين افزايش درصد نسبت به عدم مصرف کود ريزمغذی افزايش داشت.  1/11میزان عملکرد دانه به

هن که يک کاتیون بسیار ها و اثر متقابل آن با آتأثیر عنصر کم مصرف روی در پر شدن دانهبه  توانرا می
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صورت خاکی و تأثیر مثبت مصرف کودهای ريزمغذی چه به .مرتبط دانستمهم در کلروفیل برگ است 

( گزارش 1333ها بر عملکرد محصول آفتابگردان توسط سپهر )پاشی بر روی برگصورت محلولچه به

 دار نشدر روی عملکرد دانه معنیدر اين آزمايش اثر متقابل کود ريزمغذی و تراکم کاشت ب گرديده است.

( نترايج 2جدول ) باشد.های هوايی میعملکرد بیولوژيک شامل مجموع وزن خشک اندام .(2جدول )

های هوايی در آفتابگردان تجزيه واريانس اثر تراکم و کود ريزمغذی را بر ماده خشک تجمع يافته در اندام

های هوايی ح احتمال يک درصد بر وزن خشک اندامداری در سطدهد. تراکم کاشت اثر معنینشان می

افزايش بوته در واحد سطح با  داری نشان نداد.گونه تأثیر معنیداشت. ضمن اين که کود ريزمغذی هیچ

ها بر روی رديف کاشت بر عملکرد بیولوژيک مؤثر برود. برا مشراهده مقايسره کمتر کردن فواصل بوته

توان دريافت که وزن خشک تولیدی در واحد سطح با افزايش می( 2های ارائه شده در شکل )میانگین

 تراکم افزايش يافته است.

 
 .آفتابگردان بوته بر عملکرد بیولوژیک تراکماثر  -8شکل 

 

مترری سانتی 11کیلوگرم در واحد سطح در فاصله بوته  4695میزان بیشترين عملکرد بیولوژيک به

درصرد افرزايش نشران داد. وياللوبروس و  35مترر، سرانتی 51دست آمد که به نسبت فاصرله بوتره به

نرام آفترابگردان بره در يرک واريتره زودرس کاشت افزايش تراکم گزارش کردند با( 1334همکارران )

افزايش وزن خشک تولیدی در واحرد سرطح ، 925نام سانگر و يک واريته ديررس به 959ای آربونگ

داری گونه تأثیر معنریصرف کود ريزمغذی و عدم مصرف هیچدر اين بررسی بین تیمار م .مشاهده شد

 دار نشرد. همچنین اثر متقابل ريزمغذی و ترراکم نیرز در ايرن آزمرايش معنری(2جدول ) مشاهده نشد
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دار شرد . در اين بررسی تراکم بر روی شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنری(2جدول )

باشد. با کراهش جزء عملکرد بیولوژيک و عملکرد دانه میشاخص برداشت وابسته به دو  (.2)جدول 

افتره سرهم يمتر ضمن اين که عملکرد بیولوژيک در واحرد سرطح افرزايش سانتی 21ها تا فاصله بوته

مترری سرانتی 21ن ترتیب شاخص برداشت ترا فاصرله ياهافزايش عملکرد دانه آن قابل توجه بوده و ب

ی داشت. لیکن با افزايش بیشتر تراکم و کاهش فاصله بوته به زايشافها بر روی رديف کاشت روند بوته

مترر( سرانتی 11بره  21متر ضمن اين که عملکرد بیولوژيک افزايش محسوسری )از فاصرله سانتی 11

نداشت، عملکرد دانه کاهش چشمگیری داشت و به همین لحراظ کمتررين میرزان شراخص برداشرت 

دلیل افزايش عملکرد بیولوژيرک و عملکررد دانره باشد. بهمیصد در 2/21به میزان اين تیمار مربوط به

متر بوته بر روی رديف از لحاظ آماری در يک گروه قررار سانتی 91و  21طور هم زمان، فاصله بوته به

طرور هرای براالتر بره( افزايش رقابت در ترراکم1331به عقیده زافارونی و اشنايدر ) (.3گرفتند )شکل 

گرذارد و کراهش شراخص برداشرت در ايرن انه بیشتر از عملکرد بیولوژيک اثر مینسبی بر عملکرد د

ها محسوس است. آنان متذکر شدند که با افزايش رشد گیاه و گذر از مراحرل اولیره نمرو میرزان تراکم

هرا ايرن خصوص در زمان پرر شردن دانرهشود و در مراحل پايانی رشد بهها بیشتر میرقابت بین بوته

ين ترتیب عملکرد دانه بیشتر از عملکررد بیولوژيرک تحرت اهرسد و باکثر میزان خود میرقابت به حد

در اين بررسی اثر کود ريزمغذی و همچنین تأثیر متقابرل کرود ريزمغرذی و ترراکم  گیرد.تأثیر قرار می

 (. 2ها نداشت )جدول داری بر درصد روغن دانهتراکم اثر معنیتحقیق در اين  دار نشد.معنی
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باشرد علرت ايرن افرزايش را تراکم بر افزايش درصد روغن دانه میافزايش گزارشاتی که مؤيد اثر 

نرژاد و قلریانرد )مربوط به کاهش وزن صد دانه و نتیجتاً افزايش نسبت مغز به پوسرت دانره برشرمرده

بر عدم (. البته گزارشاتی نیز مبنی1322مجید و اشنايتر،  ؛1331 ،درزافارونی و اشناي(، 2112همکاران )

(. بعضری از 2114سوی و همکراران، گوکها با درصد روغن وجود دارد )رابطه بین وزن و اندازه دانه

(. در 1325نراروال و مالیرک، اند )ها را گزارش نمودهمحققین نیز عدم تأثیر تراکم بر درصد روغن دانه

اثر مصرف کود ريزمغذی بر درصرد  داری روی درصد روغن نداشت.ضر نیز تراکم اثر معنیمطالعه حا

طوری که تیمرار مصررف کرود ريزمغرذی بیشرترين درصرد روغرن (. به2دار بود )جدول روغن معنی

ايرن ( را داشتند. نتايج 62/42ريزمغذی کمترين درصد روغن ) ( و تیمار شاهد يا عدم مصرف33/44)

اثر متقابل ريزمغذی و تراکم  (.1336، و همکاران سینقمحققین مطابقت دارد )ساير یقات با تحقتحقیق 

عملکرد روغرن کره حاصرل دو جرز درصرد روغرن و  دار نگرديد.کاشت بر روی درصد روغن معنی

( و مقايسره 2جردول باشد، در سطح احتمال يک درصد تحت تأثیر تراکم واقع شرد )عملکرد دانه می

 21شان از روند صعودی عملکرد روغن در اثر افزايش تراکم داشت، ولیکن از فاصله بوته ها نمیانگین

 (.11متر عملکرد روغن کاهش يافت )شکل سانتی 11به 

 

 
 .آفتابگردان بوته بر عملکرد روغن تراکماثر  -11 شکل

 

ظ کره ين لحرااهباشرد. برچنانچه ذکر شد عملکرد روغن حاصل درصد روغن در عملکرد دانه می

داری بر درصد روغن نداشت تغییرات عملکرد روغن فقط تحت ترأثیر عملکررد تراکم کاشت اثر معنی

دار شردن هرای عملکررد روغرن کرامال مشرابه رونرد معنریدار شردن میرانگینبوده و روند معنی دانه
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متر برود انتیس 51رو کمترين میزان عملکرد روغن در فاصله بوته های عملکرد دانه بود. از اينمیانگین

متر کره دارای سانتی 21که کمترين عملکرد دانه را نیز داشت و باالترين عملکرد روغن به فاصله بوته 

دار )در اثر کود ريزمغذی بر روی عملکررد روغرن معنری باالترين عملکرد دانه بود، اختصاص داشت.

بر اثر مثبت ريزمغذی عالوه اين که مصرف عناصربا توجه به (.2سطح احتمال پنج درصد( بود )جدول 

 15میرزان حردوداً دار داشته و موجب افزايش عملکرد بهبر درصد روغن، بر عملکرد دانه نیز اثر معنی

میزان قابل توجهی تحت تأثیر مثبت مصرف عناصر ريزمغذی قررار درصد گرديد. لذا عملکرد روغن به

در اين مطالعه اثر متقابل  (.1332هیلتون، ) دارد گرفت. نتايج اين تحقیق با نتايج ساير محققین مطابقت

 . (2)جدول  دار نگرديدريزمغذی و تراکم کاشت برای عملکرد روغن معنی
 

 کلي گيرینتيجه

ی توجه قابل ریتأث آفتابگردانی شيرو اتیخصوص بری زمغذير کاربرد و کاشت تراکمی بررس نيا در

 از و داد کاهش را طبق و ساقه قطر متوسط و شيافزا را اهبوته ارتفاع ،متوسط تراکم شيافزا. داشتند

 قيطر از تراکم شيافزا .داد شيافزا را طبق قطر و ساقه قطر ارتفاع، متوسط ،یزمغذير کاربرد گريد طرف

 شيافزا قيطر ازی زمغذير کود مصرف و طبق در دانه تعداد کاهش و سطح واحد در طبق تعداد شيافزا

ی عبارتبه وی اقتصاد عملکرد نظر نقطه از .بودند مؤثر آفتابگردان اهیگ ملکردع بر طبق در دانه تعداد

 فاصله با هابوته که ديگرد مشاهده سطح، واحد در روغن عملکردی عني شدهی ریگاندازه اریمع نيمهمتر

 رد و داد اختصاص خود به را روغن عملکرد نيشتریبی زمغذير کاربرد همراهبه فيردی رو متریسانت 21

 مورد منطقه به هیشبی مناطق در که کردی ریگجهینت توانیم .داشت تیارجح مارهایت ريسا با سهيمقا

 و روفلوريا رقم آفتابگردان جهت فيردی رو متریسانت 21 بوته فواصل با کاشت تراکم نيبهتر شيآزما

 .باشدیم هیتوص قابل عملکرد نيشتریب حصول جهتی زمغذير کود مصرف
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Abstract 2 

In order to study of the effects of microelements chelate fertilizer (Jadogar) on 
yield and yield components of sunflower (Helianthus annus L.) at different levels 

of plant densities, a field experiment was carried out as factorial based on 

randomized complete block design with 4 replications in Shahrood University of 
Technology. Factors included plant distance on the row in 5 levels (10, 20, 30, 40, 

50 and 60 cm) and microelements chelate fertilizer (Jadogar) at 2 levels (without 

apply of micronutrient and micronutrient apply). The results showed that 

increasing of density increased vegetative growth period. Increasing of plant 
density had positive effect on plant height and negative effect on stem diameter. 

Plant distance on the row (20 cm) increased grain and biological yield. Using 

micronutrient through increasing of seed number in anthodium and increasing 
density through increasing the number of anthodium significantly affected grain 

yield. Using micronutrient resulted improvement of oil percentage and grain yield. 

Plant density had no significant effect on oil percentage. Planting density were 

completely coordinated with grain yield changes so that the major part of the oil 
yield changes can be defined by grain yield. 
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