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 آفتابگردان روغنی دانهمربوط به گیاه   کاربردی جدید مقاالت نتایج

New applied publications about sunflower oil seed crop  

 46-52های آفتابگردان با دارا بودن دانه .دنیاستآفتابگردان گیاهی یک ساله و از نظر رتبه بندی چهارمین دانه روغنی مهم 

ترین منابع تولید روغن از مهم درصد روغن با خصوصیات کیفی باال)مقادیر زیادی اسید چرب غیر اشباع و کلسترول پایین(، یکی

شده در رابطه با مطالعات اخیر انجام برخی از  (. دراین مقاله به بررسی مختصر نتایج2013)چتوکوری، خوراکی در جهان است

 شود.افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی این محصول پرداخته می

 تاثیر به کار بردن خاکپوش زنده)شنبلیه( بر افزایش عملکرد 

استفاده از خاکپوش زنده ها گیرد که یکی از آنهای مختلفی جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعی مورد استفاده قرار میروش

باشد که مزایای اکولوژیکی مختلفی دارد. آنها باعث حفاظت خاک رشد یافته همراه با گیاه زراعی اصلی در مزرعه می شامل گیاه

(، افزایش ماده آلی 2008ها )هوکر ،مواد مغذی به ویژه نیترات (، جذب، بازتولید و توزیع مجدد2011از باد و فرسایش آب )بیتس،

( فراهم نمودن زیستگاهی برای حشرات مفید 2007ها )پاتر و همکاران، آبشویی علفکش(، کاهش 2006خاک ) دینگ و همکاران،

عباسی شوند. ( می2012های هرز و تولید عملکردی باالتر)بالنکوکنکوئی و همکاران،(، از بین بردن علف2004)تیلمن وهمکاران،

بررسی و گزارش کردند که استفاده از شنبلیله به عنوان ( ، اثر خاکپوش زنده را بر عملکرد دانه در آفتابگردان 2019و همکاران)

خاکپوش زنده اثر معنی داری بر صفات قطر طبق، تعداد طبق در بوته، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی داشت. نتایج 

درصد افزایش داد، در 39ر شاهد این تحقیق نشان داد که کشت همزمان شنبلیله با آفتابگردان عملکرد دانه را در مقایسه با تیما

درصدی عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد شد. با  2حالیکه کشت شنبلیله پانزده روز قبل از کشت آفتابگردان باعث کاهش 

شنبلیله به طورکلی کشت همزمان توجه به اثر تاریخ کاشت شنبلیله روی صفات آفتابگردان و پاسخ های متفاوت ارقام مورد مطالعه، 

 با رقم الکومکا بیشترین عملکرد را در شرایط آب و هوایی محل آزمایش به همراه داشت.

 تاثیر خاکورزی  و گیاه پوششی کلزا بر عملکرد آفتابگردان

در سالهای اخیر استفاده از روشهای خاک ورزی حفاظتی در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش خاک ورزی  

م در  برخی از نقاط دنیا منسوخ شده است. نوع سیستم خاک ورزی نه تنها میزان کیفیت خاک و درجه تخریب در اکو مرسو

ای نیز تاثیرگذار کند، بلکه بر نرخ تثبیت کردن نیتروژن در خاک و همچنین تولید گازهای گلخانهسیستمهای طبیعی را تعیین می

ررسی تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی )بدون خاک ورزی، خاک ورزی حداقل (. با هدف ب2014است )ویلکندز و همکاران،

و خاک ورزی مرسوم( در شرایط حضور و عدم حضور گیاه پوششی کلزا بر برخی شاخصهای کیفیت خاک و عملکرد آفتابگردان، 
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کلزا بر برخی  گیاه پوششیو حضور و عدم حضور  ( در منطقه دستجرد همدان اجرا شد2016)همکارانگری و آزمایشی توسط فعله

تنفس میکروبی خاک، کربن  زراعی شامل: فعالیت آنزیم فسفاتاز، فعالیت آنزیم پروتئاز، شاخصهای کیفیت خاک و ویژگیهای

مطالعه در این منطقه  معرفی پایدارترین مدیریت از بین مدیریتهای مورد دانه آفتابگردان  و در نهایت فراهم و عملکرد آلی، فسفر 

این تحقیق عبارت بود از مدیریت تلفیقی کشت گیاه پوششی و خاکورزی  ارزیابی قرار گرفت. فرضیات مورد آزمون در مورد

ورزی حداقل( در مقایسه با مدیریت مرسوم )خاکورزی مرسوم، بدون گیاه پوششی( در یک  -حفاظتی )بدون خاکورزی و خاک

ب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی آزمایش به صورت فاکتوریل و در قال دوره چهار ساله.

شامل کربن آلی، فراهمی فسفر، تنفس میکروبی، فعالیت آنزیم فسفاتاز، فعالیت آنزیم پروتئاز و عملکرد دانه آفتابگردان به طور 

برهمکنش خاک ورزی و گیاه  تند،ورزی و گیاه پوششی قرار گرفدرصد( تحت تأثیر تیمارهای خاک1 داری )در سطح معنی

دار نبود. در های مورد مطالعه معنیدار شد، اما برای دیگر شاخصدرصد معنی1 پوششی برای کربن آلی و آنزیم فسفاتاز در سطح 

به تیمار خاک ورزی مرسوم+بدون  برابرنسبت 5/1و تنفس میکروبی  2 /5کربن آلیتیمار خاک ورزی حداقل+گیاه پوششی میزان 

ها نیز مشاهده شد. بعد ازتیمار خاک ورزی حداقل+گیاه اه پوششی )شاهد( افزایش داشت؛ این  افزایش برای سایر شاخصگی

گیری شد. اعمال پوششی، در تیمار بدون خاکورزی+گیاه پوششی بیشترین مقدار شاخصهای کیفیت خاک و عملکرد دانه اندازه

لزا موجب افزایش ذخایر مواد آلی،فعالیت زیستی خاک و عملکرد دانه تیمارهای خاک ورزی حداقل و کشت گیاه پوششی ک

 آفتابگردان گردید.

 تاثیر زئولیت و نیتروژن بر عملکرد  آفتابگردان در شرایط مختلف آبیاری 

توجه به ضرورت تجدید نظر در استفاده از کودهای شیمیایی، تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه نظیر نیتروژن از منابع آلی مهم  با

است. از طرف دیگر زئولیت به عنوان موادی کامال طبیعی به منظور حفظ مواد غذایی به ویژه نیتروژن موجود در کودهای دامی، 

اشد. با توجه به فراهم بودن منابع خدادای زئولیت در کشور ، استخراج آسان و  قیمت اقتصادی مناسب تواند نقش اساسی داشته بمی

کاهش مصرف تحقیق در رابطه با در راستای ها را در سطوح مختلف کشاورزی گسترش داد. توان به کارگیری زئولیتاین مواد، می

تحقیقاتی  آزمایشـی دو سـاله در مزرعـۀ(، 2017ن جامی و همکاران)رداکودهای شیمیایی و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگ

تصادفی با سه  در قالب طرح بلوک هـای کامـلو اسپلیت فاکتوریل  طرح صورت دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به

با آبیاری پـس  ،ن و شاخص برداشتروغ عملکرد این تحقیق، حداکثر عملکرد دانـه، از . با توجه به نتایج حاصلگردیدتکرار انجام 

مقدار  کاربرد زئولیت عملکرد روغن افزایش یافت و بیشـترین درصد رطوبت حاصل شد. در همۀ تیمارهای کودی بـا 40از تخلیـۀ

هکتار تن زئولیـت در10همراه با ( تن کود مرغی در هکتار 6/14تن کود گوسفندی+ 2/28)  آلیمواد  درصد  100با کاربرد کود  آن

آبیاری پس از  زئولیت در هکتار تحـت رژیـم تن 10همراه با  (گوسفندی رغی و)مهمچنین با بکارگیری کود آلی به دست آمد. 

شـکل چشـمگیری جلـوگیری  بر اینکه از هدرروی نیتروژن موجـود در تـودة کـودی بـه درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده، عالوه40

. بـا توجـه گردیدهای آلی به همراه زئولیت در خاک باعـث بهبـود اکثـرصفات زراعی گیاه آفتـابگردان کود ، اسـتفاده از ایـنشد

 تیمارهـایی ، تمامکشور ایران دچار بحران کمبود آب است بـه کـارآیی مصرف آب محاسبه شده در این آزمایش و به دلیـل اینکـه
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 جتناب کردا کودهـای شـیمیاییمصرف   بوده و حتـی االمکـان بایـد از صـیهکه در آنها کود آلی و زئولیت مصـرف شـده قابـل تو

 دهد. میروغن را افزایش  به ترتیب مقدار پروتئین و  کود شیمایی و ک کود آلی در این آزمایش نشان داده شد که استفاده از  .

 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد با توجه به قدرت ترکیب پذیری در هیبریدهای آفتابگردان 

ها مورد پسند کشاورزان هستند. هیبریدهای آفتابگردان به دلیل عملکرد باال، یکنواختی، کیفیت بهتر و مقاومت در برابر بیماری

های والدینی نیز جهت قابلیت ترکیب پذیری الینباشد. تات میی مهمی در اصالح نباشناسایی والدین برتر برای هیبرید، مرحله

الین نرعقیم  5پنج (، با بررسی2019زهدی اقدم و همکاران )انتخاب بهترین ترکیب هیبریدی باید ارزیابی شود. 

صفات و چهار الین رستورر به عنوان تستر، قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و اثرات ژنی برخی   (CMS)سیتوپالسمی

تستر  نشان داد که صفات ارتفاع بوته ، × زراعی و فیزیولوژکی آفتابگردان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجزیه واریانس الین 

عملکرد دانه  ، b، کلروفیلaقطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، محتوای پرولین، کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز، کلروفیل 

دار بودن این صفات نشان دهنده قابلیت ترکیب پذیری دار بودند. معنیخشکی معنیتنش  غن در هر دو شرایط نرمال و و میزان رو

نشان داد که هیبریدها  پ تحقیقنین نتایج این مچباشد. همخصوصی هیبرید برای آنها بوده و در نتیجه بیانگر اثرات غالب ژنها می

قدرت  ( نیز به نتایج مشابهی با این تحقیق دست یافته بودند.2019) تان و کایا  .نشان دادنددر برخی از صفات اثرات فوق غالبیت 

هیبریدهای مورد بررسی در این آزمایش در هر دو شرایط نرمال ها نشان دهنده اثرات افزایشی ژنهاست. ترکیب پذیری عمومی الین

در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی به عنوان بهترین  RGHK50× AGHK44و تنش خشکی عملکرد قابل قبولی داشتند و هیبرید 

هیبرید در تمام صفات در شرایط مربوط به این تحقیق معرفی شد. با توجه به نتایج حاصل،شناسایی اینبرد الینهای مناسب و به 

ات فیزیولوژیکی کارگیری قدرت ترکیب پذیری عمومی در تهیه هیبریدهای مناسب در افزایش عملکرد و اجزای آن و بهبود صف

 آفتابگردان اهمیت بسیاری دارد.
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