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   قدمه م 
 Helianthus جنس  به  متعلق   گونه  ر یز   19  و   گونه  52  حدود .  است  قا یشمال آفر   بومو   Helianthus بگردان متعلق به جنسا تفآ

ا  دارد.    n = 2x = 342  ، یدیپلوئ ی د  یهاگونه  یکیسومات  کروموزوم   تعداد .  دارند   ساله  چند   و   کسالهی  ی رشد  عادت  ها گونه   نیوجود 

پلوئ اپلوئ  مانند   یدیاست. هرچند سطح  و هگزاپلوئ n = 4x = 682)  د یتیر نn = 6x = 102 2)  د ی(   مختلف  یهاگونه   ی   ب   در   ی   ( 

Helianthus     دانه    ت ی پوسته بذر احاطه شده است. اهم  لهیوساست به  واقیع  وهیم  کیدانه آفتابگردان که  است.    شدهمشاهده

 ،یاهیتغذ  تیفیمسئله از نظر ک  نی. اگردد بر م   شود که از دانه استخراج م  آن به عنوان روغن خورایک  عایل  تیفیبه ک  آفتابگردان

 . د ی  گحاصله به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار م  کنجاله  ،تخراج روغناس   است و به عالوه بعد از   تیطعم و مزه آن حائز اهم 

. آفتابگردان با  د ینمامدت آن را فراهم م   طوالن    ی که امکان نگهدار   باشد م   ک ینولئی ل  د یاز اس  یی   ناچ  ر یمقاد  ی روغن آفتابگردان دارا

ا   ی   آن ب   د یی  یروغن در انواع ه  ان ی   . مد ی  ورداستفاده قرار گرت م و ذ  ا ی در تناوب با سو   تواند سازگار است و م   ط یمختلف مح   طیشر

   . باشد درصد م  52-48

منا در  شمایل آفتابگردان  د  ال معمو   طق  م   م یبه صورت  دارا  کشت  و  روغن    ی گردد  آج  مصارف  ه   ل یو  و  ارقام    ی دهایی  یاست. 

البته کاف    یمتعدد  و خارج    داخل  دارد که  ارقام    الزمحداکیر دقت    ست یبا  ورزان م کشالذا    ستند ی ن   در کشور وجود  انتخاب  در  را 

باشند.   داشته  نظر  مورد  منطقه  نسن    د یجد  یدهایی  یه  معموال مطلوبیر حسب  مقاومت  به  توجه  برج   با  به  ب  که  و    زا یمار ی عوامل 

ارقام داخل   ط یمح   یهاتنش به  د   ال با  یک یژنتو خلوص    کسانی  ی و مرحله رشد  دارند. جوانه زن    ی برتر   دارند نسبت    ی ا یمزا   گر یاز 

که    ی. از بذور ند ی نما  ی عنوان بذر خوددار   از مرصف محصول سال قبل به  ستیبا  باشد. کشاورزان م   نسبت به ارقام م   دها یی  یه

  که بسیر کشت آماده و رطوبت کاف    . در صورنر ند یهستند، استفاده نما   ربطی ذ  یبرچسب سازمان ها   ا یمهر    یآنها دارا  یپاکت محتو 

از طرف  اشته  دا  ر  نام  باشد و  انتظار جوانه زن    باشد م   باال بذور    هیقوه  برا  توان  آفتابگردان قدرت   آن مزرعه داشت.   ی مطلوب را 

ا  خود تحمل خون    یها  شهیتوسعه ر   لیخود دارد. آفتابگردان به دل  طیبا مح   ی ادی ز   یسازگار  دارد. در انتخاب   خشیک  طینسبت به شر

دق و زمان  آفکاش   یبرا  ق یمنطقه  و داشیر  حداکیر محصول مت  تام  ستیبا  تابگردان  ن  اه،یگ  ینور   از ی ن  ی   به    ی برا  از ی حرارت مورد 

مطلوب،   جوانه زن    ی گراد برا  درجه ساننر   10تا    8  ی االبلند، حرارت ب  آفتان    ی رطوبت، خاک و باد توجه داشت. روزها  ،جوانه زن  

و بعد    به مرحله گلدیه  کیرطوبت در دو تا سه هفته نزد   ی   تام   ،حله گلدیهمر   گراد با   درجه ساننر   40حدود    یعدم انطباق حرارت ها

  کشاورزان است که   یگرم از موارد  ا ی د یشد یبادها  ی  مناسب و عدم کاشت در مناطق تحت تاث زهکش یدارا  یاز آن، کشت در خاکها

   ست یبا  م
 

فرنیک نخود  از  بعد  آفتابگردان  از کاشت  باشند.  داشته  توجه  آن  و  ندر چغ  ،به  ها  ی   پره  ن  یزم  ب یسقند    ی گردد. شخم 

نرم    سطیح تسط کبهاره،  و  توز   حیردن  پت   هیپا  ی کودها  عی    خاک،  و  حدود  )فسفر  و  ن   ازته  کود   سوم  کیاس    حسب   اهی گ  از یمورد 

 هیآن با خاک از جمله اقدامات اول  عی    ش   الطشده و اخت  هیقبل از کاشت به نسبت توص  ی( مرصف علفکش هاخاکشناس   شاتیآزما

م  ه یته  ی برا مناسب  سازمانها  الزمباشد.    بسیر  به  مراجعه  با  فصل کشت  هر  وع  شر در  در   ی است کشاورزان  و    افت یمربوطه 

  . ند ی خود را کسب نما از ی مورد ن اطالعات آموزسر  ی بروشورها
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 داشت و برداشت آفتابگردان کاشت،  

 

 

 

 

 اشت، داشت و  برداشت آفتابگردان ک 

Helianthus annuus L. 

  ب کشت: ناطق مناس و م ارقام  
)معتدل شد(،   3497 رسیکی آرماو 
)معتدل گرم شمال(، پروگرس   ا یزار 

، آذرگل   )معتدل گرم شمال(، مسیر
ستار،  ل)گرم و مرطوب  معتدل(، آ
  )معتدل و شفق )شد معتدل(، فرخ 

شد، گرم و خشک(، برزگر )کشت  
اول در مناطق شد و گرم و مرطوب 

مناطق معتدل(،   و کشت دوم در 
و  )معتدل و شد، گرم  اسمق

  د ی خشک، گرم و مرطوب(، گلش
)شد و معتدل شد(   سی)شد(، گلد

  کاشت   یبرا  مناسب   ارقام از 
 . هستند 

فواصل   و  بذر  مشخصات 
  خاک   بافت  به  بسته  کاشت: 
  ساننر   6  تا   3  از   کاشت  عمق
توان  که م   بوده  متفاوت   میر 

  معمویل   یبذرکارها  لهی به وس
.  کرد   کشت  کی پنومات  و 

خفاصل کشت  ه    75طوط 
دوم  میر    ساننر  در کشت  و 
فاصله    ،میر   ساننر   60-50

در    20-30  فی رد  یبوته رو 
آن   در    30-40و    کشت 
 باشد. م  میکشت د

  خ ی    تار   نیبهیر   : کاشت   خ ی     تار 
ت که درجه  اس   کاشت زمان  

به   هوا  درجه    8-10حرارت 
رس  ساننر    ده ی گراد 
تاخکشت  .باشد   سبب   ی  با 

  زمان   شدن   مصادف
  شد   یا هو   با   برداشت
  بذر   انی   م  . شود   م  منطقه
رد  الزم کشت  با    ف  یدر 

و در    لوگرمی ک  5  -15دستگاه  
دستپاش     15-20کاشت 

 . است   هکتار  در  لوگرمی ک

ساز    ی آور جمع   : ی   زم   ی آماده 
  شخم   ، قبل  محصول  ی ا یبقا
  در   و   ی   سنگ  سکید  ق،ی عم

  عمود   سکید  دو   امکان   صورت
روتهم  بر  ماله کشر   واتور ی ،    و 

  کاشت   ق مع  کنواخنر ی)جهت  
از  کنواختی   یار ی آب  و   بذر   )

مهمیر    آماده   مراحل  نی جمله 
 . است  آفتابگردان ی   زم یساز 

ده  مرحله آما 
و    ی ساز 

 کاشت  

پوگ  آفتابگردان:   علل  عدم   در 
دل  حی تلق زنبور   ل ی به  وجود  عدم 

افشان   )گرده  زنبورها   عسل  توسط 
مستق  ن  نها  عملکرد   بر   یمی اثر 

زمدارد رطوبت  و  آب    ، ی   (، کمبود 
 در   خاک  رطوبت  تی ظرف  هشاک

 مناسب   هی ته  عدم  دادن،  گل  موقع
ل   و   ی   زم  تراکم   هرز،  یعلفها   کنیر
ل  عدم  و   باال   ها ی  مار ی ب  و   آفات  کنیر
 مزارع  در 

بوته حائز    یپا  دیهو خاک  واتور ی کولت   : و کوددیه   خاک دیه 
علف   را یز باشد  م   متی اه ل  بر کنیر سبب    یهاعالوه  هرز 

شکن   خاک   سله  اساس  م ها  بوته  ی پا  دیهو  بر  شود. 
ازت )در دو مرحله قبل از    لوگرم ی ک  60-120خاک    ش یآزما

   6-8کاشت و   
 

 د ی اکس  لوگرمی ک  60-120(، واتوری با کولت   برگ
اس  شن    یهاخاک  در   و   فسفر  حدود    یدی و    50-100به 
آفتابگردان، گاست   از ی ن  می پتاس  د ی اکس برا   ایهی .    ی مناسب 

زرایع گ  تناوب  بقوالت  اهانی با    ونجه، یبدر،  )ش  خانواده 
( و غالت )گندم، جو و چاودار( است.  نخود  و   ا یسو   ا،ی لوب

س  علت  که    ی بعد   ی هامتفاوت، کشت   ی اشه یر   ستمیبه 
 باشند. م  دارا  را  یبهیر  هستند،عملکرد  افشان  شه یر  یدارا 

در    رطوبت کاف    ی   تام  رطوبت: 
نها ا  ی  تاث    ن  عملکرد    ن  بس 

تا    ، سه هفته قبل از گلدیهدارد 
هفت  بسه  گلدیه ه  از    عد 
آن    نی حساسیر  کم  به     زمان 
تواند کامال  م   نآ کمبود    بوده و  

باشد  زا  آفتابگردان    .  خسارت 
 . دارد  از ی ن ی ار ی آب مرتبه  7-6

مرحله  
 داشت  

روغن  آوردن  دست  به  جهت 
با آفتابگردان    ی هاطبق   د یمناسب 
رس  طول   در   چون  باشند   دهی کامال 

ها، طبق   دنی رس  آخر   هفته  دو 
ماد خمقدار  ممکن ه  دانه  در  شک 

افزا  100تا    50ست  ا  ش یدرصد 
 و   هی   . برداشت به دو روش مکاند ابی

ارقام م   انجام  دسنر  شود. برداشت 
با کمبا  هد   کرن  اضافه  و   نی پاکوتاه 

شود. م   انجام   برداشت   مخصوص 
 زش یجهت سهولت در برداشت و ر 

م برگ علف ها  از  کش  توان 
 گراماکسون استفاده کرد. 

 ی رس
 

  خارج   از   ال معمو   دگ
وع   طبق   سمت   به   و   شده   شر
.  کند   م  دا ی پ  ادامه  مرکز 

  محصول   برداشت   در   ی  تاخ
  خسارت   و   زشیر   سبب
شود.  م   پرندگان   توسط 

انبار   مناسب جهت  رطوبت 
نبا  بذر    8-9از    د یکردن 

 . باشد  شیر یدرصد ب

رطوبت   برداشت،  زمان  در 
حدود   در    40-50دانه 
خشک    نی درصد است بنابرا

رسا و  دانه    ندن کردن 
به   الزم   8-9رطوبت    درصد 
غ در    صورت   نی ا  ی  است 

 ی پوس چار د
 

 شود. م  دگ

و   زودرس  به    ررس ید  ا یبسته 
رشدی بودن مراحل   ،  

ماه زمان    5تا    3به    آفتابگردان
  زمان    برداشت.  دارد   اجی احت 

م پشت    انجام  که  شود 
تغطبق زرد  به  سی    از    یی  ها 
  ی اقهوه   به   ل یما   و   دهد   رنگ
  حد   به   که آن  از   قبل   د یبا  . شوند 
شده  طبق   کاف   خشک  ها 

 . د ی  صورت گبرداشت  باشند 

مرحله  
 برداشت 



 های روغنی کشت دانه ات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه مرکز تحقیق ویژه نامه آفتابگردان

 

 5   
 

ایط شوری آب آبیاری    مقایسه عملکرد و خصوصیات زرایع ارقام جدید آفتابگردان در شر
  اصفهان  ن تااس  مانند   مناطفر   در   کشت  جهت  باشند،  م   متحملی  شور   به  نسبت  که  اهانیگ  از   ارقام  ا ی  و   اهان ی گ  معرف    ا صالح و یا

 نیا  در .  است  برخوردار ی  ا  ژه یو   تی اهم   از   باشند   م  مواجه  خاک  و   آبی  شور   مشکل   با   مدت  طوالن  ی  ها  خشکسایل  لیدل  به  که

 Sirena   ،SHF81-90،Arm-MOK،33هايسان  ، فرخ  آذرگل،ی   ها  نام   به   آفتابگردان   بخش   د یام  و   تجارنر   د یی  یه  و   رقم   هفده  راستا 

ا،   13-85 ،  CMS19*R-1031  ،CMS1221/1*R-14  ،CMS522/2*R-1031،  CMS1052/1*R-14  ،CMS51*R-864، سانی 

  ، کشاورزی کبوتر آباد اصفهان، در    قاتتحقی  ستگاه، در ای 1390و فوريت، درسال    1  -جامعه شماره   S1-Re-Es-85-19ركورد، مسیر

  کشت و مورد مقای 
مورد استفاده در طول دوره رشد به    ی ار آب آبی  اتقرار گرفتند. خصوصی   سهقالب طرح بلوک هاي کامل تصادف 

ای   ننشان داد که ای  جبود. نتای   کح جدول شماره یشر   مذکور از نظر طول مراحل نمو گلدیه و رسی  طارقام در شر
 

قطر   ارتفاع بوته،  ،دگ

  وزن   اما .  رند اد  ر دا  معن    اختالف  گر یکدی  با   دانه  عملکرد   و   دانه  هزار   وزن  ، ساقه و طبق، وزن خشک قسمت های مختلف اندام هوان  

ا ی دهای ی  یه.  نداشتند ی  دار   معن    اختالف  گر ی کدی  با   آنها   ت برداش  شاخص  و   شهیر   خشک  رقم  و   روز   85  و   84  با  بیترت   به  فرخ و   سانی 

یپ یژنوت  نیتر ررس ید   و   نیتر زودرس  ب یترت   به  روز   109  با   رکورد  بی  نهای مورد مطالعه بودند. کمیر ای  ن یشیر و    ط عملکرد دانه را در شر

ترتیر ابیآ به  شور،  آب  با  شماره    ب ی  تولی  کیجامعه  و    لوگرمکی  2345/ 8  د با  هکتار  تولی  CMS1221/1*R-14در    3364/ 9  د با 

،  Arm-MOK 13-85   ،CMS522/2*R-1031نا،، سی  SHF81-90،   33ساندر هکتار داشتند. های  لوگرمکی -S1-Re ، رکورد، مسیر

Es-85-19   از نظر عملکرد دانه با   ت و فوریCMS1221/1*R-14 حاصل شده م    جد. با توجه به نتایتفاوت معن  دار آماری نداشتن

ای  تهای مورد بررس قابلی  پی از ژنوتیار ی نمود که بسی گی    جهتوان نتی ی  تی با آب شور با هدایار آبی  طکشت در شر   7حدود   یکالکیر

 استفاده نمود.   های برتر ذکر شده پم توان از ژنوتی  طایشر  نبر میر را دارند و جهت به دست آوردن عملکرد باالتر در ای  منسدس زی

 مورد استفاده در طول دوره رشد   ی ار ی آب آب   ات ی خصوص  -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6EC * 10 µS/cm 6400  یکیالکیر  تیهدا

 pH 7 تهی دیاس

2-کربنات  
3CO 

meq/l 

0 

 3HCO 8- کربناتیب

 Cl   6/32-  د یکلر 

2-سولفات 
4SO 3/25 

 S.Anions   66ها  ونی مجموع آن

 Ca میکلس

meq/l 

85 /34   
 Mg میی   من

 Na 32+ میسد

 S.Cations 8/66ها  ونی مجموع کات
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وژن ی ن   مختلف   ی ها فرم   و   کشت   خ ی     اثر تار  آفتابگردان   در   عملکرد   ی اجزا   و   عملکرد   رشد،   بر   یر  

ده  یسازگار   با   یی  گرمسمه ین  و   یی  گرمس  مناطق   از   که  بوده  روغن    دانه  اهانی گ  نیتر مهم  از   یکیآفتابگردان     باال   خشیک  به  تحمل  و   گسیر

ا  با   راحنر به  تواند م   اهیگ  نیا  اما   هستند،  تر مناسب   محصول  نی ا   یبرا  باال   رطوبت  با   یها  خاک  اگرچه.  است  گرفته  منشاء  ط یشر

   عملکرد   لیپتانس   آفتابگردان  در .  کند   دا یپ  یسازگار   خاک  مختلف
 
  محصول   نمو   و   رشد   در   یمهم  شنق  ی مغذ  مواد   و   است  محدود   غالبا

وژنی ن  مختلف،  یمغذ  مواد   ی   ب  از .  است  آفتابگردان  در   دانه  عملکرد   بر   مؤثر   یفاکتورها  نیتر مهم  از   یکی  یمغذ  مواد   تیر یدم.  دارند   یر

  محصول   رد عملک  و   شر ی زا  ،شر یرو   رشد   شیافزا  به  منجر   و   کند م   تیتقو   را   یکیمتابول  یندهایفرآ   که  است  ی مغذ  مواد   نیتر مهم  از   یکی

و ین  که  جا آن   از .  شود م . کنند   افتیدر   خاک  از   توجه   قابل  مقدار   به  را   آن  د یبا  اهانیگ  نیبنابرا  است،  یمغذ  ماده  نیمحدودتر   ژنیر

وژن ین   مختلف  عوامل  به  بسته  عملکرد،  یاجزا   و   عملکرد   رشد،   نظر   از   آفتابگردان  از   یور بهره .  شود م  جذب  اهان ی گ  توسط  راحنر به   یر

وژنی ن  هیتغذ  کاشت،  خی    تار   مانند   زرایع  یهاروش  از   برج  .  است  اوتمتف  ار ی بس  باران  عی    توز   و   دما   لهمج  ز ا  ،طیمح  ها گونه  کاشت  و   یر

   آفتابگردان.  باشند م  مهم  عوامل  نیا  یجمله  از   افتهی   بهبود   یدهایی  یه  و 
 
ا  در   نهیبه  کاشت  دوره  از   پس  غالبا   مختلف   مناطق   و   طیشر

ا  نیا   در   عملکرد   بهبود   یبرا  لیلد  ی   هم  به  شود،م   کاشته    لیدلبه.  است  از ین  پرورش  د یجد  فرمول  به  طیشر
 

 و   بهار   لیاوا  شمازدگ

ا   داشته   کوتاه   رشد   فصل  با   مناطفر   در   بذر   تیفیک  و   عملکرد   یی   تع  در   مهیم  نقش  تواند م   کاشت  خی    تار   تابستان،  اواخر   خنک  طیشر

 . باشد 

رشد و عملکرد    در را    ی ادیاختالفات ز   تواند م   رشد کنند،   کیهمان منطقه اکولوژ   ر د   ه اداستف  مورد ارقام    که   صورنر   در کاشت    خی    تار 

و دهد   نشان   ن  نها آفتابگردان  ارقام  آنجا که  از   ی. 
 

  ت ی فیک  و   عملکرد   نظر   از   نیبنابرا  دارند،  را   خود   عملکرد   لیپتانس  و   ز ی متما  یهاژگ

وژن ی ن  کود   مناسب  فرم   یی   تع.  دارد   قرار   رقم  انتخاب  ی  تأث  تحت  ده گسیر   طور به  آفتابگردان  د یتول .  دارند   یدار معن    یهاتفاوت   مورد   یر

  ی ها روش   ی  تأث  یی   تع  هدف  با   مطالعه  نیا.  است  مهم  آفتابگردان  یور   بهره  شیافزا  منظور به   آن  طی مح  عملکرد   شیآزما  و   استفاده

وژنی ن  کود   مختلف  منابع  و   کاشت  خی    تار   اثرات  ان  یارز   با   و   کوتاه  رشد   فصل  کی  ط  آفتابگردان  د یتول  در   مناسب  تیر یمد ات ی )ن  یر  یر

(3NO  اوره  ،)2)2CO (NHو آمون اجزا4NH)  وم ی (  دانه و  بر عملکرد  آفتابگردان روغن    ی(  ا  عملکرد دو رقم  از    نیانجام شد. هدف 

: ررسیو د   نا ی  سس:  )زودر   دو رقم آفتابگردان روغن    زرایع   اتیکاشت و فرم کود ازت بر عملکرد و خصوص  خی    اثر تار   مطالعه بررس 

تا  (  نیفرورد )  لیاز اواخر آور روزه    10کاشت در فواصل حدود    خی    بود. سه تار   2015و    2013در سال    ه،یارزروم ترک  تکنوسول( در 

از سه کود   یی   ( تع2015  م  18و     8،    لیآور   28و    2013  م  12و     م  2  ل،یآور   22)  (بهشتی)ارد  م  ماه  اواسط  و   لیاوا شد. 

وژنین اتی ن  وم، یآمون   فات: سولیر ماه    8تا    لیآور   28مطالعه نشان داد که بذور آفتابگردان از    ن یا  جی اوره استفاده شد. نتا  و   ومیآمون   یر

وژنی با اشکال مناسب کود ن  کوددیه  عمل   ت یحاض  اهم   ج یدارند. نتا  یباالتر   ی بازده عملکرد  م بذر و عملکرد روغن در    ل یدر تشک  یر

کاشت و فرم کود    خی    سه تار   یکرد. اختالف عملکرد برا  شنهاد یپ   توانآن م   یازهای ن  ی   تأم  یره را برام او فر   و   داده  نشانآفتابگردان را  

وژنین تغ  یی  گاندازه   یر به  اول مربوط  در درجه  نتا  اتیی  شد که  به  توجه  با  بود.  دانه  و وزن هزار  ارقام    نیا  جیدر قطر هد  مطالعه، 

با داشیر  ب  ید و و لکر عم  نیشیر ی آفتابگردان زودرس 
 

ا  ی برا  توانند م   زرایع  یهاژگ   ن یمشابه منطقه مورد مطالعه در ا  یکی اکولوژ   طیشر

ارتفاع ز   کیدر    ق،یتحق تأ  یار یشوند. بس   هیمنطقه توص  اد یفصل رشد کوتاه و  منابع  کرده   د ییاز مطالعات  از  اثر استفاده  اند که در 

وژن، ین به    یشیر یقرار گرفته است. آفتابگردان پاسخ ب  ی  ت تأثتح  قابل توجه   طور آفتابگردان به    زرایع   اتیعملکرد و خصوص  ان ی   م  یر

ن  انی   م وژن ی باالتر  ا  فرمبه صورت    یر وجود  با  داشت.    هنگام   دانه  عملکرد   و   دانه   هزار   وزن  هد،  قطر   بوته،  ارتفاع  شیافزا  ن، یاوره 

اتین  از  استفاده  . است شده  گزارش  ی   ن  ومی آمون یر
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  های خویشاوند اصالح آفتابگردان با استفاده از منابع ژنتییک و گونه 
 

 

 

 

 

 Helianthus جنس   به  متعلق   گونه  ر یز   19  و   گونه  52  حدود .  است  قا یشمال آفر   بوم و   Helianthus آفتابگردان متعلق به جنس

ا  دارد.    n = 2x = 342  ، یدیپلوئ ی د  یهاگونه  یکیاتسوم  زوم کرومو   تعداد .  دارند   ساله  چند   و   کسالهی  ی رشد  عادت  ها گونه   نیوجود 

پلوئ سطح  هرچند  اپلوئ  مانند   یدی است.  هگزاپلوئ n = 4x = 682)  د یتیر و  نn = 6x = 102 2)  د ی(    ی هاگونه  ی   ب   در   ی   ( 

تمام   Helianthusمختلف معمول  بطور  است.  شده  دبه  ها کسالهیانواع    مشاهده  چندساله  یدیپلوئ یصورت  بهو  صورت ها 

بر CWR)  زرایع   و   وحشر   یهاگونه   ی شاوندیخو   انی   م.  دارند   وجود   یدی وئپلپل  م(  مرتبط    ی ها  گونه  با   ون یداس یی  یه  ان ی   اساس 

  است، در حایل  H. winteriiو  H. annuus دو گونه     از و وحشر  زرایع یهاآفتابگردان شامل گونه  ه یپالسم اول. ژرم شود مشخص م 

ثانو که ژرم  از  شود را شامل م   H. deserticolaو    H. anomalus   ،H. paradoxus   ،H. petiolarisانند  م   ن  هاگونه   هیپالسم   .

  H. divericatusو    hirsutus  H.  ،H. tuberosus به  توانمتفاوت م  یک یتولوژ ی و س  یکیژنت   ز یتما  یبا درجه باال   گر ید  یهاپالسمژرم 

 ی هااستفاده از گونه  ان ی   م  است. بطور کل   ان  یقابل دست  یکیو مورفولوژ   یکیژ و لو ت یس  ،مولکویل  ق یها از طر گونه   ی   ب   ز ی اشاره کرد. تما

برنامه   وحشر  پلوئ   به عوامل مختلف    اصالج  یهادر  تول  یعادت رشد  ،یدیاز جمله سطح     مثل   د یو موانع 
 

 یهادارد. گونه  بستیک

دامنه در  ز   متنویع  یهاآفتابگردان  دشت   ها ستگاه یاز  بمانند  م   نمیک  یهاباتالق  و   ها ابان ی ها،  نتکنند رشد  در  ا  جه ی.  متنوع   طیبا شر

متنوع در نظر    به اهداف اصالج   ان  ی دست  ی برا  د یجد  یهاپناهگاه آلل  توانند م   وحشر   یهادارند. لذا گونه   ی سازگار   ط یمح  ست یز 

( شوند  ز Kantar et al., 2015گرفته   هیته  ی برا  اصالج   ی برنامه  ر د  د شاونیخو   یهاگونه   از   استفاده   بر   مبن    یادی(. گزارشات 

)  یهاآلل است  شده  ثبت  حال،  (Seiler, 2007مختلف  ب   اصالح  ی برا  توانند م  کهی در  برابر  در  متنوع   ،یمار یمقاومت  منابع 

ا  ،توپالسیمیس هاتحمل  ،  کسایلخش  طیتحمل شر تنش  شور  یبه  و  بهره   یگرما  اند ی  قرار گ  یبردار مورد  بر  عالوه  ها گونه  نیا  ن،ی. 

  صنعت   ی اقتصاد  ی ایمزا   که  شود زده م   ی   استفاده شوند. تخم  ی   ن  محصوالت صنعنر   ر یچرب و سا  ی دهای اصالح اس  یبرا  انند و تم

(.  Seiler and Marek, 2011)  باشد   دالر   ارد ی لیم  کی  از   شیب   اهیگ  نیا  وحشر   شاوند یخو   از   استفاده  نسن    سهم  لیدل  به  آفتابگردان

اقتص با  صفت    نیتر مهم عقآفتا در    ی ادارزش  نر  تول1PET)  توپالسیمیس  یم یبگردان،  صنعت  توسط  است که  ه   د ی(    د یی  یبذر 

از گونه  است.    یبردار بهره   H. petiolaris  وحشر   آفتابگردان  داز  شده  مهم  ب  یهاژن   گر،ی صفات  و  ات  به حسر  ها یمار ی مقاومت 

 وجود   لیدل به  آفتابگردان  سالهچند   و   کسالهی   یهاگونه  (.  et alFeng,. 9200)  کنند عملکرد را فراهم م   یدار ی و پا  شیهستند که افزا

 تالفر   قابل  متقابل   طور   به  زرایع   آفتابگردان  با   کسالهی   وحشر   یهاگونه  حال،   نیا  با .  کنند نیم   دا ی پ  تالفر   راحنر   به  مختلف،  یهاژنوم 

  چند   ن یوالد  د یی  یه  از   زنده  اهچهیگ  نرد آو   دست  به  یبرا  ی   جن  نجات  و   شگایه یآزما  یبارور   مانند   ن  هاک یتکن  اوقات  گایه  و   هستند 

گران  رو کمیر توسط اصالح   نیهستند از ا  ها ی مار یمستعد ابتال به ب   ،د یپلوئی د  کسالهی  یهاگونه .  است  گرفته  قرار   استفاده  مورد   ساله

قرار م  استفاده    چند   یهاگونه   گر،ید   طرف  از .  د شون  استفاده  زندهی  غ  یهاتنش   با   ی سازگار   ی برا  توانند م   حال،  نی ا  با .  ند ی  گمورد 
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صفات H. maximiliani   ،H. giganteus   ،Liu et al., 2010)  ی مار ی ب  به   مقاومت   یهاژن   ورود   ی برا  وحشر   ساله و   )

. د نی  گمورد استفاده قرار م   زرایع آفتابگردان  ( در برنامه اصالجH. Salicifolius   ،Jovanka 2004)   روغن   انی   م  مانند   یک یمورفولوژ 

اب توانا  نیا  برا  فیضع  یاگونه  ی   ب  تالفر   ن  حال،  و  تکن   دها یی  یه  ان  ی باز   یبوده    وحشر   شاوندانیاست. خو   از ی ن  ی   نجات جن  کیبه 

ب     ،داخل   دکیمهم آفتابگردان از جمله زنگ، سف  یهای مار یآفتابگردان به عنوان منابع مقاومت در برابر 
 

  ، یپودر   دکیسف  ،پژمردگ

 
 

پژمردگ ساقه،   یپوس  ا،ین روت اسکل  شانکر 
 

س  ،زغایل  دگ جال  اه یساق  گل  هرز  علف  اصالج   ی   و  برنامه  در  ده  استفاده    بطورگسیر

که مقاومت در برابر  دارند در حایل   مختلف زنگ مقاومت  ی در برابر همه نژادها  کسالهی  وحشر   یهاگونه (.  Seiler, 2010)اندشده 

  اه یساق س  یمار یمقاومت در برابر ب   ی وجود دارد. برا  H. debilisو    H. argophyllusفقط در دو گونه    یپودر   دکیسف یهمه نژادها

 یو پوس
 

   ی   جالهرز گلکه مقاومت به علف   دارد، در حایل  یادی ز   تیاهم   H. tuberosusگونه  ،  زغایل  دگ
 
چند ساله   یهادر گونه  ضفا

ارز  به گل   ی پالسم هامقاومت ژرم   ان  ی مشاهده شده است.  گونه چندساله   32ساله و    کی  ت گونههف  در   ی   جالمختلف آفتابگردان 

ده   یکیمنابع ژنت  تنوع   نیاشده است که    د ییآفتابگردان تا  ن قرار  حگرااصال   ار یاخت  در   را   د یجد  ی نژادها   برابر   در   مقاومت   ی برا  یاگسیر

به ست که  ه اشد  جاد یا  خاص  یهاپ ی، فنوت H. argophyllus(. در گونه  Petcu et al., 2011, Seiler et al., 2014دهد )م

اکند کمک م  کسایلآن در زمان خش  یسازگار  بوده و در ه  نیگونه بهیر   نی.  مورد    یاگونه  ی   ب   ونی داسی ی  یمنبع ژن مقاومت به تنش 

م  قرار  همچند ی  گاستفاده  ژنت  H. paradoxusاز گونه    ی   .  منبع  عنوان  شور   یکیبه  به  )  یمقاومت  است  شده   Skoricاستفاده 

2009 .) 

 بع من 

Rauf, S. 2019. Breeding Strategies for Sunflower (Helianthus annuus L.) Genetic Improvement. In Advances in Plant Breeding 
Strategies: Industrial and Food Crops (pp. 637-673). Springer, Cham. 
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 ( 1) ن آفتابگردا   در   ها ت ی محدود   و   ها ت فرص :  دار ی پا   د ی جهت تول   اصالح محصوالت روغن  
 

 

 

بوده و    ق یعم  یهاشه یر   ی دارا  اهیگ  نیباال است چرا که ا  یبا سازگار   از محصوالت زرایع  یکی(  .Helianthus annuus L)  آفتابگردان

ا  کند م  یی  خاک جلوگ  شیاز فرسا با   مقاومت خون    طیمح  یهاتنش  گر ی و د  خشیک  طیو در شر ا  ز ا ین  حال،نیادارد.  ارقام    جاد یبه 

ا  ی سازگار   تی قابل  شی به آب و کود کمیر با بهبود و افزا  یازمندی آفتابگردان با ن  د یدج به عملکرد    دنی مختلف و رس  طیمح  طیدر شر

دارد.    دار ی پا با    کی  Helianthusوجود  بزرگ  بنابرا  51جنس  است  ژن   یبرا  خون    نهیزم   نیگونه  از گونه   یهاانتقال    ی هاارزشمند 

بر  وجود دارد. عالوه  زرایع   یهاو برداشت آسان به گونه   شیر ی تعداد بذر ب  ، یمار ی مقاومت در برابر ب  لی قب   از   صفات مطلوب  با   وحشر 

  ، ان  ی( و توایل Genotyping)  ن  یساختار ژنوت  یی   مانند تع  ،ی  اخ  یهادر سال   د یجد  مولکویل  یهاکیتکن   ک،یکالس  اصالج  یهاروش

از    یکی   Helianthus. خانواده  د ی  گمورد استفاده قرار م  صفات مهم زرایع ر  د  لیدخ  یهامحل ژن  یی   ژنوم آفتابگردان و تع   ی  تفس

 بلندتر از ژنوم انسان است.  کیم  د،ینوکلئوت  ارد ی لیم 3/ 5بوده و ژنوم آن با طول   ی   زم یرو  ایه یگ  یهاخانواده  نیبزرگیر 

 آفتابگردان   دار ی پا   د ی تول   ی برا   اصالج   ی ها فرصت 

برای    . باشد   داشته  وجود   مناسب  یکیژنت  منابع  و   کاف    یکیژنت  تنوع  که  است  الزم  نباتات،  اصالح  در   نظر   مورد   اهداف  به  ان  یدست  یبرا

 . شود م  استفاده آفتابگردان  وحشر  و   زرایع  گونه  دو   هر  یکیژنت  منابع  از  معمول  طور  به اهداف اصالج

 موجود   یک ی منابع ژنت 

  یک یکرده و تنوع ژنت  ی   گران تأماصالح  ی آفتابگردان را برا  پالسیمع ژرم نابهان وجود دارد که ممهم آفتابگردان در ج  ون ی کلکس  نیچند

به موفق  یبرا  کاف   برنامه   تی کمک  فراهم م   اصالج  یهادر  بزرگیر کنند را  ژنوت   ونیکلکس  نی.  از لحاظ  در جهان    ی هاپ یآفتابگردان 

تحق  زرایع مؤسسه  سنت All-Russian Research Institute of Plant Industry, N.I. Vavilov (VIR)  قانر یدر  زبورگ ،  پیر

   مل   ایهیپالسم گژرم   معرف    ستگاهی( در اUSDA)   متحده  االتیا  یکشاورز   وزارت  در   بزرگ  مجموعه  ی   دوم .  شود م   ی نگهدار (  هی)روس

 Ames, IAمهم   نیتر بوده، که شامل بزرگ است. همچن  Helianthusاز جنس    وحشر   ونیکلکس نیتر و   ی هاعهمجمو   ی   در جهان 

توجیه وحشر   یهااز گونه  قابل  ا   آفتابگردان  آفتابگردان  تحقيقات  واحد  ضبستان  USDA, Fargo, NDمتحده    االتیدر  در  ؛ 

دارو  زرایع   ن  مؤسسه گياهان  مل  ,Novi Sad(IFVC)  و  مؤسسه  فرانسه  در   Institut National de la  یکشاورز   قاتیتحق  ؛ 

Recherche Agronomique (INRA), Montpelierآرژانت در  اسپانINRA, Pergamino  ی   ؛  در  در   INTA, Cordoba ا ی؛  ؛ 

 ,در ضبستان  مهم ضف نظر از ارقام زرایع   یهاون ی از کلکس  برج    نیبر ا. عالوهشوند م   ینگهدار   VIR, St. Petersburg  هیروس

Novi Sad  IFVCاوکرا روسYurijev  ،Kharkovنی؛  رومان  VNIIMK  ،Krasnodar  هی؛  بلغارستان   Fundulea؛  ، Dobroudja؛ 

General Toshevo    .دارند اوجود  علت   توپالسیمیس  یمیعق  نر   براساس  هیروس  در   شده  معرف    یدهایی  یه  و   ها تهی وار   جاد یبه 

(CMS)  وجود، باتوجه   ن ی. با اافتی   شیافزا  به شعت   ستمی دوم قرن ب  مهی شده در ن  معرف    یهاعملکرد آفتابگردان   یو اجزا  ماس و ی ب

نتااس  به و  ده  فعال  منف    ج یتفاده گسیر ژنت   یهات یحاصل  تنوع  زرایع   یکیانسان،  ارقام  بخش  دو  هر  به طور    وحشر   یهاو گونه  در 

ساافتیکاهش    همزمان جاده .  سدها،  ساز  و  راهخت  تأسها،  مسکون    ،صنعنر   ساتیآهن،  زم  مناطق  ش  زرع،   یهای   و گسیر قابل 

از    یاد یگران تعداد ز چراکه اغلب اصالح   ، شده است  Helianthus  وحشر   یهاگونه   یکیژنت  شیموجب فرسا  کا،یدر شمال آمر   ژهیو به
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  ی   از ب  یی  گدورگ  ند ی فرآ  ط  ها پ یژنوت  برج    ی   . همچنکنند را حذف ممورد نظر را ندارند    زمان ارزش زرایع  کیکه در    ها پ ی ژنوت

  جاد یکه منجر به ا   دارد   زرایع   اهانیگ  یکیژنت  تنوع  کاهش  به  لیتما  تک محصویل  های  در کشت  زرایع  اتیطور معمول عمل . بهروند م

ا  فیضع  یسازگار   ،منطقه  کی   در   شده،  یآور جمع (  دهایی  یه  ها،نیال )ارقام،    یهاپ یژنوتخواهد شد. اغلب    یکیژنت   شیفرسا  ط یبا شر

.  شود م   و فشار انتخان    یک یش ژنتبه رانجر  من  شدهی  و تکث  یآور جمع  یهاتنوع نمونه   ب، یترتنیادارند. به  شیمورد آزما  منطقه  محل 

افزا  ضمنگران  اصالح   نیبنابرا در جهت  نگهدار به   ، آفتابگردان  ف  یو ک  عملکرد کیم  شیتالش  در حفاظت،  بهبود    ی طور همزمان  و 

 . بردارند   گام  ی   نمحصول    نیا یکیمنابع ژنت

 ه ی  غ   و   عموم   ی ها ن ی ال   ، محل   ت ی جمع   ، بوم   ی نژادها 

ا  و   خاک  با   خون    به  و   هستند   ی ادی ز   یکیژنت  تنوع  ی دارا  ،محل   تیع مج  و   بوم   ی انژاده  عوامل  ر یسا  ی   ن  و   محل   ن  هوا  و   آب  طیشر

ا  خصوص ارقام ب  هستند،  مطلوب  یهاژن   از   یار ی بس  منبع  ها آن .  دارند   ی سازگار   طیمح   شیر یب   یسازگار   ط یمح   طیکه نسبت به شر

 توسعه    که    ن  هاپ یژنوت ز  ا  دارند. برج    مقاومت  خاص   یهایمار یبه ب داشته و  
ً
با ارزش    های  پالسمبه عنوان ژرم   توانرا م   ند افتی قبال

د یمنبع چند ا   CM 303مرکب   تهیعنوان مثال، وار استفاده کرد. به  اصالج   یهادر برنامه  هیاول    HA-89 شناخته شده، ازجمله  نیال   نی 

همچن جمع   اصالج  یهانیال   ی   است.  برنام  یهات یو  از  از    گوتی هموز   یهانیال جمله  از    ،اصالج  یاههحاصل  آمده  دست  به 

  یهابرنامه   یبرا  مفیدی   منابع   کیژنترانس   یهان یو ال   یوتکنولوژ ی ب  د یجد   یهابا روش  ا ی  یادرون گونه   یی  گدورگ  ،ن  القا  یهاجهش

ده طبه  USDA  هستند. برنامه اصالجآفتابگردان    اصالج د ی از ا  یار یبسو    عموم  یهانیال   یبرا  یاور گسیر  ی هانی)مانند ال   ها نیال   نی 

صفات   کننده یی   تع   یهاژن  ی که حاو   RHA 427و    HA-89  ،HA-821  ،HA-446  ،RHA 274و نگهدارنده( مانند    CMSرستورر،  

 ها نی ال   نی. اباشد م شناخته شده است، استوار م مه  یهای مار ی از ب  باال و مقاومت در برابر برج    کی داولئی اس  انی   مختلف از جمله م

 یتقر 
 
 . ند ی  گم  قرار استفاده  مورد  هیاول امروز به عنوان تسیر و مواد اصالجبه آفتابگردان تا   اصالج یهادر تمام برنامه   با

 

 ( 2)   آفتابگردان در    ها ت ی ها و محدود : فرصت دار ی پا   د ی جهت تول   اصالح محصوالت روغن  
 ( OPافشان ) ادگرده رقام آز ا 

بوده که گایه   یهاژن   ج  بر   یدارا  OP  یهانیال  تول  اوقاتمطلوب  در  از طر   د ی در حل مشکالت خاص  بس  ق یآفتابگردان    ار یاصالح 

ل صفانر   ن  هااز ژن مناسن   منبع   ها ن یال   نی. اباشند م   د یمف را    ها  یمار یباال و مقاومت در برابر ب  ت یفیک   و مانند عملکرد    هستند که کنیر

 Saratov  شگایهی آزما  ستگاهیتوسط محققان در ا  1915مقاوم بودند، در سال    ی   جالابر گلدر بر   که،  OPارقام    ی   دارند. اول  ار ی در اخت

  ی   (. ب Gorbachenko et al, 2011)  افتند یتوسعه   یانتخاب فرد یهاروش  ق یاز طر  هیاول اصالج یهابرنامه  سابق ط یدر شورو 

توسط    Fuksinka 10و    Saratovsky 169, 206, 1915, 420  ،Kruglik A-41  ،Zelenka 76، ارقام  1925تا    1918  یهاسال 

ده شدند و به  جاد یا  کنندگان روس اصالح  Saratovskyتوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. به عنوان مثال رقم    یاطور گسیر

ب  کیسال در    نیچند  یبرا  169 با  )  ونی لیم  1از    شیپالت  د (Skoric, 2012هکتار مورد کشت قرار گرفت  ارقام    یهال ر سا.  بعد 

Zhdanovsky 6432,  8281, 6393, 8884, 8885    وStepnyak  سابق کشت شدند )  یدر شورو   یع یطور وسبهSkoric et al, 

آفتابگردان استفاده    دکنندگانیلتو   لهیتوسعه داده شدند و در حال حاض  در شاش جهان بوس   OPارقام    جی    ها بتدر سال   (. ط2010

 (. Fick and Miller, 1997; Fernandez et al., 2009; Skoric , 2012; Kaya et al., 2012)  شوند م

 ( )مصنویع   ک ی ت ی ارقام سنت 
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  ن  هاتی جمع  صورت  به  ارقام   ن یا.  شوند م   ینقاط مختلف جهان نگهدار   که در مراکز اصالج  هستند   ن  هامجموعه   ک یارقام سنتت

  و   شده،  انتخاب  تسیر   کی  با   تالفر   ط  ها،آن   برتر   یر یپذب ی ترک  ن  توانا   یبرا  اهانی گ  ز ا  یتعداد  ی   ب  تالفر   ق یطر   از   که  شوند م   فی تعر 

د یا  جاد یا  در   هیاول  پالسمژرم   عنوان  به  توانند م   بهبود   ن  هات یجمع   ارقام  نیا  جاد یا  ی برا  ی   همچن.  شوند   استفاده  د یجد  یهان یال   نی 

  افشان  گرده   آزاد   با   شده   حفظ  کیتیسنت   یهاتهی وار   ی سودمند.  ند ی  گم   قرار   اده استف  مورد   ن  یژنوت  یادوره   انتخاب  از   استفاده   با   افتهی

د ی ا جاد یاو   ,.Fick and Miller, 1997; Fernandez et al) است د یی  یه باتیترک از  حاصل باال  ی ر یپذب یترک ن  توانا  با  های  نیال  نی 

2009; Skoric, 2012; Kaya et al., 2012). 

   Helianthus  از جنس   وحشر   ی ها گونه 

ات، تحمل به تنش  ها ی مار ی مقاومت در برابر ب  ی برا  ن  هاژن   یآفتابگردان دارا  وحشر   یهااز گونه   ی ادیتعداد ز    سنر یز   ی  غ  یهاو حسر

از   Rfو   CMS  یهاکشف ژن   یبرا  تی ها با موفقد. آنو روغن هستن ی   باال پروتئ  تیفیکش و کعلف  ،یشما، شور   ،سایلمانند خشک 

  که   یطور به  یکیتنوع ژنت  شیافزا  یها براکنندگان از آن اصالح   ن،یمورد استفاده قرار گرفتند. عالوه بر ا   یاگونه   ی   ب  یی  گدورگ   ق یطر 

وز  اثر   (.  Skoric, 2012; Kaya et al., 2012) کنند م  استفاده  شود،  ظاهر  باالتر  درجه  در   دانه  عملکرد  در   سیهیر

 جنش   ی   و ب   ی ا گونه ی   ب منابع  

ور   یابزارها  از   یکی  یاگونه  ی   ب  یی  گدورگ ده یکیژنت  تنوع  به  ان  ی دست  جهت  آفتابگردان  اصالح   یبرا  یض   حال،  نیا  با .  است  گسیر

  به   آفتابگردان   زرایع   ارقام   به  وحشر   یهاپالسمژرم   از   د یجد  یهاژن  معرف    و   دور   شاوندان یخو   ی   ب  یی  گدورگ  جهت   یادیز   موانع 

ناسازگار 2x, 4x, 6x)   ی دیی پلو   مختلف   سطوح   علت و  دارد. جنس    یکی ژنت  ی(  پا  Helianthusوجود  تعداد کروموزوم    n = 17  ه یبا 

اپلوئ2n=2x= 34)  د یپلوئید   یهاگونه   یدارا گونه    14  ی جنس دارا  نی. ا باشد ( م 2n=6x=102)   د یو هگزاپلوئ  (2n=4x= 68)  د ی(، تیر

اپلوئ 3  د،یپلوئ ی د  25ل شامگونه چند ساله که   38هستند، و    د یپلوئیها دکه همه آن   سالهکی   ی دی پلوئ  پل گونه    3و    د یهگزاپلوئ   7  د، یتیر

  و   روغن  انی   م  ،سنر یز ی  غ  یهاتنش  برابر   در   مقاومت  مانند   صفانر   با   د یمف  یهاژن  از   یار ی بس  یکه دارا  یاگونه  ی   ب   یدهایی  یاست. ه

 ;Vear, 2011; Škoric´, 2012شدند )  جاد یا  ق یطر   نیگرده از ا  یو بارور   CMSاز    یدی منابع جد  ی   همچن  و   باال   ی   پروتئ  تیفیک

Seiler, 2012; Kaya, 2014ه موانع    جنش  ی   ب   ی دهایی  ی(.  علت  تعداد کیمآزاد   تالفر   در به  به    ون یداس ی ی  یه.  شدند   جاد یا   ، 

تالفر   گلدیه   مانند   صفانر   د یجد   یهاژن   ورود   با   آفتابگردان   ژن   خزانه  یساز غن    ی برا  ی   آمت یموفق از   × Helianthus  زودهنگام 

Verbesina ال ال V. encellioidesبا    HA-89  نی؛  و  والد  HA-89و    Peredovik  یهانی؛  عنوان   Tithoniaبا    یمادر   نیبه 

rotundifolia ا ینیو اسکلروت س یمقاوم به کپک، فوموپس جنش  ی   ب  یهادی ی  یه د یتول ی برا ( صورت گرفته استKaya, 2014 .) 

 ( 3)   درآفتابگردان   ها ت ی محدود   و   ها فرصت :  دار ی پا   د ی جهت تول   اصالح محصوالت روغن  

ا د یدر تول آلده ی ا اهی گ  جاد یا ( پ یوتی دیخاص )ا ط یآفتابگردان متناسب با شر  

  یهاژن   از   استفاده  ژهیو به  است؛  آمده  دست  به  آفتابگردان  اصالح  نهیدر شاش جهان در زم  یهتوج  قابل  جی نتا  ،ی  اخ  یهار دهه د

ش   مولکویل  سطح   در   یک یژنت  اتیی  تغ  شناخت   با   که  نرداآفتابگ  اصالح   در   مارکر    پیوت ید یا  ک ی  جاد یا   یبرا.  است  افته ی   گسیر

(Ideotypeاز ه با آفتابگردان، اصالح   د یی  ی( مطلوب  ژنتدا  د ی کنندگان  از  و   کینش کامل  با  و  باشند  داشته   یو اصالح 
 

 اصل  یهاژگ

پاسخ گ   طیمح و  ا  اهیهدف  به شر ب آشن  کنون    طیآفتابگردان  دا  )اشند.  ا1968ونالد  الگو   فیتعر   ی   را چن  پی وتیدی (،    یکرده است: 

ا  یکیولوژ یب است که درصورت   ایه یگ   یالگو   گر ی . به عبارت دد یرفتار نما   ا یعمل    ن  یبشیقابل پ   فر یطر خاص به  طیمح  طیکه در شر
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  حد   تا   تواند م   کیومیر ی ب  ک یژنت  یساز اده ی. پباشد   ار برخورد  ن  باال  عملکرد   از   ت یکم   ا ی  ت یفیاز نظر ک  رود عنوان رقم، انتظار م به   معرف  

 با   حاض    درحال.  کند   عی    تس   آفتابگردان،  ملکرد ع  بهبود   جهت  مؤثر   اصالج   یراهکارها  ارائه  با   را   د یی  یه  انواع  توسعه  شعت  یادیز 

 جمله   از   صفانر   بهبود   یبرا  د انو تم  پیوتی دی ا  است،  آمده  دست  به  عملکرد   بهبود   نهیدر زم  توجیه  قابل  جینتا   اصالج  یهابرنامه 

  کنندگان اصالح.  شود   تهگرف  بکار   روغن  باتیترک   یی  تغ  و   روغن  تیفیک   بهبود   ،سنر یز ی  غ  و   سنر یز   یهاتنش   برابر   در   مقاومت  شیافزا

 یو   به  د یبا
 

  از   یاد ی ز   تعداد   بهبود   یجا  به   هستند،  آفتابگردان   عملکرد   ت یتثب  و   بهبود   ی برا  یسودمندتر   کرد یرو   که  ،اصل   یهاژگ

ا بوده  پالسم موجود در خزانه ژن آشنبا ژرم   د یکنندگان بااصالح   ن،یبرا عالوه.  باشند   داشته  تمرکز   ،اصالج  دوره   ک ی  در  ژن  ا ی  و   صفات

 به  د ی ، با ی   همچن .  باشند م   گذار ی  ها تاثآن  اصالج  یهامطلوب از برنامه  د یی  یه  کی جاد یا  یها برابتوانند درک کنند که کدام ژن  د یو با

او برگ   شه یرشد ر   ان ی   و م  اه یتراکم مطلوب گ  جاد یتوجه داشته باشند و بر ا  اهان یگ  یکیولوژ ی ی   سخ فپا مختلف    ط یمح   ط یها تحت شر

 یو   نی تر تمرکز کنند. عملکرد دانه مهم
 

وز   . کنندگان آفتابگرداناصالح   یبرا  ژگ آفتابگردان براساس استفاده از    یهادی ی  یدر ه  سیاثر هیر

براCMSمانند    د نی  یا  یهانیال  و رستورر  نگهدارنده     نیا  که باالست،  عملکرد   با   یهاد ی ی  یآوردن هدست  به  ی، 
 
  از   استفاده  با   عمدتا

وز   را یز   د،ی آم   دست  به  منفرد   یهاکراس    لحاظ   از   ها د یی  یه.  ابد یم  کاهش  شیر ی ب  ا ی  طرفه  دو   یهاکراس   از   استفاده  با   اغلب  سیهیر

  زرایع   منطقه  هر   با   سازگار   شدت  به  که  شود   جاد یا  ن  هاد یی  یه  که  است  الزم  نیبنابرا  هستند   متنوع  ی اهت یجمع  از   محدودتر   یکیژنت

از    مقاومت در برابر برج    د یروغن در دانه، با  یباال  ان ی   بر عملکرد دانه باال و م عالوه  آفتابگردان  یدهای ی  ی(. هSkoric, 2012)  باشند 

ا یکیوتاپ یدی آفتابگردان ا اهانیگ  جاد یا   یداشته باشند. برا ی   جال  گل  تحمل باال به ی   مهم و همچن یهای مار یب زراعت در مناطق   ط یبا شر

  م یتا بتواند عملکرد مستق  شود به کار گرفته م  کنون    پیاست که در ژنوت  ن  هانشان دادن ژن   یبرا  د،ی ی  یمدل ه  کیبه    از ی مختلف، ن

ا روغن در واحد سطح،   و   دانهباال  بر عملکرد    کرد عالوه   ان یب  Skoric   (2012)سازد.    نهی را به  طیمح  ط یبذر، عملکرد روغن و شر

 یو 
 

(، وزن  1500-2000هکتار(، تعداد دانه در بوته )بوته در      55000-75000در واحد سطح )هکتار( )  اهی از جمله تعداد گ  ن  هاژگ

از   شیب ،نوع روغن    یبرا  Lh-1 لوگرمیک  55-50)1  یر یل(، وزن هکتو ل ی نوع آج یگرم برا  120-150 ،نوع روغن    یگرم برا  80هزار دانه )

روغن   انی   (، مل ینوع آج  یدرصد برا  35  ر یو ز   روغن    یدرصد برا  25درصد پوسته کم )کمیر از  ،    (ل ینوع آج  یبرا  hL-1  لوگرمیک  90

خاص   طی ابگردان در محب آفتو طلم   د یی  یه  د یتول  یبرا  د ی( بال ینوع آج  یدرصد برا   35کمیر از    ،نوع روغن    یدرصد برا  50-55دانه )

قرار گ و د ی  مدنظر  اصل   ادآور ی  ی   همچن   ی.  روغن    یهاپ یژنوت   ی برا  شد که هدف  ب  د یتول  ، آفتابگردان  دانه    3000از    شیعملکرد 

از    لآده ی مدل ا  ک ی  جاد یا  ی برا  حال،نی. باا باشد در هکتار م   لوگرمیک  4000  یباال  ل یآج  یهاپ ی ژنوت  یدر هکتار است و برا  لوگرمیک

باان، اصالح آفتابگرد  د یی  یه  یاز و   د یکنندگان 
 

بالقوه رشد،   ها د ی ی  یتوسعه ه  یبرا  طی مح  اصل   یهاژگ ازجمله نوع خاک، طول دوره 

   عی    و توز   انی   م  ،حداقل و حداکیر درجه حرارت )روزانه، ماهانه(  ی   انگیم
 

طور  به   ن،یبراداشته باشند. عالوه  در طول سال آگایه  بارندگ

 کامل داشته باشند.   آن آگایه  یو عوامل محدودکننده ط یآفتابگردان در مح زرایع نهی به  تیر یاز مد د یاخاص، ب

 منابع: 
1. Donald, C. M. 1968. The breeding of crop ideotypes. Euphytica 17: 385-403. 
2. Gupta, S.K. (Ed.). 2015. Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production: Opportunities and Constraints. 

Academic Press. 55-88.  

 
: وزن  هک -1 ای بیشیر باشد کیفیت دانه آن  دانه م باشد. هر چه هکتولییر غله  د لییر از وزن ص که بیان کننده  و به ویژه غالت    انهحجیم دتولییر

 است. باالتر  
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 مدرن                           ی وتکنولوژ ی با استفاده از ب   آفتابگردان   یک ی د ژنت بهبو 
 

  و   ی   پروتئ  % 20    ی حاو آفتابگردان    یها. دانهشود است که در سطح جهان کشت م   محصوالت روغن    نیتر از مهم   یکیآفتابگردان  

ژنت   جهت  قانر یو تحق  روش علیم  نیچندکنون    تا .  د شناب م  چرن  50% ب  بذور   یکیبهبود  از  استفاده  با  مدرن    ی وتکنولوژ ی آفتابگردان 

است.    جاد یا پروتوپالست   د یپالسم  انتقال شده  ذره   ،آفتابگردان  یهابه  با    یابمباران  کشت  آن  دنبال  به  و  جوانه  محور 

Agrobacterium tumefaciens،  فتی . ضف نظر از پبوده است  اهی گ  نیا   یکیته جهت بهبود ژنتبه کارف   ی از جمله راهکارها   یهاسر

 یاز و   برج    یکی به منظور ارتقاء ژنتانجام شده  
 

 ی  اخ  ، یعملکرد  یهاژگ
 
  از   برج    ا

  و   داگوسنر .  است  شده   انجام   آفتابگردان   در   روغن   بهبود   جهت  ها تالش

از   یهاژن   (2008)  همکاران   Hydroxymethylglutaryl-CoA( و  Crtl)  دسیر

(Hmgr-CoA)     آفتابگردان به  افزا   کردند که  منتقلرا    ی  چشمگ  شیمنجر به 

سو شد روغن    تیفیک از  ترار   اهانیگ  گر ید  ی.  به    ختهیآفتابگردان  مقاوم 

Verticillium dahliae   وSclerotinia sclerotiorum   ضد   یهارود ژنبا و

  ناز یتی ک  کی،  Nicotiana tabacumگلوکاناز( از    کی) gln2 از جمله    ،قارج  

(ch5B  از  )Phaseolus vulgaris  ،ی   اسموت   ژن  کی  (ap24  از  )

N.tabacum    مهارکننده   ی   پروتئ   بوزومی ر   ی برا  ژن   کیو  (rip ا   نه یدر زم  گزارشانر   قانر یاز منابع تحق  در برج    ی   . همچنشدند   جاد ی( 

دل  کیداستئار یاسو    کیدپالمتی اسکاهش سطح   آن   لیبه  افزانقش  در  ول    شیها  ا  خونسطح کلسیر شده    قلن    یمار یب   جاد یو  ارائه 

اسکور  )   کیاست.  همکاران  جهش 2008و    مانند   جهشر   ن  ا یمی ش  مواد   و   کسی ا  اشعه  گاما،  اشعه  با   بذر   مار ی ت  از   ناسر   یها( 

،  C 18: 2  ،C 18: 1  از   ن  باال  سطوح   با   آفتابگردان  یهاپ یژنوت   د یتول  ی ( را براDMS)  سولفاتل یمتی( و د EMS)  سولفانات متان لیات

C 18: 0  ،C 16: 1  وC 16: کردند.   جاد یا 

 نبع: م 

Villanueva-Mejia, D, and Alvarez, J. C. 2017. Genetic Improvement of Oilseed Crops Using Modern Biotechnology. 
In Advances in Seed Biology. InTech. 
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 روغن  آفتابگردان بوط به گیاه دانه  نتایج مقاالت جدید کاربردی  مر 
،  یبند  رتبه  نظر   از   و   ساله  کی  ایهیفتابگردان گآ روغن  دانه های  بی    در    ی هادانه   .است یدن  مهم  روغن    محصول  ی   چهارم  تولید 

ول پا   ی  چرب غ  د یاس   یاد یز   ر ی )مقاد  باال   ف  ی ک   اتیدرصد روغن با خصوص  46-52آفتابگردان با دارا بودن   از   یکی(،  یی   اشباع و کلسیر

 ی  مطالعات اخاز    برج   ج ینتا  مخترص   بررس   به  مقاله  نیدرا(.  2013،ی)چتوکور   است  جهان  در   خورایک  روغن  د یتول  منابع  نیتر همم

 . شود م  پرداخته محصول نیا ف  ی ک  و  کیم  صفات بهبود   و  عملکرد  شیافزا با  رابطه در  شده   انجام

   عملکرد   ش ی فزا بر ا   ( له ی شنبل پوش زنده) خاک   بردن   کار   به   ی  تاث 

  اه یپوش زنده شامل گها استفاده از خاک از آن  یکیکه   د ی  گمورد استفاده قرار م  زرایع اهان یعملکرد گ  شیجهت افزا مختلف   یهاروش

  ش یها باعث حفاظت خاک از باد و فرساآن .  دارد   مختلف    یکیاکولوژ   یا یباشد که مزام  مزرعه  در   اصل   زرایع  اهیگ   با   همراه  افتهی  رشد 

اتین  ژهیبه و   ی مواد مغذ  مجدد   عی    توز   و   د یبازتول  جذب،(،  2011تس،ی)ب  آب و   نگی خاک ) د  ماده آیل  شی(، افزا2008)هوکر ،  ها یر

آب 2006همکاران، کاهش  همکاران،  علفکش   ن  شو(،  و  )پاتر  ز 2007ها  نمودن  فراهم  مف  یبرا  ستگایه ی(  ات   لمن ی)ت  د یحسر

ب2004وهمکاران، از  علف   ی   (،  تول  یهابردن  و  همکاران،  باالتر)بالنکوکنکون    یعملکرد  د یهرز  م 2012و  و   عباس .  شوند ( 

ه به عنوان خاکپوش  لیو گزارش کردند که استفاده از شنبل  ( ، اثر خاکپوش زنده را بر عملکرد دانه در آفتابگردان بررس 2019همکاران) 

 ق یتحق  نیا  ج یداشت. نتا  یکیولوژ ید دانه و عملکرد ببوته، عملکر   بر صفات قطر طبق، تعداد طبق در بوته، ارتفاع  یدار زنده اثر معن  

کشت    کهیداد، در حال  شیدرصد افزا39شاهد    مار یبا ت   سهیبا آفتابگردان عملکرد دانه را در مقا  لهینشان داد که کشت همزمان شنبل

  خی    اهد شد. با توجه به اثر تار ش   مار ی با ت  هسیعملکرد دانه در مقا  یدرصد  2پانزده روز قبل از کشت آفتابگردان باعث کاهش    لهیشنبل

با رقم الکومکا    له یکشت همزمان شنبل  متفاوت ارقام مورد مطالعه، به طورکل   ی صفات آفتابگردان و پاسخ ها  ی رو   لهیکاشت شنبل

ا نیشیر یب  همراه داشت. به  شیمحل آزما  ن  آب و هوا طیعملکرد را در شر

 گردان آفتاب   عملکرد   بر   کلزا   پوششر   اه ی و گ    ی ورز خاک   ی  تاث 

مرسوم    یورز قرار گرفته و استفاده از روش خاک مورد توجه    ار یبس  ا یدر دن  حفاظنر   ی خاک ورز   یاستفاده از روشها  ی  اخ  یهادر سال  

نقاط دن  در  برج     ی ها ستمیس  اکو   در   بیتخر   درجه  و   خاک  ت یفیک  انی   م  تنها   نه  یورز   خاک  ستمیس  نوع.  است  شده  منسوخ  ا یاز 

وژنی ن  تی تثب  نرخ   بر   بلکه   کند،م   یی   عت   را   یعیطب   و   لکندز ی)و   است   گذار ی  تاث  ی   ن  یاگلخانه  ی گازها  د یتول  ی   همچن  و   خاک   در   یر

  در (  مرسوم  یورز   خاک  و   حداقل  یورز  خاک  ،یورز   خاک)بدون    یورز  خاک  مختلف  یروشها  ی  تأث  بررس   هدف  با (.  2014همکاران،

ا   و   یگر فعله  توسط  شر ی آزما  آفتابگردان،  عملکرد   و   خاک   تی فیک  یخصهاشا  برج    بر   کلزا   پوششر   اهی گ   حضور   عدم  و   حضور   طیشر

  و   خاک  ت یفیک  ی شاخصها  کلزا بر برج   پوششر   اهی و حضور و عدم حضور گ شد   اجرا   همدان   دستجرد   منطقه  در (  2016) همکاران

دانه   فراهم و عملکرد فسفر    ،یلکربن آ  خاک،  کرون  یتنفس م پروتئاز،  میآنز   تیفعال  فسفاتاز،  میآنز   تی شامل: فعال  زرایع یهایژگیو 

 اتیفرض.  گرفت  قرار   ان  یارز   مورد   منطقه  نیمطالعه در ا مورد   یهاتی ر یمد  ی   ب  از   ت یر ی مد  نیدارتر یپا  معرف   تی آفتابگردان  و در نها

 ی رز و  -خاک   و   یخاکورز )بدون    حفاظنر   یخاکورز   و   پوششر   اه یگ  کشت   فر یتلف  تیر یمد  از   بود   عبارت  ق یتحق  نیا  در  آزمون  مورد 

  و   لیفاکتور   صورت  به  ش یآزما.  ساله  چهار   دوره  کی  در (  پوششر   اهیمرسوم، بدون گ  ی )خاکورز   مرسوم   ت یر یمد  با   سهیحداقل( در مقا

  ، کرون  یفسفر، تنفس م   فراهیم  ،شامل کربن آیل  در سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررس   کامل تصادف    یهابلوک  طرح  قالب   در 

  یمارهای ت  ی  تأث  تحتدرصد(  1   سطح)در    یدار پروتئاز و عملکرد دانه آفتابگردان به طور معن    میآنز   تیلاز، فعافسفات   میآنز   تیفعال

ورز برهم  گرفتند،  قرار   پوششر   اه یو گ   یورز خاک خاک  درصد 1   سطح  در   فسفاتاز   میآنز   و   آیل   کربن   یبرا  پوششر   اه یو گ   ی کنش 
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و    2/  5کربن آیل  انی   م پوششر  اهیحداقل+گ  ی خاک ورز   مار ی نبود. در ت دار لعه معن  مورد مطا  یهاشاخص گر ی د  ی دار شد، اما برامعن  

م ت  1/ 5  کرون  ی تنفس  به    ر یسا  ی برا  ش یافزا   نیا   داشت؛  شی افزا)شاهد(    پوششر   اه یمرسوم+بدون گ   یورز خاک   مار ی برابرنسبت 

نشاخص   مقدار   نیشیر یب  پوششر   اه ی+گیورز خاک   دون ب  مار ی ت  در   ، پوششر   اهی +گحداقل  ی ورز   خاک   مار ی ازت  بعد .  شد   مشاهده   ی   ها 

 شیافزا موجب کلزا   پوششر  اهیگ  کشت  و  حداقل یورز  خاک یمارهای ت  اعمال. شد  یی  گاندازه  دانه عملکرد  و  خاک تیفیک  یشاخصها

 . د یگرد  آفتابگردان  دانه عملکرد  و  خاک  سنر یز  ت یفعال ،آیل  مواد   ر یذخا

وژن ی و ن   ت ی زئول   ی  تاث  ا دان در  بر عملکرد  آفتابگر   یر    ی ار ی مختلف آب   ط ی شر

ورت تجد   با  وژنی ن  ی  نظ اهیگ   از ی مورد ن  ن  مواد غذا   ی   تام   ، ن  ایم یش ینظر در استفاده از کودها  د یتوجه به ض  مهم است.    از منابع آیل   یر

وژنین  ژهیبه و   ن  به منظور حفظ مواد غذا   یع یکامال طب  یبه عنوان مواد  ت یزئول  گر یاز طرف د    واند ت م   ،دام  یموجود در کودها   یر

  ن ی مناسب ا  یاقتصاد  متیدر کشور ، استخراج آسان و  ق   تیزئول  یداشته باشد. با توجه به فراهم بودن منابع خدادا  نقش اساس 

ش داد. در راستاي تحق  یرا در سطوح مختلف کشاورز   ها ت یزئول  یی  به کارگ  توانمواد، م  در رابطه با کاهش مرصف کودهاي    ق ی گسیر

بهبود   ن  ای میش جام  عملکرد   و  آفتابگردان  عملکرد  اجزاء  همکاران)   و  آزما2017و  مزرع   یش ی(،  در  س اله  دانشکدة    قانر یتحق  ۀدو 

. د یبا سه تکرار انجام گرد   ه اي کام ل تصادف  در قالب طرح بلوك و    لی فاکتور   تیمدرس به صورت طرح اسپل  تیکشاورزي دانشگاه ترب

نتا به  ا  ج یبا توجه  از  آباکیر عمحد  ق،یتحق  نیحاصل  با  دان ه، عملکرد روغن و شاخص برداشت،  از تخل  اري یلکرد  درصد   40ۀ یپ س 

ب ا کاربرد زئول  مارهاي ی ت  ۀرطوبت حاصل شد. در هم افزا  ت ی کودي  ب   افت ی   ش یعملکرد روغن  با کاربرد کود    نیش یر یو    100مقدار آن 

با    ی   درهکتار به دست آمد. همچن    تیتن زئول10با  همراه    در هکتار( تن کود مریع   14/ 6+ یتن کود گوسفند  28/ 2)    درصد  مواد آیل 

آیل يی  بکارگ با    )مریع    کود  زئول  10و گوسفندي( همراه  رژ   ت یتن  تح ت  از    اريی آب   میدر هکتار  تخل40پس  قابل    هیدرصد  رطوبت 

وژنی از هدرروي ن  نکهیاستفاده، عالوه بر ا  به    کودهاي آیل   نی تفاده از ا شد، اس  يی  جل وگ  يی  موج ود در ت ودة ک ودي ب ه ش کل چش مگ  یر

زئول اکث رصفات زرایع  ت یهمراه  بهب ود  باع ث    ن یا  در   شده  محاسبه  آب  مرصف  ن  ک ارآ  ب ه  توج ه  ب ا .  د یگرد   آفت ابگردان  اهیگ  در خاك 

  قاب ل  ش ده   ص رفم   ت یئولز   و   آیل   کود   آنها   در   که  ن  ماره ایت  تمام  است،  آب  کمبود   بحران  دچار   ران یا   کشور   نک هیا    لیدل  به   و   شیآزما

  ن  مای ش   کود    از   استفاده  که  شد   داده نشان  شیآزما  نیدر ا  . کرد   اجتناب  ن  ا یمی کوده اي ش مرصف    از   د یبا  االمک ان  یحت   و   بوده   هیتوص 

 . دهد م  شیافزا را   روغن  و  ی   پروتئ  مقدار  ب یترت  به آیل کود   و 

 آفتابگردان   ی دها ی ی  ی ه   در   ی ر ی پذ ب ی عملکرد با توجه به قدرت ترک   ی عملکرد و اجزا   بررس 

.  هستند   کشاورزان   پسند   مورد   ها ی مار ی ب  برابر   در   مقاومت   و   بهیر   تی فیک  ،کنواخنر ی   باال،  عملکرد   ل یدل  به  آفتابگردان   یدهایی  یه

 انتخاب   جهت  ی   ن  ن  یوالد  یهان یال   یر یپذ  ب یترک  ت یقابل.  باشد م  نباتات  اصالح  در   مهیم  یمرحله  د،یی  یه  ی برا  برتر   نیوالد   ن  شناسا

و چهار     (CMS)توپالسیمیس  مینرعق  ن یال   5پنج  بررس   با (،  2019)  همکاران   و   اقدم   ی زهد.  شود   ان  یارز   د یبا   یدی ی  یه  ب یترک  نیبهیر 

، قدرت ترک  نیال  آفتابگردان را مورد    ولوژیکیی   و ف  صفات زرایع  برج    و اثرات ژن    و خصوص  عموم  یر یپذ  بیرستورر به عنوان تسیر

× تسیر  نشان داد که صفات ارتفاع بوته ، قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق،  نیال  انسیوار  هیتجز  جیند. نتا رار داد ق بررس 

ا  دو   هر   در   روغن  انی   عملکرد دانه و م ، bلی، کلروفa  لیکلروف   سموتاز،ی د  د یکاتاالز، سوپراکس  ،ی   پرول  یمحتوا   تنش    و   نرمال  طیشر

  جه ینت  در   و   بوده   آنها   ی برا  د یی  یه  خصوص  یر یپذ   بیترک  تیقابل   دهنده   نشان  صفات  نیا  بودن  دار معن  .  بودند   دار معن    خشیک

   .دادند  نشان   تی غالب  فوق  اثرات  صفات  از   برج   در  دها یی  یه  که  داد  نشان  ق یتحق  ن یا  جینتا  ی   همچن. باشد م   ژنها   غالب   اثرات  انگر یب

و کا  ن2019)  ا یتان  نتا  ی   (  ترک  افتهی دست    ق یقتح  نیا  با   مشابه   ج یبه  قدرت  اثرات ن یال   عموم  ی ر یپذب یبودند.  دهنده  نشان  ها 
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ا  شیآزما  نیدر ا  مورد بررس   یدهای ی  یهاست. هژن   شر یافزا  د یی  ی داشتند و ه  عملکرد قابل قبویل  نرمال و تنش خشیک   طیدر هر دو شر

RGHK50× AGHK44 ا ا د یی  یه  نیبه عنوان بهیر  نرمال و تنش خشیک  طیدر هر دو شر  ق یتحق  نیمربوط به ا  طیدر تمام صفات در شر

نتا   معرف   به  توجه  با  د یا  ن  حاصل،شناسا   ج یشد.  به کارگ  ی نهای ال   نی  و  ترک  یی  مناسب  ته  عموم   یر یپذ   ب یقدرت    ی دهای ی  یه  هیدر 

 دارد.  ی ار یبس تیآفتابگردان اهم  یکی ولوژ ی ی   آن و بهبود صفات ف یعملکرد و اجزا شیمناسب در افزا

 بع: منا 

اجزا  .1398  . ع  ،یباقر   ،. غ   ،یمحمد  ،. ب  ،اسعب .1 دانه،  عملکرد  بر  زنده  خاکپوش  برج    یاثر  و   یو   عملکرد 
 

 ارقام   یکیمورفولوژ   یهاژگ
 . 1398 یی   پا/  3شماره  29جلد  / دار یپا د یو تول یدانش کشاورز  هینسر   (.Helianthus annuus L)آفتابگردان

ثانو . ا   ،، قالوند . ق. م  ،جام .2 ن  تیفیو ک  صفات زرایع  ان  یارز   .1396  . ع  ،دگلیب  ختیصم  ،. م. س  ، ی، مدرس  وژنیدانه آفتابگردان در واکنش به   تیو زئول  یر
 . 1032-1011صفحات  1396زمستان / 4شماره / 19دوره   /  یکشاورز   مجله به زرایع. یار یمختلف آب یهامیتحت رژ 

3. Baets, SDE., Poesen, JJ., Meersmans. JJ., and Serlet. LL. 2011. Cover crops and their erosion-reducing effects  during 
concentrated flow erosion. Catena, 85: 237-244. 

4. Blanco-Canqui. HH., Claassen, MM., and Presley, DR. 2012. Summer cover crops fix nitrogen, increase crop yield, and 
improve soil-crop relationships. Agronomy Journal, 104: 137-147. 

5. Chetukuri, A. 2013. Effect of salt (NaCl) stress on callus growth in sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes. Annals 
of Plant Sciences, 2(9): 358-361. 

6. Ding, GW ., Liuو X., Herbert, SS., Novak, JJ., Amarasiriwardena, DD., and Xing, BS. 2006. Effect of cover crop 
management on soil organic matter. Geoderma, 130: 229-239. 

7. Hooker, KV., Coxon, CE., Hackett, RR., Kirwan, LE., Okeeffe, EE., and Richards, KG. 2008. Evaluation of cover crop and 
reduced cultivation for reducing nitrate leaching in Ireland. Journal of Environmental Quality, 37: 138-145. 

8. Potter, TL., Bosch, DD., Joo, HH., Schaffer, BB., and Muoz-Carpena, RR. 2007. Summer cover crops reduce atrazine 
leaching to shallow groundwater in Southern  Florida. J Environmental Quality, 36: 1301-1309. 

9. Zohdi Moghadam., M. Darvish Kojouri, F., Ghaffari, and Ebrahimi, M. 2019. Genetic analysis of morpho-physiological 
characteristics of sunflower under stress and non-stress drought conditions. Agrivita J Agricultural Science 2019. 
41(3): 461-473.  

10. Tan, A.S., Kaya, Y. 2019. Sunflower (Helianthus annuus L.) genetic resources, production and researches in Turkey. 

OCL, 26, 21.  https://doi.org/10.1051/ocl/20190. 
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 قه آفتابگردان سا   شانکر بیماری  
قارچ گونه   ی مار یب عامل   آفتابگردان،  ساقه  رو   Phomopsis helianthi  شانکر  بر  م   ا یبقا  یاست که  بعد   ماند زنده    ی و کشت 

جوانه مرحله  در  را  م   زن  آفتابگردان  اد ینما آلوده  همچن  ن ی.    م   ی   قارچ 

بذر  بنابراتواند  باشد  ور   نیزاد    ، ضدعفون  کاشت  از   قبلاست که    یض 

 ر انجام شوند.  بذو 

 :  ن  شناسا 

ا   و   فوما   اه ی س  ساق  ی مار یب   عالئم  با   راحنر   به  تواند   م  ی مار ی ب  نیعالئم 

  موارد   نیا  در .  شود   گرفته  اشتباه  توتون  ینوار   روسیو   هیاول  عالئم  بعیص  

 استفاده نمود.   شگایه ی آزما یهاآزمون  برج    از  توان  م

شکل   زخم1مطابق  قارچ    یها،  از  معموال    .Phomopsis spحاصل 

ها معموال  زخم  ن یتر هستند. اه ی  ت  نامنظم  لبه  کیبا    روشن، گایه   یاقهوه 

  ساقه   ی   از پائ  یاامتداد دارند و به صورت لکهبوده و تا مغز ساقه    ق یعم

دلم   مشاهده   طبق   تا  به  است  ممکن  طبق  شدن  پر  زمان  در    ل ی شوند. 

 یخواب  ساقه،  دور   هشد  جاد یا  یهازخم
 

در مزرعه  3ل  ها   )شکبوته   دگ  ،)

 مشاهده شود.  

قارچ    جاد یا  یها، زخم2مطابق شکل   معموال    .Phoma spشده توسط 

شوند. اغلب  م   جاد یساقه ا  یشکل هستند و در گره ها  ی رنگ و سی    اه یس

سطیح زخم  نیا فقط  وارد    ها  خسارت  ساقه  مغز  به  ندرت  به  و  بوده 

ا   کنند. م نزخم  نیمشاهده  در    در   و   ستی ن  عمول م   ساقه  ن  باال   مهی ها 

 
 

 یفوما معموال حالت خواب یهاآلودگ
 

  . شود   نیم ده ید  مزرعه در  دگ

 عفونت:  

  و   شوند   م  پراکنده  باد   توسط  یمار یب  نیقارچ عامل ا  یها )اسپورها( هاگ

  از   قارچ   رشد   ا ب  ساقه  گره  یرو   زخم  صورت  به  دیهگل  لیاوا  ا ی  و   زن    جوانه  مرحله  در   یمار یب  نیا  عالئم.  کنند   م  آلوده  را   ها برگ

گ   تا   20  ی   ب  معتدل  حرارت  درجه.  شود   م  مشاهده   ساقه  سمت  به  دمی 

  عدم   ی   همچن.  باشد   م  مطلوب  یمار یب  نیا   یبرا  گراد   ساننر   درجه  25

  م   کمک  یمار یب د یتشد  به  ،یانداز   هیسا  و  ها   بوته تراکم  لیدل به  هوا   انیجر 

 آ.  د ینما 
 

قارچ   منتقل  ر بذ  ق یطر   از   ا ی  و   ا یبقا  لهیبوس  تواند   م  لودگ گردد. 

  منتقل  بذور   به  آفتابگردان  آلوده  یها  ساقه  یرو   از   تواند   م   ی   فوموپس

  ک یباشند اما بعد از    ی مار ی از ب  ی عار   است   ممکن   ظاهر   در   بذور   ن یا.  شود 

ا ش م  یقارچ رو   ی دهای کنی پ  ،رطوبنر   طیدوره شر و    ابند ی  پوسته بذر گسیر

 
 

 شوند.   م لیکشت تبد  یمزرعه در فصل بعد به منبع آلودگ

1 

 1شکل 

2

  

 2شکل 

3 

 3شکل 
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 عالئم:   

  ساقه   به  برگدم   ر یز   از   رنگ   ه ی  ت  ینوارها  صورت  به  که (،  4)شکل  هستند   ها برگ  مرده   بافت  یهاهیحاش  ،یمار یب  نیا  عالئم   ی   ستنخ

ه  خالدار به ساق  یو ظاهر   ند ی  گشکل م  ساقه  یهاگره   در   یاقهوه  به  لیما  اهیس  تا   روشن  یاقهوه  نامنظم،  یهازخم.  شوند م  منتقل

  ساقه   دور   به  ا ی  و   اهی گ  یباال  در   را   دراز   یاقهوه   نوار   کی  و   وندند یها به هم بپلکه   نیبه شدت آلوده ممکن است ا  یهاته بو . در  دهند م

 یخواب  دچار   ها بوته  است   ممکن  حالت   نیا   در . دهند   ل یتشک
 

  و   بذر  شدن  پر   مرحله  در   است   ممکن آلوده  یهاساقه  ی   همچن.  شوند  دگ

  شده   د یتول  سموم  ی   همچن .  شوند   سر متال   و   ده یخواب   ،طبق   وزن  شیافزا

  ف یضعقارچ ممکن است سبب    نیا  یزایمار یب   یهاگونه  از   بعیص    توسط 

 یرس  اه،یشدن گ 
 

 از موعد و مرگ زودرس آن شوند.   شیپ  دگ

 :  ی مار ی ب   ت ی ر ی مد 

  م   شخم  لهیبوس  محصول   ی ایبقا  دفن  روش،  نیموثرتر :  ا یبقا  تیر یمد.  1

   ن  هوا  و   آب  طیاشر   به  ا یبقا  هیتجز   انی   م  اما   باشد،
 

  در .  دارد   بستیک

 دهد.   رخ م یتر و بهیر عی    ش   هیگرم و مرطوب، تجز   یهاخاک

ا. تناوب زرایع2 ب  یای تواند در بقا  قارچ م  نی:  از پنج سال    شیمحصول 

ه طور کامل انجام  ب  هیند تا تجز شو   دفن شده بررس   ی ایبقا  د یتواند موثر باشد البته با  تناوب دو تا چهار ساله م  یزنده بماند. اجرا

 کشت شوند.    بانی   م  ی  غ اهان ی مدت گ نیشود و در ا 

اک  کشت   از   د ی. تراکم: با 3 ازت، به   حد   از   شیب  استفاده   ا یوته ها و  ب  یتراکم باال  جه یانداز در نت  هی سا  سطح   شینمود. افزا  ی م خوددار میر

 از آن اجتناب نمود.    د یکمک کرده و با   یمار ی ب د یتشد

ر 4   ت یرعا  با   سنر یبا :  اشنر بهد  نکات   تی عا. 

از    ،یکشاورز   هینقل  لیوسا  و   اتی   تجه  بهداشت

 
 

 یی  جلوگ  یمار یاز ب  یبه مناطق عار   انتقال آلودگ

  نمود. 

                  

 

 

 

 

 

 منبع:  

Thompson, S. 2010. Phomopsis stem canker in sunflower. Australian Summer Grains Conference.  

 

Macrophomina 

4 

 4شکل 
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 (.  b)برگچه ها و برگه ها   و ( a)ساقه . اندام هاي آلوده شده آفتابگردان توسط يوردينيوم ها : 1شكل

  سط: 2شكل
 

   عالئم زنگ در فرورفتیک
 ح برگ به دليل وجود رطوبت كاف 

 گردان  گ آفتاب زن 
ايط محيط  و منبع مايه  رخه بيماري:  چ وع بيماري به شر   در خالل فصل رشد م  تواند ايجاد گردد، اما شر

زنگ آفتابگردان در هر زمان 

  دارد. 
 

هاي سال قبل  دان ت كه به صورت تليوم روي بقاياي آفتابگر ايجاد زود هنگام بيماري معموال نتيجه مايه تلقيیح  استلقيح بستیک

، زمستانيا آفتابگردان   و   
  كرده است. اپيدم  هاي آخر فصل معموال نتيجه يوردينيوسپورهان   هستند كه توسط باد    هاي وحشر

گذران 

  و يا كشت شده رخ م  دهند.   هايه اسپوري اين زنگ روي آفتابگردان مرحل  پنج اند. هر  ز مزارع آلوده دور دست آورده شده ا
وحشر

دست تواند  م   بيمارگر  نماقارچ  م   آفتابگردان كمك  زنگ  نژادهاي جديد  توسعه  به  د كه  قرار گی  نوتركين   جنش   نوتركين    خوش  يد. 

  آغاز م  
بان را آلوده   ،گردد كه بازيديوسپورها جنش  زمان  ه و  هاي پذيرندشوند در جان   كه هيف  كنند و به پيكنيدها تبديل م  م    می  

  م  
با هم تالفر موگونيوم  ها، ايسيوسپورها را توليد  يوم د. ايسشو روز به ايسيوم تبديل م    10تا    8  حاصل در ط  كنند. ميسليوم  اسی 

آفتابگردان كنند كه  م   و  منتسر شده  باد  آلوده م  توسط  را  تبديل م  نمها  يوردينيوم ها  به  و  بيمايند  از چرخه  اين مرحله  اري  شوند. 

،  ه اقتصادي مهیم  است. در داخل جوشمرحل   را به  توانند مسافت توليد م  شوند كه م    وسپورها ین یردو ی هاي يوردينيوم 
هاي طوالن 

منتسر  باد  بافت م    وسپورها ینی وردی شوند. همچنی      وسيله  اغلب  برگچههاي گيایه  شامل ساقهتوانند  برگها،  و  آلوده كنند  ها  را  ها 

 (.  bو  a 1)شكل

 

 

 

 

 

 

ايط     14تا    10(، مرحله يوردينيوم  هر  گرادساننر درجه    30تا    15هاي گرم )مطلوب وجود رطوبت آزاد )شبنم( و درجه حرارتدرشر

  
 

  نيازمند رطوبت آزاد است، ممكن است در فرورفتیک
 

گ (، روي رگی  2هاي سطح برگ )شكلروز تكرار م  گردد. از آنجان   كه اين آلودگ

  م  ماند، عفونت شديدتر باشد. اگر درجه حر 
  كه رطوبت بافر

   ها و يا ديگر مناطفر
 

ارت محيط به پائی   تر از دماي مناسب براي آلودگ

بيماري فت  پيسر يوردينيوم   و  توليد  تكرار چرخه  يابد، شعت  با مساعد شدن  كاهش  اين وجود،  با  متوقف م  گردد.  يا  و  ها كم شده 

، ممكن ايط محيط  فت بيماري از ش گرفته شود.  شر  است پيسر
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   : 3شكل
  در حاشيه مزارع( Helianthus tuberosus)آفتابگردان هاي وحشر

 
 از منابع آلودگ

بان، يور  وع فصل شما و يا بلوغ می   ها، شوند. با تشكيل تليوم ن تبديل م  گذرا  هاي زمستانها تغيی  كرده و به تليوم ينيوم دبا شر

كنند.  را توليد م    ديوم هاي ميكروسكون   شود. در بهار، تليوسپورها جوانه زده و بازيبيماري به پايان رسيده و كامل م  چرخه  

 گردد. ب چرخه بيماري بار ديگر تكرار م  شوند و بدين ترتي وده كرده و به پيكنيدها تبديل م  ها را آلبرگبازيديوسپورها  

 مديريت بيماري:  

يد مقاوم  1   مهم م  . مقاومت: انتخاب يك هيی 
توانند  ين حال، نژادهاي جديد بيمارگر م  باشد. با ا به زنگ، يك ابزار مديرينر

ه شوند.    توسعه يابند و بر مقاومت ژنتيیک  چی 

: اسپورهاي زن2   را به وسيله باد ط  . تناوب زرایع 
تواند مانع  كنند، بنابراين تناوب زرایع  نیم    گ م  توانند مسافت هاي طوالن 

  زنگ كمك م  هاي زنگ گردد ویل  به پااپيدم  از  
 

وع دچرخه زنگ را كاهش م    كند و احتمال تكرار يان يافیر  چرخه زندگ هد و شر

تاخی  م   به  تناو اپيدم  را  برااندازد. همچنی    بيماري ب زرایع   ديگر  قارچ  ي مديريت  از    
ناسر   

 
پوسيدگ مانند  آفتابگردان  هاي 

Sclerotinia spp. و  
 مهم است.   .Phomopsis spp، سفيدك درویع 

آفتابگردان 3 ل  آفتابگردان . كنیر  :  
يیک  هاي وحشر   

بيماري زنگ هستند )شكلهاي وحشر قارچ عامل  بقاي  منابع مهم  از   3  .)

  روي آفتابگردان اين زنگ به آهمه مراحل اسپوري  
  ايجاد م  سان 

هاي  شود كه آفتابگردان شود. بنابراين توصيه م  هاي وحشر

 خودروي حاشيه مزارع، حذف شوند.  

از قارچ 4 : كاربرد بكش. استفاده   
 

    ه موقع قارچ كش ها،هاي برگ
 

آلودگ اپيدم  را كاهش  هاي جديد  ايجاد  فت  و شعت پيسر

  آفتابگردان و با مشورت گرفیر  از كارشناسان  عالئم بيماري زنگ بر روي برگ  لی   دهد. بهیر است با مشاهده او م  
هاي ميان 

  نمود.  گياه 
، اقدام به سم پاسر  پزشیک 

 

 

 

 

 

 

 منابع:  

1. Fetch, T., McCallum, B., Menzies, J., Rashid, K. and Tenuta, A. 2011. Rust disease in Canada. Prairie Soil & Crops 
Journal. Volume 4. Page 94.  
2. Friskop, A., Markell, S., Halley, S., Schatz, B., Schaefer, J., Wunsch, M., Meyer, S., Kandel, H., Acevedo, M., Venette, 
J. and Venette, R. 2011. Sunflower Rust. N. D. Agricultural Experiment Station, North Dakota State University. 
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 زنگ سفید 
سفز  قارچ  White rust)  د ینگ  وسيله  به  آفتابگردان   )Albugo tragopogonis    م اايجاد    ی شاوندیخو   مارگر یب  نیشود. 

  به   ایهیگ  ی ایتواند در بقا م  یمار ی عامل زنگ دارد. عامل ب  یها قارچ  به   نسبت  درویع    دکیعامل سف  یهابه قارچ  یتر کینزد

)گذران  زمستان   اندام  صورت اOosporeاووسپور  در شر و    زنده  ومیاسپورانژ   ا ی  و   ومیسلی م  صورت  به  معتدل  طیمح  ط ی( 

ام  منتسر   خاک  شیفرسا  ا ی  و   یار ی آب  و   باران  بارش  لهیوس  به  اووسپورها   که  است  نیا  بر   تصور .  بماند    و   آب  طیشوند. در شر

،  ن  هوا ها منتقل شده و در  آفتابگردان  یرو   به  باد   لهیبه وستوانند  مهرز،     یهاعلف  یرو   شده  د یتول  یهاوم یاسپورانژ   گرمیر

  به   یعیطب   یهاروزنه  ق یطر   از   زئوسپورها   نیا . ند ی ( نماZoosporeمتحرک به نام زئوسپور )  یهاهاگ   د یجا جوانه زده و تولآن 

ام   لیتشک  را   ومیسلی م  توده  اهی زنند و در بافت گم  جوانه  و   کرده  نفوذ   اهیگ  داخل ش   یبرا  مطلوب  ن  دما   طیدهند. شر   گسیر

  ه یشوند، که به عنوان مام  د ی هوازاد تول  یهاومیاسپورانژ   آلوده،  اهانیباشد. در گم   متوسط  تا   ی   پائ  یهاحرارت  درجه یمار یب

 کنند. م آغاز   را   یمار ی ب از  یگر ید چرخه و  آلوده  را  اهان یگ  ر یسا و  نموده  عمل هیثانو  حیتلق

 

 

 

                                 

 

 

نها    زنگ  عالئم  ی   کنند. نخستم   گذران  زمستان  خاک   و   ایه یگ  یای بقا  در   و   شده   لیتشک   آلوده   بافت   در   اووسپورها   ت، یدر 

_زرد رو   ی هالکه  صورت  به  د یسف   د ی سف  ی هاجوش  سپس  و (  1)شکل   شده  ظاهر   اهیگ  یهابرگ  نیتر ی   پائ سطح فوقان    یسی  

  و   شده  منتقل  اهی باالتر گ  یهاها به بخشجوش  ن یا شوند. م  لیها تشککهل  ی   هم   مقابل  در   قا یدق  و   ن یر یز   سطح  یرو   رنگ

ش    یآوند   یها ها به بافتزخم  نیشوند. اگر اساقه م   یرو   یخاکسیر   یهازخم  لیتشک   باعث  گایه    است  ممکن  ابند ی گسیر

 . برود  ی   ب از  اهیگ

ل ب   :  ی مار ی کنیر

ل بتو ها مکشمدت و استفاده از قارچ طوالن   تناوب زرایع   . د ینما  کمک  یمار یاند به کنیر

 

 منابع:  

1. Schwartz, H., Markell, S. and Gent, D. 2007. White rust. University of Nebraska.  
2. Markell, S. 2010. Sunflower disease diagnostic series. North Dakota State University.  
 
 
 
 
 
 

زرد روی برگ -های سی   ¬لکه: 1شکل  
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 ورتیسلیوم 
 

 بیماری پژمردگ
   

 
وس   (Helianthus annuus) آفتابگردان  (Verticillium wilt) وم ی سلیورت   پژمردگ قارچ   مختلف    ی هاگونه  لهیبه   از 

Verticillium spp.   گونه   دو   ، ی   ب  ن یدر ا  گردد ویل م  جاد یا V. dahlia    و V. albo-atrum در   یاقتصاد  خسارت  لیبه دل  

  دو   هر   یمار یچرخه ب . ها صورت گرفته استآن   ی رو   بر   ییر ش یب   مطالعه  و   برخوردار   یشیر یب  ت یاهم  از   جهان   معتدل   مناطق 

ها مشابه و تنها  جنبه  از   یار یبس   در   گونه

-گذران متفاوت در اندام بقا و زمستان 

به      V. dahlia که    ی نحو باشد 

   V. albo-atrum و  لروتکرواسکیم

 اساس   نیا  بر   و   داده   لیتشک  وم ی سلیم

V. dahlia مهم ل  کنیر بحث  تر  در 

  قارچ   نی مختلف ا   ی هاد. گونهخواهد بو 

ده  بان  ی   م  دامنه   اهان یشامل گ  یاگسیر

  اهان یوگ  ساله  چند   و   کسالهی  علف  

  در   شیر ی ب   یمار ی ب  نیا.  دارند   چون  

   با   ژه یو   به  و   معتدل   مناطق 
 

ب مشکل  د ای ز   بارندگ است.  غتواند سالم  مارگر یساز  در  و  در خاک  زنده    بان ی   م  اب یها  حساس 

 بماند.  
 

   بانی   م  نوع  به   یحدود   تا   عالئم.  است  دشوار   یمار ی ب  تی ر یمد  و   گرفته  صورت  شهیر   ق یاز طر   آلودگ
 

  ویل . دارد  بستیک

  یزرد  -سی   
 

ک مبانی   م اکیر  در  شهیر  و  ساقه در  آوندها   رنگ یی  ها و تغ برگ  و بافت مردگ  باشد.  ها مشیر

گ  ی   ب   یزرد  -در آفتابگردان عالئم به صورت سی     رگی 
 

وع  ی   پائ   یهارگدر ب  ها و بافت مردگ ش  باال   سمت  به و   شر   ابد یم   گسیر

 (. 1)شکل 
 

 . مشهود است گرم و آفتان    یدهد و در روزها رخ م  دیهگل  زمان در  معموال  پژمردگ

  مغز   اه، ی( ظاهر و در زمان بلوغ گ 2)شکل    ی اقهوه  حلقه  کی  صورت  به   ابتدا   در   است   نممک  و   ده ی صدمه د  ی آوند  یها بافت

س  و   خاک  در   یمار ی ب  عامل  وجود (.  3)شکل    گردد  اهیس  و   دهیچروک  ساقه   توسعه   به(  خشیک  و   گرما  ،شن  )خاک    آن    اسیر

 یپوس  یمار یب  عالئم  با   یمار یب   نیکند. در مزرعه ممکن است عالئم ام  کمک  یمار یب
 

  ی ی   فوموپس  ساقه  شانکر   ا ی  و   ذغایل  دگ

 . شود  گرفته  اشتباه

ل ب       : ی مار ی کنیر

ا   یبرا با    نمونه   کشت،  از   قبل  است  بهیر   مارگر ی ب  نیمبارزه 

  عامل   مشاهده   صورت  در   و   شود   بررس   شگاه ی آزما  در   خاک

  ار، یخ  آفتابگردان،  جمله  از   حساس  اهانیگ  کشت  از   ،یمار یب

  زرایع   تناوب  تی رعا.  نمود   یخوددار   ن  یزمبیس  و   کلم  کاهو،

  ه یما  و   قارچ  ت یجمع  شیافزا  از   قبل  ژه یبو   و   مدت  طوالن  

ل به  خاک،  در (  اسکلروت  خصوص)به    هیاول  حیتلق   آن   کنیر

  ساله   ن یچند  یبقا  لیدل  به  چند   هر   کرد   خواهد   کمک

 دهد. م  کاهش  را  تناوب اثر  ع، یوس بان  ی   ها در خاک و دامنه ماسکلروت

  ی زرد -سی   . 1شکل 
 

 هابرگ و بافت مردگ

 ای شدن بافت آوندی ¬قهوه. 2شکل 
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  خاک   در   ق یتزر   صورت  به  ی   پائ  ا ی  و   بهار   در   خاک  سمپاسر .  است  گران  ویل  موثر   خاک،  ضدعفون    جهت  ن  یربرد سموم تدخکا

  ی حاو  یخاک با کودها دیهکود . پوشانند م لونینا  با  را  خاک سطح  معموال  آن از  پس و  گرفته  صورت یار یآب  آب راههم به ا ی و 

کاهش    یآلوده برا  ی هاتوان در خاکم  ی   کند. پس از برداشت محصول نم  کمک   یمار یازت و فسفر به کاهش شدت عالئم ب

 . نمود  استفاده پروپان  مشعل از  ح،یتلق هیما

 

 

 

 

 ابع: من 

1. Berlanger, I., and Powelson, M. L. 2005. Verticillium wilt. Oregon State University  . 
2. Markell, S. 2010. Sunflower disease diagnostic series. North Dakota State University . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چروکیدگی و سیاه شدن مغز ساقه . 3شکل 
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 برگ
 

 آفتابگردان   سوختیک

   ی مار یب
 

   سوختیک
 

آSeptoria leaf blight)  برگ  ) ( وسHelianthus annuusفتابگردان  به   Septoriaگونه    قارچ  لهی( 

helianthi  ام  جاد یا   چندان   معموال   ویل  بوده  اهدهمش  قابل  آفتابگردان  کشت  مناطق   از   یار یبس   در   یمار یب  ن یگردد. 

  وحشر   و   ی تجار   قام ار   شامل   مارگر ی ب  ن یا  بان ی   م.  شود   ن  یپائ  ی هابرگ  زش یتواند سبب ر م   د یشد   موارد   در   و   ست ی زا نخسارت

  دوره   طول  در   یمار یب.  د ینما   تواند زمستانگذران  م  بذرزاد   صورت  به  ی   همچن  و   آلوده  یایبقا  در   گونه  نیا  باشد. م  آفتابگردان

 . است مشاهده قابل   فراوان  بارش و   ی   پائ یدما   ژهیو  به  و  رشد  صلف

ش م   ن  باال  یهاگو در ادامه به بر   ن  یپائ   یهادر برگ  ی مار یب   عاملقارچ    ،در ابتدا  میر به  ل یم  15به قطر    ن  هازخم.  ابد یگسیر

  ل یما  ی ابه رنگ قهوه  یشکل با مرکز   دار و هرمهیاو ز   و   داده   شکل  یی  ها تغ لکه.  د ی  گسوخته سی   رنگ شکل مشکل نقاط آب

اند که به  شده احاطه  رنگ  رد ز   کیبار   هاله  ک ی  توسط   اغلب   شده  لیتازه تشک   ی هاشوند. لکهرنگ م   ی اقهوه  هیحاش   و   زرد   به

  که   هستند   دیهبار   اندام  ا ی  و   رنگ  اهیس  ز ینقاط ر   یکامل حاو   یهالکه(.  1)شکل    شد   خواهد   ادغام  برگ  سی     بافت  با   جی    تدر 

نار   و   ا یسپتور   قارچ   دو  ز یتما یبرا  راه   نیبهیر   نیا   پژمرده   برگ و   شده  یکیبا هم   یها ممکن است در مراحل بعدلکه  . باشد م  ا یآلیر

 . گردد   خشک و 

ل ب   : ی مار ی کنیر

ب به    دیه گل  از   بعد   یمار یعالئم  آفتابگردان، 

م توسعه  رو لکه.  ابد یشعت    ی   ن  اهچهیگ  یها 

  و   گرم  یهوا  و   آب  در   مارگر یب   نی. اشوند م   لیتشک

  کمیر   خشک  مناطق   مزارع  در   و   فعال ی  غ  خشک،

 شود.  ساز ممشکل

  

 

 

 

 منابع: 

1. NSAC, 2010. The sunflower production guide, diseases. National sunflower association of Canada  . 
2. Markell, S. 2010. Sunflower disease diagnostic series. North Dakota State University . 

 

 

 

 

 م بیماری سوختگی برگی آفتابگردان ئعال. 1شکل 
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 طبق 
 

 آفتابگردان   پوسیدگ

 یپوس
 

آفتابگردان  Rhizopus head rot)طبق    دگ  .Rو  R. stolonifer   ،  R. oryzae  یهاگونه  لهی وس  به( 

microsporus  اندازه   با   نامنظم  رنگ  اهی تا س  ی اقهوه  یهالکه  صورت  به  طبق   پشت   عالئم  ی   گردد. نخستم   جاد یا-

 متف  یها
 

ها  لکه  نیا   ،اوت به شکل زخم و معموال در محل اتصال طبق به ساقه، قابل مشاهده است. با توسعه آلودگ

   د یسف  سطیح  ومیسل یو با م  بزرگ، نرم، آبیک
 

  ت یشود. در نها م  اهی س  و   داده  رنگ  یی  شوند که بعدا تغم   دهیپوش   رنیک

-آلوده م  ی هاطبق    بذور   اغلب.  د ی  مو بافت آلوده م   گردد م  لیمتما   هی  ت  یاها خشک شده و به رنگ قهوهلکه  نیا

  توسعه  ه یاول  مراحل  خالل  در  ا ی و   گلدیه   از   قبل  طبق   ب ی آس.  ند ی  گم  مانند طعم تلیح  م  بافر   طبق   در  که  برج    و   زند یر 

 یپوس   حداکیر .  ستی ن  موثر   چندان  ح،یتلق  ه یما  وجود   صورت  در   حنر   آن،
 

بم  جاد یا  یی  خم  مرحله  در   دگ ا  گردد. 

 
 

آلودگ ا  توسعه   یپوس  جاد یو 
 

 تگرگ،   زشیاز طوفان و ر   ناسر   یهازخم .  شد   خواهد   مختل  طبق   در   دانه  لیتشک  ،دگ

ات،  خسارت   در   مارگر یب  نیباشند. ام   یمار یب  توسعه  و   نفوذ   عوامل  از   باال،  رطوبت   با   گرم   ی هوا  و   آب  و   پرندگان   حسر

 یپوس  نیشوند. تفاوت ا م  منتسر   هوا   انی با جر   راحنر آن به    ی شود و اسپورهام   افتی  خاک   در   ن  جا  هر 
 

با انواع    دگ

)پوس  یمشابه 
 

 یپوس   ،ن  ا یباکیر   دگ
 

قارچ    ناسر   دگ رشته.Sclerotinia spاز  وجود  در    به   لیمتما  وم یسلیم   ی اه( 

همچن   ی هاطبق   در   یخاکسیر  است.  باف  دمثل یتول  یهااندام  است   ممکن   ی   آلوده  در  سوزن  اندازه ش  به  ت  قارچ 

 (. 1آلوده قابل مشاهده باشند )شکل 

ل ب   : ی مار ی کنیر

ل موثر ب ه   همزمان  کاربرد   ،یمار ی جهت کنیر -حسر

قارچکش و  مرحله    یهاکشها  اواخر  در  سازگار 

  از   د یبا  امکان  حد   تا .  است  شده  شنهاد ی پ  دیهگل

جلوگطبق   یرو   یکیمکان  یهازخم  جاد یا   ی ی  ها 

از    ،ی   همچن   . نمود  وزب  مانک  کشقارچاستفاده 

هزار(  2) تشک  ،در  مرحله  توصطبق   ل یدر    ه یها 

 گردد. م

 منبع: 

Harveson, B., Markell, S., Block, C. and Gulya, T. 2010. Sunflower disease diagnostic series. North Dakota State 
University . 

 

 

 

 

 

 

 

 طبق آلوده روی  .Rhizopus spاندام های تولید مثلی  . 1شکل 
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 مهم آفتابگردان   ی ها بیماری 

 

 

 

 

 

 

 ی رشد رحله م

 آفتابگردان 

 

 

 ی مار ی نام ب 

      
 ی مار ی ب   ت یر ی نحوه مد 

 لدون  ی کوت 

 (VE ) 

 
 

 چهار برگ

 (V4 ) 

 
 

 چند برگ

 (Vn ) 

 دیه غنچه 

 (R2-R3 ) 

 گلدیه 

 (R5-R6 ) 

 ی بند دانه 

 (R7-R8 ) 

 اهچه ی مرگ گ 
Pythium spp. Phytophthora spp. 

Rhizoctonia sp. Fusarium sp.  
   

زهکش مناسب،   بذر سالم، کشت به موقع، 
  مناسب  قارچکش   با   بذر   مار ی تناوب کشت، ت 

 ل ی متاالکس  بات ی ترک   ا ی   ام ی  ت -ی   کاربوکس   مانند 

   Plasmopara halstedii  داخل   دک یسف 
  ت یر ی بذر سالم،کشت به موقع، تناوب و مد 

  قارچکش   با   بذر   مار ی ت   مقاوم،   ارقام   ا، ی بقا 
 مانکوزب -لی متاالکس   مانند  مناسب 

 ی پوس 
 

 Macrophomina phaseolina    ذغایل   دگ
تناوب، کشت به موقع، ارقام متحمل، تراکم  

 ی ار ی کشت مناسب، آب 

 Puccinia helianthi   زنگ 

  ا، ی بقا   ت ی ر ی کشت به موقع، تناوب و مد 
  ی ها ش قارچک   از   استفاده   مقاوم،   ارقام 
وب    دوره   ی ابتدا   در   ازول ی تر   ا ی   ن ی لور ی اسیر

 
 

 آلودگ

 
 

نار  لکه برگ  Alternaria alternate, A. zinniae   ا ی آلیر
  ت ی ر ی بذر سالم، کشت به موقع، تناوب و مد 

  قارچکش   با   بذر   مار ی ت   متحمل،   ارقام   ا، ی بقا 
 ام ی  ت -ی   کاربوکس   مانند  مناسب 

 ی پوس 
 

  دگ
 ن  ای ن ی اسکلروت 

 Sclerotinia sclerotiorum 
از اسکلروت، تناوب بلند مدت و    ی بذر عار 

ل   ا، ی بقا   ت ی ر ی مد  ل    ی ها علف   کنیر هرز، کنیر
 خاک   در   مارگر ی ب   ک ی ولوژ یب 

 ی پوس 
 

     طبق  دگ
Sclerotinia 
sclerotiorum ، 

Rhizopus stolonifer 

  خسارت   از   ی ی  کشت ارقام متحمل، جلوگ 
ات    از   استفاده   طبق،   به   پرندگان   و   حسر

 از ی ن   صورت   در   قارچکش 

  Phomopsis helianthiPhoma macdonaldii   شانکر ساقه 
  ت ی ر ی د کشت به موقع، تناوب کشت، م 

 مقاوم   ا ی   متحمل   ارقام   از   استفاده   ا، ی بقا 

 .Phytoplasma sp    ی لود ی ف 
ل علف  هرز، حذف    ی ها بذر سالم، کنیر

ل   آلوده،   اهان ی گ  ات   کنیر  ناقل   حسر

   Pseudomonas syringae pv. tagetis  ن  کلروز انتها 
  عدم   آلوده،   اهان ی بذر سالم، تناوب، حذف گ 

 مقاوم   ارقام   اد، ی ز   ی ار ی آب 



 های روغنی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه ویژه نامه آفتابگردان

 

28 
 
 

 آفات مهم آفتابگردن 

     ی رحله رشد م
 آفتابگردان 

 

 

آفت       
 

   

 نحوه مبارزه با آفت     

لدون  یکوت  

(VE) 

 
 

 چهار برگ

(V4) 

 
 

 چند برگ

(Vn) 

 دیه غنچه

(R2-R3) 

دیه گل  

(R5-R6) 

یبنددانه  

(R7-R8) 

     Agrotis segetum بر الرو طوقه 

عم   زمستانه،   آب  خی  و   قیشخم 
  ا ی  و   مسموم  طعمه  از   استفاده
 یانتها  در   دورسبان  سم  با   سمپاسر 

 روز 

سوسک  
 آفتابگردان 

 Zygogramma exclamationis  
عم   کشت،   خی    تار   میتنظ  ق،یشخم 

ل   از   یکی  با   از ین  صورت  در   آفت  کنیر
 دور یکنف  ا ی و  سیدس دورسبان، سموم

ها شته   Aphis glycines, Aphis gossypii   

پر  سموم  با  آفت  ل    کارپ یمیکنیر
ا(موریپر ) (.  دوریکنف)  د یداکلوپرایمی، 
ا  مار یت سموم  با    د یداکلوپرایمیبذر 
 ( کروزر) امتوکسامیو ت( گاچو)

  Tetranychus urticaea   ی ا کنه دو نقطه 

م آفت  ل  کنیر از  جهت  توان 
مانند  م  یهاکشکنه ختلف 

و  (  نئورون)  التیبروموپروپ
استفاده  (   سورونی ن)  ازوکسیتی هگز 
 نمود

د ی مگس سف     
Bemisia tabaci 

 
 

ش سموم  ن  ایمی مبارزه  پ  با   یی  مثل 
ا(الی  آدم) فن    پروکش   د یداکلوپرایمی، 

اسپ( دوریکنف) ( ابرون)  فنیومسی  ، 
 ... و 

  ی الروها 
 خوار برگ 

Spodoptera spp, Plusia gamma    

اول ل آفت در مراحل  با   یالرو   ه یكنیر
ت سموم  از   کارپیودیاستفاده 

ا(نیالرو ) (  آوانت)  اربندوکساکی،  
 ... و 

ساقه   شخرطوم      Cylindrocopturus adspersus 
تنظ زمستانه،    کشت،   خی    تار   میشخم 

  س یدس  ا ی  دورسبان  سموم  از   استفاده
 آفت  ظهور  یابتدا در 

 Homoeosoma nebulella    خوار الرو دانه 

عم در   خیو    قیشخم  زمستانه،  آب 
ن د  سمپاسر   از یصورت   ا ی  نونیاز یبا 

کسید)کلروفن    یتر  اوا(  پیر   لیدر 
 براکون زنبور   ،گلدیه

بذر   شخرطوم      Smicronyx spp. 
سموم   خی    تار   میتنظ کاربرد  کشت، 

  ن یهالوتر   المباداس  ا یدورسبان  
 ظهور آفت یدر ابتدا( کاراته زئون)

 Birds    Birds پرندگان 
  صونر   یهاگنجشک پران، دور کننده

 ... و  ن  ایمیش ا ی
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  آفتابگردان،   کاربرد   و   د یتول  خچهیتار   ی   همچن.  است  زن  جوانه  مرحله  یهای مار یب  و   زندهی  غ   عوامل  از   ناسر   یهای مار یب
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