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اریام هیبرید آفتابگردان که تاکنون در ایران اصالح و معرفی شده است در دو گروه زودرس و دیررس یرار  
مواجه   باال  آبی  نیاز  و  پابلندی  دیررسی،  مشكل  با  دیررس  اریام  و  عملكرد  محدودیت  با  زودرس  اریام  دارند. 

ت هیبریدهای ایرانی آفتابگردان خالی  رس پاکوتاه با عملكرد باال در فهرسهستند. لذا جای هیبریدهای متوسط 
سیتوپالسمی  شمس    هیبریداست.   نرعقیم  الین  تالیی  پدری    AF81-112از  الین  گزینش   RF81-82با  روش  با 

تهیه شد.    1377-80های  همزمان، خودگشنی متوالی و تالیی برگشتی در شرایط کشت دو نسل در سال طی سال 
عملكرد با هیبرید وارداتی آلستار، به خاطر زودرسی و پاکوتاهی    ریم شمس در آزمایش مقدماتی، ضمن برابری

نسبت به اریام شاهد به عنوان یک هیبرید امیدبخش شناسایی شد. در ارزیابی نهایی در کرج، خوی، زنجان و  
عملكرد  اسالم با  غرب  زودرس   4067آباد  هكتار  در  پاکوتاهکیلوگرم  و  در  تر  ریم جدید  بود.  شاهد  اریام  از  تر 

هایسان وارداتی  هیبرید  با  مشابه  عملكرد  داشتن  با  سازگاری  زودرس 33آزمایش  پاکوتاه ،  و  هیبرید  تر  دو  از  تر 
تر از  مازندران و آذربایجان غربی پرمحصول  در کرمانشاه،در شرایط زارعین  بود. این ریم    33آذرگل و هایسان

تر از هیبریدهای آفتابگردان فرخ و  پرمحصول  داریاریام شاهد بود و در شرایط محدودیت آب، با اختال، معنی 
بود.   ارزیابی گلخانه یاسم  پدری ای  در  و الین  برابرRF81-82)آن    هیبرید شمس  در  بیماری سفیدک کرکی    ( 
به دلیل برابری عملكرد با هیبریدهای وارداتی،  تن در هكتار    5/3با متوسط عملكرد    هیبرید شمس   .مقاوم بودند

تر در مقایسه با  سه با هیبریدهای یاسم و فرخ و ارتفاع کمتر، زودرسی و شكل طبق مناسببرتری عملكرد در مقای
هیبرید آذرگل به عنوان هیبرید برتر و پایدار شناسایی شد. با توجه به خصوصیات منلوب زراعی این هیبرید در  

و سرد و کشت تابستانه  به عنوان یک ریم آفتابگردان جدید برای کشت بهاره مناطق معتدل    1395دی ماه سال  
 مناطق معتدل معرفی شد. 

 
 .رس، هیبرید جدیدآفتابگردان، سازگاری، متوسطهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

( بااا .Helianthus annuus Lآفتااابگردان  

میلیااون هاتااار و  5/26سااطک کاشاات جهااانی 

کیلوگرم در هاتااار بعااد   1800میانگین عملارد  

از کلزا و سویا مهمترین گیاه روغناای دنیااا اساات 

کشت آفتابگردان روغنی در ایران از سال (.  14 

 باااه 1370آغااااز شاااد و در اوایااا  دهاااه  1346

با وجود کاااهش هزار هاتار افزایش یافت.    105

بااه های اخیاار  بگردان در سااالسطک کشاات آفتااا

دلی  سازگاری وسیع این گیاه زراعی به شاارایط 

آب و هوایی ایران افزایش دوباره سااطک کشاات 

آن دور از انتظااار نیساات. ایاان گیاااه بااه دلیاا  

 برخااااااورداری از درصااااااد روغاااااان بااااااا  

درصد( از قابلیت کشت بهاره و تابستانه   50-45 

زمستانه در مناطق سرد و معتدل و کشت پاییزه و  

در مناااطق گرمساایر برخااوردار اساات و افاازایش 

تواند در تأمین بخشی از نیاااز سطک کشت آن می

روغن خوراکی کشور موثر باشد. ارقااام قاادیمی 

افشان وارداتاای آفتابگردان شام  ارقام آزادگرده

های رومانی، یوگسالوی سابق و روسیه از کشور

 بودنااد. ارقااام هیبریااد بخاااطر نشااان دادن پدیااده

هتروزیس از عملارد بااا یی برخااوردار بااوده و 

کراس در مقایسه در این میان هیبریدهای سینگ 

باشااند. از تر میبا سایر انواع هیبریدها پرمحصول

بااا کشااع نرعقیماای سیتوپالساامی و  1970 هدهاا 

های برگشت دهندة باروری تولید هیبریدهای ژن

 هپااذیر شااده اساات و بااا توسااعآفتابگردان اماان

ی تانولوژی تولید هیبرید، جایگزینی ارقام تجار

ه آزادگاارده افشااان بااا هیبریاادها در جهاات تهیاا 

هیبریدهای پرمحصول، زودرس، با کیفیت با ی 

روغن و مقاوم به بیماااری ساارعت گرفتااه اساات. 

هیبریاااادهای آفتااااابگردان از خودباااااروری و 

بندی بیشااتر و یانااواختی زراعاای برخااوردار دانه

ع بوتااه و زمااان گلاادهی بااوده و از نظاار ارتفااا

باشند و ایاان اماار از نظاار برداشاات یانواخت می

ماانیزة محصول و کنتاارل برخاای آفااات کااه در 

مرحلااگ گلاادهی فعااال هسااتند، بااا ارزش تلقاای 

 (.17  شودمی

 کشاااااع سیساااااتم نرعقیمااااای از طریاااااق 

با گونااه ( H. annuusتالقی آفتابگردان زراعی  

H. petiolaris  16هااای ( و سااپس کشااع ژن

های وحشاای برگشاات دهنااده باااروری در گونااه

های زمیناااه را بااارای تولیاااد تجاااارتی هیبریاااد

نخسااتین   1972آفتابگردان مساعد کرد. در سااال  

هااای آفتااابگردان مبتناای باار نرعقیماای دورگ

(. منااابع نرعقیماای 15سیتوپالسمی تولید گردید  

طااور دهنده باروری مذکور تاکنون به  و برگشت

های آفتااابگردان بااه ای در تولید دورگگسترده

باارداری از هتااروزیس کار برده شده اساات. بهره

های افزایش عملارد آفتااابگردان در یای از راه

واحد سطک است و برای رسیدن به ایاان هااد ، 

هااای اینباارد برخااوردار از قابلیاات وجااود  ین

ترکیاااب باااا  ضاااروری اسااات. در اصاااالح 

تجزیااه  یاان تسااتر باارای  آفتااابگردان از روش

باارآورد اجاازای واریااانس ژنتیااای و قابلیاات 

ترکیب عمومی و خصوصی استفاده شااده اساات 

های اینبرد در مراح  هنگام  ین(. آزمون زود9 

گری های غربالبرنامههای اینبرد،  اولیه تهیه  ین
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مواد ژنتیای آفتااابگردان را تسااریع کاارده اساات 

 8.)   

ارقام قدیمی آفتااابگردان بااا ارقااام جایگزینی  

امااری اجتناب هااای فعالیت  .ناپااذیر اسااتهیبرید 

نژادی بااه منظااور تهیااه ارقااام هیبریااد از همااان به

های اولیه ورود آفتابگردان به ایران یعناای از سال

با همااری محققان یوگسالوی سابق   1348سال  

گیااری، تعااداد رگآغاز شد و با شروع برنامه دو

اینباارد نساا  هفااتم و هشااتم بوساایله  یاان  34

کارشناسان یوگسااالو بااه ایااران آورده شااد و بااه 

هااای اینباارد طور همزمان گاازینش و تولیااد  ین

هااای برگشاات دهنااده جدیااد آغاااز شااد.  ین

به ایااران   1352باروری برای نخستین بار در سال  

(. 6وارد و مااااورد اسااااتفاده قاااارار گرفتنااااد  

پالساام ان یک ژرمهیبریدهای وارداتی نیز به عنو

های اینبرد به منظور تولید مناسب برای تهیه  ین

نژادگران بااوده ارقام هیبرید همیشه مورد توجه به

هااای برگشاات ولاای اغلااب منجاار بااه تولیااد  ین

 (.17دهنده باروری شده است  

نژادی آفتااابگردان حاص  سه دهه فعالیاات بااه

کراس در ایااران، معرفاای هشاات هیبریااد سااینگ 

است. اولین هیبریدهای آفتااابگردان ایراناای بوده  

( و سپس سه هیبرید 6   1366در سال  مهرو شفق  

در گاا  و گلشااید ، آذردیگر به اسااامی گلاادیس

( معرفاای شاادند. هیبریااد فاار  در 7  1373سااال 

( و برزگاار 2( و دو هیبرید قاسم  13   1388سال  

ایاان ارقااام  معرفاای شاادند. 1391( در سااال 3 

زودرس و دیااررس قاارار  هیبریااد در دو گااروه

دارند. ارقام زودرس فر  و قاسم بااا محاادودیت 

عملارد و رقم دیااررس آذرگاا  بااا شااا  طبااق 

نااامنظم و ضااخیم و ارتفاااع بیشااتر بااا مشااا  

دیررسی و نیاز آبی با  مواجه اساات. بنااابراین از 

رس و ها پیش جای خااالی هیبریااد متوسااطمدت

های پاکوتاه با عملااارد بااا  در فهرساات هیبریااد

شد. هیبرید جدید ایرانی آفتابگردان احساس می

باارای جااایگزینی ارقااام   1395شمس در دی ماه  

افشان و هیبریدهای دیررس در کشاات آزادگرده

اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناااطق 

در کمیته معرفی رقم سااازمان تحقیقااات،   معتدل

 .معرفی شدآموزش و ترویج کشاورزی 

 

 هاروشمواد و 

 های مادری و نگهدارنده هیبرید شاامس ین

پالساام از ژرم( 18زمااان  بااا روش اسااتخراج هم

افشااانی و از طریق خودگرده وارداتی آفتابگردان

 یاان نگهدارنااده ایراناای زمااان بااا و تالقاای هم

 IL31)  و بااا کشاات دو   1377-83های  طی سال

نساا  در سااال اسااتخراج شاادند. اسااتخراج  یاان 

از  RfRfبااا ژنوتیاا   ده باااروریبرگشاات دهناا 

پالساام وارداتاای و جوامااع در حااال تفاار  ژرم

هااای برگشاات دهنااده حاصاا  از تالقاای  ین

باروری ایراناای و اروپااایی بااه طریقااه انتخاااب و 

در مدت هشت نس  به   1377از سال  خودگشنی  

، از طریااق تالقاای بااین 1381. در سال  دست آمد

ی تعااداد دهنده بارورهای نرعقیم و برگشت ین

کراس تهیااه شااد. در سااال هیبریااد سااینگ  154

ارزیابی مقدماتی ایاان هیبریاادها در قالااب   1382

طاارح  تاایس ساااده در کاارج، خااوی، زنجااان و 
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آباد غاارب صااورت گرفاات. هیبریاادهای اسااالم

امیدبخش حاص  به همراه ارقام شاااهد در قالااب 

تااارار در   4های کاماا  تصااادفی بااا  طرح بلوك

و اسالم آباد غرب به ماادت کرج، خوی، زنجان  

( ارزیاااابی شااادند. تجزیاااه 1384-85دو ساااال  

هااا انجااام واریانس ساده و مرکااب باار روی داده

مقایسااه شاادند.   LSDگرفت و تیمارها بااه روش  

تجزیاااه پایاااداری بااار روی عملاااارد داناااه باااه 

هااای واریااانس درون ماااانی و ضااریب روش

تغییاارات درون ماااانی انجااام گرفاات. بررساای 

هیبریدهای جدید آفتابگردان در قالب سازگاری  

تااارار و در  4های کام  تصادفی درطرح بلوك

سه منطقه کرج، اصفهان و ساری در طی دو سال 

( انجام شااد. بعااد از تجزیااه واریااانس 86-1385 

ساااده و مرکااب باارای صاافات زراعاای، مقایسااه 

انجااام شااد. بااه  LSDمیااانگین تیمارهااا بااه روش 

بسااتانه هیبریاادهای منظور بررسی اماان کشت تا

های مختلفاای در امیدبخش آفتابگردان، آزمایش

(، آذربایجااان غرباای 1389های کرمانشاااه  استان

و  ( در شرایط زارعین1395( و مازندران  1395 

 مترمربااع  2000برای هر رقم در سااطحی حاادود  

بناادی اجرا و ارقام باار اساااس عملااارد دانااه رتبه

 شدند. 

ارزیابی مقاومت بااه بیماااری زنااا در قالااب 

هااای کاماا  تصااادفی در شاارایط طاارح بلوك

گلخانه  کرج( ومزرعه  خوی و گنبااد( در طاای 

( صااورت گرفاات. در ایاان 1380-82سااه سااال  

 137ژنوتیاا  در شاارایط مزرعااه و    489ارزیابی  

ژنوتیاا  در شاارایط گلخانااه ارزیااابی شاادند. در 

ای ایجاااد شرایط مزرعه از سیسااتم مااه پاشاای باار

شاارایط مناسااب آلااودگی اسااتفاده شااد. باارای 

ها در شرایط گلخانه در ارزیابی واکنش گیاهچه

( در مرحله رشدی 1390-91کرج طی دو سال  

مایه زنی صااورت (  V2مرحله  دو برگ حقیقی  

 زنی، بر اساااسروز پس از مایه  10تا    8گرفت و  

هااای زنااا در سااطک درصااد پوشااش جوش

 (Pustule Coverage Percentageهااا  برگ

گااروه: مصااون، مقاااوم، نیمااه  4هااا در ژنوتی 

بناادی شاادند. واکاانش حساااس و حساااس گروه

های والدی به سفیدك های جدید و  ینهیبرید

کرکی در شرایط آزمایشااگاه و گلخانااه درسااال 

در کرج ارزیابی شااد. پااانزده روز پااس از   1388

ها در گلخانااه هفاات زنی و کاشاات گیاهچااهمایه

ماکروساوپیک و قاباا  مشاااهده بیماااری صفت  

شااااام  ماااارگ گیاهچااااه، اسااااپورزایی روی 

هااای اصاالی، ها، اسااپورزایی در برگکوتیلاادون

هااای اصاالی، اسااپورزایی در کوتیلاادون و برگ

کوتااولگی، موزائیااک و یااا رنااا پریاادگی و 

شالی بررسی شد. میانگین مجمااوع امتیااازات بد

پالسم به عنوان شاااخش شاادت بیماااری هر ژرم

 Disease Severity Index)  مورد استفاده قرار

در پاانج  بررساایهااای مااورد گرفاات و ژنوتی 

گروه: مقاوم، نیمه مقاوم، نیمه حساس، حساس و 

  بندی شدند. فو  حساس طبقه

 

 و بحث  نتایج 

هاااای والااادی از اساااتخراج  ین باااه دنباااال

، (B) هااای نگهدارناادهپالساام وارداتاای  ینژرم
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هیبرید  (R)  دهنده باروریو برگشت  (A)  نرعقیم

 ،Ha107F81-112های  ترتیااب بااا کااد  بهشمس  

Ha107F81-112    وHa107F81-82/2  

 ارزیاااااابی مقااااادماتی (. 10تثبیااااات شااااادند  

 کراس در هیبریاااااادهای جدیااااااد سااااااینگ 

در زنجان صورت گرفاات. باار اساااس 1382سال  

 از نظاار عملااارد نتااایج حاصاا ، هیبریااد شاامس 

 دانااااه و روغاااان در رده هیبریااااد وارداتاااای 

 آلسااااتار و هیبریااااد ایراناااای آذرگاااا  قاااارار 

گرفااات و عملاااارد آن در مقایساااه باااا رقااام 

داری آفتااابگردان رکااورد دارای اخااتال  معناای

 (. 1ل بود  جدو

 
با ارقام شاهد در آزمایش مقدماتی   شمس هیبرید عملارد دانه وصفات زراعیمقایسه میانگین  -1جدول 

 1382 ایستگاه زنجان در سال
 

 دوره رویش  نام ارقام 
 ( روز 

 ارتفاع بوته
 متر(  سانتی 

 دانه هزاروزن 
  گرم(

 درصد 
 روغن 

 عملارد دانه
 ( کیلوگرم در هاتار 

 عملارد روغن
 ( کیلوگرم در هاتار 

60/44 69 193 113 آذرگ    3897 1739 
46/45 58 163 100 آلستار  3492 1585 
99/45 56 208 110 رکورد  2492 1135 
36/48 65 163 95 شمس  3548 1714 

LSD 5% 79/1  14/19  41/6  17/2  589 346 

 

روز بااا   95این هیبرید بااا طااول دوره رویااش  

روز از   15و    18،  5داری به ترتیب  معنیاختال   

تر بود و ارقام آلستار، آذرگ  و رکورد زودرس

دار متر با اختال  معناایسانتی  163با ارتفاع بوته  

در مقایسااه بااا هیبریااد آذرگاا  و رقاام رکااورد 

تر بااود. هیبریااد جدیااد از درصااد روغاان پاکوتاه

گااارم(  65( و وزن هااازار داناااه  درصاااد 4/48 

به هیبریااد آلسااتار برخااوردار بااود   با تری نسبت

(. زودرسی قاب  مالحظه و شا  طبق تخاات 11 

تاارین در مقایسه با هیبرید شاااهد آذرگاا  از مهم

معیارها برای انتخاب این هیبرید بااه عنااوان یااک 

هیبرید امیدبخش بود. در ایاان آزمااایش هیبریااد 

شمس به دلی  برابری عملارد با هیبرید وارداتی 

و پاکوتاهی نسبت به تمام ارقام  آلستار، زودرسی  

موجود و درصد روغن با  به عنوان یک هیبرید 

 بخش شناسایی شد.امید

منطقه  چهارنتایج حاص  از ارزیابی نهایی در 

آباد( نشان داد کااه  کرج، خوی، زنجان و اسالم

کیلوگرم در  4067با عملارد دانه  هیبرید شمس

اخااتال   33ار بااا هیبریااد وارداتاای هایسااانهاتاا 

داری داری نداشت ولاای بااا اخااتال  معناایمعنی

متر پاکوتاااه تاار سانتی  25تر و  شش روز زودرس

(. هیبریااد 2(  جاادول 12از ایاان هیبریااد بااود  

شمس از نظر عملارد دانه، طول دوره رویااش و 

ارتفاع بوته نسبت به رقم وارداتی مستر برتر بود. 

ید شمس بخصوص از نظر زودرساای برتری هیبر

و پاکوتاهی به همااراه عملااارد بااا  یااا مشااابه بااا 

هااای قاباا  توجااه ایاانارقااام وارداتاای از مزیت
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با ارقام تجارتی آفتابگردان در چهار   شمس هیبرید عملارد دانه وصفات زراعیمقایسه میانگین  -2جدول 
 1385و   1384 در دو سال منطقه کرج، خوی، اسالم آباد و زنجان

 
 دوره رویش  رقم 

 ( روز 

 ارتفاع بوته
 متر(  سانتی 

 دانه هزاروزن 
  گرم(

 درصد  
 روغن

 عملارد دانه
 ( کیلوگرم در هاتار 

 عملارد روغن
 ( کیلوگرم در هاتار 

32/198 114 33هایسان   53/61  17/46  4285 1985 
94/191 116 آذرگ    04/71  20/47  4606 2186 
09/181 110 مستر  28/68  34/50  3810 1920 
84/173 108 شمس  87/60  89/46  4067 1911 

LSD 5% 00/2  33/5  77/2  09/1  08/224  23/110  

 

هیبرید است. هیبرید شمس در مقایسه با هیبریااد 

تر بااود و ایاان اماار در آذرگ  نیز زودرسایرانی  

شرایط با محدودیت فص  کشت به عنااوان یااک 

طوری کااه بااا مزیت اصلی به شمار ماای رود، بااه

توانااد صاارفه جااویی یک نوبت آبیاری کمتر می

در مصاار  آب را نیااز بااه دنبااال داشااته باشااد. 

هااایی پاکوتاااهی هیبریااد شاامس از دیگاار مزیت

ر غااذایی است که ضاامن برداشاات کمتاار عناصاا 

خاك موجب تسهی  عملیااات زراعاای از جملااه 

 شود.آبیاری و برداشت می

نتایج حاص  از تجزیه پایااداری عملااارد در 

در   آبادچهار منطقه کرج، خوی، زنجان و اسالم

طی دو سال بر اساااس واریااانس درون ماااانی و 

را   ضریب تغییرات درون ماااانی هیبریااد شاامس

 (3جاادول بندی کاارد  در زمره ارقام پایدار طبقه

که نشان دهنده سازگاری وساایع ایاان هیبریااد بااه 

شاارایط متغیاار آب و هااوایی اساات. ایاان اماار 

توانااد از یانااواختی مناسااب ایاان هیبریااد در می

مقایسااه بااا هیبریاادهای دیگاار از جملااه آذرگاا  

ناشاای شااده باشااد. یانااواختی در خصوصاایات 

گلاادهی و ارتفاااع بوتااه از زراعاای نظیاار زمااان 

کراس های ضروری یک هیبرید سااینگ ویژگی

 است. 

های سازگاری در مناطق معتاادل در آزمایش

 در سااه منطقااه کاارج، اصاافهان و ساااری از بااین

رقم ارزیابی شده هیبرید شاامس بااا عملااارد   15

کیلااااوگرم در هاتااااار اخااااتال   3309دانااااه 

ت نداشاا   33داری با هیبرید وارداتی هایسانمعنی

تاار و بااا روز زودرس 99و بااا طااول دوره رویااش

متر سااانتی  20متر حاادود  سااانتی  158ارتفاع بوته  

بود  33تر از هیبریدهای آذرگ  و هایسانپاکوتاه

 (.4(  جدول 1 

های مختلااع صااورت بر اساس نتایج بررسی

گرفته در شرایط محدودیت آب هیبریااد شاامس 

سه با ارقااام زودرس موجااود از عملااارد در مقای

با تری برخوردار بود. در کرمانشاه طی دو سال 

آبیاااری کاماا  و ( ارزیابی در شرایط  1391-92 

تنش مالیم و شدید به ترتیب بااا   محدودیت آب

 درصد تامین رطوبت مااورد نیاااز گیاااه،  33و    66

 و تنش مالیاام و  ،شرایط آبیاری کام هر سه  در  

داری شدید هیبرید شمس با اختال  معناای  تنش

 دارای عملااارد بااا تری از هیبریاادهای فاار  و 
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  ج، خوی، زنجان و اسالم آباد درجدید آفتابگردان در چهار منطقه کر پایداری هیبریدبررسی  -3جدول 
 ( 1384-85  دو سال

 
 عملارد میانگین درون ماانی  ضریب تغییرات واریانس درون ماانی ارقام 
22/0 33هایسان  92/4  28/4  

11/0 آذرگ    55/2  61/4  

25/0 مستر  52/7  81/3  

05/0 شمس  14/1  07/4  

 
میانگین خصوصیات زراعی هیبرید های آفتابگردان در سه منطقه  کرج، اصفهان، ساری( در دو   -4جدول

 ( 1385-86سال  
 

 دوره رویش  رقم 
 ( روز 

 ارتفاع بوته
 متر(  سانتی 

 دانه هزاروزن 
  گرم(

 درصد  
 روغن

 عملارد دانه
 ( کیلوگرم در هاتار 

 عملارد روغن
 ( کیلوگرم در هاتار 

13/64 176 100 آذرگ    99/48  4027 1945 
33هایسان  102 178 55/53  71/47  3251 1522 
69/51 158 99 شمس  49/48  3309 1596 

LSD 5% 69/0  02/4  92/1  81/0  64/236  42/101  

 

(. کشاات هیبریااد شاامس در 5 جاادول   دقاسم بو

مقایسه با هیبریدهای دیررس به دلی  یک نوباات 

توانااد آبیاری کمتاار در مرحلااه پرشاادن دانااه می

جویی هاازار مترماعااب در آب منجاار بااه صاارفه

پتانسی  عملااارد به دلی     این رقم  آبیاری شود و

با تر در شرایط تنش رطوبتی برتر از هیبریدهای 

 باشد.میدیگر 

 -هااای تحقیقاایباار اساااس نتااایج آزمایش

صااورت گرفتااه، هیبریااد شاامس در  ترویجاای

کیلااوگرم در  5184کرمانشاااه بااا عملااارد دانااه 

هاتااار دارای عملااارد بااا تری نساابت بااه دو 

هیبریاااد فااار  و آلساااتار باااود. در دشااات نااااز 

 3920  مازناادران( ایاان رقاام بااا عملااارد دانااه

ا هیبریااد فاار  و کیلوگرم در هاتار در مقایسه باا 

در ارومیه و نقده  آذربایجان غربی( به ترتیب بااا 

کیلوگرم در هاتااار   3008و    2854عملارد دانه  

در مقایسااه بااا هاار دو هیبریااد فاار  و برزگاار بااا 

نشااان داد  داری عملااارد بیشااتریاختال  معناای

ای هااای گلخانااه(. باار اساااس ارزیابی1 شااا  

 نااژاد  هیبریااد شاامس و والااد پاادری آن در براباار

عاماا  بیماااری ساافیدك کرکاای  100شااماره 

 Plasmopara halstedii )  5مقاوم بودند.) 

در مجموع، هیبرید شمس با در نظاار گاارفتن 

روز و بااا  100-105طااول دوره رویااش متوسااط 

کیلوگرم در هاتار از نظاار  3500عملارد حدود 

هیبریدهای وارداتاای آفتااابگردان عملارد دانه با  

 تر از هیبریااادهایبرابااری کااارده و پرمحصاااول

زودرس ایراناای  فاار  و قاساام( اساات. هیبریااد
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میانگین خصوصیات زراعی هیبرید های آفتابگردان در شرایط تنش رطوبتی در کرمانشاه در   -5جدول 
 1391-92های سال

 
 شروع  ژنوتی  

 گ  
  روز( 

 دوره 
 رویش 
  روز( 

 دوره پر  
 شدن دانه  
  روز( 

 ارتفاع بوته 
 متر(  سانتی 

 قطر طبق  
 متر(  سانتی 

 وزن 
 دانه هزار

  گرم(

 تعداد دانه  
 در طبق

 عملارد دانه
 کیلوگرم در 

 هاتار(

 آبیاری کامل

8/27 97 59 فر    5/173  1/16  4/59  1031 3983 
2/27 97 58 قاسم  5/171  3/16  2/57  869 3281 
8/32 106 62 شمس  0/186  6/19  7/63  1084 4501 

 درصد تامین رطوبت مورد نیاز(  66تنش مالیم )
1/28 96 57 فر    8/156  0/16  8/53  825 2956 
7/28 96 56 قاسم  3/149  4/15  2/49  726 2362 
9/31 104 61 شمس  2/167  4/15  5/58  976 3782 

 درصد تامین رطوبت مورد نیاز(  33تنش شدید )
3/28 94 56 فر    2/153  4/13  3/44  827 2434 
9/28 95 56 قاسم  3/148  5/13  5/43  640 1859 
9/27 99 60 شمس  0/144  5/13  2/45  969 2917 

LSD %5 61/0  57/0  57/0  64/3  39/0  03/1  78/48  83/161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلع ایران مقایسه عملارد هیبرید شمس با ارقام شاهد در مزارع زارعین در مناطق  -1شا  
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شمس بااا شااا  طبااق تخاات، هیبریاادی مناسااب 

باارای مناااطق پرباااران اساات کااه در ایاان مناااطق 

کشت ارقام با شا  طبق محاادب موجااب جمااع 

شااادن آب در پشااات طباااق و شااایوع عوامااا  

شود. این هیبرید بااا توجااه بااه پوسیدگی طبق می

ارتفاع کم آن عناصر غذایی کمتری از خاك را 

ه کاارده و در مقایسااه بااا هیبریاادهای پابلنااد تخلیاا 

کنااد. عملیااات داشاات و برداشاات را تسااهی  می

همچنین به دلی  عملارد با  در شرایط خشااک 

و با یک نوباات آبیاااری کمتاار کشاات ایاان رقاام 

جویی در مصر  آب در تواند منجر به صرفهمی

شرایط تنش آبی باشااد. ایاان خصوصاایات نشااان 

های بهاااره دهد که این هیبریااد باارای کشااتمی

ساارد و کشاات تابسااتانه مناااطق مناااطق معتاادل و 

 باشد.معتدل مناسب می

 

 توصیه ترویجی

هیبریااد شاامس بااا طااول دوره رشااد متوسااط 

های بهاااره مناااطق روز( برای کشاات  105-100 

 مناااطق معتاادلمعتاادل و ساارد و کشاات تابسااتانه 

درمناااطق معتاادل و ساارد، کشاات مناسب اساات.  

 بهاره در اولااین فرصاات از اساافند تااا اردیبهشاات

متری سااانتی  10زمانی که دمای خاااك در عمااق

باشد، انجااام گراد  درجه سانتی  10خاك بیش از  

شود. در مناطق معتدل، کشت تابستانه تا دهااه می

روز دوره   120اول تیر و به شرط وجود حااداق   

در دمااای بهینااه  پذیر اساات.بندان اماانبدون یخ 

درجااه  28تااا  25طااول دوره رشااد آفتااابگردان 

اساات. آفتااابگردان بعااد از توسااعه گراد سااانتی

 هااا بااه یخبناادان حساااس بااوده و در زمااانبرگ

گراد سااانتی درجااه 37گلاادهی دمااای بااا تر از 

شود و بنااابراین بااا بندی میباعث اختالل در دانه

مااانع   تااوانمی  کاشت بااه موقااع در اوایاا  فصاا 

هااای لااومی، خاك خسااارت دمااای بااا  شااد.

 نفوذپااااااذیر، دارای زهاااااااش و اساااااایدیته 

( بااارای کشااات آفتاااابگردان 5/6-5/7خنثااای  

آفتابگردان یک گیاه نسبتاً حساس  مطلوب است.

به شوری خاك بوده و آستانه تحم  بااه شااوری 

هااای اساات. روش دسی زیمنس باار متاار  2-4آن  

ورزی کااه ساابب خاكورزی حداق  و بیخاك

خصااوص در حفظ رطوباات خاااك ماای شااود به

جهت   شود.کشت تابستانه آفتابگردان توصیه می

 های بهاااره شااخمسازی زمین برای کشتآماده

 30تااا  25ترجیحاً با گاوآهن قلمی به عمااق   اولیه

گیاارد. متری خاااك در پاااییز صااورت میسااانتی

عملیااات تامیلاای قباا  از کاشاات شااام  پنجااه 

غازی، تسااطیک در صااورت نیاااز، پخااش کااود و 

 5/2میاازان  کاشت تریفلورالین به  کش پیشعلع

لیتاار در هاتااار   5/1هااای ساانگین( و  لیتر  خاك

زنی اساات. باارای سااکو دیهای ساابک(   خاك

تولیااد هاار تاان دانااه آفتااابگردان عناصاار اصاالی 

 20، 40نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب به مقدار 

کیلوگرم در هاتار مورد نیاز اساات کااه در  80و  

مصر  کود بر اساس تجزیه خاااك و عملااارد 

گیرد. همه کودهااای مورد انتظار مد نظر قرار می

د فساافری و پتاساای بااه همااراه یااک سااوم کااو

نیتروژنی در زمان کاشت و بقیه آن در دو زمااان 

دهی همزماااان باااا جداگاناااه تاااا قبااا  از غنچاااه
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شااود. هااا پخااش میزنی بااین ردیعکولتیواتااور

در مراح  بعد از سبز های هرز  برای کنترل علع

ها و به ویااژه یااک ماااه اول بعااد از شدن گیاهچه

های کاشاات و کاشت کولتیواتورزنی بین ردیع

سااوپر کش گا نتم پخش علعدر صورت لزو

لیتاار در هاتااار( توصاایه  6/0-2/1بااه میاازان  

 بااا  کااار پنوماتیااکشااود. کشاات بااا ردیعمی

 و در عماااق ساااورا  26صااافحه ماااوزع دارای 

متری خاااك صااورت گیاارد. تااراکم سااانتی 6-3

بوتااه در  7-8مناسااب باارای کشاات آفتااابگردان 

 یااا  60هااای کشااتمترمربع اساات. فاصااله ردیع

 ها روی ردیاااعمتر و فاصاااله بوتاااهساااانتی 75

میزان مصر  بااذر متر متغیر است.  سانتی  25-17

 و در کشااااات دیااااام 6-8 در کشااااات آبااااای

نیااااز آبااای  کیلاااوگرم در هاتاااار اسااات. 6-4

مترماعااب  6000تااا 4000آفتااابگردان حاادود 

زنی، اساااات. تااااأمین آب در مراحاااا  جوانااااه

دهی و پرشااادن داناااه دهی، اوایااا  گااا غنچاااه

ترین مرحلااه گلاادهی حساااس وضااروری اساات 

بااا توجااه بااه مرحله نسبت به کمبااود آب اساات.  

هااای نااوین روشآباای بهتاار اساات از شاارایط کم

های آبیاری های تی  و روشمانند آبیاری با لوله

های سنتی  غرقابی( استفاده بارانی به جای روش

ها در زراعت ها و آفتبرای کنترل بیماری  شود.

 3-4تناااوب زراعاای آفتااابگردان ضاامن رعایاات 

برگ  غااالت(، ساله و تناوب بااا گیاهااان نااازك

شااود. باارای مصر  بذر گواهی شده توصاایه می

کنترل شیمیایی این عوام  در طی فص  زراعاای 

 زم است با کارشناسان حفااظ نباتااات مشااورت 

شااود. باارای کاااهش خسااارت پرناادگان ضاامن 

تاااوان از رعایااات تااااریخ کاشااات مناساااب می

کننااده اسااتفاده کاارد. فعهای صااوتی دوساایله

برداشاات آفتااابگردان بعااد از مرحلااه رساایدگی 

 فیزیولوژیک و زمانی که رطوبت دانه به کمتر از 

رسد توسط کمباین مجهز به هد و می  درصد  15

 سینی مخصوص صورت گیرد.
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