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تأثير حذف گل زبانهاي بر پوكي دانه و عملكرد دو رقم آفتابگردان
)(Helianthus annuus L.
ابوذر كاكائي ،1علي زارع  ،*2حسن فرحبخش

 -1كارشناس ارشد زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه باهنر كرمان ،كرمان ،ایران
 -2كارشناس ارشد زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
-3عضو هیات علمي گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه باهنر كرمان ،كرمان ،ایران
تاریخ وصول 1391/9/11:
تاریخ پذیرش 1391/11/19 :
چكيده
به منظور بررسي تاثیرحذف گلهای زبانهای ) (Ray flowerطبق بقر پقوكي و عملکقرد دانقه دو ر قج تيقاری آفتقابگردان
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سمت مركزطب  ،درصد دانههای پوك در سمت محیط طب  ،تعداد دانههای پوك در سمت مركز طب  ،تعداد دانههای پقوك در
سمت محیط طب  ،وزن هزار دانه ،طر طب و عملکرد .نتایج دو ساله این آزمایش نشان داد كه از نظر آماری اختالف معنقي داری
بین تیمارهای حذف گل زبانهای و دو ر ج مورد بررسي از نظر درصد پوكي در مركز طب  ،عملکرد و تعداد دانقه پقوك در مركقز
طب وجود داشت .نتایج رگرسیوني آزمایش از اثر خطي و مثبت حذف گل زبانهای بر صفات اندازهگیری شده در مركز طبق و در
كل بر عملکرد دانه حکایت دارد .در نتیيه حذف  %111گلهای زبانه ای عملکرد ر ج یوروفلور  311كیلو گرم در سال اول و 211
كیلو گرم در سال دوم بهبود یافت و ر ج مستر  929كیلو گرم در سال اول و  914كیلو گرم در سال دوم بهبود یافت.
واژه های كلیدی :آفتابگردان ،حذف گل زبانهای ،درصد پوكي ،عملکرد دانه.
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از ظرفنت ظایری ذونارهای م ادا باه انتقاال یاافت ماواد

مقدمه

ذونرهای یا شدید ر شدن فتوسنتز در برگیای باقه مانده

آفتابگردان با ناا علماه یلناانتون اناون یناایه اسات

پس از حذ

دیپلوینااااد( )2n=34یکسااااا ه از نااااره مر ااااه
( )Compositeaه باه واور

وفنق چنن ج اران ردناه باه شاد

بو اهای اساتوار بلناد

قامت رشد مه ناد .آفتاابگردان ریشاه راسات

وسا ه

آزمایشیا غنر منطقه ننسات ( .)9اثثنر حاذ

دانهیا افزایش ظرفنت مقاد فنزیو وژیکه آنیا بار اثار

ط ق شامل یک نهنج بازرگ

افزایش داد سلولیای آند سپرمه مهباشاد( .)2در یار

است اه ممکا اسات در مرحلاه رساندیه باه حا ات

وور

محدبض مق ر یا مسطح مشایده شود .منوه آفتابگردان از

پر رده نوانم ماه شاود ( .)1در بساناری از آزماایشیاا

فرابر ناشکوفا مهباشد ه ای دانه بنشتر جهات مااار

مش ص شده است ه در وور

ر غ شه آجنله استفاده مهشود .رشاد مطلاوب ایا

ینایه دیریش اسات حشارا ه اه ر ی ساطح یال

سانتهیراد بدست مهآید .یلبریها در آفتابگردان طویل

حر ت مه نند در یرده افشانه موثرند یرده افشانه باه

به رنگ زرد طالیه ماهباشاند اه باه یالیاای زباناهای

سنلهی باد به ندر

را به وود جذب مه نند(.)1

افشانه باشند د نل اوله م بودن داد دانه در ط اق

یستندض از ای ر یمه ب شیای یناه به جاز ب اشیاای

در نتنجه عملکرد در اشتیاای جااری آفتاابگردان (در

با غ یا محلیای انتقال ود ر مواد ذونرهای ماه وانناد

یذشته) افه ن ودن یرده افشانه ذ ار شاده اسات (.)11

به عنوان مقاد باه حسااب آینادض حتاه آن انادا یاا یاا

عامل د مه ه باعث ایش دانهیای پردر ط ق ماهیاردد

بافتیایه ه زن وشکشان افز ده نمهشود ننازض بارای

و ند متر داناه یارده دریل اهیاای مر ازی نسا ت باه

حفظ ی نت موجود باید به قدر افه مواد پار رده ارد

یل هیای سمهای مهباشد .از طرفه یل هیای سامهای

نند( .)11یلیای زبانهای ننز ایا یوناهاناد .باه منواور

یردهی زیادی و ند مه نند حشرا

غننر عریه مواد پر رده بار رشاد

شاااو باارگض غنااه سااازی دی ا سااند اارب

حااذ

یرددض در نتنجه درود پو ه دانه در قسمت مر زی ط اق
ایش عملکرد دانه افزایش یابد .بناابرای آزمایشاه باه

عملکرد دانه در برواه ماوارد اایش یافتاه (11ض )19در

منوور بررسه اثنر حذ

حا ه ه در سایر ماوارد فقاا اناد ه متااثر شاده اسات.

یلیاای زباناهای بار پاو ه

عملکرد دانه د رقم جاری آفتاابگردان باه مرحلاه اجارا

ب شه از شاو برگیا

درآمد.

م ود ماواد پار رده

مواد و روشها

نس ت داده شودض از سوی دیگار ن اود ا انش نسا ت باه
سایه اندازی یا حذ

ای ا یاالیااا وجااه حشاارا

بااه مر ااز سااایر

قسمتیای ط ق بنشتر شده باعث افزایش یرده افشاانه

آزمایشیای ساایه انادازی بدسات نناماده اسات ()12

ممک است به یدر ر ی ننتر ژن

یردهافشان بنشاتر

به سمت آنیا جلم شده فرض بار ایا اسات اه باا

یزینشه دانهیا به ار یرفته شده استض نتایج یمگاونه از

عملکرد متر دانه به دن ال حذ

وور

مه ینرد ( .)5به نورمهرسد

ه زن وریای عسل عامل عمده یاه شاید نها عامل یرده

مقادیای فنزیو وژیکه ارد نندیان وا ص مواد پر رده

حااذ

انجاا امال فتوسانتزض

محد دیت مقااد غا ام ماهشاود از طرفاه آفتاابگردان

یناه در منانگن دمای ش انه ر زی حد د  18اا 22درجاه

دانه نماریای متنوع مانند سایهانادازیض حاذ

ممک است رشد دانه به سنله ینجاایش مقااد

موجود محد د شود یر چند ای وفت وود با امن مواد

نوع فندقه است شامل یک دانه حقنقه با پوسته نازک

ب شاه از

یزینشاه

ب شه از شاو بارگیاا ناشاه از

ای آزماایش در ساال زراعاه  1981 1985در مزرعاه

محد دیت مقاد است .بد ن شک در ای شرایا ب شاه

حقنقا ه دانشگاه شهند باینر رمان )عارض جغرافناایه
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اسااتض از ایاا ر انتوااار جااود نااایماااینگه در باان

شکل دارای حاشنه مضرن دم رگ بلند مهباشاند .یال

پژ یش پنرامون اثرا

واناایه ذا اه

یناه در نونم منزان فتوسانتز باا قایاای مقااد ابساته

ر دار است .برگیای آفتابگردان بزرگض ر دار قل اه

م ر فند .ای یلیا حشرا

طاول د ره باه

ارینری نماریا اندازه مواد ذونارهای

یافتااهای دارد دارای ساااقهای بلناادض یاا نمض وشاا

آذی آفتابگردان به وور

ب شه از شااو بارگ ابساته اسات (.)5

یل زبا های بر پو ه دانه عملکرد د رقم آفتابگردان …

ثثنر حذ

 91درجه  15دقنقه شما ه

طول جغرافنایه 51درجاه

شامل درود پو ه دانه در قسمت محنا ط ق (شاامل د

 58دقنقه شرقه) اجرا یردید .ار فااع مزرعاه از ساطح
فا توریال

دریا  1559/8است .آزمایش باه واور

عله زارع یمکاران

سانتهمتراطرا

در

ط ق سمت داول ط ق)ض درود پو ه دانه

در قسمت مر ز ط ق (شامل بقنه دانهیای ط ق) زن یزار

قا م طرح بلوکیای امل اادفه با چهار کارار انجاا

دانهض قطر ط قض داد دانهیای پوک مر ز ط قض داد داناه

یرفت .نماریاا شاامل ر ن اه از د ساطح رقام (ارقاا

یای پوک در محنا ط ق عملکرد .برای بدسات آ ردن

(شایدض حذ

یل زباناهای

حذ

 %51حذ  )%111بودند ه باه واور

اادفه داول ر یا قارار یرفتناد .نتاایج جزیاهیاای

ننم متر باه عناوان حاشانه از طارفن

مساحت  1متر مرب استفاده یردید در نهایات عملکارد

فنزیکاه شاانمنایه واااک ق اال از اشاات آفتااابگردان

برحسم نلویر در یکتار محاس ه شد .اثارا

متوسا دمای مایاناه )در مزرعاه انادازهیناری شاده) باه

متقابل وفا

ر نم در جد ل  2 1ذ ار یردیاده اسات .یار ار

اسااتفاده از ر

آزمایشااه شااامل چهااار ردیااه اشاات بااه فاوااله 55

) 1996انجا شد .از ر

سانتهمتر به طول  5متر به وور

جوی پشته بود.

جهت آماده نماودن بساتر اشات  91ا

 GLMدر (Institutes SAS SAS

 LSDبارای نان اواتال
جزیاه

شد.

امال (

نتایج و بحث

زمن داده شد سپس با د بار دیساک عمناق باا وااک

مقایسه منانگن وفا

م لااوش شاادند 251 .نلااویر در یکتااار ااود ا ره بااه

مورد بررسه نشاان داد اه اغلام

پارامتریای اندازهیناری شاده مقادار  Rبااییه را ینگاا

سرک طه سه مرحله شااملض 51نلاویر ق ال از

اربرد ریرسنون نشان دادند.رابطه ریرسنونه بن درواد

اشتض  111نلویر در یکتاار در مرحلاه رشاد ساری

حذ

 111نلویر در یکتار ق ل از یارده افشاانه داده شاد.

یل زبانهای با عملکردض درود پو ه در مر ز ط قض

داد دانهیای پوک در مر ز ط ق باه واور

جهت جلوینری از رشد علهیاای یارز از علاه اش

د ساا ه

جدایانه برای یر سال برای ارقا م تله در شکلیاای

اارفالن بااه مناازان  2/5نتاار در یکتااار ق اال از اشاات
م لوش با واک استفاده شد .بذ ر به وور

مورد بررسه از طریق اربرد  ANOVAبا

ریرسنونه چند یانه از برناماه  Excel SPSSاساتفاده

از ض فسفرض پتاسنم ) در یکتار باه طاور یکنواوات باه

وور

اواله

بن منانگن یا استفاده شد .برای رسم نموداریا

اود حناوانه

(یا ی) پوسنده یمراه با  91نلویر ود ماا ر

جم اا باه

یک ا یشت به اویر شنده شدهاند .حذ

ینر ااری

یل زبانهای

( برای سری در جوانهزناه جلاوینری از ساله بسات

اثر م نهداری بر ر ی پارامتریای مش ص شده در مر از

به فاوله  25سانتهمتر

ط ق عملکرد داشتض ای در حاا ه اسات اه بار ر ی

واک ) در عمق  1سانتهمتری
به وور

وفا

پهای ر ی پشتهیای ایجاد شده شت شادند.

اندازهینری شده در قسامتیاای دیگار ط اق اثار

م نهداری نداشت.

پس از س ز شدن استقرار امل بو هیاا در مرحلاه 1-1
بریه عمل نک ردن انجا شاد .آبنااری براساان ناوع
بافت واک شرایا محنطه محل مورد آزماایشض در یار
یفته یک بار انجا یردید .عملنا
با ظهور ای یلیا به وور

حذ

درصد پوكي در مركز طب

یلیای زبانهای

مکاننکه وسا دسات در

مشایدا

نماریاای مربوطااه انجااا شااد .بااه منوااور جلااوینری از
وسار

در مر ز ط ق حذ

احتما ه ینجشاک ط اقیاای د ردیاه ساا

جادا یاناه

برای یر سال یر رقم در شکل 1به اویر شنده شاده

شدند .در ما مراحل رشد نمو باا علاهیاای یارز
آفا

یل زبانهای رابطه وطه مساتقنم

منفه برقرار است .ای دادهیا اه باه واور

ر یا ب د از یرده افشانه بوسنله پارچه وری پوشاانده
به طور جدی م ارزه شد .وفا

اندازهینری شده نشان داد ه بن درود پاو ه

است به ووبه نشان دینده ای مطلم است ه با افازایش

مورد اندازه یناری

حذ
33
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جاری مستر یور فلور) سه سطح حذ

عملکرد سایر وفا

از د ردیه ساا یار ار

باا
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ردند ه با حذ

داشت .شنم منفه رابطه وطه بنانگر ایا مطلام اسات.

یلیای زباناهای وجاه حشارا

باه

ای رابطه در جزیه ریرسنونه دادهیا ننز م ناه دار شاده

مر ز سایر قسمتیای ط ق بنشتر شده باعث افازایش

است .شاکل یاک نشاان ماهدیاد اه ارقاا م تلاه

یرده افشانه مهیردد در نتنجاه درواد پاو ه داناه در

سالیای متفا

دادهیا اعداد

اینکااه بتواننااد مقااادیااای فنزیو ااوژیکه قدر مناادی را

بنشتری را نشان دادندض اما یم نان رابطه وطه حفظ شده

شکنل دیندض حذ

شوندض ممک است اثری ر ی درود

استض در یر د سال رقم یور فلور نس ت به رقام مساتر

پو ه دانه نداشته باشند .چون سلولیای ا نه دانهیا ق ال

یال زباناهای باا درواد

از ور ج یلیای زباناهای شاکنل ماهیردناد ( .)1رقام

پو ه در مر ز ط ق داشته است درواد پاو ه داناه در

مستر نس ت به رقم یور فلور  %11در مر از ط اق پاو ه

رقم یور فلور متر بود(شکل.)2حذ  %111یل زباناهای

بنشتری را نشان داد ه به علات ز درساه برواورد باا

) (O3بنشاتری اثار را بار درواد پاو ه در مر از ط اق

یوای یرمتر بوده است .اثر متقابل سال رقام در حاذ

 %111پو ه داناه در مر از

یل زبانهای م نهدارشد ه نموداریا آ رده نشده است.

م نهدار شده است به طوری ه در سال د

ا نش متری نس ت به حاذ

داشتض به طوری ه با حذ

ط ق ایش یافت (شکل )2شکل 1ننز موید یمان ماورد
است ه برای یر د سال رسنم شده اسات .پاو ه داناه

تعداد دانه های پوك در مركز طب

حت اثنر عوامل محنطه ژنتنکه یناه قرار مه ینرد .باا
وجه به یکسان بودن شرایا آزمایش برای یار د
برای نماریای م تلاه اواوی فاا

حذ

اریتاه

اثنر م نه داری داشت .فا

یاا مرباوش باه

پر رده (قدر

فنزیو وژی یناه ژنتنک آنیا است .رقم مساتر باه د نال

وور

آن با ر زیای یرمتر فال بروورد رده غنار یمزماانه

وور

است ( )2یر چند یالیاای زباناهای در یارده افشاانه
بااییه

ه با افزایش درود حاذ

یل زبانهای بر مر از

آزمایش ق ل از اینکاه بتوانناد مقاادیاای فنزیو اوژیکه
قدر مندی را شکنل دیندض حذ

یرده افشان است یلیای زباناهای یارده زیاادی

د ره حذ

بنشتر پنرامون ط ق یرده افشاانه

شدهاندض ایر ب د از ای

مهشدند ممک بود اثری نداشته باشند .چون

سلولیای ا نه دانهیا ق ال از وار ج یالیاای زباناهای

یلیا مه واند در حر ت بنشتر در مناطق

شکنل مهیردند ( .)1بنار

دیگر ط ق ننز مک ندض ا ته یمان طوری اه بناان شاد
حذ

از اداد داناهیاای پاوک در

مر ز ط ق م مهیاردد .زیارا یالیاای زباناهای در ایا

ط ق با وجه به ماوارد یفتاه شاده باه د نال ااثنر آن بار

مه نند .حذ

یل زبانهای باا اداد داناهیاای

پوک در مر ز ط ق رابطه وطه منفه را نشاان ماهدیاد

چند در مراحل ب دی ماواد غاذایه را باه ساوی م اازن

و ند مه نند حشرا

مقادیای غا م در مهآیند ( .)5ایا مطلام در

مشایده مه شودض حذ

وشک شدن یک رقابت شدید با یل هیا ایجاد نندض یار

حشرا

جدایانه غننر مه ند .اندازه یر مقاد یم عامال

شکل یای 1 9نشان داده شده اسات .یماانطاوری اه

م زنه ه دارند ماه وانناد در مراحال ا ناه اا ق ال از

نزدیکتر منتقل مه نند .اما اثر حذ

مقاد فنزیو اوزیکه) در بان مقاادیای

مهمه به شمار مهر د .در ا اوار د ره رشاد داناهیاا باه

بلوغ پرچم مادیه باعث ی ه پاو ه داناهیاا شاده
جذب حشرا

در ینجاایش جلام ماواد

فنزیو وژیکه م تله در طول رشد نمو یار مقااد باه

آنکه ز درن ر است د ران باز شدن ط ق یرده افشانه

دوا ت دارند اما باه د نال قادر

یل زبانه ای بر داد دانه یای پوک در مر ز ط ق

یمکااران ()1389از حاذ

یزینشه دانهیا به عنوان سانلهای بارای افازایش عریاه

یلیا در داد دانهیا موثر اق مهشوند از ایا

مواد پر رده به دانهیای باقنمانده ه در نتنجه از یار ناوع

طریق بر عملکرد یم اثر مهیذارد.

محد دیت م دا ریا شده بودندض استفاده ردند ه در ایا

در ای آزمایش اایش  %5پاو ه داناه در نتنجاه حاذ

شرایا زن اغلام داناهیاا افازایش یافات .ا تاه حاذ

امل یلیای زبانهای نس ت باه شااید باه واوبه مویاد

یلیای زبانهای در ا ایل رشدض رشد ساری تر سالولیاای

مطا م یفته شده است .موسکاردی بان ( )1389ایناد
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اثریای متقابل یار یاک از آنیاا نناز

مر ز ط ق ایش مهیابد( .)8ایر یلیای زباناهای ق ال از

ثثنر حذ

یل زبا های بر پو ه دانه عملکرد د رقم آفتابگردان …

عله زارع یمکاران
یال زباناهای قارار دارد ارقاا م تلاه

سنتوپالسمه مو د سن ل هیا را در بر دارد ه ممک است

اثنر رقم حذ

در د رهیای ب دی ر ی داد دانهیا اثری نداشاته باشادض

عملکرد متفا ه را نشان دادناد اه باه د نال فاا

در

دانهیا در مر ز نناز ممکا اسات از و ناد داناه بکایاد.

در مر ز ط ق بوده است .شکل  5موید ای یفته است هض

یمانطور ه اشکال  1 9نشان مهدیندض یر د سال یر

با افزایش حذ

یال زباناهای عملکارد در یار د ساال

د رقم اوتالفا ه را در رابطه با عکاس ا مال باه اداد

افزایش یافت رابطه وطاه مب ات را نشاان دادناد .در

دانهیای پوک در مر ز ط ق نشان مهدیند .بنشتری عکس

نتنجه حذ

ا ماال را رقاام یور فلااور در سااال ا ل نشااان داد.

در سال ا ل  211نلویر در ساال د

مشایدا

مربوش به سال د

ا ل بنشتر بود .در حاذ

از مشایدا

به اود یافات

مربوش به سال

رقم مستر  123نلویر در ساال ا ل  151نلاویر در

 %111یال زباناهایض  %5اداد

به ود یافت .عملکارد باه طاور غنار مساتقنم از

سال د

دانهیای پوک در مر ز ط ق را نس ت به شاید اایش داد
سال د

 %111ض عملکرد رقم یور فلور  915نلویر

نشاان داد از

مر ز ط ق درود دانهیای پاوک در مر از ط اق حات

داد دانهیای پوک در مر ز ط ق بای ری برووردار باود.

اثنر قرار یرفته است .در ال رقام یور فلاور  311نلاو

در

یر نس ت به رقم مستر افزایش عملکرد داشته اسات اه

داد آغازه یای سن ل ه یل اه بار اثار به اود

در پتانسنل عملکرد ژنتنکه قطر بنشاتر

مااور
انگنز

نس ت به سال ا ل  %5اوتال

طریق اثنر حذ

یل زبانهای به داد دانهیاای پاوک در

یمکاااران ( )2111اینااد ردنااد ااه فااا

به د نل اوتال

بقای یل هیا است .ا ته اثنر محنطه بار منازان چنریاه
مقادیای متفا

ط ق در رقم یور فلور استض یر چند ه افازایش حاذ

اجتناب ناپذیر است ( )3به ود بقاای

یل زبانهای اثر بنشتری را در عملکارد رقام مساتر داشاته

یل هیا در اثر ایش رقابت بن مقاادیا باعاث اایش

است (شکل .)5رابطه عملکرد با درود دانهیای پاوک در
مر ز ط ق در شکل 5به اویر شنده شده است.

داد دانه پوک در مر ز ط ق یردیده است .جود رقابات
بن م ارن در آزمایشیای مت ددی اه در آنیاا حاذ

نتیيهگیری:

یک م زن موجم انتفال باه م اازن رقنام شاده اساتض

نتابج حاوله یرچند حا ه از اثنر حذ

نشان داده شده است .بروه آزمایشیا نشاان دادهاناد اه

داد دانه در مر ز ط ق پو ه آنیا در نتنجه افازایش

وانایه یک م زن برای حر ت مواد فتوسنتزی باه ساوی

عملکاارد دانااه اساات .امااا ر ابااا پن نااده باان من اا

وود بستگه به د عامل اندازه م ازن ف ا نات آن دارد

مقادیای فنزیو وژیکه

( .)11یلیای زبانهای م زنیای بزریه به شمار مهر ند

ا نشیاای ژنتنکاه م تلاه

ارقا مه وانند اثریای متفا ه داشته باشاندض ا تاه ن ایاد

به سرعت رشد مه نند .مش ص شاده اسات اه ایار
بروه از دانهیای یک ووشه یناد حاذ

یل زبانهای بار

فرامو

شاوند انادازه

رد ه حشرا

یرده افشاان باه طاور مانوم در

زمان یرده افشانه باید جود داشته باشند .نور دیگر ایا

م زن ایش مهیابد ذا قند متری باه ووشاه ماهرساد

است ه فشردیه دانه در مر از ط اق قطا آ نادی در

( )3ه به د نل ایش سرعت انتقال است اما موازی بودن

ینگا یستر

مسنریای م زنیا از یکدیگر مه وانند انتقال را به سامت

ط ق باعث جداشدن دانهیای مر ز از من

مهشود باعث پو ه آنها مهیرددض به یار واور

دیگر یدایت نند (.)11

ایا

مویوع مربوش به پو ه دانه است در حا نکه داد دانهیا
در نتنجه شکنل سلولیای ا نه سنتوپالسمه ای دانهیاا

عملکرد دانه
عملکرد دانه با افزایش درود حذ

است ه در نتنجه پتانسنل ژنتنکه ارقا م تلاه طاول
د رهیااای رطااوبته یرمااایه مااوثر اقاا مااهشااود.

یل زبانهای افازایش

یافت )شکل .)1 5نتایج نشاان داد اه عملکارد حات
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ا ته باید وجه داشت ه را م شادید نزدیاک باه یام

داد دانهیای پوک در مر ز ط ق درود دانهیای پاوک

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /8اسفند ماه 1931
جدول -1متوسط دماي ماهانه فصل رشد)اندازهگيري شده درمزرعه(

خرداد

3

39

تیر

10

33

مرداد

12

30

چ

جدول  -2نتايج تجزيههاي فيزيكي و شيميايي خاك قبل ازكاشت آفتابگردان
EC*103
9/3ds/m

Fe
)2/20(ppm

So2-4
)13(m.e./lit

pH
1/ 1

Zn
)43 (ppm

Ca2++mg2+
)9(m.e/lit

o.c
3/ 3%

Mn
)12/93 (ppm

Na+
)3/0 (m.e/lit

P
)1(ppm

Co2-3
)1/1 (m.e/lit

SAR
1/ 9

K
)230(ppm

H2O3
)3 (m.e/lit

CaSo4,2H2O
)1/0(m.e/100

Total N
1/ 9%

T.N.V
14%

Cu
)1/194(ppm

clay
11%

Silt
22%

sand
43%

درصد پوكي مركز طبق

حذف O3: %155

حذف O2 :%05

شاهد O1 :

شكل  -1اثر حذف گل زبانهاي )(oبر پوكي دانه در مركز طبق  v1,v2,y1,y2:به ترتيب سال دوم ،سال اول،رقم مستر،رقم
يوروفلور
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فصل رشد


متوسط حدا ل دما) ( C


متوسط حداكثر دما ) ( C

ثثنر حذ

یل زبا های بر پو ه دانه عملکرد د رقم آفتابگردان …

عله زارع یمکاران

درصد پوكي مركز طبق

شكل :2اثر حذف گل زبانه اي )(oبر پوكي دانه در مركز طبق  Y1,2دو رقم مورد بررسي ()IEW
تعداد دانه پوك مركز طبق

حذف O3: %155

حذف O2 :%05

شاهد O1 :

شكل -3رابطه درصد حذف گل زبانه اي ) (Oبا تعداد دانه پوك در مركز طبق

تعداد دانه پوك مركز طبق

حذف O3: %155

حذف O2 :%05

شاهد O1 :

شكل -4رابطه درصد حذف گل زبانه اي ) (Oبا تعداد دانه پوك در مركز طبق
3500
3000

Y 1,2 y = 34.828x + 2517 R 2 = 0.3832

500
0

O2

O3

حذف O3: %155

حذف O2 :%05

O1

شاهد O1 :

شكل - 0رابطه عملكرد و حذف گل زبانه اي

35

Yield

1500
1000

عملكرد (كيلوگرم)

2500
2000
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حذف O3: %155

حذف O2 :%05

شاهد O1 :

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /8اسفند ماه 1931

عملكرد (كيلوگرم)

شكل  -6رابطه عملكرد با حذف گل زبانه اي(درسه سطح)

عملكرد (كيلوگرم)

درصد پوكي در مركز طبق

شكل - 7رابطه عملكرد با درصد پوكي در مركز طبق

عملكرد (كيلوگرم)

تعداد دانه پوك در مركز طبق

شكل -8رابطه عملكرد با تعداد دانه پوك در مركز طبق
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حذف O3: %155

حذف O2 :%05

شاهد O1 :
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Effect of ray flower deleting on the unfilled grain and yield of two
sunflower cultivars (Helianthas annuus L.)
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Abstract
In order to evaluate the effect of deleting of ray flower on the unfilled grain and seed formation, two
cultivars of sunflower (Helianthus annuus L.) were used during 2008-2009 growing season in the
research field of Kerman University. The experiment was conducted as factorial under RCBD. The
main and sub factors were cultivars (two levels, Master and Euroflower), respectively and deleting ray
flower (three levels, 0%, 50%, 100%) percentage of unfilled grain in the center of the head, number of
unfilled grain around the head, weight of one thousand seeds, diameter of the head and yield. The
combined results of two years study showed that there is significant difference between ray flower
deleting treatment and cultivars related to percentage of unfilled grain at the center of head and yield.
The Linear regression analysis was revealed a positive effect of deleting of ray flower on the recorded
characteristic at the center of head and yield. Deleting 100% of ray flower deleting led to 307 and
201kg/ha yield of Euroflower cultivar in the first and second growing season. Also the yield of Master
cultivar was calculated as 429 and 476 kg/ha in the first and second growing season, respectively.
Keywords: Helianthus annuus, ray flower deleting, unfilled grain percentage, seed yield
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