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های تحمل ارقام آفتابگردان در شرايط تنش خشکی و  مقايسه صفات کمی و کيفی و شاخص

  بدون تنش

 
 2احسان شاکری و*1سيد علی طباطبايی  

 

 ، يزد، ايرانمرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان يزد ،استاديار -1

 دانشگاه شاهد، تهران، ايران دانشكده کشاورزید، ارش یکارشناسدانش آموخته  -2
 

 8/5/11: تاريخ وصول

 4/11/11: تاريخ پذيرش

 

  چکيده

ها برای  تنش خشكی بر صفات کمی و کيفی ارقام آفتابگردان روغنی و تعيين بهترين شاخص اين پژوهش به منظور بررسی اثر

هوای خورد شوده     در شرايط مزرعه به صوورت کورت  1881شناسايی ارقام متحمل و حساس به خشكی طی آزمايشی در بهار سال

های کامل تصادفی در سه تكرار در مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان يوزد ارورا    لب طرح بلوکدر قا( اسپليت پالت)

و شرايط تنش در نظر گرفته شد و فاکتور فرعی شامل شش سطح شوامل  ( بدون تنش)فاکتور اصلی در دو سطح آبياری نرمال . شد

 6هر واحد آزمايشی شوامل  . ل، مستر روسی، سوپرگروس، ايريفلور بود، آذرگ25ارقام تجاری آفتابگردان به ترتيب آلستار، هايسون

نتايج . متر در نظر گرفته شد سانتی 26ها روی رديف  متر و فاصله بوته سانتی 66متر و فواصل خطوط کاشت،  6خط کاشت به طول 

اع بوته، قطر طبو،، قطور سواقه،    تعداد برگ، ارتف)صفات مورفولوژی ( طول دوره رويشی و زايشی)نشان داد که صفات فنولوژی 

، کارايی آب  مصرفی، درصد روغن (نارس و عملكرد های پوک و تعداد دانه در طب،، وزن دانه در طب،، وزن هزار دانه، درصد دانه

های تحمل، در شرايط تنش رقم آذرگول   همچنين بر اساس شاخص. داری تحت تأثير تنش خشكی قرار گرفت و ارقام به طور معنی

کيلووگرم در هكتوار بوه عنووان      858کيلوگرم در هكتار به عنوان رقم برتر و مقاوم و رقم سوپر گروس با متوسط  1884وسط با مت

 . شوند ترين رقم نسبت به شرايط تنش خشكی معرفی می حساس

 های متحمل به خشكی، آفتابگردان تنش خشكی، آبياری نرمال، شاخص :های کليدی واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 E-mail:tabataba4761@yahoo. com                                                                                   نویسنده مسئول *

http://jdas.shahed.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%DB%8C
http://jdas.shahed.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://jdas.shahed.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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 مقدمه
ترین عوامل محدود کننده برای  میزان آبیاری یکی از مهم

. باشد وره گرم و خشک تابستان میاورزی در طی دکش

در محدودیت در دسترسی آب نیازمند تغییرات اساسی 

هایی است که در آن منابع  مدیریت آبیاری یا کاربرد شیوه

این مسئله در کشور ایران که در . (3)آب بهتر حفظ شود 

خشک و نیمه خشک واقع شده و آب مورد نیاز  همنطق

لت کمبود نزوالت آسمانی و توزیع گیاهان زراعی به ع

نامتناسب آن عمدتاً از طریق آب آبیاری تأمین می شود 

از دیدگاه تنش رطوبتی، . (11)بسیار حایز اهمیت است 

هدف از آبیاری نگه داشتن سطحی از آب در خاک است 

که حداکثر عملکرد گیاه حاصل شود و با این کار فشار 

 . (6)شود  ی وارد میذخایر منابع آب و آبیارزیادی بر 

به عنوان یکی از ( .Helianthus annus L)آفتابگردان 

که چهار گیاه مهم زراعی تأمین کننده روغن و پروتئین 

گرچه یک گیاه بسیار متحمل به خشکی نیست ولی ا

والت به معموالً در مناطق خشک، جایی که سایر محص

بینند اغلب تولید رضایت  شدت از کمبود آب آسیب می

های نسبی آفتابگردان  در مجموع مزیت. (02)خشی دارد ب

: در مقایسه با برخی دیگر از گیاهان روغنی عبارتند از

طول دوره رویش کوتاه، رشد و نمو سریع، سازگاری با 

شرایط آب و هوایی، تحمل نسبی به تنش خشکی، درصد 

باالی روغن با کیفیت بسیار خوب و بی تفاوت بودن به 

بین مراحل رشد، مرحله به طور کلی در . (9)طول روز 

مرحله به تنش کمبود آب محسوب  ترین گلدهی حساس

این مدیریت آبیاری در این گیاه از   بر بنا( 11)شود  می

اول گلدهی تا زمان رسیدن آفتابگردان بیشترین اهمیت را 

در مورد تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای . (1)دارد 

تنش خشکی رش شده است که عملکرد آفتابگردان گزا

داری ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در  به طور معنی

طبق، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، 

. (18)شاخص برداشت و عملکرد روغن را کاهش داد 

دار  نیز کاهش معنی( 0221)و همکاران  همچنین سوریانو

. کردندشاخص برداشت را در اثر تنش آبی گزارش 

های خود روی  در آزمایش( 1380)و همکاران یگاپان 

آفتابگردان مشاهده کردند که تنش کمبود آب در همه 

وزن پوسته را ( قبل از گلدهی و بعد از گلدهی)تیمارها 

 . در تمامی نقاط طبق کاهش داد

های تحمل به خشکی، شاخص  در مورد شاخص

ه بوسیل( MP)0وری و میانگین بهره( TOL)1تحمل

مقادیر باالی شاخص . ارائه شد( 1381)روزیل و هامبلین 

وده تحمل نمایانگر حساسیت بیشتر هیبریدها به خشکی ب

تر  تر باشد، مطلوب و هرچه میزان این شاخص پایین

هرچه  توان گفت می( MP)در مورد شاخص. خواهد بود

شاخص . (1) تر است مقدار آن بیشتر باشد مطلوب

( 1318)را نیز فیشر و موور ( SSI)حساسیت به تنش 

کوچکتر باشد میزان  آنمقدار ارائه نمودند که هرچه 

نیز ( 1330)فرناندز . تحمل به خشکی باالتر است

را معرفی کرد که مقادیر ( STI)0شاخص تحمل به تنش

باالی آن برای یک هیبرید، نشان دهنده تحمل به خشکی 

  .باالتر و عملکرد بالقوه بیشتر آن هیبرید است

با به طور کلی شناسایی و اصالح ارقام پر محصول و 

های رطوبتی  ی آفتابگردان که به تنشباال روغن میزان

تحمل داشته باشند و ارزیابی صفات مرتبط با تحمل به 

در نتیجه اهداف کلی این طرح، . خشکی بسیار مهم است

شناسایی ارقام و همچنین بررسی خصوصیات 

قامی که در تنش خشکی مورفولوژیک و فنولوژیک ار

های مناسب  و همچنین شاخصتحمل باالتری داشتند 

برای گزینش ارقام آفتابگردان با عملکرد باال و متحمل به 

 . خشکی بود

 

                                                 
1 - Tolerance Index      2- Mean Productivity    3 - Stress 

Susecpibility Index      4- Stress Tolerance Index  
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 ها مواد و روش

هاای خارد    بصورت کرت 1983این آزمایش در بهار سال 

  هاای کامال   در قالاب طارح بلاوک   ( اسپیلت پاالت )شده 

با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  تصادفی

آبیاری بعناوان فااکتور اصالی    . طبیعی استان یزد انجام شد

متار   میلای  152آبیاری بر اساس میزان ) در دو سطح  تنش

ش تاان عادم و  ( A( )a1تبخیار از تشااتک تبخیار کااالس   

متر تبخیر از تشتک تبخیر  میلی 52آبیاری بر اساس میزان )

فاکتور فرعای نیاز در   . در نظر گرفته شد( A ( )a2کالس 

شش سطح شامل ارقام تجاری آفتابگردان روغنای آلساتار   

(b1)05، هایسون (b2 ) هیبرید آذرگل ،(b3) مسترروسی ،

(b4) سوپرگروس ،(b5) و ایریفلور ،(b6 )تیمار تنش . بود

براساس منحنای رطاوبتی خااک در طاول دوره آزماایش      

از هر آبیاری باا تهیاه نموناه     اعمال گردید بطوری که قبل

میزان رطوبت  62-92و  92-2خاک از عمق توسعه ریشه 

 9/2های  در مکش 0خاک با استفاده دستگاه صفحه فشاری

اتمسفر قرار گرفات تاا میازان پتانسایل آب      Bar -12تا 

 . (1شکل )مشخص گردد 

زمین مورد نظر قبل از شروع آزمایش بصورت آیاش باود   

شخم عمیاق زده شاد و در اوایال بهاار      که در اوایل پاییز

عملیات تکمیلی از قبیل دیساک و تساطیح زماین انجاام     

در هنگام تهیه زمین بر اساس نتایج آزماون خااک   . گردید

                                                 
2 - Pressure plate 

 052کیلااوگرم فساافات آمااونیم و  022مقاادار ( 1جاادول)

کیلوگرم سولفات آماونیم  باه زماین داده شاده و توساط      

ت بنادی  دیسک با خاک مخلاوط گردیاد و عملیاات کار    

خط کاشت به طول  6هر واحد آزمایشی شامل . انجام شد

متار و فاصاله    ساانتی  62متر و فواصل خطوط کاشات،   6

جهت جلاوگیری از  . بود متر سانتی 02ها روی ردیف  بوته

تیماار تانش و     نفوذ آب در هنگام آبیاری به داخال کارت  

غیر تنش مجاور هم حدود یک متر فاصاله باین کارت و    

کاشات در  . متر فاصله در نظر گرفته شد 5/1 بین تکرارها

در طای آزماایش عملیاات    . خارداد انجاام شاد    05تاریخ 

معمول زراعی شامل تنک کاردن، وجاین، ساله شاکنی و     

در طاول دوره رشاد   . کود دهی به روش سرک انجام شاد 

گیاه تا مرحله رسیدگی طباق و داناه، صافات فنولاوژی و     

ه برداشات  مورفولوژی باه صاورت تصاادفی و در مرحلا    

کرد برای هر واحد آزمایشای  میزان عملکرد و اجزای عمل

گیری میازان آب مصارفی    جهت اندازه. گیری گردید اندازه

هر رقم با توجه به طول دوره رشد آن مقدار آب مصارف  

ر کارت در  شده با استفاده از کنتور آب ورودی بداخل ها 

آب مصرفی تاا زماان    میزانی گیر هر مرحله آبیاری اندازه

رسیدگی محصول بر حسب متر مکعب در هکتار محاسبه 

کارآیی مصرف آب از طریاق رابطاه زیار    (. 0جدول ) شد

 .بدست آمد

 

مقدار رطوبت خاک
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 منحنی رطوبتی خاک مزرعه -1شکل
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 نتايج آزمون خاک -1جدول

166× 
 عملكرد اقتصادی

کارايی مصرف آب   = 
 ميزان آب مصرفی

 

 مقدار آب مصرفی ارقام آفتابگردان در شرايط تنش و نرمال -2جدول 

 آبياری

 ارقام
 (متر مكعب درهكتار)نرمال (متر مكعب درهكتار)تنش

 8166 5466 آلستار

 1666 6866 25هايسون 

 16866 8266 آذرگل

 1166 6866 مستر روسی

 16866 8266 سوپر گروس

 16866 8266 ايريفلور

 

. درصد روغن نیز با استفاده از روش سوکسله محاسبه شد

نظر تحمل و حساسیت باه خشاکی،   برای ارزیابی ارقام از 

 :ها به صورت ذیل مورد بررسی قرار گرفت شاخص

ا شاخص تحمل به خشکی1
sp YYTOL   که در

عملکرد رقم  Ysعملکرد رقم در شرایط نرمال و  Ypآن 

 . در شرایط تنش است

)(2  ا شاخص مقاومت به خشکی0 YpYYSTI
sp

  

DYYSSIاشاخص حساسیت به تنش 9
ps

/)/(1 

از رابطه ( شدت تنش) Dکه در آن 

)/(1 YpYsD شود و  محاسبه میYp  وYs 

میانگین عملکرد همه ارقام به ترتیب در شرایط آبیاری و 

 . (11)تنش است 

 

)(/2وری  ا شاخص متوسط بهره1
sp

YYMP 

 

صفات مورد  SASدر نهایت با استفاده از نرم افزار آماری 

ده از ها باا اساتفا   تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین مطالعه

ای دانکن و رسم نمودار نیز با اساتفاده از   ون چند دامنهآزم

 . انجام شد Excelنرم  افزار 

 

 

 :نتايج و بحث 

 عملكرد و ارزای عملكرد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر آبیاری و رقم بر تمامی 

دار  ررسی در سطح احتمال یک درصد معنیصفات مورد ب

نشان داد اثر متقابل تنش  همچنین نتایج. (9جدول )است 

ترکيبات، 

 عناصر

 نيتروژن

)%( 

فسفرقابل 

رذب 

(ppm) 

پتاسيم قابل 

رذب 

(ppm) 

 اسيديته

 pH)) 

 کربن آلی 

)%( 

هدايت الكتريكی 

(ds/m) 
 بافت خاک

 شنی-لومی 1/9 01/2 5/1 81 18 29/2 مقدار
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خشکی و رقم نیز بر تمامی صفات مورد بررسی به 

طبق در سطح احتمال یک درصد  استثنای تعداد دانه در

دار عملکرد دانه و  کاهش معنی. (9جدول )دار است  معنی

اجزای آن پیش از این توسط محققین بسیاری گزارش 

توان  ز دالیل مهم دیگری که میا. (18و12،9)شده است 

ها در این زمینه  ین زمینه بیان نمود نقش هورموندر ا

در واقع در تیمارهای تحت تنش میزان . است

یابد که این هورمون نیز به  افزایش می  ABAهورمون

افزایش که تقسیم و  CKو  IAAنوبه خود از فعالیت 

. (12)کند  ها را بر عهده دارند جلوگیری می طول سلول

یره اسمیالت در طول دوره رویشی به لحاظ ذخقطر ساقه 

ها نقش قابل  قال این مواد در زمان پرشدن دانهو امکان انت

ل ای دارد و هر قدر قطر ساقه بیشتر باشد، پتانسی مالحظه

در این پژوهش . یابد تولید مطلوب در گیاه افزایش می

در تیمار بدون تنش و ( متر سانتی 9/0)بیشترین قطر ساقه 

بلوم و همکاران . (1جدول )آمد  رقم آذرگل به دست

که ژنوتیپ آذرگل  نددر نتایج خود نشان داد( 1331)

یشتر کمتر تحت تأثیر تنش قرار بدلیل داشتن قطر ساقه ب

دلیل کاهش قطر ( 1338)سادراس و همکاران . گیرد می

ساقه در اثر تنش خشکی را کاهش رشد رویشی و کاهش 

 . تقسیم سلولی بیان نمودند
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 ميانگين مربعات جدول تجزيه واريانس صفات کمی ارقام آفتابگردان تحت اثر تيمارهای آبياری -3جدول 

 

 

 منابع

 تغييرات 

درره 

 آزادی

 ارتفاع

 بوته 

طول 

دوره 

 رويشی

طول 

دوره 

 زايشی

درصد 

 روغن 

کارآيی 

مصرف 

 آب

 قطر

 ساقه 

 قطر

 طب، 

 تعداد

 برگ 

تعداد دانه 

 در طب،

وزن دانه 

 در طب،

ن هزار وز

 دانه

درصد 

های  دانه

پوک و 

 نارس

 عملكرد

 دانه 

ns5/11 ns 13/1 ns 11/2 ns 015/2 ns 25/0 ns 205/2 ns 0 بلوک
 190/2 ns11/0 ns5/981 ns 21/1 ns 23/5 ns 131/2 ns 9/95306 

 1 **6/5522 **1/1215 *1/1902 *8/081 * 20/18 (a)آبیاری
**6/1 **1/196 *05/32 **1/583910 **0/1201 **1/0123 **20/198 ** 1/5839565 

 a 0 9/11 50/8 1/08 18/1 55/2 221/2 16/2 99/1 20/1356 131/2 23/16 20/9 9/09002خطای 

 5 **3/1131 **5/103 **3/31 **3/191 **3/63 **918/2 **3/11 **00/05 **1/153292 **6/111 **3/111 **8/583 **8/560313 (b)رقم

b×a 5 *6/15 **681 **21/93 **1/1 **8/18 **18/2 **26/1 **3/8 ns 3/0350 **1/1 **15/88 **23/12 **3/091360 

 b 02 8/11 8/0 1/8 505/2 12/2 2201/2 01/2 28/1 01/1919 111/2 811/1 91/0 91/13915خطای 

C. V.   8/2% 65/3% 65/01% 2% 5/4% 36/5% 33/3% 5/8% 44/6% 45/4% 3/4% 2/3% 13/00% 

 
ns                     - 5معنی دار در سطح احتمال  -*   %1معنی دار در سطح احتمال  -**    غير معنی دار% 
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بیشترین تعداد برگ در شرایط آبیاری نرمال در رقم 

. (1جدول )عدد بیشترین برگ را دارا بود  6/15آذرگل با 

تواند  یی میدر مراحل نمو رویشی حتی تنش بسیار جز

تعداد برگ و ، رشد برگ و در مراحل بعدی رشد سرعت

قطر طبق از . (12) شاخص سطح برگ را کاهش دهد

جمله صفاتی است که که به دلیل تعیین تعداد دانه در 

شود  ترین جزء عملکرد محسوب می ان مهمطبق به عنو

یافته رشد و های تازه تشکیل  با کمبود آب سلول. (01)

به طور کلی از اثرات . (16)کنند  گسترش کمتری پیدا می

کمبود آب، کاهش توسعه سلول از طریق نقصان در آماس 

شدن ساقه، سلول است که این امر سبب کاهش طویل 

که نتیجه آن کاهش . گردد برگ و کاهش فتوسنتز می

کاهش حجم آبیاری . عملکرد و اجزای عملکرد دانه است

انه باعث کم شدن کوتاه کردن دوره پرشدن داز طریق 

از دالیل مهم کاهش عملکرد . (1)گردد  وزن هزاردانه می

های  جهه با تنش خشکی مختل شدن فعالیتدانه در موا

به بیان بهتر تنش خشکی . (19)فیزیولوژیکی گیاه است 

بواسطه تأثیر منفی بر شاخص سطح برگ، ارتفاع و سایر 

 .(0)صفات رویشی موجب افت عملکرد خواهد شد 
 

  مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمار های آبياری و رقم بر صفات کمی مورد بررسی -4جدول 

 ارقام آبياری
ارتفاع 

 بوته
(cm) 

 قطر ساقه
(cm) 

قطر 
 طب،

(cm) 

تعداد 
 برگ

 دتعدا
دانه 
در 
 طب،

وزن دانه 
در 

 (gr)طب،

وزن 
هزار 

 (gr)دانه

درصد 
های  دانه

پوک و 
 نارس

عملكرد 
 دانه

(kg/ha) 

 d121 b5/1  bc16 cd8/12 1666 b 46 d48 f11 cd1155 تارآلس 

 c128 b5/1  b5/16 cd8/12 884 b 88 b62 f11 de1686 25هايسون  

بدون 

 تنش

 a166 a8/2  a11 a6/15 111 a 54 a82 e16 b2486 آذرگل

 c188 b6/1  bc15 ab15 681 c 28 de45 c28 d1828 مستر روسی

 b141 b8/1  bc16  bc6/18 642 c  88     ef41 c25 c2688 گروسسوپر 

 d126 b5/1 bc6/15 de6/16 888 b 81 c54 f1 a2526 ايريفلور 

           

 h15 cd26/1  e12 ef8/1 826 c 82 f46 e14 ef1882 آلستار 

 g166 c 8/1  d18 ef6/1 688 c 86 g84 e16 ef1886 25هايسون  

 تنش
 b146 cd 26/1 bc15 a6/15 858 b 41 b58 d22 d1884 آذرگل

 f118 cd 26/1  f16 ef1 466 d 18 h28 b81 g185 مستر روسی

 de116 cd 26/1  f11 f6/8 486 d 26 h21 a42 h858 گروسسوپر 

 h11 d66/1 e12 ef8/1 662 c 21 gh82 e18 ef1822 ايريفلور 

 . زمون دانكن در سطح احتمال پنج درصد هستنددار بر اساس آ رک در هر ستون  فاقد اختالف معنیهای با حروف مشت داده

 . 
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 صفات فنولوژيک و کيفی
 

رقم ایریفلور و سوپرگروس در شرایط  نتایج نشان داد

 (روز 62) بدون تنش دارای بیشترین طول دوره رویش

رقم آذرگل و سوپر گروس در شرایط  همچنین. بودند

 9/62)آبیاری بدون تنش دارای بیشترین طول دوره زایشی

تر شدن زمان الزم برای  کوتاه . (5جدول )بودند ( روز

توان به  ی و زایشی گیاهان تنش دیده را میرشد رویش

های کافی جهت  یمیلیتکاهش فتوسنتز، عدم تولید اس

د روغن در مقابل درص. (9)رشد و نمو گیاه نسبت داد 

تر از عملکرد دانه بود که احتماالً به تنش خشکی پایدار

پذیری کمتر روغن دانه از شرایط محیطی است  دلیل تأثیر

توان برای  گیری راندمان آب مصرفی را می اندازه. (9)

عملکرد اقتصادی و کل ماده خشک تولید شده مورد 

استفاده قرار داد راندمان مصرف آب از این جهت به 

عملکرد مربوط است که مقدار آبی که برای تولید ماده 

دهد  شده را نشان می مصرف( رد اقتصادیعملک)خشک 

کاهش کارایی آب مصرفی در اثر افزایش درجه . (1)

تنش خشکی در ارقام حرارت محیط و ناشی از 

 .(5)باشد  آفتابگردان می

 . 
 مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارهای آبياری و رقم بر صفات کيفی -5جدول

 ارقام آبياری
طول دوره 

 (روز) رويشی
 طول دوره زايشی

 (روز)
 درصد روغن

)%( 

کارآيی مصرف 
 آب

(kg/m
3) 

 ef6/81 b8/56 a4/81 bc24 آلستار 

 c8/56 b51 b6/85 cd2/28 25هايسون  

بدون 

 تنش

 b56 a8/66 a81 cd8/22 آذرگل

 c56 b56 d86 fg4/18 مستر روسی

 a66 a8/66 e6/28 fg2/11 سوپر گروس 

 a66 a6/51 a8/81 ab4/28 ايريفلور 

 e6/46 d6/81 c2/88 ab5/25 آلستار 

 e46 c6/44 d2/86 dc8/21 25هايسون  

 تنش
 d6/44 b56 c6/86 a26 آذرگل

 e46 d8/46 e5/28 h6/15 مستر روسی

 e6/46 d8/81 f8/21 h6/14 سوپر گروس 

 d45 c45 c4/82 fg8/18 ايريفلور 

 . ر سطح احتمال پنج درصد هستنددار بر اساس آزمون دانكن د رک در هر ستون  فاقد اختالف معنیهای با حروف مشت داده
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 شاخص های تحمل به خشكی
 

حمل به خشکی و تعیین های ت به منظور بررسی شاخص

ها ابتدا براساس میانگین عملکرد ارقام  بهترین شاخص

محیط  دت خشکیش ،تحت شرایط تنش و غیر تنش

 :آزمایش طبق فرمول زیر محاسبه شد

D=0-yd/yp= 2023/0282-0 = 4/1  

بزرگتر باشد تنش وارده شدید  1/2از  Dار هر چه مقد

 . شود محسوب می

رقم آذر   (MP)و (STI)و   (SSI)بر اساس شاخص 

گل حساسیت کمتری به شرایط تنش خشکی دارد 

رقم  های تحمل به خشکی بر اساس شاخص. (6جدول )

آلستار نسبت به سایر ارقام تحمل نسبی بیشتری به تنش 

برای  STI خص در این بررسی شا. خشکی دارد

برای معرفی  SSIی ارقام مقاوم به تنش و شاخص یشناسا

ها  س به شرایط تنش خشکی بهترین شاخصارقام حسا

تشخیص داده شدند که در این آزمایش رقم آذرگل با 

 1/01کیلوگرم در هکتار یعنی باکاهش  1811میانگین 

درصد نسبت به شرایط آبیاری نرمال براساس شاخص 

(STI) رین رقم و براساس شاخص مقاوم ت(SSI)  رقم

کیلوگرم در هکتار  151سوپر گروس با میانگین عملکرد 

سبت به شرایط آّبیاری درصدی محصول ن 8/69و کاهش 

 . (6جدول )ترین رقم معرفی شدند  نرمال حساس

 
 های تحمل به خشکی ارقام آفتابگردان در شرايط تنش خشکی مقادير شاخص -6جدول 

 Ys Yp SSI STI TOL MP ارقام

 5/1668 588 51/6 85/6 1155 1882 آلستار

 5/1614 688 61/6 8/6 2618 1886 25هايسون 

 2185 662 1 68/6 2486 1884 آذرگل

 5/1466 848 4/6 15/1 1828 185 مستر روسی

 1422 1886 85/6 6/1 2688 858 سوپر گروس

 1846 1684 8/6 18/1 2465 1822 ايريفلور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

02  

  منابع

و . ا. محمااادی، ع ،.ر. حیااادری، ع ،.چوگاااان، ر -1

ارزیابی تحمل به خشکی در . 1981 ،.ح. حدادی، م

های  هیبرید های ذرت دانه ای با استفاده از شاخص

، 9شاماره   ،01جلاد  ،نهال و باذر . تحمل به خشکی

 . 560-519صفحات 
اکباری   ،.چراتی آرائی، ع ،.رضایی سوخت آبندانی، ر -0

تأثیر . 1981 ،.و رمضانی، م. ر. مبصرف ح ،.نودهی، د

دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه 

خشک و راندمان مصارف آب ذرت ساینگل کاراس    

 ،یافته های ناوین کشااورزی  . در استان مازندران 121

 . 195-100صفحات  ،0شماره ،سال سوم

 ،.دانشایان،    ،.امینای دهقای، م   ،.ر. مقدم خمساه، ع  -9

ارزیااابی خصوصاایات زراعاای و . 1988 ،.باااری، حج

 Helianthus)عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان 

annus L . )دانشاور علاوم   . در شرایط تنش کم آبی

 . 10-1صفحات  ،9شماره ، سال دوم ،زراعی

و . ح. صادرقائن، س  ،.نجفی، ا ،.م. نخجوانی مقدم، م -1

تراکم  اثر سطوح مختلف آبیاری و. 1932 ،.فرهادی، ا

بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه و کارائی مصرف 

مجلاه باه   . 020آب در ذرت دانه ای ساینگل کاراس   

صافحات   ،1شاماره   ،01-0جلاد  ،زراعی نهال و بذر

19-32 . 

5- Allesi, S. 1977. Sunflower yield and water 

use as influenced by planting date, 

population and row spacing. Agri. J., 3: 

965-969.  

6- Aujla, M. S., Thind, H. S., and Buttar, G. 

S. 2005. Cotton yield and water use 

efficiency at various levels of water and N 

through drip irrigation under two methods 

of planting. Agriculture Water 

Management, 71: 167-179. 

7- Berglund, D. R. 2003. Water spouts 

(Irrigated Sunflower). NDSU extension 

service, North Dakota state university of 

agriculture and applie science, and U. S. 

department of agriculture cooperation.  

8- Blum, A., Golan, G., Mayer, J., and 

Sinmena, B. 1997. The effect of dwarfing 

genes on sorghum grain filling from 

remobilized stem reserves under stress. 

Field Crops Res., 52: 43–54.  

9- Dagdelen, N., Yilmaz, E., Sezgin, F., and 

Gurbuz, T. 2006. Water-Yield relation and 

water use efficiency cotton (Gossypium 

hirsutum L. ) and second crop corn (Zea 

mays L. ) in western Turkey Agri. Water 

Management, 82: 63-85.  

10- D’Andria, R., Chiaranda, F. Q., Magliulo, 

V. and Mori, M. 1995. Yield and soil water 

uptake of sunflower sown in spring and 

summer. Agronomy Journal, 87: 1122–

1128.  

11- Fernandez, G. C. 1992. Effective selection 

criteria for assessing plant stress tolerance. 

In: Proceedings of the Symposium of 

AVRDC, 13-16 Aug. Taiwan.  

12- Fisher, R. A., Maurer, R. 1978. Drought 

resistance in spring wheat cultivars. I. 

Grain yield responses. Australian Journal 

of Agricultural Research, 29: 897-912.  

13- Howell, T. A., Tock, J. A., Schneider, A. 

D., and Evett, S. R. 1998. 

Evapotranspiration, yield and water use 

efficiency of corn hybrids differing in 

maturity. Agron. J., 90: 3-9.  

14- Karam, F., Lahoud, R., Masaad, R., 

Kabalan, R., Breidi, J., Chalita, C., and 

Rouphael, Y. 2007. Evapotranspiration, 

seed yield and water use efficiency of drip 

irrigated sunflower under full and deficit 

irrigation conditions. Agric. Water 

Manage, 90: 213–223.  

15- Rosielli, A., and Hamblin, J. 1981. 

Theoritical aspects of selection for yield in 

stress and non- stress environment. Crop 

Science, 21: 493-501.  

16- Sadras, V. O., Cannor, D. J. and Whitfield, 

D. M. 1998. Yield, yield components and 

source-sink relationships in water-stressed 

sunflower. Field Crop Res., 31: 27-39.  



 سید علی طباطبایی و همکار                                               ... آفتابگردانارقام های تحمل  مقایسه صفات کمی و کیفی و شاخص
 

01 

17- Sepaskhah, A. R., and Khajehabdollahi, M. 

H. 2005. Alternative furrow irrigation with 

different irrigation intervals for maize (Zea 

mays L.). Plant Prod. Sci., 8: 592–600.  

18- Soleimanzadeh, H., Habibi, D., Ardakani, 

M. R., Paknejad, F. and Rejali, F. 2010. 

Response of sunflower (Helianthus Annuus 

L.) to drought stress under different 

potassium levels. World Applied Sci J., 

8(4): 443-448.  

19- Soriano, M. A., Orgaz, F., Villalobos, F. J. 

& Federes, E. 2004. Efficiency of water 

use of early plantings of sunflower. Euro. 

J. Agron., 21: 465–476.  

20- Stone, L. R., Goodrum, D. E., Jaafar, M. 

N., and Khan, A. H.  2002. Rooting front 

and water depletion depths in grain 

sorghum and sunflower. Agron. J., 93: 

1105–1110.  

21- Vega, C. R. C., Andrade, F. H., Sadras, V. 

O., Uhart, S. A., and Valentinuz, O. R. 

2001. Seed number as a function of 

growth. A comparative study in soybean, 

sunflower and maize. Crop Sci., 41: 748-

754.  

22- Yegappan, T., Paton, M., Gates, D. M., 

andMuller, W. J.  1982. Water stress in 

sunflower: Responses of Cypsela Size. 

Annals Botany, 49: 69-75 

 



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

 

01  

 

Comparison of qualitative and quantitative traits and tolerance indices of 

sunflower cultivars under drought stress and non-stress conditions 

 

Ali Tabatabaei
1*

 and Ehsan Shakeri
2
 

 
1-Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Yazd, Iran 

2-M.Sc. student of Agronomy, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran 

 

Received: 2012/09/11 

Accepted: 2013/05/4 

 

Abstract 
    In order to study the effect of drought stress on qualitative and quantitative traits of sunflower 

cultivars and use of drought tolerance stress to determine the most tolerant cultivar to drought stress, 

this experiment was conducted on six cultivars of sunflower under two irrigation regimes (normal 

irrigation and drought stress) at agricultural and natural resources center of Yazd in 2010. The 

experiment was carried out in split plot in randomized complete block design with three replications. 

Results showed that effect of drought stress was significant on all of the characteristics and cultivars. 

The highest seed yield was produced by Azargol cultivar (1874 kg/ha) and lowest seed yield was 

produced by super grows (757 kg/ha) in drought stress condition. Therefore results indicated that 

Azargol is the most resistant cultivar to drought stress and Supergrow is the most sensitive cultivar to 

drought stress.  

Keywords: drought stress, normal irrigation, drought tolerance indices, sunflower 
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