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 چکیده 

منظور ارزیا ی امکاا  نااااراری   شو .  همنظور تولید روغن یا تجیل زراعت میاز گیاها  زراعی است ره  ه (.Helianthus annuus L)تفبا ار ا  
 و  خش گلخانه و مزرعه تحقیقاتی پر یس رااورزی و منا ع طبیعای  انااااه رازی   فبا ار ا   ر شرای  ت  و هوایی اسبا  ررمانااه این پژوهش  ر ت

و  راه  تکرار  ا  چهاررامل تصا فی  ا  هایصورت فاربوریل و  ر قالب طرح  لوک. تزمایش  ر سال اول  ه( انجام شد1393 – 94 و سال )ررمانااه  ر 
ای( و  و تاریخ راشت )رات زو  هناام و رات هفبه شش اای و رات نااهفبه چهار افاربورها شامل سه روش راشت )رات مسبقیم  ذر، رات ناا

 ایهفباه  چهاار تکرار اجارا شاد راه تیمارهاا شاامل نااااراری        سههای رامل تصا فی  ا صورت طرح  لوکهزما  معمول(  و . تزمایش  ر سال  وم  
ح  ار   زو هناام )تیمار  رتر سال اول( و رات مسبقیم  ذر )شاهد(  و . نبایج سال اول ناا   ا  ره  یابرین ما ه خاک تولید شاده و  اارترین سا    

ه ای زو هناام  و  ره جهت تکرار تزمایش  رای رات  ر سال  وم انبخا  شاد. نباایج پاژوهش  ر ساال  وم نااا   ا  را      هفبه چهار امر وط  ه ناا
 ار  اعث افزایش تعدا   ر ، س ح  ر ، ما ه تازه و خاک  وته، ارتفاع  وته، تعدا   انه  ر طبق، طور معنی ر مقایسه  ا رات مسبقیم  ذر  ه ناااراری

 وز  مغز و وز  پوست  انه، عملکر   انه و وز  صد  انه شد.

 
 بقیم  ذر، ما ه خاکروش راشت، عملکر   انه، رات مس، اجزای عملکر های کلیدی: ژهاو
 

  1  مقدمه

( از گیاهاا   .Helianthus annuus Lتفبا ار ا   ا ناام علمای )  

( راه  Khajehpour, 2012 اشد ) ومی نواحی مررزی قاره تمریکا می

عنوا  یک گیاه زراعی م مئن  ر  امنه وسیعی از شارای  محی ای   ه 

(. یکی از Karimizade Asl et al., 2003توجهی  ار  )عملکر  قا ل

های مزرعه  رای  سبیا ی  ه شرای  م لاو  رشاد   ترین مدیریتمهم

 اشد تاا گیااه  ر   جامعه گیاهی و عملکر  مناسب، تأمین ت  رافی می

 ,.Roshdi et alمراحل حساس رشاد  چاار تانش رطاو بی ناار   )     

                                                           
گاروه  ، ا اسابا یار  و  اناجوی رارشناسی ارشد اگروارولوژیترتیب  ه -4و  3، 2، 1

 علوم و مهندسی رااورزی،  اناااه رازی مهندسی تولید و ژنبیک گیاهی،  اناکده
 (Email: heidari1383@gmail.com               نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jag.v10i3.59751 

تارین عوامال غیرزناده محدو رنناده رشاد      (. خاکی از اصالی 2006

خااک  نیاا از جملاه ایارا      ق خاک و نیماه گیاها  زراعی  ر مناط

(. راشت  ر تاریخ مناسب Jamshidi et al., 2009شو  )محسو  می

 ر مناطق مخبلف، ضمن تأثیر  ر رشد رویای و زایاای گیااه،  اعاث    

-ها  ر  انهافزایش  از هی فبوسنبز، انبقال موا  فبوسنبزی و ذخیره ت 

 ,.Daneshian et al)گار    ها شده و افزایش عملکار  را سابب مای   

(.  ا تاخیر راشت تفبا ار ا   ر قروه، تعدا  و وز   انه  ر طبق، 2008

 اری راهش، ولای  رصاد   وز  هزار  انه و عملکر   انه  ه طور معنی

(. همچناین  Mazahery-Laghab et al., 2012پوری افزایش یافت )

 (  ر ررماناااه .Cuminum cyminum Lتأخیر  ر راشت زیره سابز ) 

 اعث  رخور  مراحل رشد زایای گیاه  ا شرای  هوای گرم تخر فصال  

رشد و تنش شدید رطو ت و  ر نبیجه راهش چامایر عملکار  شاد   

mailto:heidari1383@gmail.com
http://dx.doi.org/10.22067/jag.v10i2.61846
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(Heidari et al., 2009رات ناائی  ه .)    لیل جلاو اناداخبن فصال 

رند. همچنین ناااراری نسابت  اه   رشد  ه تولید  ذر  یابر رمک می

ها  ا سرمای یخبندا   رخور  گیاهچه رات مسبقیم  ذر  ه سبب عدم

گلدهی،  اعاث افازایش تولیاد     بدای فصل رشد و افزایش طول  وره ا

(. طی تزمایاای  ار   Dong et al., 2005گر   )رمی و ریفی  ذر می

ت ا   30و  20 ر پنج تاریخ راشت )( .Brassica napus L)روی رلزا 

عناوا  تااریخ   هتذر  ا  30و  20، 10راشات م لاو ،     ه عنوا  تاریخ

های  یرتار از م لاو ( و  و روش راشات )راات مسابقیم و      راشت

ناااراری( گزارش شده است ره  ا تاأخیر  ر راشات، فاصاله زماانی     

زنی  ر رات مسبقیم و زما  انبقال تا اسبقرار نااااها  راشت تا جوانه

عاووه  هافزایش، اما طول  وره گلدهی و عملکر   انه راهش یافت.  ا 

اصل از مقایسه رات مسابقیم  اذر و نااااراری نااا   ا ه     نبایج ح

است ره رات ناایی سبب افزایش تعدا  خورجین  ر گیاه، تعدا   انه 

 & Rahnema ر خاورجین، وز  هازار  اناه و عملکار   اناه شاد )      

Bakhshande, 2006ثر  ر عملکر  سن نااا گیاه ؤ(. یکی از عوامل م

ه  ا افزایش سان ناااا عملکار      اشد رمی( Lsativa  Oryza.)  رنج

 انه،  یوماس، تعدا   انه  ر خوشه راهش، اما وز  هزار  انه افازایش  

 21(.  ر  و روش راشات  اه هنااام )   Guilani et al., 2003یافات ) 

مهرماه( رلزا گزارش شاده اسات راه  ر     5شهریور ماه( و  یر هناام )

مااه از تعادا     تاریخ راشت مهرماه  ر مقایسه  ا تاریخ راشت شاهریور 

، عملکار   اناه و روغان     ر   ر  وته، ق ر طوقه، وز  خااک  وتاه  

 چهاار (. نباایج  ررسای   Paseban Iaslam, 2009راسبه شده اسات ) 

 ی( ناا   ا  راه   10تذر و  20ت ا ،  30و  10تاریخ ناااراری رلزا )

 یابرین عملکر   انه، تعادا  غاود  ر  وتاه، تعادا   اناه  ر غاود       

عووه تاریخ راشات  هیناه   هت ا   و .   10ه تاریخ ناااراری مر وط  

روی عملکر  اثر قا ل توجه  اشت و تأخیر  ر راشت، موجاب رااهش   

(. ایان پاژوهش   Golmohammadi & Nahvi, 2009عملکر   انه شد )

منظور ارزیا ی ناااراری تفبا ار ا   ر تاریخ راشات معماول و زو     ه

 انجام شد. هناام  ر شهرسبا  ررمانااه

 

 هامواد و روش
 ر  و  خاش گلخاناه و مزرعاه تحقیقااتی پار یس      این پژوهش 

های زراعای   ر سالرااورزی و منا ع طبیعی  اناااه رازی ررمانااه 

 قیقه تاا   36 رجه و 33 ا موقعیت جغرافیایی  1394-95و  94-1393

رجه   48 قیقه تا  24 رجه و  45 قیقه عرض شمالی  15 رجه و  35

مبر از  1319 ا ارتفاع  النهار گرینویچ قیقه طول خاوری از نصف 30 و

س ح  ریا انجام شد. ماخصات خاک محل اجرای تزمایش  ر جدول 

صورت فاربوریل و  ر قالاب  زمایش  ر سال اول  هارائه شده است. ت 1

تکارار انجاام شاد. فاربورهاا      چهاار رامل تصا فی  ا  هایطرح  لوک

ای هفبه چهار ا)رات مسبقیم  ذر، رات نااشامل سه روش راشت 

 10ای( و  و تاریخ راشت )رات زو  هناام )هفبه شش او رات ناا

هاای  )یاک ار یبهاات(  او . زماا      فرور ین( و رات زما  معماول 

ناااراری  ا توجه  ه تااریخ معماول راات مسابقیم  اذر  ر من قاه       

ی امکاا   جاایی راه  ر ساال اول هادد ارزیاا      انبخا  گر یاد. از ت  

لاذا گیاهاا  تاا ا بادای رشاد زایاای  ر مزرعاه         ،ناااراری گیاه  و 

گیاری شاد ولای  ر    ها انادازه ناهداری شدند و سپس ما ه خاک ت 

سال  وم ره امکا  ناااراری گیاه  ه اثبات رسید گیاها  تا رسایدگی  

صورت هفیزیولوژیک  انه  ر مزرعه  اقی ماندند. تزمایش  ر سال  وم  

تیمارهاا شاامل    تکرار انجام شد. سههای رامل تصا فی  ا کطرح  لو

فرور ین(  10ای زو هناام )تیمار  رتر سال اول، هفبه چهارناااراری 

 و رات مسبقیم  ذر  ر زما  معمول )شااهد، یاک ار یبهاات(  او .    

رارت   مر اع انجاام شاد. هار    مبار  100تزمایش  ر مسااحت تقریبای   

مبر  ر نظر گرفباه شاد و    چهار طولتزمایای شامل پنج خ  رات  ه

 20ها روی خ اوط راشات،   مبر و فاصله  وتهسانبی 75فاصله خ وط 

ماه قبل از زما  انبقال ناااها  ه زمین مبر  و . زمین حدو  یکسانبی

اصلی تما ه شد.  ر رات مسبقیم  ذر  ر هر رپه سه  ذر راشبه شاد،  

. جهت تهیه نااا چهار  رگی  ه یک  وته تنک گر ید سپس  ر مرحله

مبار  سانبی 5/7مبر و ارتفاع سانبی هفتگلدا   ا ق ر  180 ر گلخانه، 

سوم راو   امای راامو     سوم ماسه، یکتما ه و توس  مخلوطی از یک

عد   ذر تفبا ار ا  )رقم سنقری و  ششسوم خاک پر و پوسیده و یک

 ساه  ا مصرد تجیلی(  ر هر گلدا  رات شد ره پس از سبز شد   ه 

 وته  ر هر گلدا  تقلیل  ا ه شد. پس از انبقال ناااها  ه زمین اصلی 

ها، مبا رت  ه تناک رار     و  عد از اطمینا  از اسبقرار رامل گیاهچه

صاورت مانظم و   ش ت یاری  هها  ه یک  وته گر ید.  ر طول تزمایت 

هاای  ای انجام شد. رنبرل علفصورت جوی و پابهههر هفبه یکبار  

صورت  سبی و طی  و مرحله انجام گرفت.  ر مرحله رسیدگی هرز  ه

های میانی هر ررت انبخا  و صفات مورفولوژیکی  وته از ر یف چهار

شامل ارتفاع  وته و ساقه اصلی، ق ر ساقه، تعدا   ر ، طول میاناره، 

گیری سایر گیری شد و سپس  رای اندازهطول و عرض  ر   ر مزرعه اندازه

 جا مور  تزمایش قرار گرفت.ا  ه تزمایاااه منبقل و  ر ت هصفات، نمونه
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 خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك محل اجرای آزمايش -1جدول 

Table 1- Soil physical-chemical properties of experimental site 

 متر()سانتي عمق
Depth (cm) 

 بافت
Texture 

 اسیديته 
pH 

 هدايت الکتريکي

 زيمنس در)دسي

 متر(
)1-EC (dS.m 

 کربن آلي

 )درصد(
OC (%) 

 نیتروژن

 کل

 )درصد(
N (%) 

-)میلي فسفر

گرم بر 

 کیلوگرم(
)1-mg.kgP ( 

-)میلي پتاسیم

 گرم بر کیلوگرم(
)1-mg.kgK ( 

0 – 30 
 سیلبی -رسی لوم

Silty clay loam 
7.2 1.6 1.3 0.8 10 230 

 

 سال اولآفتابگردان در مطالعه  صفات مورد )میانگین مربعات( تجزيه واريانس -2جدول
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of studied traits of sunflower in the first year 

 سطح برگ
Leaf area 

نسبت 

برگ به 

 ساقه
Leaf to 

stem 

ratio 

-وزن

خشك 

 کل
Total 

dry 

weight 

-وزن

خشك 

 ساقه
Stem 

dry 

weight 

-وزن

خشك 

 برگ
Leaf 

dry 

weight 

محتوای 

نسبي آب 

 برگ
Relative 

water 

content 

ارتفاع 

 بوته
Plant 

height 

شاخص 

 سبزينگي
SPAD 

درصد 

 مانيزنده

Survival 

percent 

درجه 

 آزادی
df 

 بع تغییراتمن
S.O.V 

9124ns 1.22** 6.0ns 25.9** 24.0** 583.0** 40.1ns 6.041ns 97.4ns 3 
  لوک 
Block 

68154577** 0.07ns 2062.2** 512.1** 519.0** 404.9* 2845.7** 0.001ns 24.6ns 1 
 (S) تاریخ راشت

Sowing date 

(S)  

6820551** 0.03ns 197.5** 20.4* 50.4** 18.5ns 288.3** 9.855ns 146.7ns 2 

 (M) روش راشت
Planting 

method (M)  
9745139** 0.18ns 197.0** 33.2** 71.8** 359.8* 92.7* 16.861ns 450.1ns 2 M*S 

28.11 27.11 16.94 23.75 19.86 14.29 12.67 7.55 12.75  
 ضريب تغییرات

)%( 
C.V (%) 

ns ** 01/0و  05/0 ار  ر س وح احبمال  ار و معنیمعنیترتیب عبارتند از غیر ه :و * و. 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 

 

خاک  ر ، وز  تر گیاهچه، وز تر ساقه، وز تر  ر ، وز وز  

خاک ساقه و وز  خاک رل  ا اسبفا ه از ترازوی  قیق الکبرونیکی 

 1سابزینای  گیری شد.  رای تخماین مقادار  گرم اندازه 001/0 ا  قت 

(SPAD) ای  اا  یت روزناه مبر اسبفا ه گر ید و هدارلروفیل  سبااه از

گیاری  اسبفا ه از  سبااه پرومبر روی تخرین  ر  توسعه یافبه انادازه 

، 0.1.1.4افزار  یجیمایزر )نسخه منظور تعیین س ح  ر  از نرمشد.  ه

(. P30download, 2016شررت سازنده مدرال سافبور( اسبفا ه شد )

 ر هار   هاگیری محبوای نسبی ت   ر ،  ر  یکی از  وته رای اندازه

پوت را از قسمت پهنک  ریده و  وفاصله  ر یک ریسه پوسبیکی و 

 ر فوسک یخ قرار  ا ه شدند و پس از انبقال  ه تزمایاااه، وز  تازه 

                                                           
1- Soil Plant Analysis Development 

سااعت  ر ت  مق ار قارار     18تا  16ها  ه مدت گیری شد.  ر اندازه

-گیری گر ید. سپس  ر ندازهها ا ا ه شد و پس از ت  وز  اشباع ت 

ها نیز  رجه گذاشبه و وز  خاک ت  70ساعت  ر تو   24مدت  ه ها

تار و   ست تمد. محباوای نسابی ت   ار  از تقسایم تفاضال وز      ه 

 Turnerخاک  ر   ر تفاضل وز  تورم رامل و خاک حاصل شد )

& Kramer, 1980     وز  مخصاو   ار  از تقسایم وز  خااک .)

محبوای رلروفیال  گیری  ر   ر س ح  ر  محاسبه شد. جهت اندازه

(a( و )b    ا بدا یک گرم  ر  از هر ررت انبخا  و  رو  یاک هااو )

 رصاد اضاافه    80لیبار اسابو    میلی 20-40چینی ریخبه شد و  ه ت  

 ور  ر  5000 -10000گر ید. سپس محلول  ر  اخال ساانبریفوژ  اا    

 قیقه قارار  ا ه شاد و ایان روش تنقادر تکارار       پنج قیقه و  ه مدت 

نانومبری  647های رنای  اقی  ماند.  ر طول موجا محلول  یگر ید ت
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( میزا  جذ  ناور  bنانومبر  رای رلروفیل ) 663( و a رای رلروفیل )

 سات تماد   ه(  ا b( و )aزیار رلروفیال  )   هاای معا لاه قرائت شد و از 

(Arnon, 1949:) 

 663= 12.7(A ahlorophyllC (– A)6452.69 (( 1معا له )

Chlorophyllb = 22.9(A645) – 4.68(A663) 

Total Chlorophyll: 20.2 (A645) + 8.02(A663)  

صفات مر وط  ه عملکر  و اجزای عملکر  شامل وز  صد  اناه،   

تعدا   انه پر، پوک و رل  ر طبق، ق ر طباق، طاول، عارض و ق ار     

هاای  ه  او .  ا ه  انه، وز   انه  ر طبق،  رصد پوسبه و  رصد مغز  ان

های صفات ماور  نظار،  اه    گیریها و نمونه ر اری  اشتحاصل از یا

تجزیه و تحلیل شاد.  ارای مقایساه     2.9نسخه  SASافزار رمک نرم

 ر سا ح   LSDهای مر اوط  اه هریاک از تیمارهاا از روش     میاناین

افازار   ید.  رای ترسایم نمو ارهاا از نارم    رصد اسبفا ه گر پنجاحبمال 

Excel .اسبفا ه گر ید 

 

 سال اولآفتابگردان در مقايسه میانگین صفات مورد مطالعه  -3جدول 
Table 3- Mean comparison of measured traits of sunflower in the first year 

سطح برگ 

مترمربع )سانتي

 در بوته(
Leaf area 

)1-.plant2(cm 

خشك کل وزن

 )گرم در بوته(
Total dry 

weight  
)1-(g.plant  

 خشك ساقهوزن

 )گرم در بوته(
Stem dry weight 

)1-(g.plant   

خشك برگ وزن

 )گرم در بوته(
Leaf dry weight 

)1-(g.plant  

محتوای نسبي 

آب برگ 

 )درصد(
RWC  

(%) 

ارتفاع 

 متر()سانتي
Plant 

height 
(cm) 

 تیمار
Treatment 

2708.0 16.86 9.46 7.40 64.64 43.00 
  ذرراری زو هناام
 Early seeding  

6663.8 34.58 16.37 18.21 56.25 43.25 
 ای زو هناامهفبه 4نااا 

4 weeks transplant, early 

3930.2 25.59 14.58 11.01 52.82 50.41 
 ای زو هناامهفبه 6نااا 

6 weeks transplant, early 

1155.3 7.71 4.56 3.15 40.97 13.57 
  ذرراری زما  معمول

Seeding, the usual time 

837.2 5.65 3.37 2.28 54.85 27.33 

 ای زما  معمولهفبه 4نااا 
4 weeks transplant, the usual 

time 

1198.6 8.05 4.77 3.27 53.24 30.25 

 ای زما  معمولهفبه 6نااا 
4 weeks transplant, the usual 

time 

1167.1 4.19 3.17 2.26 11.59 6.62 LSD (5%) 

 

 نتايج و بحث

 فولوژیکیصفات مور

ها ناا   ا  ره اثار مبقا ال تااریخ راشات و     تجزیه واریانس  ا ه

روش راشت  ر ارتفاع  وته  ر سال اول و اثار روش راشات  ر ساال    

- وم  ر ارتفاع  وته، طول ساقه، تعدا   ر  سبز، تعدا   ر  زر ، معنی

 ار  او    ار ولی  ر عرض  ر ، طول  ر ، طاول میااناره، غیرمعنای   

(. مقایسااه میاااناین  ر سااال اول ناااا   ا  رااه 4و  2 هااای)جاادول

ای زو هناام و رمبرین هفبه شش ارترین ارتفاع  وته مر وط  ه نااا 

(. نباایج  3ارتفاع مر وط  ه رات مسبقیم  ذر زما  معمول  و  )جدول 

مقایسه میاناین  ر سال  وم ناا   ا  ره نااااراری  اعاث افازایش    

عدا   ر  سبز، تعدا   ر  زر   ر مقایسه  اا  ارتفاع  وته، طول ساقه، ت

 اهیا  ر راات زو  هنااام گ  (. 5رات مسبقیم  ذر شده است )جادول  

خواهد  ابری  اهیارتفاع گ جهی اشبه  ر نب یابری  یایفرصت رشد رو

علات رااهش    رساد ینظار ما  .  ه(Asgarnezhad et al., 2015)شد 

و  ی ا ینامسااعد مح   ی اا شارا   اهی ر راشت  رخور  گ ریارتفاع  ا تأخ

 ,Rezvani Moghaddam & Motlaghروتاه شد   وره رشد  اشد )

های پیاین تأخیر  ر تااریخ نااااراری  اه  لیال     طی  ررسی(. 2007

رسیدگی  یر هناام و راهش طول  وره رشد موجاب رااهش ارتفااع    

 (.Golmohammadi & Nahvi, 2009شد )
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 سال دوم آفتابگردان در يکيتجزيه واريانس صفات مورفولوژ -4جدول 
Table 4- Analysis of variance of morphologic traits of sunflower in the second year 

عرض 

 برگ
Leaf 

width 

 طول برگ
Leaf 

length 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

 طول ساقه
Stem 

length  

تعداد برگ 

 سبز
Green leaf 

number 

تعداد برگ 

 زرد
Yellow leaf 

number 

 طول میانگره
Length of 

internodes 

درجه 

 آزادی
df 

 بع تغییراتمن
S.O.V 

91.19* 7.03ns 4357.7* 4384.6* 12.61ns 0.57ns 0.36ns 2 
  لوک

Block 

2.47ns 13.53ns 2716.1* 2977.9* 47.48* 1.11* 0.11ns 1 
 تیمار

Treatment 

1.19 3.27 134.4 133.8 2.52 0.04 3.35 2 
 خ ا

Error 

 ضريب تغییرات )%(  14.30 9.40 6.05 11.56 9.16 8.66 6.06
C.V (%) 

ns * رصد 5ح احبمال  ار  ر س  ار و معنیمعنیغیر ناا   هندهترتیب  ه :و  
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 

 

 سال دوم آفتابگردان در میانگین برخي صفات مورفولوژيکي مقايسه -5جدول 
Table 5- Mean comparison of some morphological traits of sunflower in the second year 

 متر(ارتفاع بوته )سانتي
Plant height 

(cm) 

 متر(طول ساقه )سانتي
Stem length 

(cm) 

 تعداد برگ سبز
Green lead number 

 د برگ زردتعدا
Yellow lead number 

 تیمار
Treatment 

147.7 156.7 29.07 2.77 
 ناااراری

Transplanting 

105.2 112.2 23.45 1.88 
  ذرراری

Seeding 

40.7 40.6 5.58 0.77 LSD (5%) 
 

 صفات فیزیولوژیکی

ها ناا   ا  ره اثار مبقا ال تااریخ راشات و     تجزیه واریانس  ا ه

مانی و نسبت  ار   اه   سبزینای،  رصد زنده روش راشت  ر شاخص

خاک ساقه،  ار  و رال،    ار ولی  ر س ح  ر ، وز ساقه غیر معنی

 ار  و  و  ر سال  وم  اثار  محبوای نسبی ت   ر   ر سال اول معنی

روش راشت  ر نسبت  ر   ه ساقه، وز  خاک سااقه، وز  خااک   

  تاازه رال،    ر  و وز  خاک رل، وز  تازه ساقه، تازه  ار  و وز 

 ار ولی  ر وز  مخصو   ر ، هدایت معنی aس ح  ر  و رلروفیل 

و رلروفیاال راال  bای، محبااوای نساابی ت   اار ، رلروفیاال روزنااه

(. مقایساه میااناین  ر ساال اول    6و  2 هاای  ار  و  )جدولغیرمعنی

ناا   ا  ره  ارترین وز  خاک تولید شده و س ح  ر  مر وط  اه  

صاورت  راات مسابقیم  اذر  اه     زو هناام  او  و  اینااا چهار هفبه

زو هناام محبوای نسبی ت   ر   ارتری نسبت  ه راات مسابقیم   

 ذر زما  معمول  اشت و رمبرین وز  خااک تولیاد شاده و سا ح     

 ر  مر وط  اه هار ساه روش راشات  ر زماا  معماول و رمبارین        

محبوای نسبی ت   ر  مر وط  ه رات مسبقیم  ذر زما  معمول  و  

  (.3)جدول 
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 سال دومآفتابگردان در مقايسه میانگین برخي صفات فیزيولوژيکي  -7جدول 
Table 7- Mean comparison of some physiological traits of sunflowers in the second year 

نسبت 

برگ به 

 ساقه
Leaf to 

stem 

ratio 

وزن خشك 

)گرم در  کل

 بوته(
Total dry 

weight 

)1-t(g.plan 

وزن خشك 

)گرم  ساقه

 در بوته(
Stem dry 

weight 

)1-(g.plant 

وزن خشك 

)گرم  برگ

 در بوته(
Leaf dry 

weight 

)1-(g.plant 

وزن تازه 

)گرم در  کل

 بوته(
Total 

fresh 

weight 

)1-(g.plant 

وزن تازه 

)گرم  ساقه

 در بوته(
Stem fresh 

weight 

)1-(g.plant 

وزن تازه 

)گرم  برگ

 در بوته(
Leaf fresh 

weight 

)1-plant.(g 

 aکلروفیل 

Chlorophyll 

)1-g.a (mg 

 سطح برگ
Leaf area 

)1-plant.2(cm 

 تیمار
Treatment 

0.330 654.9 522.2 132.6 2333.3 1881.1 452.2 32.89 366.6* 
 ناااراری

Transplanting 

0.259 355.3 267.7 87.5 1483.3 1181.1 302.2 24.38 231.2 
  ذرراری

Seeding 

0.021 110.3 126.7 40.8 658.3 509.3 149.7 8.3 123.5 LSD (5%) 

 

 عملکرد و اجزای عملکرد

ها ناا   ا  ره اثر روش راشت  ر سال  وم تجزیه واریانس  ا ه

 ر عملکر   انه، وز  صد  انه، تعدا  رل  انه  ر طبق، تعدا   انه پر  ر 

ار ولی  ر شااخص  ر اشات،    طبق، وز  پوسبه و وز  مغز  انه معنی

ق ر  انه، عرض  انه، طول  انه، ق ر طبق، تعدا   انه پوک  ر طباق،  

(. نباایج مقایساه   8 ار  و  )جادول   رصد پوسبه و  رصد مغز غیرمعنی

میاناین ناا   ا  ره ناااراری  ر مقایساه  اا راات مسابقیم  اذر      

ر طبق، وز  موجب افزایش عملکر   انه، وز  صد  انه، تعدا   انه پر  

(. تأخیر  ر راشت فرصت و فضای 9پوسبه و وز  مغز  انه شد )جدول 

تور   ر نبیجاه  اعاث   های هرز فراهم مای  یابری  رای اسبقرار علف

(.  نااا راین Ghorbani et al., 2013گاار   )راااهش عملکاار  ماای

های هارز و  ر نبیجاه   ناااراری زو هناام موجب راهش رقا ت علف

 گر  . افزایش عملکر   ر مقایسه  ا رات مسبقیم  ذر می

ای  اا   قاا و عملکر   یابر ممکن است مر وط  ه سیسابم ریااه  

اسبقرار  ارتر  ر گیاهچه های مسن تر  اشدره گیاه را قا ر  اه جاذ    

 (.Shukla et al., 2011 یابر ت  و عناصر از خاک می رند )

علت عدم  رخور  مراحل حساس گیاه  اا شارای    ه ر ناااراری  

 لیل ایجا  پوشش گیااهی مناساب و همچناین    نامساعد محی ی و  ه

طورنی شد   وره پر شد   اناه و ذخیاره ماوا  فبوسانبزی  ر  اناه      

-موجب افزایش وز  هزار  انه و  ر نبیجه افزایش عملکر   اناه مای  

 ار   افازایش معنای  (.  رخی پژوهااراRabiee et al., 2011گر   )

عملکر  را  ه افزایش اجزای عملکر  همچو  تعدا   اناه و وز  هازار   

-(.  اه Rezvani Moghaddam et al., 2008اند ) انه مر وط  انسبه

رسد یکای از عوامال ماؤثر  ر  سابیا ی  اه عملکار   اار  ر        نظر می

ناااراری، تعدا   ر   یابر و س ح  ر   ار  و ه راه موجاب شاده    

ت گیاه از تاعاع خورشیدی  اا راارایی  اار اسابفا ه نماو ه و  ر      اس

هاای  رخای   نبیجه ذخیره موا  غذایی افزایش یافبه است.  ناا ر یافباه  

ویژه  ر مراحل ا بدایی رشد  رای سابقت  محققا   ریافت  یابر نور  ه

هرز  ر میدا  رقا ت  سیار مهم  و ه و موجب گرفبن و  رتری  ر علف

(. همچناین  ر  Ala et al., 2014گار   )  یابری می حصول عملکر 

های هارز،  ناااراری  ر مقایسه  ا رات مسبقیم  ه  لیل رنبرل علف

تار،  (،  وره رشد روتاهRao et al., 2007تسهیل  ر اسبقرار گیاهچه )

(، توانسبه است عملکر  Ghiasabadi et al., 2014تر ) هی سریعگل

هاای  یاار روی نااااراری هندواناه     رسی ارتری تولید نماید.  ر  ر

(Citrullus lanatus L.   گزارش شده است راه  ر روش نااااراری )

 (. Ghamkhar et al., 2011تر از رات مسبقیم  و  )میوه زو رس

 

 گیرینتیجه

نبایج تزمایش  ر سال اول ناا   ا  راه  یاابرین ماا ه خااک     

ای زو هنااام  او    تولید شده و س ح  ر  مر وط  ه نااا چهار هفبه

عنوا   هبرین تیمار  رای راات  ر ساال  وم انبخاا  شاد. از     ره  ه

رسد ره  ا افزایش سن نااا از چهاار  نبایج سال اول چنین  ه نظر می

تر شده و  مای پاایین  ای، احبمار نااا  ه سرما حساس ه شش هفبه

هوا موجب خسارت  اه گیااه و  ر نبیجاه  اعاث تولیاد ماا ه خااک        

 ری گر یده است.رمب
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 سال دومآفتابگردان در مقايسه میانگین برخي صفات عملکرد و اجزای عملکرد  -9جدول 
Table 9- Mean comparison yield and yield components traits  of sunflowers in the second year 

عملکرد دانه 

 )گرم در بوته(
Seed yield 

(g.plant-1) 

وزن صد دانه 

 م در بوته()گر
100-seed 

weight 
(g) 

تعداد دانه پر در 

 طبق 
Full seed number 

per head 

وزن پوسته 

 )گرم در بوته(
Hull weight 

(g.plant-1) 

 وزن مغز دانه

 )گرم در بوته(
Dehulled 

seed weight 

)1-(g.plant 

 تیمار

Treatment 

176.2 15.47 2556.7 6.40 9.07 
 ناااراری

Transplanting 

107.0 11.17 1855.0 4.33 6.50 
 رات مسبقیم  ذر

Direct seeding 

59.5 3.87 683.7 1.98 2.32 LSD (5%) 

 

نبایج پژوهش  ر سال  وم ناا   ا  ره ناااراری  ر مقایساه  اا   

رات مسبقیم  اعث افزایش ما ه تازه و خااک  وتاه، ارتفااع  وتاه،     

ه، عملکار   اناه و وز    تعدا   انه  ر طبق، وز  پوسبه و وز  مغز  ان

های  ار  ر تولید و انبقال نااا  اه زماین   صد  انه شد.  ا وجو  هزینه

اصلی  ر ناااراری، ما ه خاک تولید شده و عملکر   اری  انه مای 

تاوا  از  های اولیه را نماید. ضمنا  ا نااااراری مای  تواند جبرا  هزینه

ار رر . لذا  اا توجاه   های هرز نیز فرزما  حمله تفات و امراض و علف

روش ناااراری با ار ا  را  هتوا  راشت تف ست تمده میه ه نبایج  

ای زو هناام  ر شرای  ت  و هوایی شهر هفبه چهار ا اسبفا ه از نااا 

 ررمانااه و مناطق ماا ه محل تزمایش توصیه نمو .
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Introduction 

Sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the plants cultivated for oil or seed. Sunflower oil contains many 
useful fatty acids. One of methods to increase plant yield and decrease input consumption is transplanting. 
Transplanting can increase seed yield components such as head number per plant, seed number per head, 1000-
seed weight. Transplanting increased seed yield and quality compared to direct seeding due to no frost at the 
beginning of growth season and increasing flowering length. By delaying transplanting, seed germination or 
transplant establishment is reduced. Time interval from seeding till beginning and terminating flowering length 
can be reduced by delaying at seeding, but by transplanting flowering duration length increases. Drought losses 
crop productions especially at plant critical growth periods such as seed filling stage. In arid and semi-arid areas 
like Iran, water shortage leads farmers to plant low- water crops. By transplanting of sunflower, water can be 
saved, because seedling can be grown by a little water in controlled condition. In addition, some plant growth 
stages coincide with cool and rainy weather in spring. Many farmers use transplanting for warm season crops, 
but transplanting of sunflower has not been well studied. This research was aimed to assess sunflower 
transplanting under common sowing date and early sowing in Kermanshah climate condition. 

Material and Methods 

An experiment was conducted at greenhouse and research field, campus of agriculture and natural resources, 
Razi University in 2015 and 2016. In the first year, factors included three planting methods (direct seeding, 4-
week transplanting and 6-week transplanting) and sowing date (early sowing, common date sowing). In the 
second year, treatments included 4- week transplanting at early sowing (superior treatment in the first year) and 
direct seeding (control). At harvesting stage, four plants per plot were selected and traits such as plant height, 
stem height, stem diameter, leaf number, internode length, leaf width, leaf length, leaf fresh weight, stem fresh 
weight, seedling fresh weight, leaf dry weight, stem dry weight and biomass were measured. Leaf greenness was 
measured by SPAD device and stomatal conductance was measured by porometer device. Leaf area was 
determined by digimizer software. Leaf relative water content, chlorophyll a and b, seed yield and yield 
components also were measured. Data were analyzed by SAS software. Mean were compared using LSD test.  

Results and Discussion 

Analysis of variance of 2015 data, showed that planting method and planting date had significant effect on 
plant height, leaf relative water content, dry matter and leaf area. 4-week transplant at early planting date had the 
highest dry matter production and leaf area selected for the second year. It seems that by delaying in 
transplanting, sunflower plant become more sensitive to cold air and low temperature damages plants, so lower 
dry matter production was produced. Results of the second year showed that transplanting increased green leaf 
number, leaf area, chlorophyll a, plant fresh weight, plant dry weight, leaf to stem ratio, stem length, plant 
height, seed number per head, dehulled seed weight, hull weight, seed yield and 100-seed weight. It seems in 
transplanting, maximum stem length, plant height, green leaf number and leaf area was occurred when sunlight 
was maximum, so plant had higher radiation use efficiency and dry matter production. In addition, transplanting 
had higher seed yield than seeding probably due to weed suppression, rapid establishment, shorter growth 
duration and faster flowering. Transplanting increased seed yield and weight due to lack of coincidence of plant 
critical stages to adverse environmental conditions, suitable plant cover, prolonging the grain filling period and 
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store assimilates in grain. 

Conclusion 

In conclusion, it is suggested to plant 4-week sunflower transplant at early date in Kermanshah climate 
condition. 

 
Keywords: Direct seeding, Dry matter, Planting method, Seed yield, Yield components 
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