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  زراعت آفتابگردان
  مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر

 بخش تحقيقات دانه هاي روغني

  مقدمه
 است كه در اغلب مناطق معتدل بخوبي رشد مي كند و ارقـام مـشابه را مـي                   گياهيآفتابگردان  

توان در طيف وسيعي از شرايط آب وهوايي كشت نمود تنها معدودي از زراعت هاي اين طيـف وسـيع                
ويژگيهاي مختلـف مورفولـوژيكي و فيزيولـوژيكي در تطبيـق پـذيري             . تطبيق پذيري را نشان مي دهند       

   :در اين باره به موارد زير مي توان اشاره  نمود . وسيع آن دخالت دارند 
  . تحمل به سرما و حرارتهاي باال در سازش آفتابگردان به محيط هاي مختلف دخالت دارد  •
نوان يك گياه بي تفاوت به طول روز طبقه بنـدي مـي شـود زيـرا در طيـف                    آفتابگردان غالباً بع   •

  . وسيعي از طول روزها گل مي دهد 
آفتابگردان يك گياه بسيار متحمل به خشكي نيست ولي غالباً در شرايطي كه زراعتهـاي ديگـر      •

ويژگيهـايي كـه بعنـوان عامـل ايـن          . صدمه شديد مي بينند محصول رضايت بخـشي مـي دهـد             
سيستم ريشه اصلي متراكم و منعـشب ، قـدرت گـسترش            : شمرده مي شوند عبارتند از      واكنش  

  .  متر 2ثانويه و نفوذ به اعماق بيش از  
آفتابگردان در خاكهايي كه بافت آنها از شني تا رسي تغيير مي كند به خوبي رشد مي كند و نظير 

بنا . تا محصول رضايت بخشي بدهد ذرت، گندم و يا سيب زميني به خاك بسيار حاصلخيز نياز ندارد 
بداليل فوق زراعت آفتابگردان در حدود بيست استان كشور انجام مي گيرد و امكان توسعه كشت در 

  .اغلب نقاط كشور نيز وجود دارد 
  
   

  سطح زير كشت، توليد و ميانگين عملكرد آفتابگردان در جهان و ايران
وغني است كه از نظر سطح زير كشت و توليد پس از آفتابگردان يكي از چهار گروه عمده گياهان ر

  ميليون هكتار در سال   238/6سطح زير كشت آن در جهان از  . سويا ، كلزا و بادام زميني قرار دارد 
 رسيده 2003  ميليون هكتار در سال  333/22  و  2000  ميليون هكتار در سال  960/20  به 50-1948

در طول زماني مشابه عملكرد آفتابگردان .   درصد بوده است 47دود   در ح1990كه رشد آن در دهه  
اين .    افزايش يافته است2000  تن در هكتار در سال 255/1به  1948  تن در هكتار در سال 603/0از  

در حالي است كه در همين مدت عملكرد در كشورهايي نظير آرژانتين ، برزيل ، آلباني ، فرانسه ، 
 مراكش ، كنيا ، ماالوي ، بوليوي ،  تراليا افزايش و در كشورهاي ديگري نظير مصر ،يوگسالوي و اس
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 در 2003ميزان توليد دانه آفتابگردان در سال  . شيلي ، يونان ، مجارستان و ايتاليا كاهش يافته است 
  .   ميليون  تن بوده است 740/27جهان  

طق مختلف جهان با همديگر تفاوت داشته ولي از عوامل مختلفي در اين افزايش دخيل بوده كه در منا
اصالح ژنتيكي اعمال روشهاي به زراعي و افزايش دانش فيزيولوژي گياهي به عنوان عوامل عمده اين 

ارقام هيبريد آفتابگردان براي نخستين بار در اوايل دهه هفتاد ميالدي معرفي شدند كه . دستاورد نام برد
با استفاده از ارقام هيبريد پتانسيل توليد آفتابگردان . ان بشمار مي رودنقطه عطفي در اصالح آفتابگرد

افزايش يافته و ارقام هيبريد مقاوم به بيماريهاي عمده معرفي شدند كه متعاقباً سبب افزايش سطح زير 
 استفاده از يافته هاي جديد تاثير قابل مالحظه اي بر توليد داشته. كشت آفتابگردان در جهان گرديدند

اين يافته ها عبارتند از تهيه و در دسترس بودن هيبريدهايي با طول دوره رويش ، ارتفاع كوتاهتر . است 
كاربرد بهتر اين يافته ها به همراه . ، مقاومت به خوابيدگي ، سازگاري محيطي باال و مقاومت به بيماريها 
  . وده انداستفاده از روشهاي جديدزراعي در مزرعه در اين موفقيت ها سهيم ب

سطح زير كشت آفتابگردان در سالهاي اخير .  آمده است6سطح سبز آفتابگردان در ايران در جدول 
 .كاهش يافته كه داليل آن بيشتر سياست گذاري هايي بوده كه از طرف دولت انجام گرفته است
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  )هكتار( سطح زير كشت گياهان عمده دانه هاي روغني 1جدول 

  
 نام محصول سال

2000 2001 2002 2003 
سويا 74,372,217 76,834,127 78,842,277 83,695,477
بادام زميني 24,089,966 24,041,316 24,104,789 26,462,857
نارگيل 10,578,897 10,832,496 10,573,564 10,617,265
زيتون 8,282,046 8,454,832 8,267,358 8,554,964 
آفتابگردان 20,959,835 17,655,519 19,535,537 22,332,614
كلزا 25,822,957 22,553,069 22,484,931 22,943,446
گلرنگ 881,672 870,599 756,858 743,311 
كنجد 7,293,199 7,468,163 6,770,812 6,565,524 
پنبه 31,939,360 34,587,074 30,724,585 32,167,954

 
 

 ) تن( هاي روغني  ميزان توليدگياهان عمده دانه2جدول 
 

 نام محصول سال
2000 2001 2002 2003 

سويا 161,412,787 176,793,803 180,729,270 189,233,748
بادام زميني 34,983,963 36,082,649 33,303,098 35,658,427 
نارگيل 51,635,358 51,641,007 53,313,084 52,940,408 
زيتون 8,282,046 8,454,832 8,267,358 8,554,964 
آفتابگردان 26,312,977 20,347,604 24,172,798 27,740,270 
كلزا 39,511,417 35,924,512 34,044,024 36,145,663 
گلرنگ 672,922 594,126 571,932 647,907 
كنجد 2,882,614 3,184,219 2,965,504 2,942,494 
پنبه دانه 33,228,552 37,543,590 32,899,325 35,201,913 
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  سطح سبز توليد و عملكرد آفتابگردان در ايران6جدول 
  

  عملكرد
 كيلوگرم در(

 )هكتار
)تن(توليد سطح 

 سبز
 سال

  عملكرد  
 كيلوگرم در(

 )هكتار
)تن(توليد سطح سبز  سال

808 1447 1719 1346  186 6159 33084 1365 

452 7300 16162 1347  203 10938 53917 1366 

678 28238 41626 1348  329 20758 93181 1367 

753 51389 68176 1349  416 24677 59379 1368 

542 37389 71323 1350  365 22941 92785 1369 

659 44326 67215 1351  427 23074 54058 1370 

591 47184 79852 1352  854 64322 79121 1371 

597 42963 71968 1353  690 74023 107299 1372 

378 29018 76862 1354  544 56954 104777 1373 

447 28388 63471 1355  331 32196 97275 1374 

516 19296 37397 1356  667 44072 99094 1375 

362 12596 34739 1357  474 47153 99499 1376 

185 4055 21900 1358  671 53255 79391 1377 

355 2310 6508 1359  462 31229 97598 1378 

305 7820 25635 1360  552 23885 43292 1379 

294 7166 24355 1361  583 16406 281153 1380 

241 6569 27350 1362  1156 33811 29259 1381 

239 5244 21940 1363  1559 29965 19213 1382 

285 3156 11098 1364      
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  تاريخچه

واني در بسياري از مناطق قاره آمريكا يافت مي آفتابگردان بومي آمريكاي شمالي بوده و به فرا
گرچه تراكم جمعيت و پراكنش آن با افزايش شهر نشيني و چراي حيوانات و غيره كاهش يافته . شود 

آفتابگردان بومي بوسيله بوميان . است ولي تنوع ژنتيكي آنرا هنوز هم در جوامع بومي مي توان يافت 
مي گرفت و شواهد باستان شناسي نشان مي دهد كه انواع طبق آمريكاي شمالي مورد استفاده قرار 

آفتابگردان توسط بعضي از بوميان آمريكايي . درشت و دانه درشت آن قرنها قبل موجود بوده است 
ساكن شرق كوههاي راكي مخلوط با ساير سبزيجات در تغذيه و همچنين بصورت كنسانتره مصرف 

  . مي شده است 
گردان اسپانيايي در قرن شانزدهم به اروپا برده شده است و به عنوان آفتابگردان توسط جهان

ورود آفتابگردان به روسيه را در قرن هيجدهم نقطه عطفي در . يك گياه زينتي كشت مي گرديد 
زراعت اين محصول مي توان در نظر گرفت زيرا بعد از ورود به روسيه به عنوان يك گياه روغني 

  .كشت گرديده است
نگ جهاني دوم و معرفي ارقام روسي از قبيل پرودويك كه براي برداشت مكانيزه پس از ج

مناسب بودند سبب گرديد كه توسعه آفتابگردان بعنوان نبات تجارتي در امريكا و اروپا مورد توجه قرار 
  در فرانسه و بدنبال آن ژن برگشت 1968كشف نر عقيمي سيتوپالسمي بوسيله لكلرك در سال  . گيرد 
  در امريكا نقطه عطف ديگري بود كه با توليد 1970نده باروري يا رستورر توسط كينمان در سال  ده

ارقام هيبريد پرمحصول و پرروغن باعث گرديد كه اين نبات هرچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و 
  . سطح زير كشت و توليد محصول آن هرچه سريعتر افزايش يابد 

مقارن با جنگ جهاني اول بوده كه بروايتي توسط سربازان روسي و ورود آفتابگردان به ايران 
به روايتي توسط تجار ايراني و قفقازي وارمني وارد ايران گرديده است و محل توسعه زراعت اين گياه 

.  مرند و مشكين شهر بوده كه مصرف آجيلي داشته است  در مناطق نزديك به مرز روسيه عمدتاً خوي ،
  زراعت آفتابگردان روغني با زير 1346شركت توسعه كشت دانه هاي روغني در سال  با شروع فعاليت 

  .   تن دانه در سال اول شروع گرديد1447  هكتار و توليد  1719كشت  
  بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال و بذر طي 1348از سال  

وسيعي را براي اصالح و توليد دانه هاي روغني بخصوص عقد قراردادي با دولت يوگسالوي برنامه 
  الين اينبرد نسل هفتم و هشتم 34آفتابگردان منعقد نمود و درهمان سال با شروع برنامه هيبريداسيون  

بوسيله يوگسالوها به ايران آورده شد و همراه با آن سلكسيون و توليد الينهاي جديد اينبرد آغاز 
  .   به ايران وارد و مورد استفاده قرار گرفت1352براي نخستين بار در سال   الينهاي رستورر .گرديد
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  با پيروزي انقالب اسالمي كارشناسان ايراني ادامه برنامه را بعهده گرفته و بدين 1357از سال  
در .  معرفي گرديدند 1366ترتيب اولين هيبريدهاي ايراني آفتابگردان به اسامي مهر و شفق در سال  

  CMS31 x R-43 , CMS19 x R-43 , CMS31 x R-28  سه هيبريد جديد  1373ه اين برنامه در سال  ادام
با تاسيس و تجهيز آزمايشگاه . معرفي و بنامهاي گلديس ، آذر گل و گلشيد نامگذاري گرديدند 

ان   فصل جديدي در اصالح آفتابگرد1375بيماريهاي گياهي بخش تحقيقات دانه هاي روغني در سال  
بيماريها گشوده شده و با تعيين مقاومت الينهاي رستورر اصالح شده به دو بيماري عمده مقاومت به 

كشور يعني سفيدك كركي يا پالسموپارا و زنگ آفتابگردان هيبريدهاي جديدي توليد و در 
تجهيز و  . آزمايشات مقدماتي ارزيابي شدند كه تعدادي از اين هيبريدها در بررسيهاي نهايي قرار دارند

  افق 1378-79راه اندازي آزمايشگاه ملي تجزيه روغن بخش تحقيقات دانه هاي روغني در سالهاي  
  .جديدي را در زمينه اصالح كيفيت روغن ارقام جديد گشوده است 

   
  خاك  

ه  تحمل برشد مي كندكند ، به خوبي ه بافت آنها از شني تا رسي تغيير       آفتابگردان در خاكهايي ك
 ميلي ماوس در سانتي متر است، آفتابگردان به عنوان يك گياه داراي تحمل كم نسبت 6شوري آن كه 

ذرت ، گندم ، . به شوري طبقه بندي ميشود ولي با اين حال تحمل آن از لوبيا يا سويا بيشتر است 
  .يوالف و سورگوم از اين نظر متوسط هستند

كمتر ازمقدار روغن آفتابگردان هايي بودكه % 21د روغن  ميلي ماوس در سانتيمتر ، درص12در شوري 
تركيب اسيد هاي چرب روغن با تغيير . ميلي ماوس در سانتي متر كشت شده بودند 5/2در شوري 

تحت تاثير واقع نشد ولي  % 7/0بيشتر از ) Nacl(جوانه زدن با غلظت نمك . شوري خاك تغيير نكرد 
بين % 2جوانه زدن آفتابگردان در غلظت نمك . را كاهش داد جوانه زدن Naclمقدار نمك يك درصد 

  . تغيير ميكرد  % 23صفر تا 
 در سطح 8 تا بيش از PH 7/5اين گياه در خاك هايي با .  خاك چندان حساس نيست PHآفتابگردان به 
ي  تقريبا بهينه براPH يك 2/7 تا PH 6.  بهينه به ويژگي هاي خاك بستگي دارد PH. وسيع ميرويد 

 كم ممكن است فعاليت باكتري هاي غير همزيست تثبيت كننده ازت و PH.بسياري از خاك هاست 
 PH.  مسموميت افزايش دهد  حد ايجادرا تاب آلومينيم و منيزيم جذو فسفر قابل جذب را كاهش دهد 

 قابل آهن و منيزيم ، فسفر قابل جذب را تا سطحي مسموم كننده افزايش وسديمباال ممكن است 
  .جذب را كاهش دهد 

  خاك ورزي
معموال خاك ورزي يا تهيه زمين شامل يك سري اعمال مكانيكي است كه به منظور تهيه هرچه بهتر 

  . بستر خاك براي كشت محصول بر روي خاك اعمال ميشود



 ٨

 تابستانه گياهان زراعي ازقبيل آفتابگردان به ايجاد بهترين نسبت –آماده سازي خاك براي كشت بهاره 
بين نوع ذرات خاك و خصوصيات تيپيك خاك به منظور افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك 

  . كمك ميكند
روشهاي سنتي كشت شامل يك شخم مقدماتي براي خرد كردن بقاياي زراعت قبلي و انجام عمليات 

ا به بعدي براي تهيه بستر بذري است كه حرارت ، تهويه رطوبت الزم براي جوانه زدن ورشد جوانه ر
  . گونه اي رضايتبخش تامين نمايد 

 گاو آهن برگردان دار ، گاو آهن ديسكي ، گاو شامل       ادواتي كه براي شخم اوليه به كار ميرود 
نرم كردن . اين ادوات خاك را نرم كرده و بقاياي گياهي رابا آن مخلوط ميكند .  ميباشدآهن قلمي

فعاليت هاي بيولوژيكي درون خاك ميگردد ، افزايش خاك تهويه آن را كه سبب افزايش رطوبت و 
زيرو رو شدن خاك سبب برهنه . گاو آهن برگردان دار و ديسكي خاك را نيز برمي گردانند . ميدهد 

طبعا زماني كه فرسايش خاك مشكل جدي بوده ويا حداكثر نگهداري برف . شدن سطح آن ميشود 
زيرو رو كردن خاك سبب گرم تر شدن خاك و . ه نمود مورد نظر باشد ، از ساير ادوات بايد استفاد

   .شود افزايش ازت و پتاسيم موجود در دسترس گياه مي
در مناطق مرطوب شخم پاييزه خاك هاي لومي و رسي بيش از شخم بهاره موجب نرم شدن 

و ليكن شخم پاييزه بقاياي زراعت سويا . زمين و جذب رطوبت جهت جوانه زدن بذر در بهار ميشود 
ساير زراعت هايي كه خاك را پودر ميكنند ، ممكن است سبب ايجاد خاك سطحي بسيار نرمي 

گاوآهن برگردان دارمعموال به عنوان اولين .  شودكه در مقابل فرسايش باد و آب آسيب پذير است 
 ان در ساير كشورهاي جهوسيله شخم در كشت آفتابگردان به كار ميرود ولي استفاده از گاو آهن قلمي

. گاوآهن قلمي بيشتر بقاياي گياهي را در نزديكي سطح خاك باقي ميگذارد .در حال افزايش است 
كنترل فرسايش ، كار آرا بودن در خاك هاي خشك و سرعت بيشتر مهمترين مزاياي آن نسبت به 

گاوآهن ديسكي تقريبا همان نيرويي راالزم دارد كه گاو آهن . گاوآهن هاي برگردان دار است 
رگردان ولي در خاك هاي بسيار سخت و خشك يا خاك هايي كه براي گاو آهن برگردان دار بسيار ب

  .سفت هستند ، به خوبي كار ميكند 
       ادواتي كه براي مرحله دوم عمليات تهيه زمين به كار ميروند عبارتند از ديسك معمولي ، 

ين ادوات جز كولتيواتور ها بستر بذر را كولتيواتور ، هرس و وسائل مختلف صاف كردن زمين ، همه ا
اين . اين ادوات كلوخ ها را خرد ميكنند و سبب ايجاد فضاهاي كم تر در خاك ميشوند . فشرده ميكنند 

ادوات خاك را در شرايط خوبي براي جوانه زدن بذر و در عين حال شديدا در معرض فرسايش قرار 
  .مي دهند

  
  



 ٩

   تناوب
  : عامل كه براي هر سيستم زراعي حياتي هستند بستگي داردايجاد يك تناوب به چندين

 
  هاي هرز هزينه علف آوري فرصتي براي كنترل كم فراهم •
  هاي مهم شود ها طوري كه مانع از گسترش بيماري تضمين كنترل بيماري •
  آالت كشاورزي پخش كردن نيازهاي كارگري و ماشين •
  رد مزرعهبه حداكثر رساندن محصول و باال بردن متوسط عملك •
  تضمين حفظ سالمتي خاك و نگهداري پوشش گياهي •
  فراهم آوردن يك بازده مثبت از هر گياه در تناوب •

  
مقدار تركيب موادي كه . آفتابگردان يك گياه كالسيك براي استفاده در تناوب زراعي است 

ت در آفتابگردان از عمق خاك بصورت بقاياي گياهي به سطح خاك منتقل كرده و بعد از برداش
 تن دانه در هكتار به طور ميانگين 5/2 اهميت بسيار زيادي دارد توليد 1اختيار گياه بعدي قرار مي گيرد

  .  كيلوگرم پتاس   به سطح زمين منتقل مي كند225 كيلوگرم فسفر  و 25.  كيلوگرم ازت 50حدود 
وره رويش كوتاه تري داشته و بايستي اضافه نمود كه در مقايسه با ساير گياهان بهاره آفتابگردان طول د

  .مزرعه براي تهيه زمين براي گياه بعدي تناوب زودتر دراختيار قرار مي گيرد 
 سال در 5 آفتابگردان حداقل  به منظور جلوگيري از گسترش بيماريهاي آفتابگردان بايد از كشت مجدد

ادي دوره زمان كمتري را براي متاسفانه  زارعين معموالً با انگيزه هاي اقتص. همان زمين اجتناب نمود
آفتابگردان در تناوب نسبت به .تناوب در نظر گيرند كه متعاقباً سبب توسعه بيماري در مزرعه مي گردد
بعنوان مثال با افزايش دوره . ساير گياهان زراعي برروي كاهش علفهاي هرز تاثير زيادي مي گذارد

 در هر بوته به كمتر از يك 6هرز انگل گل جاليز از  سال تعداد علف 5تناوب آفتابگردان از دو سال به 
عدد كاهش مي يابد  زماني كه گل جاليز درمزرعه وجود داشته باشد ضروري است كه در تناوب بعد 
از آفتابگردان از غالت پاييزه استفاده شود تا هم انتشار و هم رشد و نمو اين علف هرز محدود گردد در 

  .سارت گل جاليز وجود ندارد زراعت آفتابگردان در ايران خ
بحث مهم ديگري كه در ارتباط با تناوب وجود دارد اين است كه اگر چندين نوع علف هرز 
كه كنترل همه آنها با هم مشكل است در مزرعه وجود دارد با استفاده از آفتابگردان در تناوب مي توان 

ياق در مناطق كشت ذرت با وارد نمودن بعنوان مثال علف هرز ق. رشد بسياري از آنها را كنترل نمود 

                                                           
 متاسفانه در كشور ما بقاياي گياهي را معموالً از مزرعه جمع كرده و از بين مي برند ولي در كشورهاي پيشرفته بعد از برداشت بقاياي گياه - 1

 اضافه و سپس  كيلوگرم درهكتار اوره به منظور تسريع تجزيه بقاياي گياه به خاك10آفتابگردان را ابتدا با ديسك سنگين خرد كرده و حدود 
  . شخم پاييزه انجام مي گيرد
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آفتابگردان در تناوب واستفاده از علف كش هاي انتخابي گرامينه ها بعد از كاشت در سالي كه 
  . آفتابگردان كشت شده است اين علف هرز را مي توان كنترل نمود

 از طرف ديگر برخي علفهاي هرز دو لپه اي كه كنترل آن ها در زراعت آفتابگردان مشكل
  .است مانند گاو پنبه ، سلمه تره ، پيچك صحرايي و غيره در تناوب ذرت براحتي كنترل مي شوند

در مورد تناوب الزم است از بقاياي سموم علف كش زراعت سال قبل در زراعت آفتابگردان اجتناب 
برخي از علف كش ها ممكن است در خاك باقي مانده و اثر فيتوتوكسيك بر زراعت بعدي . شود
نمونه بسيار معمول آن بقاياي علف كش آترازين در توليد دانه و ميزان روغن آفتابگردان . شته باشددا

  .است 
       مهمترين مالحظات در تعييين توالي زراعي ، كنترل آفات و بيماريهاي آفتابگردان ، جلوگيري از 

تابگردان و اثر كاستن رطوبت و حاصلخيزي خاك توسط آفتابگردان ، اثر زراعت قبلي بر آف
آفتابگردان را بايد جزءگياهان وجيني به حساب آورد وآن را با . آفتابگردان بر زراعت بعدي است

در برنامه تناوب مي توان سال اول . گياهان شتوي و علوفه اي لگومينوز در برنامه تناوب قرار داد 
در پاييز همان سال اقدام به كشت آفتابگردان كشت نمود ، بعد از آفتابگردان دربهار سال بعد سويا  و

 – جو يا آفتابگردان سويا – آفتابگردان – جو يا پنبه – آفتابگردان –كشت چغندر . غالت پاييزه نمود
  .   جو يا گندم جزء برنامه هاي تناوب آفتابگردان مي تواند قرار بگيرد –گندم يا آفتابگردان 

  
  كودهاي شيميائي

  تغذيه
يش از هرگونه توصيه كودي زارع و مشاور زراعي او بايد همه همانند ديگر محصوالت، پ

اين امر شامل زراعتهاي سالهاي قبل يا . اطالعاتي را كه در اين زمينه در دسترس آنهاست در نظر بگيرند
  .شود برنامه تناوبي، آزمايش خاك، ذخيره رطوبتي خاك و احتماال مقدار عملكرد مورد انتظار مي

پتاسيم باعث تقويت ساقه و ديگر . ديگر عناصر مورد نياز آفتابگردان هستند ازت و فسفر بيش از 
شود، بنابراين در هنگام انتخاب نوع كود اين نياز پتاسيم را بايد مد نظر قرار  هاي آفتابگردان مي اندام
ه در پاسخ بايد گفت ك. كنند سوال مي) سولفور(بسياري از كشاورزان نيز در مورد اهميت گوگرد . داد

  .در مقايسه با ديگر گياهان روغني، آفتابگردان نياز كمتري به گوگرد دارد
برخي بررسي ها نشان داده است كه كود ازته باعث افزايش درصد پروتئين دانه و كاهش 

اما اين كاهش ناچيز درصد روغن با افزايشي كه در عملكرد دانه بوجود . شود درصد روغن آن مي
  .كند ده و در واقع عملكرد روغن افزايش پيدا ميآيد خيلي زود جبران ش مي
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ديگر عناصر غذائي ازقبيل روي، به علت دخالت در جذب نيتروژن توسط آفتابگردان براي 
همچنين آفتابگردان به كمبود بر بسيار حساس است و برخي اوقات اثرات كمبود . آن ضروري هستند

شود و گياهان مبتال  وچكي از مزرعه ديده مياين كمبود معموال در سطح ك. اين عنصر ديده مي شود
ها نيز اكثرا  آيد و طبق شان سخت، بدشكل، نكروزه و اغلب به رنگ برنزه در مي هاي باالئي برگ

  .شوند كوچك و بدشكل مي
عملكرد آفتابگردان در خاكهاي حاصلخيز به حداكثر خود ميرسد بنابراين اثر باقي مانده 

استفاده مستقيم از كود در . ي تناوب زراعي به نفع آفتابگردان است مصرف كود در سايرزراعت ها ط
. زراعت آفتابگردان ممكن است از طريق خاك و يا مصرف آن بر روي شاخ وبرگ آفتابگردان باشد 

 20معموال نيازي به دادن كودهاي دامي به زراعت آفتابگردان نميباشد ،ولي چنانچه ممكن بود ميتوان 
به طور كلي  ميزان كودهاي شيميايي مورد . را در پاييز با شخم به زير خاك نمود  تن كود دامي30تا

 كيلوگرم فسفر و پتاس در هكتار  ميباشد 100 تا 50 كيلوگرم ازت خالص، 150 تا 100نياز آفتابگردان 
  . كه بايد قبل از كشت در خاك مدفون گردد

  :استفاده از علف كش ها  
هرز و اجتناب از هدر رفتن علف كش از طريق تبخير ويا تجزيه هاي نورـ        براي كنترل علف هاي 

تبخير علف كش و حركت آن در آب .شيميايي الزم است بعضي علف كش ها با خاك مخلوط شوند
موجود در  خاك ممكن است سبب توزيع بهتر علف كش شده و غلظت يكنواختي از آن  در خاك 

 توسط معموال ك براي تغيير توزيع نامنظم علف كش هامخلوط كردن علف كش با خا. حاصل شود
به هم زدن دوم بايد در . دوبار به هم زدن با عمق مساوي الزم است . توسط ديسك صورت ميگيرد

با دوبار به هم زدن، ديسك خاك را تا . جهت عمود بر حركت اول و يا حداقل در همان جهت باشد
 4ع يكنواخت علف كش تا عمقي انجام مي شود كه حدود عمقي كه مي برد ، به هم مي زند ولي توزي
  .سانتي متر كم تر از عمق برش خاك است 

) با نام تجارتي ترفالن(علف كشهاي قبل از كاشت كه معموال در كشور ما توصيه ميشوند  تري فلورالين
علف هاي هرز ميباشند اين علف كش ها بيشترين تاثير را بر ) با نام تجارتي سوناالن(، پروفلورالين

 ساعت و تري فلورالين 4پروفلورالين را ظرف . گندميان و كم ترين اثر را بر علف هرز دو لپه اي دارند 
 ساعت بايد با خاك مخلوط كرد ليكن مصرف علف كش و نخستين اختالط آن معموال طي 8راظرف 

چسب ها و با مقادير توصيه شده براي مصرف علف كش در روي بر . يك عمليات انجام مي شود
  . توجه به فرمول هاي ويژه آنها ارائه شده است
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  توصيه هاي زراعي براي مناطق مختلف كشور
  كشت دوم در مناطق مركزي كشور

اين  ،تر از حد مورد نياز براي آفتابگردان است طوالنيايران  در اغلب مناطق شدفصل راز آنجا كه طول 
 گذشته در مناطق ةكشت آفتابگردان از ده . نمود كشتها طيف وسيعي از تاريخ توان در را ميگياه 

كشت دوم بعد از برداشت غالت و كرمان به عنوان  فارس ،اصفهان زي،كمر مركزي ايران مانند قم،
ترين تاريخ كاشت محسوب  ترين تاريخ كاشت، مناسب در اين شرايط، اقتصادي. توسعه يافته است

د از برداشت غالت، محصول ديگري كشت كنند تا يك دهند بع شود، زيرا كشاورزان ترجيح مي مي
به اين منظور، آفتابگردان بايستي بالفاصله بعد از برداشت غالت . درآمد اضافي در آن سال داشته باشند

 تيرماه كشت شود، گرچه برخي زارعين در اواخر تيرماه و حتي اوايل مرداد نيز اقدام به 20حداكثر تا 
هاي دير هنگام   در كشت.د، كه در اينصورت عملكرد كاهش پيدا مي كندنماين كشت آفتابگردان مي

در كشت دوم بعد از برداشت غالت ، آفتابگردان دماي بسيار بااليي از زمان جوانه زدن در اختيار دارد 
در اين حالت گياه  .شرط آنكه آب كافي در دسترس داشته باشد سبب رشد سريع گياه خواهد شده و ب

  .شود تر گسترش داده و بدين ترتيب فتوسنتز زودتر انجام مي  زده و برگهاي خود را سريع جوانهسريعاً
هاي باالي روزانه مواجه   آفتابگردان ممكن است با حرارت،كه كشت ديرهنگام انجام شود هنگامي

د باي. كند هاي باال را در مراحل رويشي بهتر از دوره زايشي تحمل مي آفتابگردان درجه حرارت. شود
كه آفتابگردان بعد از برداشت غالت پاييزه كاشته شود حرارتهاي باال به مدت  اذعان داشت هنگامي

طوالني نبوده و مشكل جدي در رسيدن فيزيولوژيك ايجاد نميكند زيرا در مرحله رسيدن،  دما يا در 
  .حال كاهش است و يا كاهش يافته است

. تي در مورد نيازهاي آبي پيش خواهد آمدوقتي آفتابگردان در كشت دوم كاشته شود مشكال
اگر كمبود آب در ابتداي مرحله رويشي اتفاق بيافتد فقط كاهش كارآيي برگها اتفاق افتاده و در نتيجه 

اگر كاهش در انتهاي مرحله رشدي گياه . ها كاهش يافته ولي سطح برگها افزايش ميابد تعداد برگ
كاهش در ) Merrien et al, 1981b( بار-15 به حدود پيش بيايد به علت رسيدن پتانسيل آب برگ

بايد به خاطر .نواحي فتوسنتز كننده مشاهده شده كه نتيجه آن تسريع در پيري و مرگ پهنگ برگ است
داشته باشيم اگر چه تنش آبي در همه گياه قابل مشاهده است ولي در برگها آشكارتر ميباشد زيرا تمام 

  .حت تاثير تنش آبي از طريق تبخير و تعرق قرار نميگيرنداندام هاي گياه بطور مساوي ت
كشت و كار آفتابگردان به عنوان كشت دوم در اقليم ها داراي آب و هواي معتدل گرم همراه 

 Baldini وSalera et al,1988(با تامين آب مورد نياز بطور كامل و يا نسبي رضايت بخش است

et al,1990        .(  
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  تراكم بوته 
اند كه ارقام زراعي آفتابگردان با ارتفاع بلند و پا كوتاه، عكس العمل متفاوتي  ي ها نشان دادهبررس

نسبت به تراكم بوته نشان ميدهند و حداكثر عملكرد دانه در ارقامي كه  ارتفاع كوتاه تري دارند از 
دان در كشت دوم از طرف ديگر آفتابگر. تراكم هاي باالتر و فاصله رديفهاي باريك تر بدست مي آيد

نسبت به تاريخ كاشت هاي زودتر از ارتفاع كمتري برخوردار هستند بنا براين در كشت دوم مناطق 
  .شود  هزار بوته در هكتار براي زراعت آفتابگردان توصيه مي90 تا 80مركزي كشور  تراكم 

  
  ارقام مناسب

  رسكي ، ركورد، گابور و آرماويMasterزاريا، : ارقام آزادگرده افشان
  SHF81-85  و و آذرگل33آلستار، هايسان : ارقام هيبريد

  
  اراضي ديم استانهاي گلستان و مازندران 

 داراي آب و هواي مديترانه اي وجود دارند كه محصوالت بهاره توسط نامنظمي مناطق برخي   
 كه گلدهيله  بودن بارش باران در فصل هاي باراني تحت تاثير قرار مي گيرند و اگر در مرحمتغيرو 

بررسيدن ، باال و بادهاي گرم روبرو شوددمايبحراني ترين دوره نياز آبي گياه است با كمبودآب و  
 براي. شود اثر گذاشته و منجر به كاهش عملكرد دانه و ميزان روغن آفتابگردان مي فيزيولوژيك
 برآوردنارندگي براي  زندگي گياه در دوره زماني كه بدوره از اين حالت و تضمين اينكه جلوگيري

 امكان پذير زمستانهنيازهاي آبي گياه كافي باشد نتايج برخي آزمايشات نشان داده كه در مناطق  كشت 
  .  با تاريخهاي بهار بيشتر بود مقايسهاست و در همه موارد ميزان توليد در تاريخهاي كاشت زمستان در 

كرده و سبب ظهور شاخه جانبي در بعضي از  در زمستان ممكن است رشد گياه را كند پايين دماهاي
  . گردد ژنوتيپها

 رس زودرس بسيار سريعتر با كشت زمستانه متوسط مي رسد ارقام بنظر نتايج بدست آمده  برخي پايه بر
 دارند كه سبب مي شود رسيدن به مراحل غنچه و آهستهسازگار مي شوند زيرا آنها سيكل رشدي 

  . گلدهي در زمستان تكميل شود 
 قادر       را ارقام زودرس براي كشت در ژانويه بهتر باشند زيرا گلدهي زود هنگام آنها  رسد مي بنظر
مطلوبترين واريته .  اجتناب كند آن سازد كه از اثرات دماهاي باال تابستان و كمبود آب همراه با مي

در به تحمل دماهاي پايينتر   بي تفاوت بوده و قافتوپريودبراي كشت زمستانه واريته اي است كه ازنظر 
 ريشه هاي قوي و توسعه مراحل ابتدايي رشد است و بوسيله رشد آهسته اوليه در سطح زمين و در

اين .  زمستان مشخص مي شونداواخرانشعاب آنها و داشتن توانايي جوانه زدن و تشكيل غنچه و گل در 
 در اواخر بهار و اوايل تابستان كه دما باال رفته  كهباشندژنوتيپها بايد خود سازگاري بااليي داشته و قادر 



 ١٤

به منظور بدست آوردن .  به مرحله پرشدن و رسيدن برسنديابدو آب قابل دسترس كاهش مي 
   زمستانه ، روشهاي زراعي بايستي به روز شود كاشتژنوتيپهاي مناسب براي 

  تاريخ كاشت 
 شرايط ديم در دو منطقه دشت و مناطق زراعت آفتابگردان در استانهاي گلستان و مازندران در

 كه تاريخهاي كاشت آنها با توجه به شرايط آب و هوايي گيرد داغ انجام مي كوهستاني مانند گلي
ترين تاريخ كاشت در اراضي دشت نيمه اول اسفند ماه و در مناطق كوهستاني  مناسب. متفاوت است

  .باشد نيمه دوم فروردين مي
  تراكم بوته 
مناسب ترين تراكم بوته در .  در شرايط ديم معموال كمتر از شرايط تحت آبياري استتراكم بوته

  . هزار بوته در هكتار ميباشد70 تا 60اراضي دشت و كوهستاني گلستان و مازندران 
  ارقام مناسب

  : ارقام آزادگرده افشان
   و ركوردMaster، گابور: مناطق دشت •
  پروگرس: مناطق كوهستاني •
 SHF81-75و   25 و هايسان 33 آذرگل، هايسان: ارقام هيبريد

  
  مناطق معتدل سرد

مناطق معتدل سرد شامل استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، كردستان، 
  .باشد كرمانشاه، خراسان شمالي، زنجان، همدان، قسمتي از فارس و ساير مناطق مشابه مي

  تاريخ كاشت 
 خرداد ميتوان كشت نمود ولي مناسبترين تاريخ 15از دهه سوم فروردين تا آفتابگردان را در اين مناطق 

البته در برخي ازمناطق مانند خوي كه درجه حرارت كمي باالتر . باشد كاشت نيمه دوم ارديبشت مي
  .است اخيرا كشت دوم بعد از برداشت غالت نيز مورد توجه قرار گرفته است

  تراكم بوته
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  بارقام مناس
  ؟؟؟؟؟؟؟

  ات آنادوكاشت بذر و 
اين نكته مهم را به . شوند  بذركارهاي دقيق اگر درست تنظيم شوند باعث يكنواختي مزرعه مي

اي در عملكرد مورد انتظار  ها در مزرعه اغلب نقش تعيين كننده ياد داشته باشيد كه شيوه استقرار بوته



 ١٥

ها  هاي آن مناسب نباشد، يا اينكه بين بوته تهاي كه استقرار بو مزرعه .آن در يك فصل زراعي دارد
هاي هرز  فاصله زيادي افتاده باشد، باعث ايجاد مشكالت بعدي در يكنواختي رسيدگي و كنترل علف

  .شود مي
  

  عمق كاشت  
 سانتيمتر  در خاك هاي مرطوب ويا زماني كه بارندگي قريب الوقوع باشد ، 3        عمق كاشت 

اگر ضروري باشد جهت دست يابي به رطوبت ، بذر را ميتوان حداكثر در  . بهترين عمق كاشت است
. آفتابگردان حتي در رطوبت نزديك به نقطه پژمردگي جوانه ميزند .  سانتيمتري كشت نمود 10عمق 

 سانتيمتر بيشتر شود ، جوانه 7ليكن اگر عمق كاشت از . ولي نفوذ آب از پوست به كندي انجام ميشود 
  .يز كمتر از بذور درشت خواهد بود زدن بذور ر

  تراكم بوته و مقدار بذر
متوسط ) 3تعداد دانه در طبق، ) 2تعداد طبق در هكتار، ) 1: عملكرد آفتابگردان حاصل سه جزء است 

 باجمعيت گياه تعيين مي شود 1ين جزء از آنجا كه ارقام زراعي همه تك طبق ميباشند ، بنابرا. وزن دانه 
. ، دو جزء ديگر به وسيله جزء اول و رقم زراعي ، هوا و خاك و آفات آفتابگردان تعيين ميگردد

آفتابگردان در تراكمهاي كم ، از طريق افزايش وزن دانه و تعداد دانه ها در طبق ، خود را با شرايط 
عدم . نه در طبق خود را با جمعيت زياد هماهنگ ميكند انطباق ميدهد و ازطريق كاستن وزن وتعداد دا
تفاوتهاي موجود در يك ناحيه به بزرگي تفاوتهاي بين . توافق در تراكم بوته بهينه امري عادي است 

در بسياري از آزمايش ها كه تفاوت تراكم اثري ندارد ، عملكرد هاي . كشورهاي مختلف جهان است 
ن است كه عواملي غير از تراكم عملكرد را محدود ساخته است از اين متوسط يا پايين نشان دهنده اي

  . رو حتي كمترين تراكم ها توانسته اند بيشترين محصول را توليد مي كنند 
.        تاريخ گل كردن غالبا با تراكمهايي كه با محيط انطباق يافته باشند ، تحت تاثير واقع نمي شود

ارتفاع غالبا با افزايش تعداد بوته .  روز تاخير در گل دهي مي شود 4 تا1تراكمهاي بيش از حد موجب 
چنين افزايش هايي معموال . با افزايش تراكم ميزان خوابيدگي افزايش مي يابد . كمي بيشتر ميشود 

يك عامل مهم در گسترش سريع پوسيدگي . مربوط به در سايه قرار گرفتن ساقه و كاهش قطر آن است
موجود زنده عامل  بيماري از طريق .   تراكمهاي شديد است Sclerotinia   Sclerotiorumطوقه يا بيماري 

همانگونه كه . تماس ريشه گسترش مي يابد و فاصله بيشتر بين بوته ها اين تماس را كاهش ميدهد
بندي اين نتايج  ذكرشد نتايج بدست آمده از آزمايشات براي تراكمهاي مختلف متفاوت است ولي جمع

ن مدهد با اينكه در شرايط كشور ما با باال رفتن تراكم ، عملكرد نيز باال ميرود ولي وقتي اين تراكم نشا
مناسبترين فاصله بين خطوط كه چرخ تراكتور نيز . خيلي باال برود قطر بوته ها كم و شكننده ميشود

 سانتيمتر ميباشد كه 25الي  20 سانتيمتر و مناسبترين فاصله بين بوته ها 60ميتواند بين انها حركت كند 
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تراكم بوته با مقدار بذر كه غالبا به .  بوته درهكتار خواهد بود80000بدين ترتيب تراكم مناسب حدود 
وزن بذر و قوه ناميه بذر وتلفات مورد . صورت كيلوگرم در هكتار نشان داده ميشود ، تعيين ميگردد 

  . ي مطلوب بايد درنظر گرفته شود انتظار در محاسبه ميزان بذر براي يك جمعيت گياه
  وزن هزار دانه بر حسب گرم × تعداد بوته در هكتار 

  مقدار بذر مصرفي بر حسب گرم=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  1000×                  درصد قوه ناميه 

بايد %  20و براي خاكهاي ديگر به مقدار %  5       مقدار بذر محاسبه شده براي خاكهاي شني به مقدار 
مقدار بذر توصيه شده غالبا بيش . افزايش يابد تا براي تلفات بذر ويا جوانه ها پيش بيني الزم شده باشد 

مشكال ت سبز شدن و تلفات . زيرا هزينه بذر در مقايسه با اغلب زراعت ها كم است . از حد الزم است 
  . تمال كمتري دارد تا تراكم هاي كم بوته در تراكم هاي باال اح

  
  جهت خطوط 

طبق و برگها صبح ها در جهت .        آفتابگردان از جوانه زدن تا گل كردن گياهي نور دوست است 
حدود يك روز قبل از باز شدن گل هاي زبانه اي . مشرق و عصر ها در جهت مغرب قرار ميگيرند 
وقتي آفتابگردان با .  ها به سمت مشرق قرار ميگيرند حركت نور گرايي متوقف ميشود و اغلب طبق

 -دست برداشت ميشود ، بعضي از كشت كاران ارقام پا بلند ترجيح ميدهند كه خطوط در جهت شمالي
جنوبي باشد، زيرا طبقها در واگنهايي كه در سمت مشرق خطوط كشيده ميشود، خم شده و به سادگي 

  . شوند  برداشت مي
كشت آفتابگردان در خطوط شرقي غربي و شمالي جنوبي تفاوتي در بر اساس گزارشات 

عملكرد دانه ، درصد روغن ، درصد دانه هاي درشت و وزن دانه ندارد ولي ميزان خوابيدگي در 
ساير جهات نيز با استفاده از روش كشت دايره اي . خطوط شرقي غربي به طور معني دار بيشتر است 

 جنوبي ممكن است كمي بر خطوط شرقي غربي ارجح باشند ولي خطوط شمالي. مطالعه شده است 
مزارع توليد بذر هيبريد كه نيازمند . اثر جهت خطوط بر تجارتي آفتابگردان در خور اهميت نيست 

آزمايش طبق ها از نظر توليد گرده است ، بايستي در جهت شمالي جنوبي كشت شود تا فضاي كافي 
 تحقيقاتي خطوط شرقي غربي با نصب اتيكت هاي كرت در منتهي در مزارع. براي مخلوط كشي باشد 

اليه غالبا ارجح است زيرا تمامي طبقها به سوي ارزيابي كننده مي چرخند و كار ارزيابي كرتها ساده 
  . تراست
  آبياري

  . تن در هكتار دست يابند4 تا 5/3توانند به محصولي بالغ بر  تحت شرايط آبياري كشاورزان مي
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باور عموم، آفتابگردان نياز آبي باالئي ندارد و در حقيقت نياز آبي آنها مشابه و يا كمتر از بر خالف 
حضور آب فراوان در هنگام كاشت و به دنبال آن يك آبياري  .ديگر گياهان زراعي تابستانه است

فاده از است. تواند يك عملكرد متوسط توليد كند سطحي در زمان غنچه دهي  يا هنگام پر شدن دانه مي
  .تواند عملكرد باالئي را به دنبال داشته باشد هاي بيشتر در طي رشد رويشي گياه مي آبياري

آبياري از رسيدن پيش از موعد و پيري زودرس جلوگيري مي كند وامكان رسيدن نرمال را 
اطقي كه من. آبياري شده غالبا داراي درصد روغن بيشتري است  بنابراين دانه حاصل از مزارع . مي دهد

آبياري مهم ترين منبع تامين آب است ، آبياري سطحي با استفاده از جوي و پشته و راندن آب در 
آبياري نشتي تاثير ناچيزي بر ظهور بيماري دارد و محصول را افزايش مي دهد . فاروها انجام ميگردد

  .ثير قرار مي دهدولي بر اثر آبياري باراني عملكرد وكيفيت را همراه باافزايش بيماري تحت تا
نياز بيشتر آفتابگردان به آب از موقع گل كردن به بعد خواهد بود و چنانچه در موقع گل كردن ، گل 

 8 روز به 8آفتابگردان را در مناطق گرمسير هر . آب آن به موقع انجام نگيرد دانه ها پوك خواهند شد 
ق سردسير بيش از ده به ده نوبتهاي آبياري  روز و در مناط10 روز به 10روز ودر مناطق معتدله سرد هر 

  . هزار متر مكعب آب نياز دارد 5آفتابگردان از كاشت تا برداشت به حدود . را در نظر ميگيرند
طبعا جبران آسيب تنش . زراعت آفتابگردان آبي از تنش رطوبت بين آبياري ها دچار زحمت مي شود 

  .دان ديم حائز اهميت استرطوبت هم در آفتابگردان آبي و هم در آفتابگر
  كنترل علف هاي هرز

       تحقيقات مربوط به علف هاي هرز آفتابگردان بر كنترل علف هاي هرز يكساله متمركز شده است 
كنترل علف هاي هرز چند ساله با در نظر گرفتن دوره ها ي آيش بين زراعت ها ويا كشت ساير . 

تابگردان را مي توان به طور موفقيت آميزي در مزارعي كه اف. زراعت ها در قالب تناوب انجام ميشود 
داراي علف هاي هرز چند ساله است كشت كرد به شرط اين كه علف ها از طريق كولتيواتور زدن 

  .خطي زراعت موقتا كنترل گردند
       علف هاي هرز از نظر جذب رطوبت ، مواد غذايي موجود در خاك وگاهي نور وهوا با 

مقدار كاهش محصول بسته به گونه هاي علف هرز ، تراكم علف ، زمان . رقابت مكنند آفتابگردان 
آفتابگردان به شدت با علف هرز . فعاليت علف هرز وجوانه زدن بذر ، هوا وخاك متفاوت است 

  .رقابت ميكند ولي سطح خاك را به سرعت نمي پوشاند  تا از استقرار علف هاي هرز جلوگيري نمايد 
 تحقيقات انجام شده ارتفاع گياه به عنوان شاخص رشد آفتابگردان به كار برده شده است كه        در

.  هفته اوليه پس از جوانه زدن با كندي و سپس به طور سريع رشد مي كند 2آفتابگردان در طول 
 علفهاي هرزي كه در خالل دوره اوليه يعني رشد كند آفتابگردان جوانه مي زنند ، رقباي مهم تري

با از بين بردن علفهاي هرز در سه . براي آفتابگردان هستند تا آن هايي كه در مراحل بعدي مي رويند 
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براي كنترل . هفته اوليه پس از جوانه زدن آفتابگردان ، از خسارت به محصول جلوگيري مي گردد 
  .ا بهره جست ومبارزه با علف هاي هرز مي توان از دو روش كنترل مكانيكي و استفاده از علف كشه

  كنترل مكانيكي علف هاي هرز
وقتي كه علف كش مصرف نمي شود ، كولتيواتور بيشترين اهميت را دارد زيرا تنها راه عملي كنترل 

همچنين جانشين مناسبي براي علف كشها به ويژه . علف هاي هرز در خطوط كاشت آفتابگردان است 
علف هايي كه قبل از . هاي هرز نباشند در مواردي است كه علف كشها قادر به كنترل علف 

آفتابگردان مي رويند ميتوانند با هرس زدن مزرعه يك هفته پس از كاشت وقبل از جوانه زدن 
  . آفتابگردان از بين بروند 

هنوز تنها روش .        كولتيواتور زدن بين خطوط روش اساسي كنترل علف هاي هرز آفتابگردان است
جوانه زدن اوليه علف هاي هرز چند ساله را با . اي هرز چند ساله  استعملي براي كنترل علف ه

كولتيواتور زدن سريع بدون خطر . كولتيواتور زدن قبل از جوانه زدن آفتابگردان ميتوان كنترل كرد
  .صدمه زدن به بوته هاي آفتابگردان در همين زمان مي تواند انجام شود

  تنك و سله شكني
لكرد در آفتابگردان عمل تنك ضروري است تا دريافت عوامل محيطي چون نور        براي افزايش عم

و واكسيژن و غيره به بهترين نحو انجام گيرد لذا كاهش تراكم تعداد بوته بر روي خط مهم مي باشد 
همچنين عمليات وجين و سله شكني نيز بايد به موقع حتي در چند ين دفعه انجام گيرد ، معموال تنك 

آفتابگردان معموال مي .  سانتي متر ارتفاع داشته باشد انجام مي دهند 15 تا 10ر موقعيكه گياه كردن را د
سانتي متر شده 15تواند يك يا دو بار كولتيواتور زده شود اين كار ترجيحا زماني كه ارتفاع بوته ها 

 بوته انجام است بايد انجام شودتا كولتيواتور زدن را بتوان با سرعتي معقول و بدون پوشاندن
  .كولتيواتورها با استفاده از پنجه غازي علف هاي هرز را از بين مي برند و به خاك جهت مي دهند.داد

  تحمل به خشكي
       آفتابگردان يك گياه بسيار متحمل به خشكي نيست ولي غالبا در شرايطي كه زراعتها صدمه شديد 

كه به عنوان عامل اين واكنش بر شمرده ميشود ويژگيهايي . مي بينند ، محصول رضايت بخشي ميدهد 
سيستم ريشه اصلي متراكم وبه شدت منشعب ، قدرت گسترش ثانويه ونفوذ به اعماق بيش : عبارتند از 

گزارش شده كه ريشه آفتابگردان بيش از ريشه ها ي ذرت رطوبت خاك را جذب . از دو متر است 
  .ميكند 

ي زماني كه برگها رشد نمي كنند، فتوسنتز آفتابگردان ادامه مي        در سطوح باالي تنش رطوبت وحت
طبعا ، دوره هاي كوتاه خشكي ممكن است عملكرد دانه را كاهش ندهد زيرا رشد گياه به هنگام . يابد

 روز 20 روز قبل و 20دوره بحراني عملكرد دانه حدود . شب كه تعرق پايين است ، ميتواند انجام شود 
 هفته از اين چهل روز دوره بحراني را شامل شود 5تنش رطوبتي بايد در حدود . است پس از پايان گل 



 ١٩

تنش خشكي در دوره مصادف با گل دادن بيشترين صدمات را به عملكرد دانه . تاعملكرد كاهش يابد 
 روزه پس از گل كردن بيشترين آسيب را 20عملكرد روغن بر اثر خشكي مصادف با . وارد ميسازد

  .ميبيند
.  سانتيمتري سطح خاك مي شكنند 60 تا 10      در خشكي شديد زمان رسيدن بعضي از ساقه ها در  

خشكي شديد همچنين سبب خشكيدن . اين عمل طريقي طبيعي براي كاستن از جمعيت گياه است 
اين خزان برگ اهميت چندان ندارد به شرط اين كه پس از گرده افشاني . برگها پيش از رسيدن ميشود 

 روز قبل از گل كردن 2 يا1اما مالحظات بعدي مشخص نمود كه چيدن برگها به طور مصنوعي . باشد
% 30 برگ پايين حذف شد ، عملكرد 8 يا 4در آزمايشي وقتي كه .عملكرد را به شدت كاهش ميدهد

د  برگ حذف شدند ، عملكر20 تا 16ووقتي تمامي . كمتر از شاهدي بود كه برگهاي آن قطع نشده بود
  . كاهش يافت  % 93تا 

در يك خاك .        درصد جوانه زدن آفتابگردان در خاكهاي خشك بيشتر از بسياري از زراعتها است 
و در  % 73به مقدار  % 8، آفتابگردان در رطوبت  % 6/8شني لومي داراي ضريب پژمردگي ثابت 

وانه زدن رضايت بخش تامين ليكن در اغلب مزارع براي ج. جوانه زد  % 89به مقدار % 9رطوبت 
  . رطوبت كافي ضروري است 

  
  زنبورها

كنند و اغلب در مزارع آفتابگردان به تعداد زياد  زنبورها نقش باارزشي در محيط زندگي ما اجرا مي
تاثير . از اينرو هنگام سمپاشي مزارع در زمان گلدهي بايد به اين مساله توجه شود. شوند مشاهده مي

د هيبريدهاي امروزي نسبتا اندك است، مگر افزايش اندك بالقوه در عملكرد و زنبورها پرعملكر
 كندو در هر هكتار 6 تا 4 ولي در مزارع توليد بذر هيبريد قرار دادن .هاي پرعملكرد درصد روغن واريته

  .ضروري است
  

   برداشت
سه ماه تا پنج ماه زمان آفتابگردان از زمان كاشت تا زمان برداشت بسته به ارقام زودرس يا ديررس به 

بوته آفتابگردان زماني كه رنگ پشت طبق از سبز به زرد تغيير كند از نظر فيزيولوژيكي .احتياج دارد 
رسيده است و آماده برداشت كردن است ،اين تغيير معموال قبل از اين كه طبق ها به حد كافي و مناسب 

  .برداشت خشك شده باشند ، صورت ميگيرد
زش زمان برداشت وخسارت پرندگان ، بسياري از كشتكاران ترجيح مي دهند براي كاهش ري

دانه آفتابگردان برداشت شده با كمباين . برداشت كنند  % 25 تا 20آفتابگردان را در درصد رطوبتي بين 
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رساند كه رطوبت  مطمئني براي  % 5/9را ميتوان بعدا در خشك كن ها خشك كرده و رطوبت آن به 
  .است انبار كردن 

در برداشت با ماشين كمباين از . برداشت محصول آفتابگردان را  با دست يا با كمباين انجام مي گيرد 
هد مخصوص آفتابگردان استفاده مي شود البته اين كار رامي توان با هد مخصوص غالت هم انجام داد 

مائم آن شامل سرعت همچنين با انجام تنظيمات ض. مي شود  % 46ولي اين امر سبب خسارتي تا حد 
حركت رو به جلو كمباين و سرعت سيلندر ها يا كوبنده ها و تنظيم ضد كوبنده و باد ميتوان عمليات 

  .برداشت را با راندمان باال انجام داد
  خشك كردن

ها  است نسبت به زماني كه بوته% 12-15ها  برداشت آفتابگردان در زماني كه رطوبت دانه
شود و بذرهاي تميزتري نيز به دست   سرعت باالتر و تلفات كمتري انجام ميكامال خشك شده باشند با

  .توجهي دارد هاي قابل بنابراين، زودتر برداشت كردن آفتابگردان مزيت. آيد مي
دهد به   ها كه به هوا اجازه مي آفتابگردان به علت فضاهاي هوايي بزرگ و تراكم پائين دانه

هايي كه مقدار زيادي خاكه دارند  در خشك كردن نمونه. شود آساني عبور كند به سادگي خشك مي
ها وقتي به طور مستقيم در معرض حرارت قرار بگيرند به  بايد توجه خاصي مبذول شود، چرا كه اين

نشاني را در دسترس داشته باشيد و در صورت وقوع  هميشه تجهيزات آتش. گيرند آساني آتش مي
  .سوزي به سرعت وارد عمل شويد آتش

شود به منظور كم كردن  هاي باال ضروري نيستند، توصيه مي از آنجائي كه معموال حرارت
است، % 9اگر رطوبت در حدود . گراد استفاده كنيد  درجه سانتي50 تا 45سوزي از دماهاي  خطر آتش

  .هوادهي خالي كافي خواهد بود
   انبارداري 

و ) درصد روغن% 40با (باشد % 9كمتر از سازي سالم و مطمئن، رطوبت بذرها بايد  براي ذخيره
%). 4كمتر از (هاي گياهي همراه بذر هم كم باشد  داري شوند و آشغال در يك محل خنك نگه

روغن، % 50مثال براي . شان كمتر باشد هايي كه درصد روغن آنها باالست بايد درصد رطوبت نمونه
  .ي صدمه ديده هم بايد كم باشدهمچنين درصد بذرها. باشد% 5/7رطوبت بذر نبايد بيش از 

براي كم كردن خطر حشرات انباري، اطمينان حاصل كنيد كه خاك و ناحيه ذخيره بذر تميز و عاري 
  .از باقيمانده بذر ديگر گياهان هستند

براي آفتابگردان هيچ ماده شيميائي براي انبارداري توصيه نشده است، بنابراين رعايت نكات بهداشتي و 
 از آلوده كردن نقاطي كه قرار است آفتابگردان در آنجا ذخيره  . بذرها ضروري استهوادهي كافي

  .شود توسط سموم پايدار خودداري كنيد
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بذرهايي كه به تازگي خشك شده اند را بايد ابتدا براي چند روز پشت ير هم چك كرد، زيرا تعيين 
  . گمراه كننده و اشتباه باشددرصد روغن بذرهايي كه فورا از خشك كن بيرون مي آيند ميتواند

  
  بيماريهاي آفتابگردان

  
  سفيدك داخلي يا پالسموپارا

ميباشد يك پاتوژن   Plasmopara halstediiبيماري سفيدك داخلي يا پالسموپارا كه عامل آن قارچ 
خاكزي بوده كه ميتواند ريشه ها را در هفته هاي اول جوانه زني آلوده كند خاكهاي رسي فقير با 

  . ش طبيعي ضعيف شرايط را براي آلودگي مساعدتر ميكندزهك
عاليم مشخصه آن كوتاه ماندن بوته و كلروزه شدن برگها ميباشد كه با رنگ سبز روشن يا زرد 

رطوبت باال يا شبنم در . ) B1شكل ( رگبرگهاي اصلي شروع شده و به كناره هاي برگ توسعه مي يابد
شت برگها به صورت توده سفيد و پنبه اي شكل توسعه طول دوره رويش سبب ميشود قارچ در پ

به . اين اسپورها ميتوانند به برگهاي بوته هاي ديگر منتقل شده و آنها نيز آلوده كنند) B2شكل (يابد
تدريج كه گياه به رشد خود ادامه ميدهد برگها چروكيده شده و از شكل طبيعي خود خارج ميشوند و 

ده معموال طبق هايي با اندازه معمولي توليد وبوته هاي آل. رشد باز مانندبوته هاي آلوده ممكن است از 
 نژاد 12حد اقل ). B3شكل (ميكنند كه رو به باال باقي مانده و اغلب دانه هاي ان ها پوك ميباشند

هيبريدهاي تجارتي موجود مقاوم به برخي نژادهاي . فيزيولوژيك از اين قارچ شناسايي شده است
رعايت تناوب زراعي، .  ولي هيچكدام از هيبريدهاي تجاري به تمام نژادها مقاوم نيستندبيماري هستند

اجتناب از كشت در زمينهاي داراي زهكش طبيعي ضعيف و تاخير در كاشت تا زماني كه درجه 
  .حرارت خاك براي جوانه زدن سريع مناسب باشد از شدت بيماري ميكاهد
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  ك داخلي در يك مزرعه آفتابگردان كانون آلودگي بيماري سفيد1شكل 

 

  آلودگي اوليه بيماري سفيدك داخلي آفتابگردان2شكل 
 

  آلودگي ثانويه بوته آفتابگردان به سفيدك داخلي3شكل 
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 آانون آلودگي بيماري سفيدك داخلي در يك مزرعه آفتابگردان
 
 

 
 
 
 
 

  پاكوتاهي در آلودگي ثانويه به بيماري 5شكل 
  سفيدك داخلي در آفتابگردان

 آلودگي اوليه بوته آفتابگردان به بيماري4شكل
 سفيدك داخلي

 مقاومت اوليه به بيماري سفيدك6شكل
  داخلي آفتابگردان

 آلودگي ثانويه بسيار شديد در برگهاي 7شكل 
   آفتابگردان به بيماري سفيدك داخليانتهايي
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   يار شديد به بيماري سفيدك داخلي پشت برگ آفتابگردان در آلودگي ثانويه بس7شكل 

  
  زنگ آفتابگردان

است يكي از بيماريهاي رايـج     Puccinia helianthiبيماري زنگ آفتابگردان كه عامل آن قارچ 
در سالهاي اخيـر چنـدين نـژاد از ايـن           . آفتابگردان در كشور ما است كه سبب كاهش عملكرد مي شود          

ژن مقاومت به اين بيماري وجـود داشـته و          .  ميباشد 3يران نژاد   بيماري شناسايي شده كه نژاد موجود در ا       
  .بسياري از هيبريدهاي موجود به اين بيماري مقاوم مي باشند

 زنگ در مراحل اوليه آلودگي به صورت لكه هاي زرد روشن در سطح برگ ظاهر ميشود و

 اين لكه ها بعدا به  ).8شكل (چيني در پشت برگ ديده ميشودربعد از رشد قارچ بصورت لكه هاي دا
برگهاي بشدت . تغيير رنگ با توسعه مراحل مختلف رشد قارچ همزمان است. رنگ سياه در مي آيند

  .آلوده خشك شده و مي ميرند
براي مبارزه با آن بوته هاي . تا كنون براي مبارزه با اين بيماري قارچ كشي تهيه نشده است

صرف زياد كودهاي ازته و تراكم زياد بايستي م و از آلوده را در مراحل اوليه رشد قارچ حذف شده
   .استفاده از هيبريدهاي مقاوم بهترين روش مبارزه با اين قارچ ميباشد. اجتناب كرد
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  پيستول هاي زنگ در پشت برگ آفتابگردان 8شكل 
  
  

  
  زنگ در پشت برگ آفتابگردان 9شكل

  
  پوسيدگي نرم يا ريزوپوس 

 در آفتـابگردان  طبـق  عامل پوسـيدگي  R. stolonifer و  Rhizopus arrhizusدو گونه قارچ  
ايــن بيمــاري وقتــي پــشت طبــق آفتــابگردان شــروع بــه قهــوه اي شــدن ميكنــد بــه گيــاه حملــه  . هــستند
آلودگي ممكن است توسط خراشهايي كه توسط پرندگان يـا تگـرگ ايجـاد ميـشود                ). 1شكل  (مسكند

  .بوجود آيد
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  يزو پوس در پشت طبق آفتابگردانپوسيدگي نرم يا ر 10شكل 

  
  پوسيدگي نرم يا ريزوپوس بر روي طبق آفتابگردان11شكل 

  
  

  لكه برگي آلترناريايي
رنـگ   اي هاي كوچـك و قهـوه   لكه. باشد   مي Alternaria helianthiعامل اين بيماري قارچ

. شـوند   ها ديده مـي     رگبرگها هم رو و هم بين         اين لكه . شوند  ها ديده مي    متر روي برگ    با قطر چند ميلي   
هـاي روي سـاقه، سـياه، شـياردار و بيـضوي              اي و مخطط هستند ولـي لكـه         ها قهوه   هاي روي دمبرگ    لكه
متـر قطـر    شود كه حدود يك سانتي      اي شكلي ديده مي     اي دايره   هاي قهوه   ها هم لكه    پشت طبق .  باشند  مي

  .بين قابل مشاهده هستند ا ذرهها ب تر است و در آنجا كنيدي هاي طبق تيره وسط لكه. دارند
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شـود و آلـودگي بـذري نقـش          اين بيماري از طريق قطعات گياهي آلوده در سـطح خـاك پراكنـده مـي               
براي گسترش  (و بارندگي فراوان    ) گراد   درجة سانتي  27 تا   24(دماي باال   . چنداني در گسترش آن ندارد    

هـاي خـشكي      هـا دوره     كه بـين آن    )بيماري حضور آب آزاد يا شبنم به مدت چند ساعت ضروري است           
  .وجود داشته باشد براي اسپوردهي قارچ مناسب است

  :راه هاي مبارزه با به شرح زير است
   از بين بردن بقاياي گياهي-
  هاي زراعي  افزايش فاصلة زماني دو كشت آفتابگردان در توالي-
  .كش تيمار كنيد  اگر خطر مرگ گياهچه وجود دارد، بذرها را با قارچ-

راه تشخيص اين دو بيماري در اين نكته است كه . اين بيماري ممكن است با بيماري سپتوريا اشتباه شود
  .شوند ها ديده نمي هاي برگي در سپتوريا هرگز روي رگبرگ لكه

  
  

   بيماري لكه برگي روي برگ آفتابگردان12شكل 

  
  

   بيماري لكه برگي در پشت طبق آفتابگردان13شكل 
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  شدهارقام توصيه 
                                                         

  آذرگل    :نام رقم  
  هيبريد    :نوع رقم 

  سانتيمتر165-175 :ارتفاع بوته 
   روز100-110  :طول دوره رويش 

   گرم70-80  :وزن هزاردانه 
  درصد47  :ميزان روغن 

  مقاوم به بيماريهاي پالسموپارا و:واكنش به امراض
     زنگ آفتابگردان         

   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 
  گلستان، مازندران ، خراسان،: مناطق مناسب كشت 

   سمنان، فارس و استان مركزي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

     گابور    :نام رقم 
  )OP(آزاد گرده افشان    :نوع رقم 

   سانتيمتر١٨٥‐٢١٠  :ارتفاع بوته 
  روز١١٠‐١١٥ :طول دوره رويش 

   گرم٦٠‐٧٠   :وزن هزاردانه
   درصد٤٢  :ميزان روغن 

  متحمل به بيماريهاي :واآنش به امراض
   پالسموپارا و زنگ آفتابگردان

   تن درهكتار٨/٢‐٢/٣  :متوسط عملكرد 
  اصفهان،اردبيل،گلستان و سمنان:مناطق مناسب آشت 

    ركورد    :م نام رق
  )OP(آزاد گرده افشان    :نوع رقم 

  سانتيمتر١٨٠‐٢٢٠  :ارتفاع بوته 
   روز١١٠‐١١٥  :طول دوره رويش 

   گرم٦٧‐٧٧  :وزن هزاردانه 
  درصد٤٧  :ميزان روغن 

  حساس به بيماريها:واآنش به امراض
   تن در هكتار٢‐٥/٢  :متوسط عملكرد 

  گلستان، مازندران، خراسان،: مناطق مناسب آشت 
      همدان و استان مركزي

     گلشيد    :نام رقم 

  هيبريد    :نوع رقم 
  سانتيمتر١٧٠‐١٨٠  :ارتفاع بوته 

   روز٩٥‐١٠٥  :طول دوره رويش 
   گرم٦٧‐٧٨  :وزن هزاردانه 
  درصد٤٧-٤٩  :ميزان روغن 

  مقاوم به بيماريهاي پالسموپارا و:واآنش به امراض
              زنگ آفتابگردان

   تن در هكتار٥/٣‐٨/٣  :متوسط عملكرد 
  آذربايجان شرقي و غربي،: مناطق مناسب آشت 

   سمنان، فارس و استان مركزي

 آرماويرسكي    :نام رقم 
  )OP(آزاد گرده افشان    :نوع رقم 

  سانتيمتر١٨٠‐٢٢٠  :ارتفاع بوته 
   روز١١٠‐١١٥  :طول دوره رويش 

   گرم٦٧‐٧٧  :وزن هزاردانه 
  درصد٤٧  :ميزان روغن 
  حساس به بيماريها:مراضواآنش به ا

   تن در هكتار٢‐٥/٢  :متوسط عملكرد 
  گلستان، مازندران، خراسان،: مناطق مناسب آشت 

      همدان و استان مركزي

     زاريا    :نام رقم 
  )OP(آزاد گرده افشان    :نوع رقم 

  سانتيمتر١٨٠‐٢٢٠  :ارتفاع بوته 
   روز١١٠‐١١٥  :طول دوره رويش 

   گرم٦٧‐٧٧  :وزن هزاردانه 
  درصد٤٧  :ميزان روغن 

  حساس به بيماريها:واآنش به امراض
   تن در هكتار٢‐٥/٢  :متوسط عملكرد 

  گلستان، مازندران، خراسان،: مناطق مناسب آشت 
      همدان و استان مركزي



 ٢٩

 All star   : نام رقم 
  هيبريد :نوع رقم 

  سانتيمتر140-150   :ارتفاع بوته 
   روز85-95:   طول دوره رويش 

   گرم70-80    : وزن هزاردانه 
  درصد46-48  :     ميزان روغن 

  :واكنش به امراض
  مقاوم به بيماري پالسموپارا 

   تن در هكتار3-5/3   :متوسط عملكرد 
  : مناطق مناسب كشت 

  كشت دوم اصفهان،مركزي، قم، گلستان، سمنان، فارس و كرمان

     گابور    :نام رقم 
  )OP(آزاد گرده افشان  :نوع رقم 

   سانتيمتر185-210  :ارتفاع بوته 
  روز110-115   :طول دوره رويش 

   گرم60-70  :وزن هزاردانه 
   درصد43  :ميزان روغن 

  :ه امراضواكنش ب
   متحمل به بيماريهاي پالسموپارا و زنگ آفتابگردان

   تن درهكتار8/2-2/3  :متوسط عملكرد 
  :مناطق مناسب كشت 

  گلستان و سمنان مازندران، اصفهان،اردبيل،



 ٣٠

  مشخصات ارقام آفتابگردان

  آذرگل    :نام رقم 
  هيبريد    :نوع رقم 

  سانتيمتر165-175    :ارتفاع بوته 
   روز100-110  :طول دوره رويش 

   گرم70-80  :وزن هزاردانه 
  درصد49  :ميزان روغن 

  :بيماري ها واكنش به 
  مقاوم به بيماريهاي پالسموپارا و زنگ آفتابگردان

   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 
   :شت مناطق مناسب ك
 خراسان، آذربايجان غربي،گلستان، مازندران ،

  فارس و استان مركزي اصفهان، قم،سمنان،

 Hysun33    :نام رقم 
  هيبريد  :نوع رقم 

  سانتيمتر165-175    :ارتفاع بوته 
   روز100-110  :طول دوره رويش 

   گرم70-80  :وزن هزاردانه 
  درصد47  :ميزان روغن 

  :بيماري ها واكنش به 
   بيماريهاي پالسموپارا و زنگ آفتابگردانمقاوم به

   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

گلستان، مازندران ، خراسان، سمنان، فارس و استان 

 Hysun25    :نام رقم 
  هيبريد  :نوع رقم 

  سانتيمتر165-175    :ارتفاع بوته 
   روز100-110  :طول دوره رويش 

   گرم70-80  :وزن هزاردانه 
  درصد46  :ميزان روغن 

  :بيماري ها واكنش به 
  مقاوم به بيماريهاي پالسموپارا و زنگ آفتابگردان

   تن در هكتار5/3-7/3  :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

  گلستان، مازندران ، خراسان، سمنان، فارس و استان مركزي

 All star    :نام رقم 
  هيبريد  :نوع رقم 

  سانتيمتر130-140    :ارتفاع بوته 
   روز85-95   :طول دوره رويش 

   گرم70-80  :وزن هزاردانه 
  درصد45  :ميزان روغن 

  :بيماري ها واكنش به 
  مقاوم به بيماري پالسموپارا

  تن در هكتار5/2-3  :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

كشت دوم استان هاي قم، مركزي، اصفهان، فارس  و 

  كرمان



 ٣١

     ارياز    :ام رقم ن
  )OP(زاد گرده افشانآ  :وع رقم ن
  سانتيمتر150-165  :رتفاع بوته ا
  روز 95-105  :ول دوره رويش ط
  گرم 67-77  :زن هزاردانه و
  درصد47  :يزان روغن م
  :اكنش به امراضو

  ساس به بيماريهاح
  تن در هكتار2-5/2  :توسط عملكرد م
: ناطق مناسب كشت م  

  استان مركزيهمدان و    لستان، مازندران، خراسان،گ

    CMS26 * R103    :نام رقم 
  هيبريد  :نوع رقم 

  سانتيمتر140-150    :ارتفاع بوته 
   روز80-90  :طول دوره رويش 

   گرم65-75  :وزن هزاردانه 
  درصد44  :ميزان روغن 

  :بيماري ها واكنش به 
  مقاوم به بيماري پالسموپارا

  تن در هكتار5/2-3  :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

 و استان ، اصفهان،  كرمان سمنان، فارسكشت دوم در 

 مركزي

 Lakumka                            :نام رقم 
  )OP( زاد گرده افشانآ                 :نوع رقم 

  متر سانتي140-145                      :ارتفاع بوته 
   روز95-100                  :طول دوره رويش 

   گرم70-80                    :وزن هزاردانه 
  درصد 45                       :ميزان روغن 

  :ها  بيماريواكنش به 
  مقاوم به بيماري پالسموپارا                         

   هزار بوته در هكتار60-80         :تراكم كاشت

   تن در هكتار7/3-4           :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

ان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، همدان، آذربايج

 خراسان، سمنان، فارس و استان اصفهان، كرمانشاه، قم،

 مركزي

 Master              :نام رقم 
  )OP( زاد گرده افشانآ              :نوع رقم 

  متر سانتي140-145              :ارتفاع بوته 
   روز90-100               :طول دوره رويش 

   گرم70-80                 : هزاردانه وزن
  رصد د50                   :ميزان روغن 

  : ها  بيماريواكنش به 
  مقاوم به بيماري پالسموپارا                     

   هزار بوته در هكتار60-80      :تراكم كاشت

   تن در هكتار7/3-4        :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 

رقي، آذربايجان غربي، اردبيل، همدان، آذربايجان ش

 خراسان، سمنان، فارس و استان اصفهان، كرمانشاه، قم،

  مركزي



 ٣٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
  

  
     SHF81/85    : رقم كد

  هيبريد    :نوع رقم 
 A F81-196 :نام والد مادري
     R F81-75  :نام والد پدري

  سانتيمتر155-175    :ارتفاع بوته 
  روز 85-95  :طول دوره رويش 

    گرم55-65  :وزن هزاردانه 
   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 

  :بيماري ها واكنش به 
  تابگردانمقاوم به بيماريهاي پالسموپارا و زنگ آف

  متحمل: واكنش به تنش خشكي
   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 

   :مناطق مناسب كشت 
 آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي،گلستان، مازندران ،

  فارس و استان مركزي زنجان، اصفهان، قم،خراسان، سمنان،
  و

 كشت دوم استان هاي قم، مركزي، اصفهان، فارس  و كرمان

  
     SHF81/90    : رقم كد

  هيبريد    :نوع رقم 

 A F81-112 :نام والد مادري

  R F81-82  :نام والد پدري

 سانتيمتر165-185    :ارتفاع بوته 

   روز90-100  :طول دوره رويش 

    گرم55-65  :وزن هزاردانه 

   تن در هكتار7/3-4  :متوسط عملكرد 
   :مناطق مناسب كشت 
آذربايجان غربي، گلستان، مازندران ،كشت اول در استانهاي 

  زنجان، اصفهان، قم، خراسان، سمنان،آذربايجان شرقي،
 فارس و استان مركزي


