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 چکیده

یشی آجیلی الکومکا، آزما -زراعی آفتابگردان دو منظوره روغنی های منظور بررسی تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر ویژگیبه

مدت دو سال در خوی انجام شد. دو  به 3131های کامل تصادفی با چهار تکرار از سال  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک به

هزار بوته در هکتار(  36و 57، 06، 57، 16متر( و تراکم بوته با پنج سطح ) سانتی 57و  06های کاشت )عامل فاصلة ردیف

داری از نظر متری اختالف معنی سانتی 57و  06راساس نتایج حاصل بین دو فاصله ردیف تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. ب

زراعی داشت. با افزایش تراکم بوته مراحل  های دار بر کلیه ویژگیزراعی مشاهده نشد، ولی تراکم بوته اثر معنی های ویژگی

 36به  16روغن افزایش یافت. با افزایش تراکم از  ها کاهش یافت، ولی ارتفاع بوته و درصدفنولوژیکی تسریع شد و قطر طبق

درصد افزایش یافت.  13به   10که درصد روغن از گرم کاهش یافت. درحالی 45به  337هزار بوته در هکتار وزن هزاردانه از 

حاصل شد. تجزیه هزار بوته در هکتار  57کیلوگرم در هکتار( از تراکم  3033و  5314ترتیب  بیشترین عملکرد دانه و روغن )به

برآوردکننده عملکرد روغن هستند. بر  های رگرسیون مشخص کرد که درصد روغن، ارتفاع بوته و تعداد دانه مؤثرترین ویژگی

ترتیب برای تولید عملکرد روغن باال و  هزار بوته در هکتار به 57و  57های تراکم اساس نتایج این بررسی کشت رقم الکومکا در

 غربی مناسب است.   طقه خوی آذربایجانمصرف آجیلی در من

 

 رگرسیون، عملکرد روغن، فاصله ردیف، الکومکا، وزن دانه. ها:کلیدواژه
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مقدمه

کننده  ترین عوامل تعییندرصد روغن و وزن دانه از مهم

روند.  شمار می ارزش اقتصادی آفتابگردان روغنی و آجیلی به

 -افشان دو منظوره روغنی الکومکا یک رقم آزاد گرده رقم

روسیه تولید و در  3آجیلی است که توسط مؤسسه ونیمک

دلیل  به ایران معرفی شده است. این رقم به 3146اوایل دهه 

زودرسی و یکنواختی نسبی و وزن دانه باال در مقایسه با 

ارقام قدیمی مانند رکورد مورد توجه برخی تولیدکنندگان 

قرار گرفته است. در این ارقام با کاهش تراکم بوته وزن 

ب افزایش ارزش اقتصادی آن هزاردانه افزایش یافته و موج

های باالتر شود و برعکس در تراکم در صنایع آجیلی می

شدن اندازه دانه، درصد روغن افزایش یافته و  دلیل کوچک به

کند. این روابط  کشی را توجیه می مصرف آن در صنایع روغن

متضاد اهمیت تعیین تراکم مطلوب در کشت این نوع ارقام را 

 کند.بیشتر می

گرفته در ارتباط با تراکم  های مختلف صورتبررسی

دهد که این گیاه مناسب بوته در زراعت آفتابگردان نشان می

های مختلف ای از تراکمهبا تغییر در اجزای عملکرد به دامن

ها بررسی (.Holt & Cample, 1984) دهدسازگاری نشان می

که فاصلة ردیف و نشان داده است در هر تراکمی در صورتی

فاصلة بوته مساوی باشد عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد 

(Metz et al., 1984 .) تراکم کشت آفتابگردان را دو عامل

های کشت و فاصلة بوته روی خطوط تعیین فاصلة ردیف

نماید. فاصلة خطوط به لحاظ سازگاری با ادوات مورد می

و استفاده از  باشداستفاده و مدیریت آبیاری حائز اهمیت می

نور، آب و مواد غذایی و در نتیجه عملکرد آفتابگردان را 

 Gubbels & Dedio, 1989; Flenetدهد )تحت تأثیر قرار می

et al., 1996عملکرد ها در مورد تأثیر تراکم بوته بر (. گزارش

های اقلیمی،  تواند از تفاوتو می متفاوت است آفتابگردان

                                                                                    
1. VNIMK 

ارقام ناشی شده باشد، همچنین و نوع رقم  شرایط آزمایش

متفاوتی نسبت به  واکنشآفتابگردان با ارتفاع بلند و پاکوتاه، 

 . (Majid & Schnither, 1988) دهندنشان می تراکم بوته

در شرایط محیطی مطلوب، با افزایش تراکم عملکرد 

ماند، ولی های باال ثابت میدانه افزایش یافته و در تراکم

های باال عملکرد دانه کاهش در تراکم در شرایط نامطلوب

ها در برخی گزارش .(Wade & Forman, 1988یابد )می

با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه و روغن در واحد سطح 

در . (Vannozzi & Baldini, 1988افزایش یافته است )

 بوته در 55666به  77666کانادا با افزایش تراکم بوته از 

عملکرد دانه  و روغن ، درصد، ارتفاع بوتهرهکتا

 وزن دانه کاهش یافت و هیبریدهای زودرس افزایش

(Gubbels & Dedio, 1989.)  17666با افزایش تراکم از 

و  انهبوته در هکتار، تعداد دانه در طبق، وزن د 07666به 

 درصد روغن دانه افزایش شاخص برداشت کاهش و

هند تراکم  در .(Zaffaroni & Schneiter, 1991یابد )می

عملکرد دانه و روغن بیشتری در  بوته درهکتار هزار 333

 که هزار بوته در هکتار داشت 300و  44مقایسه با تراکم 

عملکرد مانند قطر طبق، تعداد دانه  یناشی از افزایش اجزا

 ,Bindra & Kharwara) بود در طبق و وزن هزاردانه

وته در هکتار هزار ب  37تا  16با افزایش تراکم از . (1992

 ولی ،کاهش عملکرد طبقوزن هزاردانه و  و قطر طبق

 بوته ، درصد روغن و ارتفاعدر واحد سطح عملکرد دانه

 . (Goksoy et al., 1998یابد ) می افزایش

ها نشان داده است که با افزایش نتایج برخی بررسی

هزار بوته در هکتار، ارتفاع  05هزار تا  36تراکم بوته از 

 ,.Xiao et alیابد ) ابتدا افزایش و سپس کاهش میبوته 

 های باال وزن دانه کاهش، ولی  . در تراکم(2006

 ,.Beg et alارتفاع بوته و عملکرد دانه افزایش یافت )

هزار بوته در  37. مشخص شده است که تا تراکم (2007

هکتار عملکرد دانه با تعداد بوته در واحد سطح همبستگی 
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. در بررسی سه تراکم (Fazel & Lack, 2011مثبت دارد )

هزار بوته در هکتار مشاهده شد که با  53و  10، 45

 & Killiیابد ) افزایش تراکم عملکرد دانه کاهش می

Ozdemir, 2001) .دهد که حداقل نشان می ها بررسی

 جمعیت گیاهی برای حصول حداکثر عملکرد دانه

است  هکتار متغیر بوته در 04666تا  47666از  آفتابگردان

(Robinson et al., 1980)مانیتوبای آمریکا و  . در کانادا

 Holt & Zentner, 1985; Gubbels) هزار 53تا  56تراکم 

& Dedio, 1989  تا  06در اروپای مرکزی تراکم بوتة ( و

( Dipenbrock  et al., 2001هزار بوته در هکتار ) 47

-. در ترکیه بیشعنوان تراکم مطلوب توصیه شده است به

هزار بوته در هکتار )با  37دانه از تراکم  ترین عملکرد

متر(  سانتی 37و فواصل بین بوته  56فواصل بین ردیف

برای نوع پاکوتاه آفتابگردان روغنی حاصل شده است 

(Suzer, 2010). با افزایش فاصلة ردیف میزان ورس می-

 Holtبگذارد )تواند افزایش یافته و تأثیر منفی بر عملکرد 

& Zenter, 1985) 57ردیف . در هند فاصله بین 

از متر  سانتی 06 و 16متر نسبت به فواصل ردیف  سانتی

 ,Bindra & Kharwara) بود عملکرد بیشتری برخوردار

1992  .) 

های مختلف ایران با توجه به تنوع اقلیمی و تاریخدر 

 های مختلفی برای کشت آفتابگردان توصیهکشت تراکم

هزار بوته  37تا  07های شده است. در بررسی تأثیر تراکم

 47در هکتار در اصفهان گزارش شده است که تا تراکم 

هزار بوته در هکتار عملکرد دانه افزایش و سپس کاهش 

(. در بررسی تأثیر Mojiri & Arzani, 2003یابد ) می

هزار بوته در هکتار برای مناطق سرد  366تا  14های تراکم

هزار بوته در هکتار و  05تا  75رود کرمانشاه تراکم سرا

هزار بوته در هکتار  366برای مناطق گرم گچساران تراکم 

متر( توصیه شده است  سانتی  76×46)فواصل کاشت 

(Beg et al., 2007 با توجه به اهمیت تراکم کشت و .)

تأثیر آن بر وزن دانه و درصد روغن این بررسی با هدف 

یابی به بیشترین درصد بهینه برای دستتعیین تراکم 

ترین وزن هزاردانه برای روغن و عملکرد روغن و مطلوب

 رقم دو منظوره الکومکا در منطقه خوی اجرا شد. 

 

هاموادوروش

( در ایستگاه 3135-3131مدت دو سال زراعی ) آزمایش به

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی به اجرا در آمد. این 

ایستگاه در سه کیلومتری شمال شهرستان خوی )عرض 

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  11درجه و  14جغرافیایی 

دقیقه شرقی( قرار گرفته و متوسط بارش  74درجه و  55

متر  3361متر و ارتفاع از سطح دریا  میلی 431سالیانه منطقه 

بندی دومارتن  (. بر اساس طبقهAnnonymous, 2018است )

جزو مناطق  65/31ه خوی با ضریب خشکی منطق

های  داده .(Babamiri et al., 2016باشد ) خشک می نیمه

نشان داده  3هواشناسی منطقه طی فصل زراعی در جدول 

 57و  06های کاشت )شده است. دو عامل فاصلة ردیف

 36و  57، 06، 57، 16متر( و تراکم بوته با پنج سطح ) سانتی

تیمارهای آزمایش فاکتوریل با چهار هزار بوته در هکتار( 

از طریق تغییر مورد نظر  دادند. تراکم بوتهتکرار را تشکیل 

 دست آمد. به هادر فواصل بین بوته

هر کرت آزمایشی شامل چهار خط به طول پنج متر 

با انجام شخم عمیق پاییزه و عملیات  بود. بستر بذر

فالن کش تر زنی، پخش علفتکمیلی در بهار شامل دیسک

لیتر در هکتار، تسطیح، کودپاشی و ایجاد  7/4به میزان 

های کشت توسط فارور آماده شد. یک سوم کود  ردیف

 476اوره به همراه کودهای فسفاته و پتاسه براساس 

 466گرم فسفات آمونیوم و کیلو 376کیلوگرم اوره، 

کیلوگرم سولفات پتاسیم موقع کاشت و بقیه کود اوره طی 

دهی زنی و قبل از غنچه و هفته بعد از جوانهدو تقسیط د

  . ( et alMalakouti,. 2003مصرف شد )
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 های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک خوی در طی فصل زراعی. داده2جدول 

 

 آگوست جوالی ژوئن می

 

3131   

 0/45 5/40 5/41 1/33 (گراد )درجه سانتی دما متوسط

 0 1/35 3/4 3/74 متر()میلی ندگیمتوسط بار

 

3135  

 4/40 5/45 47 4/35 (گراد )درجه سانتی دما متوسط

 5/74 1 4 0/47 متر()میلی ندگیمتوسط بار

  http://www.azmet.ir برداشت از

 
های یک جهت محافظت از خسارت پرندگان طبق

افشانی کاغذ روزنامه بعد از پایان گردهردیف وسط توسط 

پوشانده شد. در طی فصل زراعی از صفات تعداد روز تا 

گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته و قطر طبق 

برداری صورت گرفت و بعد از برداشت، وزن یادداشت

هزاردانه، تعداد دانه در طبق، درصد روغن و عملکرد دانه 

روغن در بخش تحقیقات  و روغن تعیین شد. درصد

های روغنی مؤسسة تحقیقات، اصالح و تهیة نهال و  دانه

ها گیری شد. بر روی داده اندازه NMRروش بذر و به

روش دانکن  تجزیة واریانس مرکب و مقایسة میانگین به

 SPSSافزار  در سطح پنج درصد صورت گرفت. از نرم

و تجزیه برای تجزیه واریانس، مقایسه میانگین  45نسخه 

افزار اکسل برای رسم نمودارها استفاده  رگرسیون و نرم

 شد.

 

نتایجوبحث

براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب بین 

های آزمایش از نظر صفات زمان شروع گلدهی، قطر سال

داری وجود داشت طبق و درصد روغن اختالف معنی

ی متر سانتی 57و  06(. بین دو فاصله ردیف 4)جدول 

کدام از صفات داری برای هیچاختالف معنی

دهد که بسته به شده مشاهده نشد و نشان می گیریاندازه

یا  06توان فواصل ردیفی در محدوده ابزارهای موجود می

متر را بدون تأثیر بر عملکرد دانه و روغن و  سانتی 57

دار بر کلیه اجزای آن اعمال کرد. تراکم بوته تأثیر معنی

کدام از اثرات متقابل  گیری داشت و هیچ اندازه های ویژگی

غیر از اثر متقابل تراکم بوته با سال برای طول دوره  به

 دار نبود.رویش معنی

زراعی  های نتایج حاصل از مقایسه میانگین ویژگی

نشان داد که با در نظر گرفتن اثر سال، در سال دوم 

ین امر (، ا1گلدهی دیرتر از سال اول رخ داد )جدول 

دلیل کمتر بودن دمای هوا در مراحل اولیه و  تواند به می

(. اندازه قطر طبق و درصد 3کندی رشد باشد )جدول 

روغن نیز در سال دوم بیشتر از سال نخست بود. تغییر 

تأثیری بر عملکرد دانه و روغن  57به  06فاصله ردیف از 

با (، 5گیری شده نداشت )جدول اندازه های و سایر ویژگی

شده در  گیریاندازه های این حال ارزش عددی ویژگی

خاطر تواند بهمتر بیشتر بود و می سانتی 06فواصل ردیفی 

تر شدن به آرایش ها و نزدیکفواصل بیشتر بین بوته

کشت مربعی باشد. نتایج متناقضی در مورد اثر فاصله 

های زراعی آفتابگردان گزارش شده  ردیف بر ویژگی

 366و  57، 76یسه سه فاصله ردیف است. در مقا

متری در آلمان بیشترین وزن هزاردانه و عملکرد  سانتی

متری حاصل  سانتی 366دانه و روغن از فاصله ردیف 
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(. در اصفهان Dipenbrock et al., 2001شده است )

( 10عملکرد دانه هیبرید آفتابگردان )نوع روغنی هایسان

 57از فاصله ردیف  متری بیشتر سانتی 06در فاصله ردیف 

 & Poursakhiمتری گزارش شده است ) سانتی

Khajepour, 2012دلیل پاسخ  تواند به(. این امر می

ردیف کشت یا شرایط محیطی  متفاوت نوع رقم به فاصله

حال در یک تراکم ثابت با افزایش  محل آزمایش باشد. با این

ورس ها میزان دلیل کاهش فاصله بین بوته فاصلة ردیف به

 Holtتواند افزایش یافته و تأثیر منفی بر عملکرد بگذارد )می

& Zenter, 1985رسد تأثیر فاصله ردیف بر نظر می (. به

های زراعی تابع نوع رقم و شرایط محیطی کشت بوده  ویژگی

 ای ازبا تغییر در اجزای عملکرد به دامنهو آفتابگردان 

سازگاری نشان های مختلف تراکم های ردیف وفاصله

  (.Holt & Campbell, 1984) دهدمی

گیری شده دار بر کلیه صفات اندازهتراکم بوته تأثیر معنی

دهد که تعیین تراکم بوته (. این امر نشان می4داشت )جدول 

مناسب از اهمیت بیشتری در کشت آفتابگردان برخوردار 

با وجود ارقام روغنی، آجیلی و دو منظوره  ویژه است و به

کند. در انواع آجیلی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا می

آفتابگردان اندازه دانه بر قیمت فروش آن تأثیر مستقیم دارد و 

باشند از قیمت باالتری برخوردار است،  ها درشتهرچه دانه

ل از ولی در انواع روغنی ارزش عملکرد دانه و روغن مستق

باشد. نتایج این بررسی نشان داد که در اندازه دانه می

هزار بوته در هکتار و بیشتر مراحل فنولوژیکی  57های تراکم

که رسیدگی فیزیولوژیک در تراکم  طوریشود بهتسریع می

های هزار بوته در هکتار دو تا سه روز در مقایسه با تراکم 36

اتفاق افتاد. با توجه به هزار بوته در هکتار زودتر  06تا  16

ای که رسیدگی فیزیولوژیک آفتابگردان براساس قهوه این

 Schneiterهای اطراف طبق تعریف شده است )شدن براکته

& Miller, 1981)تر  ، با افزایش تراکم بوته، قطر طبق کوچک

شود. کاهش قطر طبق  شده و خشک شدن آن تسریع می

نیز  Olowe (2005)های باال توسط آفتابگردان در تراکم

های باال در این گزاش شده است. کاهش قطر طبق در تراکم

حال در  باشد. با این ( نیز مؤید همین امر می7بررسی )جدول 

متر  سانتی 375های باالتر ارتفاع بوته افزایش یافت و از تراکم

متر در تراکم  سانتی 341هزار بوته در هکتار به  16در تراکم

هزار بوته در هکتار رسید که صفت مطلوبی نیست.  36

های باال گزارش شده آفتابگردان در تراکم فزایش ارتفاع بوتها

دلیل رقابت بین  تواند به( و میRobinson et al., 1980است )

 Majidباشد ) و نور مواد مغذی برای دسترسی به آب، هابوته

& Schnither, 1988.) وزن هزاردانه  با افزایش تراکم بوته

 45هزار بوته به  16گرم در تراکم  337کاهش یافت و از 

(. 5هزار بوته در هکتار رسید )جدول  36گرم در تراکم 

هایی مبنی بر کاهش وزن هزاردانه آفتابگردان در گزارش

 (.Suzer, 2010های باال وجود دارد )تراکم

 دهد که وزننیز نشان می Kholghi et al. (2011)نتایج 

دانه بیشترین تأثیر مستقیم را بر عملکرد دانه دارد. وزن هزار

باشد بر کننده اندازه دانه نیز می که منعکس دلیل آن هزاردانه به

قیمت نوع آجیلی آفتابگردان تأثیر مستقیم دارد. برای مصارف 

هزار بوته  76تا  57های آجیلی، مؤسسه ونیمک روسیه تراکم

تری تولید شود  های درشتتا دانه کنددر هکتار را توصیه می

(2017 ,.et alYeremenko با این .)  حال باید توجه داشت که

های زراعی  های بومی آفتابگردان در ایران از نظر ویژگیتوده

عنوان  ای دارند. بهشده خارجی تفاوت عمده با ارقام اصالح

گرم  356-446ها در محدوده مثال وزن هزاردانه این توده

( که با Ghaffari & Mirzapour, 2009شده است ) گزارش

ای دارد. در مالحظه وزن هزاردانه رقم الکومکا تفاوت قابل

دانه برای رقم الکومکا در دو این بررسی بیشترین وزن هزار

هزار بوته در هکتار بیش از صد گرم بوده  57و  16تراکم 

 هزار بوته 57ولی با در نظر گرفتن عملکرد دانه تراکم 

( 2017et alYeremenko ,.مطلوب بوده و با گزارش )

 مطابقت دارد. 
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 های زراعی آفتابگردان رقم الکومکاتجزیه واریانس ویژگی .1جدول 

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی

 شروع

 گل

 دورة

 رویش
 ارتفاع  بوته

 قطر

 طبق

 وزن

 هزاردانه

 تعداد دانه

 طبق

  میزان

 روغن

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 روغن

6/447 3 سال  ** 7/04  ns 3/353  ns 4/345 * 5/4  ns 6/13055  ns 1/103 ** 3/3131371  ns 3/3344634  ns 

5/3 0 (تکرارسال )  7/43  4/4550  7/46  5/3456  7/40034  5/4  3/3556577  6/167361  

3/6 3 فاصله ردیف  ns 3/0  ns 3/74  ns 4/4  ns 4/367  ns 0/36441  ns 5/4  ns 6/576447  ns 3/333534  ns 

3/6 3 سال ×فاصله ردیف   ns 6/7  ns 6/344  ns 7/6  ns 3/5  ns 6/473  ns 1/6  ns 6/6  ns 5/4405  ns 

0/4 5 تراکم * 4/14 ** 0/4654 ** 7/05 ** 7/4477 ** 6/354564 ** 7/16 ** 3/7436506 ** 5/3304350 ** 

5/3 5 سال × تراکم  ns 5/35 ** 4/373  ns 5/7  ns 1/343  ns 5/33334  ns 0/36  ns 6/054043  ns 5/313443  ns 

4/6 5 فاصله ردیف × تراکم  ns 4/7  ns 7/07  ns 3/1  ns 5/37  ns 5/5334  ns 3/34  ns 7/03340  ns 4/35304  ns 

5/6 5 سال ×فاصله ردیف × تراکم  ns 5/6  ns 7/01  ns 3/3  ns 4/364  ns 3/0333  ns 3/5  3/344661  ns 5/14506  ns 

4/6 75 خطا  5/1  5/350  1/7  3/33  5/3043  5/5  4/136313  1/73513  

 ضریب تغییرات
 

03/3  55/3  47/5  54/34  33/36  76/37  45/5  40/30  54/34  

nsدرصد.3و  7دار در سطح احتمال دار و اختالف معنی، * و **: نبود اختالف معنی 

 

 )رقم الکومکا( در طی دو سالهای زراعی آفتابگردان مقایسه میانگین ویژگی .3 جدول

 سال
 شروع گل

 )روز( 

  دورة رویش

 )روز(

  ارتفاع  بوته

 متر( )سانتی

 قطر طبق

 متر( )سانتی
 )گرم( وزن هزاردانه

0/75 اول  b 0/363 1/304 0/30 b 6/34 

5/74 دوم  a 7/333 0/307 0/33 a 1/35 

 تعداد دانه در طبق سال
  روغن میزان

)%( 

  عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد روغن

 )کیلوگرم در هکتار(

 

 

3/10 0/034 اول b 3/1163 3/3334 

5/56 3/075 دوم  a 4/1774 4/3553 

 درصد دارند. 7دار در سطح احتمال ها با حروف متفاوت اختالف معنی میانگین

 

 های کاشت فاصله بین ردیفهای زراعی آفتابگردان )رقم الکومکا( در دو میانگین ویژگی .4 جدول

 فاصله ردیف

 متر( )سانتی

 شروع گل

 )روز(

  دورة رویش

 )روز(

 ارتفاع  بوته

 متر( )سانتی

 قطر طبق

 متر( )سانتی

  وزن هزاردانه

 )گرم(

06 0/70 4/336 4/305 1/34 4/34 

57 7/70 1/336 3/300 3/35 7/30 

 فاصله ردیف 

 متر( )سانتی

 تعداد دانه 

 در طبق

  روغن میزان

)%( 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد روغن

  )کیلوگرم در هکتار(

06 7/050 5/14 3/1767 3/3170 
 

57 4/041 3/14 6/1177 1/3444 
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 های کشت مختلفهای زراعی آفتابگردان )رقم الکومکا( در تراکم میانگین ویژگی .5 جدول
 تراکم 

  )هزار بوته در هکتار( 

 گلشروع 

 )روز(

 دورة رویش

 )روز(

  ارتفاع  بوته

 متر( )سانتی

 قطر طبق

 متر( )سانتی

 وزن هزاردانه

 )گرم( 

16 0/70 a 3/334 a 3/371 d 5/43 a 7/337 a 

57 7/70 ab 3/333 a 4/373 cd 0/35 bc 1/364 b 

06 6/75 a 5/333 a 3/305 bc 1/35 bc 0/35 c 

57 0/70 a 5/363 b 5/353 b 5/30 c 0/33 c 

36 3/77 a 5/364 b 3/341 a 0/30 c 1/45 d 

 تراکم 

  )هزار بوته در هکتار( 

 تعداد دانه 

 در طبق

 روغن میزان

)%( 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد روغن

 )کیلوگرم در هکتار(

 

16 3/543 a 4/17 b 3/4041 c 1/305 c  

57 1/054 b 5/14 a 5/1656 bc 7/3346 b  

06 7/744 bc 4/14 a 6/1160 b 7/3446 b  

57 5/777 c 4/14 a 0/5313 a 5/3033 a  

36 4/714 c 4/13 a 1/1374 a 5/3703 a  

 .درصد دارند7ها با حروف متفاوت اختالف معنی دار در سطح احتمال  میانگین

 

 16بیشترین افزایش درصد روغن در اثر افزایش تراکم به 

و  06های شد و سپس در تراکمهزار بوته در هکتار مشاهده 

هزار  36تثبیت و در تراکم  5/14هزار بوته در محدوده  57

که  بوته در هکتار به طور نسبی افزایش یافت. با توجه به این

حداقل درصد روغن که در خرید دانه روغنی آفتابگردان 

باشد % می56شود  کشی اعمال میتوسط کارخانجات روغن

که رقم الکومکا در ایران  که درصورتی دهداین نتایج نشان می

منظور استحصال روغن کشت شود الزم است با باالترین  به

هزار بوته در هکتار کشت شود تا حداقل  36تراکم یعنی 

حال در این مورد  اختالف را با این آستانه داشته باشد. با این

باشد. بیشترین عملکرد کننده می عملکرد نهایی روغن تعیین

کیلوگرم در هکتار( از  3033و  5314ترتیب  روغن )به دانه و

هزار بوته در هکتار حاصل شد و لذا تراکم مناسب  57تراکم 

دهد باشد. بررسی نتایج مشابه نشان می برای تولید روغن می

هزار بوته در  47که عملکرد آفتابگردان روغنی تا تراکم 

 ,Mojiri & Arzaniیابد ) هکتار افزایش و سپس کاهش می

 ,Gubbels & Dedioهای )(. نتایج این بررسی با یافته2003

( در اروپا Dipenbrock  et al., 2001( در کانادا و )1989

دانه در دلیل اهمیت وزن هزار مطابقت دارد.  با این حال به

هزار بوته با ایجاد تعادل بین عملکرد  57انواع آجیلی، تراکم 

بی برای کشت رقم الکومکا دانه و وزن هزاردانه تراکم مناس

برای مصرف آجیلی است. این نتیجه منطبق با گزارش 

(2008 .,et alValadabadi )  هزار  57تراکم است که در آن

های مختلف آجیلی در منطقه کشت تودهبرای بوته در هکتار 

لذا با در نظر گرفتن دو عامل درصد  خوی توصیه شده است،

هزار بوته در هکتار برای  57روغن و عملکرد روغن، تراکم 

کشت این رقم برای تهیه روغن و با در نظر گرفتن دو عامل 

هزار بوته برای  57وزن هزاردانه و عملکرد دانه، تراکم 

 تر است. مصرف آجیلی مناسب

براساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون درصد روغن، 

ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق بیشترین تنوع موجود در 

عنوان  توانند به ( و می0عملکرد روغن را توجیه کرده )جدول 

بینی عملکرد روغن مورد استفاده قرار  متغیرهای مؤثر در پیش

گیرند. درصد روغن و تعداد دانه در طبق دو جز اصلی 
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رسد اهمیت این دو در نظر می باشند و به عملکرد روغن می

اهمیت  تشکیل عملکرد روغن بیش از وزن هزاردانه باشد.

کننده  ترین عامل تعیینتعداد دانه در طبق به عنوان مهم

عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت مشخص شده است 

(Shankar et al., 2006; Ghaffari & Haji Hoseinlou, 

(. به لحاظ همبستگی باالی عملکرد دانه و روغن، 2013

ردانه بر تواند تأثیر بیشتری در مقایسه با وزن هزاتعداد دانه می

منظور بررسی رابطه تراکم بوته با  عملکرد روغن بگذارد. به

عملکرد دانه و روغن برازش منحنی با استفاده از روش 

(. نتایج داللت بر 3تجزیه رگرسیون صورت گرفت )شکل 

وجود رابطه خطی بین طول دوره رویش و تراکم بوته داشت 

رویش کاهش بوته طول دوره که با افزایش تراکمطوری به

که زمان رسیدگی فیزیولوژیک براساس  دلیل این یافت. به

 Schneiterشود )تغییر رنگ طبق و خشک شدن آن تعیین می

& Miller, 1981). ای بین اندزه طبق و زمان رسیدگی رابطه

تر زودتر خشک های کوچک که طبقطوریشود بهایجاد می

فزایش تراکم دهند. با اشده و عالیم رسیدگی را نشان می

طور خطی افزایش و قطر طبق کاهش  بوته ارتفاع بوته به

یافت. با توجه به تأثیر تراکم بوته که استفاده از نور و منابع 

 ,Gubbels & Dedioدهد )غذایی را تحت تأثیر قرار می

1989; Flenet et al., 1996 افزایش ارتفاع بوته در ،)

ا برای رسیدن به نور کافی هدلیل رقابت بوته های باال بهتراکم

و کاهش قطر طبق در اثر محدودیت منابع غذایی برای 

باشد. با توجه به همبستگی مثبت بین قطر طبق با  ها میطبق

دانه و تعداد دانه در طبق با افزایش تراکم بوته و وزن هزار

صورت خطی کاهش  کاهش قطر طبق هر دوی این اجزا به

تر شده و در  ها کوچکته طبقیافتند. با افزایش تراکم بو

شوند. در نتیجه هر دوی این اجزا با محدودیت مواجه می

تر با  های کوچکدلیل کاهش اندازه پوست در دانه مقابل به

افزایش تراکم بوته درصد روغن افزایش یافت ولی رابطه نوع 

های مشاهده شده داشت.  درجه دوم برازش مناسبی را با داده

نشان داد که تراکم بوته با عملکرد دانه و نتایج این بررسی 

روغن از رابطه درجه دوم برخوردار است. با افزایش تراکم از 

هزار بوته در هکتار عملکرد دانه با شیب  57هزار به  16

هزار بوته در  06                                     نسبتا  تندی افزایش یافت ولی تا تراکم 

رغم افزایش عملکرد، شیب آن کمتر بود. بیشترین  هکتار علی

هزار بوته  06یب افزایش عملکرد در اثر افزایش تراکم از ش

هزار بوته در هکتار مشاهده شد و بعد از آن در تراکم  57به 

هزار بوته در هکتار عملکرد دانه و روغن کاهش یافت.  36

برخی نتایج نشان داده است که در شرایط محیطی مطلوب 

های تراکمبا افزایش تراکم عملکرد دانه افزایش یافته و در 

نتایج مشابهی  (. Wade & Forman, 1988ماند )باال ثابت می

 & Mojiriدر شرایط اصفهان نیز گزارش شده است )

Arzani, 2003) . 

 
 های مرتبط با عملکرد روغن آفتابگردان ضرایب رگرسیون برای ویژگی .6جدول 

 رگرسیون استانداردضریب  ضریب رگرسیون صفت

 31/6 3/45  شروع گل

 -34/6 -7/47 دورة رویش

 ارتفاع  بوته
**63/3 55/6 

 -30/6 -1/34 قطر طبق

 36/6 1/4 وزن هزاردانه

 تعداد دانه در طبق
**4/6 44/6 

 میزان روغن
**4/71 73/6 

  -5/3444 مقدار ثابت

 درصد.3دار در سطح احتمال  ** معنی
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 های زراعی با تراکم بوته آفتابگردان رابطه ویژگی .2 شکل
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براساس نتایج حاصل از این بررسی تغییر فاصله 

متر تأثیری بر عملکرد دانه و  سانتی 57به  06ردیف از 

نداشت، ولی تراکم بوته های زراعی  روغن و سایر ویژگی

گیری شده داشت. با دار بر کلیه صفات اندازهتأثیر معنی

افزایش تراکم بوته رسیدگی فیزیولوژیک تسریع شد، 

ارتفاع بوته و درصد روغن افزایش و قطر طبق، وزن 

دانه و تعداد دانه در طبق کاهش یافت. بیشترین وزن هزار

وته در هکتار هزار ب 57و  16های هزاردانه در تراکم

های  گرم( و بیشترین درصد روغن در تراکم 337-364)

% تثبیت 13هزار بوته در هکتار در محدوده  57باالتر از 

و  5314ترتیب  شد. بیشترین عملکرد دانه و روغن )به

هزار بوته در هکتار  57کیلوگرم در هکتار( از تراکم  3033

اردانه باالتر دلیل ارتفاع بوته کمتر، وزن هز حاصل شد و به

منظور  و مصرف کمتر بذر مناسب کشت این رقم به

 57باشد. برای مصرف آجیلی تراکم  استحصال روغن می

دلیل عملکرد و وزن هزاردانه بیشتر  هزار بوته در هکتار به

 مناسب است. صفات درصد روغن، ارتفاع بوته و تعداد

 های برآوردکننده عملکرد دانه در طبق مؤثرترین ویژگی

سازی برای برآورد توانند در مدل روغن شناسایی شد و می

عملکرد روغن مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش تراکم 

بوته طول دوره رویش، قطر طبق، وزن هزاردانه و تعداد 

صورت خطی کاهش و ارتفاع بوته افزایش  دانه در طبق به

یافت. افزایش درصد روغن و عملکرد دانه و روغن از 

له درجه دوم تبعیت داشت. در مجموع با توجه به معاد

اهمیت تولید روغن توسعه این نوع ارقام به نفع تولید 

حال برای مصرف خوراکی  روغن در ایران نیست، با این

پزی و مصرف مستقیم مورد توجه در صنایع شیرینی

کنندگان است، لذا کشت رقم الکومکا در منطقه تولید

هزار بوته در  57و  57تراکم  غربی با خوی آذربایجان

ترتیب برای تولید روغن و مصرف آجیلی مناسب  هکتار به

است.
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Abstract 
In order to study the effect of row spacing and plant density on agronomic traits of dual-purpose sunflower, cultivar 

Lakomka, a two-year study has been carried out in Khoy from 2014, which is a factorial experiment based on RCB design, 

with four replicates. The treatments of this experiment include row spacing at two levels (60 and 75 cm) along with five 

plant densities (30, 45, 60, 75, and 90 thousand plants.ha-1). According to the results, there is no significant difference 

between 60 and 75 cm row spacing for any of the studied traits; however, plant density has a considerable effect on all these 

traits. As plants get denser, the phenological stages accelerate and head diameter decrease, even though plant height and oil 

content ascend. Also, seed weight is decreased from 115 g to 84 g, while oil content is increased from 36% to 39% as plant 

density rises from 30 to 90000 plants.ha-1. The highest seed and oil yields (4132 and 1611 kg ha-1) have been observed in 

plant density of 75000 plants.ha-1. The regression analyses reveal that oil content, plant height, and seed number are the most 

effective traits to estimate oil yield. Results from this study indicate that plant densities of 75 and 45000 plants.ha-1 are 

optimum densities for production of cultivar Lakomka with the highest oil yield as well as confectionary usage in the city of 

Khoy, West Azarbaijan Province, Iran. 
 

Keywords: Lakomka, oil yield, regression, row space, seed weight. 


 

 

 
 


