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  مقدمه -1

ردان در آريزونا و كشت آفتابگ.يكي از مهمترين گياهان روغني در سطح جهان ، آفتابگردان مي باشد      

ميالدي اين گياه  16در اوايل قرن . سال قبل از ميالد آغاز شده است 3000نيومكزيكوي آمريكاي شمالي حدود 

در . توسط اسپانيايي ها از آمريكا وارد اروپا شده و در اسپانيا و فرانسه بعنوان گياه زينتي از آن استفاده مي شده است

پس از ورود آفتابگردان به روسيه ، سطح زير كشت اين گياه در آن كشور . قال يافت از اروپا به روسيه انت 19قرن 

دانشمندان روسيه براي اصالح آفتابگردان وافزايش ميزان روغن آن تالشهاي زيادي كردند . بسرعت افزايش يافت 

د از توليد جهاني روغن نباتي درص 8/11در حدود  .به همين دليل بيشتر ارقام تجارتي ، مربوط به اين كشور مي باشد

آفتابگردان زراعي پس از سويا ، كلزا و بادام زميني چهارمين زراعت يكساله در جهان . به آفتابگردان اختصاص دارد

مزيتهاي نسبي آفتابگردان در مقايسه با . است كه اغلب به خاطر روغن خوراكي آن مورد كشت و زرع واقع مي شود

طول دوره رويش كوتاه ، رشد و نمو سريع ، سازگاري با شرايط آب و : ني عبارتند از برخي ديگر از گياهان روغ

هوايي ، تحمل نسبي به تـنش خـشكي ، درصد باالي روغن با كيفيت بسيار خوب ، بي تفاوت بودن نسبت به طول 

درصد نور طبيعي را  40و  آفتابگردان هايي كه در سايه رويانده شدند. آفتابگردان به نور فراوان نياز دارد .  روز

آفتابگردان اغلب به عنوان يك گياه بي تفاوت به طول روز . درصد كاهش عملكرد داشتند  64دريافت نمودند ، تا 

به طور كلي آفتابگردان از نظر اقليمي به ذرت شباهت زيادي دارد ، ولي مقاومت آن در برابر . طبقه بندي مي شود

 8درجه سانتيگراد جوانه مي زند ولي دماهاي حداقل  4دانه آفتابگردان در دماي  .سرما و گرما بيشتر از ذرت است

اح به دليل اينكه پرچمها زودتر بلوغ ـلق. روري استــــدرجه براي جوانه زدن رضايت بخش آن ، امري ض 10الي 

  .دگرگشني است  مي يابد غالباً از نوع 

  

  

  



  جايگاه آفتابگردان در ايران -2

آفتابگردان مي باشد كه سطح زير كشت وتوليد آن در ايران در سالهاي اخير ، دانه هاي روغني مهم  يكي از        

سال پيش در مناطق مختلف آذربايجان  78كشت آفتابگردان در ايران به عنوان آجيل از . روند صعودي داشته است 

در اين سالها مقدار دو . ول شده است متدا 1344غربي از جمله خوي معمول بوده ولي به عنوان دانه روغني از سال 

از شوروي سابق خريداري و به ايران حمل و در مازندران  8931تن بذر آفتابگردان شامل آرماويرسكي و ونييميك 

، بيست تن بذر آفتابگردان رقم ركورد  1345مجدداً در سال . كشت شد ، ولي نتايج حاصله زياد رضايت بخش نبود 

ط كارشناسان رومانيايي در گرگان و مازندران كشت گرديد كه نتيجه حاصل از آن بسيار از روماني وارد و توس

  .گرديد 1346اين امر موجب آغاز زراعت دانه آفتابگردان به عنوان دانه روغني در ايران از سال . خوب بود 

  ايگاه آفتابگردان در استان زنجانج

ان خصوصا شهرستان خدابنده و زنجان كشت مي شده است و اين در سنوات قبل سطح قابل مالحظه اي در است        

حاضر فقط آفتابگردان آجيلي در ولي در حال  استان يكي از مراكزمهم زراعت آفتابگردان در كشور بوده است ،

يك  ود و آفتابگردان روغني در استان سطحي حدودشستان خدابنده در سطح حدود دو هزار هكتار كشت مي رشه

  . شامل مي شودصد هكتار را 

هكتار در  10در سطح  د داخل با نام تجاري گلشيد ،ينكته قابل مالحظه اين است كه اولين هيبريد آفتابگردان تول      

  .تكثير و در سطح كشور توزيع شده است شهرستان خدابنده در استان زنجان ،

  گياه شناسي -3

 Asteraceaeانتوس و تيره آستراسه ـــتعلق به جنس هليم Helianthus annuus L  زراعي تابگردان ـــآف         

به معني آفتاب و  Heliosنام جنس آفتابگردان از كلمه يوناني . گونه دارد  60مي باشد جنس هليانتوس بيش از 

anthos خاستگاه . اين نام را لينه گياه شناس معروف ، براي اين گياه انتخاب نمود . به معني گل گرفته شده است

بيشترين  در مقايسه با ساير گونه ها ، H.annuusگونه . گياه زراعي ، بين شمـال مكـزيـك و نبراسكا مي باشد  اين

  .سطح زير كشت را در دنيا به خود اختصاص داده است



اين ريشه در  .متر در عمق زمين فرو مي رود  4/2اول ؛ ريشه اصلي كه تا : آفتابگردان داراي سه نوع ريشه است      

 عمق دوم ؛ ريشه هاي فرعي كه تا. امل مي شودـــد بيوماس كل سيستم ريشه گياه را شـــدرص 50- 70ود حد

سوم؛ ريشه هاي سطحي كه نزديك به . مهمترين قسمت ريشه را تشكيل مي دهد سانتيمتري خاك پراكنده شده و25

تواند جذب كند و به سانتيمتري خاك مي  150آفتابگردان آب را از عمق ، در كل . سطح خاك پراكنده مي شوند

  .همين علت اين گياه در مناطقي با شرايط آب و هوايي خشك بطور وسيع كشت مي شود

.   

ساقه آفتابگردان زراعي بدون . سانتيمتر متفاوت است 10تا  1ن از آساقه آفتابگردان ستبر، مقطع آن گرد و قطر       

ارع ديده مي شود و معموالً به عنوان والد نر در توليد بذر شاخه است ، ليكن انواع چند شاخه آن نيز به وفور در مز

والً به يك گل مركب ختم مي شود كه طبق ناميده ـــساقه در آفتابگردان هاي زراعي معم. هيبريد به كار مي رود 

ل به شكو برگها بزرگ  .قه بوده و داراي يك طبق باشندارقامي از آفتابگردان مطلوب هستند كه تك سا. مي شود 

هر بوته در حدود . رنگ آنها معموالً سبز تيره است . قلب و اغلب سنگين هستند و داراي دمبرگ بلندي مي باشند 

اندازه برگها در پاي بوته بزرگتر و در باال . برگ دارد و تعداد آنها يك ويژگي مربوط به واريته است 40تا  20

تنظيم شده ، بطوريكه سايه افكني برگهاي باالي بوته به  كوچكترند و بدين ترتيب آرايش برگ در آن به نحو خوبي

بطوريكه ، همراه با تغيير . برگهاي آفتابگردان داراي خاصيت خورشيدگرايي مي باشند . برگهاي پايين كمتر است

را  زاويه تابش خورشيد  برگها نيز ، زاويه جذبي خود را تغيير مي دهند و بدين ترتيب بيشترين مقدار نور خورشيد

بر حسب قطر طبق ، تعداد گلهاي ميله اي . شكل طبق ممكن است از محدب تا مقعر تغيير نمايد. جذب مي نمايند 



گلهاي ميله اي به صورت حلزوني و يا در دواير متحدالمركز بر روي طبق قرار . عدد تغيير مي كند  800-2000بين 

عصر آن روز و يا روز بعد كالله رشد كرده و آماده  اول پرچم ها به هنگام صبح ظاهر شده و، در هر گل . دارند

و اگر روز باز مي ماند 15هر گل در صورت تلقيح شدن دو روز و در صورت عدم تلقيح تا . پذيرش گرده مي شود 

روز  10-12بطور كلي عمر گل آفتابگردان . در اين مدت توسط حشرات گرده افشاني شود ، دانه توليد خواهد كرد 

ميوه آفتابگردان از نوع آكن  .باز شده و به همان تـعـداد نيز پـژمرده مي شوند رديف گل تازه 1- 4و روزانه مي باشد 

ي بيضي شكل برخي مسطح و گروه. شامل مغز و پوسته بوده و دانه ها بسته به نوع ژنوتيپ ها انواع گوناگوني دارند 

در . ميلي گرم متغير است  40-400ميلي متر و وزن آنها از  4-13و  7-25ن ها به ترتيب از طول و عرض آ.. هستند 

گرم و حتي  200تا  40وزن هزار دانه در انواع زراعي از . طول دانه از هشت ميلي متر تجاوز نمي كند، ارقام روغني 

ه درصد وزني هر چ. رنگ دانه از سفيد تا سياه با خاكستري خط دار و بسته به رقم تغيير مي كند . كند بيشتر تغيير مي

  .درصد وزني روغن بيشتر خواهد بود، پوسته كمتر باشد 

  تقسيم بندي آفتابگردان-4

  :ارقام زراعي آفتابگردان داراي دو تيپ متمايز روغني و آجيلي هستند  )4- 1

م گر 120تا  40وزن هزار دانه آنها از . درصد به طور ميانگين روغن دارند   40-48ارقام روغني آفتابگردان ) الف 

درصد روغن پوست در ميان . د روغن پوست و دانه بستگي دارد ـــن به درصدرصد روغن كل آ .متغير است 

نسبت وزن مغز دانه به كل فندقه   .درصد تغيير مي كند  26-72درصد و درصد روغن دانه از  10- 60ژنوتيپ ها از 

  .ورد مي شودآبر درصد 80تا  70در ارقام اصالح شده امروزي 

پوسته ضخيم بوده و  .گرم و حتي بيشتر مي باشند 200الي  100يلي آفتابگردان داراي وزن هزار دانه بين ارقام آج) ب

  .ولي پروتئين بيشتري دارند، ميباشد  30درصد روغن به طور معمول كمتر از 

  

  

  



  :توليد ي انواع  ارقام زراعي  آفتابگردان از نظر نحوه  )4- 2

دهايي كه هر يك در مجموع قابليت تركيب پذيري خوبي با هم دارند بوجود اين ارقام از اينبر: ارقام سنتتيك  )الف

با استفاده از اينبردهاي مقاوم به . عملكرد و درصد روغن اين ارقام نسبت به ارقام تجاري بيشتر است . مي آيند 

  .بيماريها ، مي توان مقاومت نسبي در اين ارقام بوجود آورد 

يار پر محصول بوده و از لحاظ بوته يكنواخت تر هستند ، همچنين درصد روغن اين ارقام بس: ارقام هيبريد  )ب

فرانسه  7702كشور روماني و هيبريد  53و  52از اين ارقام مي توان به هيبريدهاي . بيشتري نسبت به ارقام ديگر دارند 

  .هيبريد ايراني به اسامي آذرگل ، گلشيد و گلديس اشاره كرد  3و 

غلب ارقام مورد كشت آفتابگردان در ايران و در دنيا ارقام تجاري هستند ، زيرا تهيه بذر اين ارقام ا: ارقام تجاري  )ج

از مهمترين ارقام تجاري مي توان به ارقام ركورد ، ماياك ، سمنا ، . به طور نسبي ساده و ارزان مي باشد 

ري عملكرد پايين تري نسبت به بقيه ارقام ارقام تجا. اشاره كرد  66و رقم چرنيانكا  8931آرماويرسكي ، ونييميك 

  .دارند و نيز بوته ها يكنواختي نامطلوب تري نسبت به ارقام سنتتيك و هيبريد دارند

  خاك -5

ابگردان در خاكهايي كه بافت آنها از شني تا رسي تغيير ــآفت. يق مي باشد ــآفتابگردان طالب خاك هاي عم        

ميلي موس بر سانتي متر است ،  2- 4بر پايه تحمل به شوري آن كه در محدوده . مي كند ، به خوبي مي رويد 

ل آن از لوبيا و سويا آفتابگردان به عنوان يك گياه داراي تحمل كم نسبت به شوري طبقه بندي مي شود ، ولي تحم

ساير زراعت ها تفاوت براي توليد آفتابگردان خاك بايد زهكشي خوبي داشته باشد و از اين نقطه نظر با . بيشتر است

به خوبي رشد مي كند ، ولي با شرايط   5/6-8معادل  pHآفتابگردان در خاكهاي خنثي و يا قليايي با .  چنداني ندارد

  .اسيدي سازگار نيست

  آماده سازي زمين  -6

بستر انجام ري اعمال مكانيكي است كه به منظور تهيه هرچه سريعتر ـاكورزي يا تهيه زمين شامل يك ســــخ       

اده سازي زمين براي عمليات بعدي انجام يك شخم مقدماتي عالوه بر خرد كردن بقاياي زراعت قبلي و آم .مي شود



دسترس گياه  وبت آن و نيز افزايش ازت و پتاسيم موجود درـافزايش تهويه و حفظ رط باعث گرم تر شدن خاك ،

 براي شخم اوليه مي توان گاو آهن برگردان دار ، .كند ريع گياه مساعد ميــراي رشد سبرايط را ــمي شود كه ش

كار ميروند  ادواتي كه براي مرحله دوم عمليات تهيه زمين به .گاو آهن ديسكي و يا گاو آهن قلمي استفاده كرد

ها با هدف تهيه بستري نرم و رتمام اين ابزا. و ادوات تسطيح كننده زمين كولتيواتور ، ديسك معمولي :عبارتند از

  .روند ار مييكنواخت به ك

  كود دهي-7

 .كيلوگرم فسفر و پتاس خالص در هكتار نياز دارد 100تا  50كيلوگرم ازت خالص ، 150تا  100آفتابگردان به       

كيلوگرم ازت خالص در هكتار قبل از كاشت و بقيه كود ازته در  75تا  50تمام كود هاي فسفره و پتاسه به همراه 

  .ك مصرف مي شودبرگي به صورت سر  8تا  6مرحله 

  روش هاي كنترل علف هاي هرز-8

  مبارزه شيميايي)1-8

از علف كشهايي كه بصورت قبل از كاشت . ست ا كنترل علفهاي هرز با استفاده از علف كشها بسيار مطلوب       

ري با نام تجا(جهت كنترل بذر علفهاي هرز مختلف در آفتابگردان قابل مصرف است مي توان به تري فلورالين 

اين علف كش ها عموما  .ليتر در هكتار استفاده كرد  2تا  1به ميزان ) با نام تجاري سوناالن(و پروفلورالين ) ترفالن 

 8/1ليتر در خاكهاي سبك ،  2/1قابليت كنترل علف هاي هرز گندميان را دارند ميزان مصرف تريفلورالين حدود 

  .درصد مي باشد  48ين از امولسين ليتر در خاكهاي سنگ 4/2ليتر در خاكهاي متوسط و 

  مبارزه غير شيميايي)2-8

آفتابگردان را مي توان يك يا دو بار ترجيحا  .در كنترل مكانيكي ،كولتيواتور از اهميت زيادي برخوردار است        

استفاده از پنجه كولتيواتور ها با  ، سانتي متر است مورد كولتيواتور زني  قرار داد 15زماني كه ارتفاع بوته ها حدود 

  .غازي علف هاي هرز را از بين مي برند و به خاك جهت مي دهند

  



  تناوب زراعي-9

آفتابگردان مي تواند با غالت ، لگوم ها ، گياهان علوفه اي ، گياهان روغني و گياهان پوششي در تناوب قرار        

 بعد از بقوالت علوفه اي بعنوان اولين يا موقعيت آفتابگردان در تناوب زراعي مشابه ذرت است و معموالً .گيرد

دومين محصول وجيني كاشته مي شود ، در صورت وجود و گسترش بيماريهاي ريشه اي نبايستي با گياهاني مانند 

  .نخود ، چغندر قند و سيب زميني كه بيماريهاي ريشه اي مشابه دارد در تناوب قرار گيرد 

حساس بوده و   )Plasmopara halstedii( و سفيدك دروغي) Orobanche( آفتابگردان در مقابل گل جاليز      

 آفتابگردان گر در مزرعه بيماري پوسيدگي طوقها. سال توصيه مي شود  6تا  4تناوب در چنين شرايطي  دوره

)Sclrotina  libertiana(  سال اجتناب نمود 8شايع باشد بايد از كشت آفتابگردان به مدت.  

  وب در شرايط آبياري بشرح زيراستمثالهايي از تنا

  )غالت - آفتابگردان - پنبه -حبوبات - پنبه( :درمناطق پنبه كاري

  )غالت-آفتابگردان –چغندر قند  -حبوبات - چغندر قند: (در مناطق چغندر كاري

  )غالت - حبوبات -غالت- آفتابگردان - غالت( :در مناطق بدون پنبه و چغندر قند

  )پنبه -التغ - آفتابگردان - تغال –حبوبات ( :در مناطق گندم و پنبه كاري

  )چغندر قند  - غالت -آفتابگردان -غالت - حبوبات( :در مناطق گندم و چغندر كاري

  كاشت -10

  فاصله خطوط كاشت )1-10

چون طبق در آنها كوچكتر بوده و زودتر . رسيدگي در تراكم هاي باال زودتر از تراكم هاي پايين اتفاق مي افتد       

سانتيمتر رشد نمايد ، ولي مطلوب ترين  30-100ه خوبي مي تواند در فواصل رديفي آفتابگردان ب. خشك مي شود

سانتيمتر عملكرد خوبي توليد  35و باريكتر از  100سانتيمتر مي باشد و فواصل پهن تر از  50-75فاصله رديفي بين 

. درصد روغن كاهش مي يابد  در تراكم هاي پايين تعداد دانه در طبق و وزن هر دانه افزايش يافته ولي.  نمي كنند

  .درصد روغن افزايش مي يابد ليدر حاليكه در تراكم هاي باال تعداد دانه در طبق و وزن هر دانه كاهش يافته و



  عمق كاشت )2-10

سانتي متر  30تا  25روي بوته ها نيز بين  رهاي سانتي متر و فاصله بذ 8تا  4ين آفتابگردان ب رهايعمق كاشت بذ     

  .كانيزه است در روش كاشت م

  روش كاشت )3-10

روي زمين   را رها در روش دستي ،كشاورز ابتدا بذ. به دو روش دستي و مكانيزه كاشته مي شود  ردانـــآفتابگ        

در اين روش انجام تنك  .دي يا تراكتور زمين را خراش مي دهمي پاشد و سپس با با ابزارهايي مانند گاو آهن دام

ركارهاي پنومانيك البته با تعويض از بذ اما در روش مكانيزه ، .امري ضروري بوده تا تراكم نسبي مطلوب بدست آيد

روي خطوط  رها م مورد نظر با توجه به فاصله بذفتابگردان و تراكآ رهايدازه بذذر ريز ،كه متناسب با انصفحات ب

  .استفاده مي شود كاشت است ،

  تاريخ كاشت )4-10

معموالً . در خاك است  درجه سانتيگراد 10تا  8حداقل حرارت الزم براي جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود        

تاريخ  .درجه سانتيگراد تأمين مي گردد 15تا  10اين حرارتها در خاك با رسيدن ميانگين شبانه روزي حرارت هوا به 

بر اساس توصيه هاي .كاشت در مناطق مختلف كشور بسته به اقليم و شرايط آب و هوايي منطقه متغير مي باشد 

مورد كشت قرار  كه اين گياه بعنوان كشت دوم ، كشورطق مركزي گرم در منا مراكز تحقيقات كشاورزي كشور،

در استان هاي . تير ماه ، بايستي مورد كشت قرار گيرد 20بالفاصله پس از برداشت غالت حداكثر تا  مي گيرد ،

دوم از نيمه  ودر مناطق سرد و معتدل كشور ،. گلستان و مازندران ،كشت در اواخر زمستان نتايج مطلوبي دارد

  .شود رين تاريخ كاشت توصيه شده مي خرداد بهت 15فروردين تا 

  ميزان بذر) 5-10

   براي دستيابي به حداكثر محصول ، گياه بايد بتواند از كليه عوامل توليد مانند آب ، مواد غذايي ، نور و          

تعداد گياه . اه و محيط طبيعي آن دارد تعداد بوته در واحد سطح بستگي به ماهيت گي. حداكثر بهره برداري را بكند 

در واحد سطح نمي تواند خيلي كم باشد ، زيرا از ظرفيت توليد حداكثر بهره برداري نخواهد شد و اگر اين تعداد 



تراكم مطلوب ، تراكمي است كه در نتيجه . خيلي زياد باشد رقابت بين گياهان باعث كاهش كارايي آنها مي گردد

و درون بوته اي حداقل گشته و تركيب متناسبي از عوامل محيطي ، براي حصول حداكثر آن رقابت هاي بين 

عملكرد ممكن با كيفيت مطلوب ، تامين گردد و در عين حال فضاي كافي براي انجام عمليات داشت وجود داشته 

به اين علت . بوته استيكي از عوامل موثر درريشه زايي آفتابگردان و حجم آن ، مقدار بذر مصرفي يا تراكم . باشد

ميزان بذر كه عامل مهم تضمين كننده تراكم بوته است ، بايد چنان انتخاب شود كه مقدار ضايعات بذر در هنگام 

برقراري يك اشكوب گياهي موثر آفتابگردان مستلزم آن است كه هم در ميزان بذر و هم در  .استقرار را جبران كند

  شود  توزيع صحيح بوته در سطح مزرعه دقت

كيلوگرم در هكتار  12تا  10كيلوگرم و در زراعت هاي دست پاش  8تا  6مقدار بذر در كشت هاي رديفي        

زيرا در ارقام . ارقام روغني معموالً در تراكم هاي گياهي باالتري نسبت به ارقام غير روغني كشت مي شوند  .است

تراكم نهايي به كار رفته به نوع خاك و . برخوردار استروغني اندازه دانه در زمان برداشت از اهميت كمتري 

. هزار بوته در هكتار به كار مي رود 40-50براي آفتابگردان روغني تراكم هاي . شرايط رطوبتي بستگي دارد 

 دانه عملكرد را جبران آفتابگردان قادر است در تراكم هاي پائين بوسيله اندازه طبق ، تعداد دانه در طبق و وزن هزار

  .نمايد

  ام مورد استفاده ارق -11

، آرماويرسكي از ارقام آزاد  گابور ، الكومكا مستر، ، زاريا :از ارقام آفتابگردان مورد كشت در ايران مي توان به      

  .از ارقام هيبريد اشاره كرد 25هايسان  ، آذرگل ، 33هايسان و آلستار، گرده افشان

   آبياري-12

ر هنگام كاشت و به دنبال آن يك آبياري سطحي در زمان غنچه دهي يا هنگام پر شدن دانه حضور آب كافي د        

آبياري هاي تكميلي در طي رشد رويشي گياه مي تواند عملكرد بااليي .باعث رسيدن يك عملكرد متوسط مي شود

ي و پر شدن دانه است و ده بيشتر نياز آفتابگردان به آب در زمان گل .دنبال داشته باشده تن را ب 4تا  5/3تا حدود 

آفتابگردان را در مناطق گرم  .دانه پوك خواهند شد ، چنانچه در موقع گل كردن آبياري الزم به موقع  انجام نگيرد



روز يكبار و در مناطق سردسير با فاصله هاي بيشتر آبياري مي  10روز يكبار  و در مناطق معتدله سرد هر  8هر 

  .هزار متر مكعب آب نياز دارد 5شت به حدود آفتابگردان از كاشت تا بردا.كنند

   بيماريها -13

نوع عامل بيماري در آفتابگردان شناخته شده است كه از بيماريهاي مهم آفتابگردان در ايران مي توان  35بيش از      

  .به موارد زير اشاره كرد

  )Sunflower Downy Mildew Sunflower Downy Mildew Sunflower Downy Mildew Sunflower Downy Mildew (سفيدك داخلي )1-13

كه بوسيله خاك و بذر آلوده ) Plasmopora helianthi(اخلي قارچي است بنام عامل بيماري سفيدك د        

عاليم بيماري روي برگچه ها و برگ هاي . سيستميك در مي آيد  تحاله از طريق ريشه به نبات سرايت و ب  انتقال و

شبيه (د اوليه به صورت كوتولگي با لكه هاي كلروتيك در اطراف رگبرگ ها و ايجاد حالت موزاييكي  مي باش

در زير برگ  اين عالئم در برگ هاي اوليه و در برگ هاي بزرگتر نيز ديده مي شود ،). عالئم بيماري ويروسي

  .پوشش كركي ديده مي شود كه به شناسايي سفيدك كركي كمك مي كند

  

  



  اي كنترل اين بيماري عبارتند از راه ه

  در هزار 2كش مانند گرانوزان يا مركوران به ميزان  انتخاب بذر غير آلوده ، ضد عفوني بذر با سموم قارچ - 

  .سال بايد از كاشت آفتابگردان پرهيز كرد 8تا  6اين بيماري به مدت  هدر مزرعه آلوده ب مراعات تناوب زراعي ، - 

  كندن و سوزاندن بقاياي گياهي آلوده - 

  كشت ارقام مقاوم- 

  ) sunflower rustsunflower rustsunflower rustsunflower rust(  زنگ آفتابگردان  )2-13

رشد و نمو اين قارچ سب پيدايش ) .  Puccinia helianthi ( مل بيماري زنگ آفتابگردان قارچي است بنامعا       

رد شدن و زلكه هاي برجسته و پراكنده اي به رنگ قهوه اي تيره در پشت برگها مي گردد كه در نهايت منجر به 

  .ريزش برگها مي شود 

  

  :راه هاي كنترل اين بيماري عبارتند از 

  .راه مقابله با اين بيماري استفاده از ارقام مقاوم است مهمترين - 

  سمپاشي محصول با گل گوگرد يا تركيبات قارچ كش ديگر در صورت اقتصادي بودن - 

   سال براي آفتابگردان 4تا  3 زراعي مراعات تناوب - 

  



  ) Head rotHead rotHead rotHead rot(  :پوسيدگي طبق )3-13

بروز يك زخم مرطوب به رنگ قهوه اي  در طوقه و  .است) Rhizopus spp(عامل اين بيماري قارچي به نام       

گرماي . بوته به سرعت پژمرده و خوابيده و از بين ميرود. پيشروي آن به سمت باالي گياه از عالئم اين بيماري است

  .عدم نفوذ نور به سطح خاك از عوامل شيوع اين بيماري است رطوبت باال ، شديد محيط ،

  

  :عبارتند از  راه هاي كنترل اين بيماري

  ساله و كاشت جو و چغندر در برنامه تناوب زراعي 5تناوب زراعي - 

  رعايت تراكم مطلوب- 

  سالم و تاييد شده رهاياستفاده از بذ- 

  )Charcoal rotCharcoal rotCharcoal rotCharcoal rot(  غاليزپوسيدگي  )4-13

ل رايط گرم و مرطوب در مزرعه فعاــدر ش .مي باشد Mcrophomina phaseolina)(عامل اين بيماري قارچ        

، در محل  كروزه شدن قسمتهايي از ساقهن پوسيدن و .گردد يمي تواند باعث كاهش عملكرد% 50تا  .مي شود

  .در نهايت مي تواند باعث مرگ بوته شود .از نشانه هاي آن است اتصال به ريشه  و خود ريشه ،



  

از شخم وميد و كلروپيكرين قبل ضد عفوني خاك با تركيبي از متيل بر. قارچ كش موثري در اين مورد وجود ندارد

  .يت قارچ در خاك شودعمي تواند به ميزان موثري باعث كاهش جم

  )(Black stem Rot)Black stem Rot)Black stem Rot(Black stem Rotيا ) phytophthora stem Rotphytophthora stem Rotphytophthora stem Rotphytophthora stem Rot(  پوسيدگي سياه ساقه آفتابگردان )5-13

ه گياه را له كردــابگردان حمـــاين بيماري به گياه بزرگ آفت. است )(Phytophthora cryptogeaعامل آن         

  .شود و پوسيدگي ريشه ديده نمي شود پوسيدگي فقط در ساقه ديده مي. و باعث ميشود كه طبق گياه بيفتدمي شكند

  



، آب  آب آبياري. شروع سياه شدن ساقه از هر جاي ساقه ممكن است ولي تا جايي كه آب ميرسد ادامه مي يابد

  . كنند  آمده و به ساقه حمله ميبا باال آمدن آب زئوسپورهاي قارچ باال ... .سيل يا 

  :كنترل بيماري 

  .داوم در درجه اول اهميت قراردارارقام مقاستفاده از - 

  كشت خطي و جلوگيري از غرقاب شدن مزرعه - 

  .ي باشديماري مناسب نيز در كنترل بايجاد زهكش م - 

  )sunflower target spotsunflower target spotsunflower target spotsunflower target spot(  لكه موجي آفتابگردان )6-13

در مناطق مختلف اين بيماري را ايجاد ميكنند .  )A. helianthiو  Alternaria zinniae(ريا دوگونه آلترنا        

عالئم بيماري بصورت لكه هاي نكروتيك قهوهاي رنگ روي برگ ميباشد كه ممكن است موجدار باشد و اطراف 

  .دباش اين عالمت نشانه خوبي براي تشخيص آلترناريا مي. آن را حالل زرد رنگي پوشيده باشد

  

اين بيماري بذرزاد . اي و چند سلولي هستند اسپورها معموالً قهوه. اسپورهاي اين دو گونه كامالً با هم متفاوتند          

آلترناريا براي توليد و پخش اسپور . را نيز آلوده كند) كوتيلدونها(شود بنابراين ممكن است كه برگهاي اوليه  مي

بيماري در . اين در مناطقي كه رطوبت كم است اين قارچ اهميت چنداني نداردبنابر. احتياج زيادي به رطوبت دارد

آلودگي شديد برگها باعث ريزش برگ ميشود و اگر به ساقه حمله كند باعث . شديد است رطوبمشرايط گرم و 



مناطق دور قارچ در مواد آلي و بقاياي گياهي و نيز در بذر باقي ميماند و توسط بذر به . شكسته شدن ساقه ميشود

  .انتقال مي يابد

  :كنترل بيماري 

  .استفاده از ارقام مقاوم و متحمل بسيار حائز اهميت است - 

  .استفاده از بذر سالم - 

  .در مزرعه  از بين بردن بقاياي گياهي - 

  ).، مانب و مانكوزب دي تيوكارباماتها مثل زينب(استفاده از سموم  - 

  :آفات -14

  پروانه دانه خوار)1-14

الرو اين پروانه به رنگ . مهمترين آفت اختصاصي آفتابگردان در ايران پروانه دانه خوار آفتابگردان است       

  .عمومي شكري و سر قهوه اي رنگ از برگ و گلها تغذيه و سپس به دانه حمله مي كند

  

 10ها و ديگري حدود  گلدر هر حال مي توان از سموم تيودان و ديازينون در دو نوبت يكي همزمان با تشكيل       

جهت از بين بردن الروها و ، دن يا شخم بقايا قاياي گياهي آلوده از طريق سوزانانهدام ب. روز بعد استفاده نمود 

  .مؤثرترين روش مبارزه با اين آفت استفاده از ارقام مقاوم است. شفيره هاي زمستان گذران مفيد است 



  سوسكهاي گرده خوار )2-14

از سوسك هاي گرده خوار هستند كه زماني كه گل هاي آفتابگردان باز شدند به گل حمله مي كنند و دو گونه        

  .عدد هم ميرسد 40گاهي تعداد آنها در هر طبق به .قسمت هاي مختلف گل را مي خورند

  

ليتر آب  100 ليتر در 3درصد به نسبت  25ليتر ،گوزاتيون  5/2به مقدار % 35براي مبارزه شيميايي از سم تيودال 

  .استفاده مي كنند

  )كرم طوقه بر(شب پره زمستاني  )3-14

باعث قطع بوته و در  ،در بوته هاي جوان  .خسارت وارد مي كند اين آفت بصورت الرو در قسمت پايين ساقه ،       

فت آين مبازه با ا .گياهان بزرگ تر با قطع آوند ها در محل طوقه باعث پژمردگي و خشك شدن گياه مي شود

  .مشكل است 



  

  : مي توان شب پره زمستانيبراي كنترل 

  .ضد عفوني شده استفاده كرد رهاياز بذ - 

در پاي  نسبت به پخش آن در ابتداي صبح يا غروب ، وم كه با سبوس مخلوط شده اند ،ـبا تهيه طعمه هاي مسم - 

  .بوته ها اقدام كرد

  كار ادرينا)4-14

در حالت الروي به برگ آفتابگردان خسارت وارد  .خسارت ميزند اين آفت در مزارع دير كاشت به آفتابگردان      

  .آسيب چنداني وارد نمي كند در مراحل اوليه خسارت قابل توجهي دارد ولي به بوته هاي رشد كرده ، .مي كند 

  

  



  براي كنترل مي توان

  .هنگام آفتابگردان كرد اقدام به كاشت زود - 

  .هر هكتار استفاده كرد  ليتر در 3درصد به نسبت  35از سم تيودان  - 

  گنجشك)5-14

گاه تا صد در صد دانه هاي يك مزرعه را .ترين و جدي ترين آفت هاي آفتابگردان مي باشدـيكي از بزرگ          

  .ولي هيچ كدام نتيجه قطعي نداشته است براي كنترل اين آفت راه هاي مختلفي پيشنهاد شده است ، .مي خورند

  

  ان از روشهاي زير سود جستبراي كاهش خسارت مي تو

  كشت وسيع اين محصول به منظور كاهش سطح خسارت و توزيع ميزان پراكندگي آفت- 

  دستگاه هاي ايجاد صوت ، شكارچيان ، ايجاد سرو صدا  با تفنگ هاي بادي- 

  كشت ارزن در كنار مزارع- 

  .ندارددر زمان هاي غير آفتابي كار ايي   انعكاس نور به وسيله آيينه- 

بايد چوب هايي در اطراف مزرعه تعبيه نمود و .ليتر آربين كافي است  1به ميزان  سم بسيار بد بو آربين استفاده از- 

. فت شودآين سم ،گسترش يافته و باعث دوري پارچه هاي آغشته به اين سم را آويزان نمود تا با حركت باد بوي ا

  .تكرار شود روز يكبار 4اين كار بايستي در طول مدت دانه بستن تا برداشت هر 



  برداشت-15

برداشت زود هنگام موجب افت . رسيدگي دانه ها بتدريج و از خارج طبق آغاز و بسمت داخل ادامه مي يابد          

  .عملكرد و تأخير در برداشت موجب ريزش و افزايش خسارت پرندگان ، بخصوص گنجشك مي گردد 

  برداشتزمان )1-15

هاي  ي انجام مي شود كه پشت طبق به رنگ زرد مايل به قهوه اي درآمده و برگبطور كلي ، برداشت هنگام      

  .شده باشد  كناري طبق قهوه اي

  

است نسبت به زماني كه بوته ها كامال خشك شده باشد با سرعت % 12-15برداشت در زماني كه رطوبت دانه ها 

گاهي براي كاهش ريزش زمان برداشت .ي آيدباالتر و تلفات كمتري انجام مي شود و بذر هاي تميزتري به دست م

ت شده با كمباين را دانه آفتابگردان برداش .مي توان برداشت را در رطوبت باالتري انجام داد و خسارت پرندگان ،

  .كاهش داد درصد  5/9تا را آن رطوبت  خشك كن ، اً با دستگاه مي توان بعد

  



در موجود تري روبرو گردد بر درصد اسيد چرب اشباع لينوالئيك دانه با هواي خنك  نظاهراً هر چه دوران رسيد

  .بر ارزش غذايي آن افزوده مي گردد   و شدهروغن اضافه 

  روش هاي برداشت )2-15

در روش دستي پس از  .برداشت محصول آفتابگردان به دو روش دستي و بوسيله كمباين انجام پذير است       

  .داكردن دانه از طبق نمود برداشت بايستي بصورت دستي اقدام به ج

  

البته برداشت آفتابگردان را با هد مخصوص  .از هد مخصوص آفتابگردان استفاده مي شود در برداشت با كمباين ،

  .تلفات بيشتري همراه است ولي اين عمل با.ان انجام داد غالت هم مي تو

  



كوبنده ها و ضد كوبنده ها  ، ت سيلندر هاسرع كه به اين منظور بايستي تنظيمات الزم را در سرعت حركت كمباين،

  .انجام داد و سرعت باد ،

  انبارداري-16

و در يك محل خنك  )روغن%  40با ( باشد% 9رطوبت دانه ها بايد كمتر از  براي ذخيره كردن سالم و مطمئن ،       

آنها باالست بايد  ارقامي كه درصد روغن %).4كمتر از ( كم باشد ه هموند و آشغال گياهي همراه دانداري شنگه

  .شان كمتر باشددرصد رطوبت

  

و ميز و عاري از حشرات انباري باشدمحل انبار بايستي ت .باشد % 5/7رطوبت دانه نبايد بيش از  روغن ،% 50مثال براي 

  .ي براي انبارداري توصيه نشده استهيچ ماده شيمياياستفاده از 

  

 


