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  آفتابگردان
  

  مشخصات عمومي

سـاله و   يـك ) Asteraceae ،  )2n=2x=34خـانواده   گيـاهي اسـت از   Helianthus annuusبا نام علمـي  آفتابگردان 

عنـوان   سال است كه زراعت آن به 50از  شيولي بشده است  از آفتابگردان به عنوان گياه زينتي استفاده ميدرقديم . دگرگشن

 آمريكاي شمالي استمبدأ اصلي آن . وآرژانتين معمول شده است سابق يك گياه روغني دركشورهاي اتحاد جماهير شوروي

پس از سـويا ، كلـزا و بـادام زمينـي     از نظر توليد جهاني، . شوند وحشي آن در اين كشور به وفور يافت مي هايانواع گونه  و

تيـپ آفتـابگردان    چهـار در حال حاضـر  .  گردد چهارمين زراعت يكساله جهان است كه بخاطر روغن خوراكي آن كشت مي

  .بريده شاخه الف ـ روغني،  ب ـ آجيلي،  ج ـ خوراك پرندگان،  دـ زينتي و گل: وجود دارددر جهان حسب استفاده آنها 

  

  نياز هاي اكولوژيكي

بنـابراين   كشت ميگـردد مانند فرانسه  مديترانه فاطرااز روسيه تا نواحي وقعيتهاي جغرافيايي در طيف وسيعي از مآفتابگردان 

اسـت كـه در مراحـل     ياهيـ گ ،محصـوالت بهـاره   ريبا سا سهيآفتابگردان در مقا. اكولوژيك بااليي مي باشدسازگاري داراي 

 كـم تـا متوسـط    درجاتگياهي با را آفتابگردان هرچند ). درجه 6: هيپا يدما(متحمل است  "در مقابل سرما نسبتا يشيرو

مي شناسند، ليكن حصول عملكرد خوب مستلزم خاك مناسب و فراهم بودن رطوبت كافي براي گياه تحمل به كم آبي 

طوبت مناسب ر نياز آبي اين محصول در شرايط فراهم بودن. نيز مولفه اي تاثير گذار استطوبت هوا در اين رابطه  .مي باشد

رارتي نسبتا باال است بنابراين وجود نـور و حـرارت   اين گياه داراي نياز ح. هزار متر مكعب در هكتار است 8تا  6 ،اتمسفري

اه و بسته شدن سريع كانوپي ميشود اما بايستي بـا تعيـين زمـان مناسـب كشـت از حـدوث       كافي باعث افزايش رشد اوليه گي

  .ودگلدهي در زمان گرماهاي تابستانه اجتناب نم

  

  محدوديتهاي كشت در شرايط اقليمي گنبد

حساسيت ارقام قديمي بـه   بنابراين. دهد را افزايش ميسفيدك كركي  يشرايط خنك و مرطوب اسفندماه  امكان اشاعه بيمار

هيبريـد  ليكن با معرفي . بوده است گلستاندر مناطق اقليمي عامل بازدارنده براي كشت زودهنگام آنها  سفيدك كركيبيماري 

در  .بـود ) بهـاره ( مشكل ديگـر پوشـش علـف هـرز سـلمه       .هاي مقاوم به اين بيماري محدوديت مذكور برداشته شده است

دوره پراكنش بارندگي در اين استان . صورت استفاده از علفكش ترفالن مشكل علفهاي هرز بهاره را نيز ميتوان برطرف نمود

لذا در صورت كشت و توليد زمستانه اين گياه ميتـوان حـداكثر اسـتفاده از بارنـدگي     . بهار ميباشد طنيز از اواخر پاييز تا اواس

   .ساالنه را نموده و به عملكردهاي باالتر دانه و روغن دست يافت
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مـي  هـاي تابسـتانه   مااحتياج دارد، ليكن كشت بهاره آن باعث همزماني گلدهي با گرهرچند آفتابگردان به گرما و نور فراوان 

بنابراين كشت زود هنگام آن . عوارضي نظير مرگ گرده ها و در نتيجه پوكي دانه هاو سوختگي طبق را به دنبال داردشود كه 

به نحوي كه هم دچار سرماهاي اول فصل نشود و نيز برخوردي با گرماهاي وسط تابستان ننمايد براي كشـت ايـن گيـاه در    

  . منطقه گنبد الزامي است

  

آنها منجر به حـداكثر بهـره وري در توليـد    هايي بايستي مورد نظر قرار گيرند كه رعايت حدود بهينه هر زراعت پارامتر براي 

  :مي باشنداين عوامل براي زراعت آفتابگردان به شرح زير  . ميشود

  

  انتخاب زمين

جهـت كشـت   . پذير باشد  جهت كشت آبي مزرعه آفتابگردان زمين بايستي مسطح و همگن بوده و آبياري آن براحتي امكان 

زمـين سـله نبسـته و     در طول دوره رويش، ها ديم آفتابگردان نيز ميزان مواد آلي خاك بايد در حدي باشد كه پس از بارندگي

  .ر آن فراهم باشدامكان توسعه ريشه د

  

  زمينتهيه 

يك  .خاك الزامي استحفظ و ذخيره رطوبت  براي پاييزه، انجام شخم اين گياه روغني زمستانهكشت  به منظور - 

بستر بذر را جهـت سـبز شـدن و     ميتواند ، بسته به كيفيت شخم انجام شدهقبل از كاشت زدن يا دو بار ديسك

   .استقرار بهينه گياهچه ها فراهم كند

در صورت با انجام اين كار، . توصيه ميگردد ذخيره رطوبت حفظ و منظور هشخم زمستانه ب ، انجامكشت بهارهجهت   -

ضمن از بين بردن آفات زمستان گذران ، كلوخه ها نيز خرد شده و باعـث بهبـود خـواص فيزيكـي      ، وقوع يخبندان

پيشـنهاد  . ا كامـل كنـد  يك يا دو بار ديسك در اسفندماه قبل از كاشت ميتوانـد عمليـات تهيـه زمـين ر     .خاك ميشود

ميگردد عمليات تهيه زمين بمنظور اجتناب از فشردگي خاك با حداقل تردد ماشين آالت يا حـداقل عمليـات خـاك    

  .ورزي انجام شود كه اينكار در صورت رعايت رطوبت مناسب خاك براي شخم و ديسك امكانپذير ميباشد

 نسـبت بـه آب تخـت نمـودن     در اولين فرصتبهتر است ، گندم رداشتآفتابگردان پس از ب كشت تابستانهبه منظور  -

 .اقدام نموده و تهيه زمين با استفاده از ديسك انجام شودقطعه مورد نظر 

  

  كود مصرفي 

توجه به مولفه هاي پاسخ گياهان در شرايط ديم  ،كشت ديم آفتابگردان ترويج يابد گلستان در نظر است در منطقه از آنجائيكه

 "افزايش كارآيي جذب رطوبـت و عناصـر غـذايي خـاك و مخصوصـا      زراعت ديم توسعه بهتر ريشه جهتدر . الزامي است

نقش كليدي فسفر در اين  با در نظر گرفتنلذا . حفظ گياه در مقابل تنش خشكي آخر فصل از اهميت خاصي برخوردار است

 وليه طول دوره رويش گياه جـذب ميگـردد،  ازمان % 25در فسفر مورد نياز گياه % 75خصوص و با عنايت به اين موضوع كه 

گـوگرد در  . حتما بمقدار كافي در زمان كشت در اختيار گياه قـرار گيـرد  ) مونيمآترجيها فسفات (پيشنهاد ميگردد كود فسفره 
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مصرف گوگرد  ،)، فسفر وپتاسيمنيتروژن(پس در گياهان روغني عالوه بر عناصر پر مصرف  .پروسه تشكيل روغن نقش دارد

  . بعنوان يك عنصر غذائي ثانويه از اهميت خاصي برخوردار استنيز 

، نيـاز  نتـايج تجزيـه خـاك   بـه   در صورت عدم دسترسـي . شود مي تامينبرآورد و نياز كودي با استفاده از نتايج تجزيه خاك 

 8كيلوگرم اوره در هكتار كه نصف آن قبل از كاشت و نصـف ديگـر در مرحلـه     120حدود  نيتروژني خاك از طريق مصرف

 .تامين ميگردد ،شود داده مي ها هنگام آبياري و در شرايط ديم قبل از باران در بين رديف صورت سرك به به) سو  ستاره(برگي 

   .كيلوگرم سولفات پتاسيم در هكتار نياز دارد 100-120كيلو گرم فسفات آمونيم يا سوپر فسفات و  120آفتابگردان حدود 

  

  تاريخ كاشت

 -87 يگنبد و در سال زراع ستگاهيدر ا 82-85 يزراع يدر سالها ميد طيعملكرد آفتابگردان در كشت بهاره و زمستانه در شرا

  .ه استمورد ارزيابي قرار گرفت لهاستان گلستان در منطقه كال نيمزارع زارع ميد طيدر شرا  86

 نيـ كشت زمستانه و بهاره، كشت زمستانه در ا طيانجام شده در گنبد و كالله در شرا  شاتيبه دست آمده از آزما جيبنا به نتا 

  .بوده است ينسب تيمز يدارا هيناح

  توانـد يم) ماه ياول د(كاشت اول  خيتار از نظر دمايي، ميبا زمستان مال ير سالهابر اين اساس نتايج حاصله د: كشت زمستانه

همچون زمسـتان  (افتديكه بندرت اتفاق م خبندانيبا زمستان سرد و  يدر سالها. رديكاشت مد نظر قرار گ خيتار نيبعنوان بهتر

عملكرد دانه و روغن و  شيافزا يكاشت برا خيتار نياول اسفند بعنوان مطمئن ترزمستانه دير هنگام كاشت  خيتار زين)   86

   .گردديم هيدرآمد خالص كشاورزان توص نيهمچن

در  الزم اسـت خـاطر نشـان شـود كـه      .اسفند ميتوان نسبت به كشت اقدام كرد دوماز نيمه جهت كشت بهاره   : كشت بهاره

شكني و و اكاري بهتراست كشت در اولـين   خشكي خاك و مشكالت سلهناشي از  كشت بهاره،  بمنظور اجتناب از بد سبزي

ضمناً كشت دير هنگام مشكالت سوختگي غنچـه، گلچـه و بيمـاري پوسـيدگي ذغـالي را      .گيرد  ماه صورت فرصت در اسفند

 .كند تشديد مي

شـدن دوره رويـش ايـن     محـدودتر در اولين فرصت پس از برداشت گندم بايستي انحام شود تا با توجه به  : كشت تابستانه 

   .برداشت آن با بارندگيهاي پاييزه مواجه نشودگياه، 

بـا اسـتفاده از رطوبـت حاصـل از      كشت هـاي زمسـتانه و بهـاره   كه در  طوري بهتوصيه مي شود  صورت هيرم كاري كشت به

است ابتدا مزرعه آب تخت شده و  الزم يا تابستانه در صورت كشت ديرتر. گيرد زمستان كشت انجام مي پاييز و هاي بارندگي

  .زير ارايه شده استخالصه مطالب فوق در جدول . سپس كشت انجام گيرد

  

  زمان مناسب كشت  نوع كشت

  نيمه دوم اسفند  بهاره

اولـــين فرصـــت بعـــد از   تابستانه

  برداشت گندم

  اول دي ماه  زمستانه
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  ارقام مورد توصيه

در اين راستا ارقام مناسب قابل توصـيه در هـر الگـوي    . براي الگوهاي كشت متفاوت الزم است از ارقام متفاوت استفاده شود

  :كشت ارايه مي شود

استفاده  و فيوريتبرزگر  ،، قاسم33 سونيها ،ارقام آذرگلبراي كشت در مناطق معتدل دشت كالله ميتوان از  : زمستانهكشت 

دوم قرار بعدي در اولويت اول كشت ارقام بازگرده افشان قديمي به دليل سرعت رشد رويشي كمتر در شرايط سرماي  .نمود

  .پروگرس مي باشند وگابور  لاين ارقام شام. دارند

ـ او از بـذر  و برزگر  33هايسون  ،لگآذرارقام از براي مزارع آبي و مناطق پر محصول گليداغ  : كشت بهاره   و فيوريـت  مارق

و همچنين اراضي آلوده به زنگ آفتابگردان و از رقم پروگـرس جهـت كشـت در مـزارع بـا       كم بازده گابور براي مناطق ديم

  . توان استفاده كرد مي پودريسابقه آلودگي به سفيدك 

، و نيز جهت كشـت و توليـد در منـاطق كوهپايـه اي و معتـدل اسـتان       براي مناطق گرم شمال گنبد و گرگان: كشت تابستانه

  . مي باشندمناسب  تيوريو رقم بازگرده افشان ف برزگر ،، فرخقاسم هايهيبريد

  

  .خالصه مطالب مربوطبه انتخاب رقم مناسب در انواع كشتها در منطقه گلستان در جدول زير ارايه شده است

  رقم مناسب  نوع كشت

ــآذر  بهاره ــون لگــ   ،33، هايســ

  و فيوريت برزگر

  ،برزگـر قاسـم،   هايهيبريد  تابستانه

و رقم بازگرده افشـان   فرخ

   فيوريت

 ،، قاسم33 سونيها ،آذرگل  زمستانه

و رقم بازگرده افشان  برزگر

  تيوريف

  

   : ماشين كاشت - 

بـا  رديفكارهاي سطلي  ،)pneumatic(پنوماتيك با موزع)  combinant( رديفكارهاي كمبينانت براي كشت آفتابگردان از 

  . كرد توان استفاده غالت نيزمي )اتصال سه نقطه(حمل هاي خطي كار از و نيز  موزع صفحه اي، عميق كارهاي پرسي

  

  

   مقدار بذر مورد نياز

 مناسـب  cm 30و فواصـل بوتـه روي خـط     cm 50كيلوگرم بذر جهت كشت ماشيني با فاصـله خطـوط    6-8مصرف 

 است كيلو گرم بذر در هكتار كافي 10جهت كشت دستپاش . باشد مي
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 مراحل داشت

 سبز شدن

حـدود  فاصله زماني بين كشت و سبز كردن كشت زمستانه  در. سرعت جوانه زني و سبز شدن به دماي محيط بستگي دارد 

ايـن  در صورت بارندگي و خنك شدن هـوا   .استروز  10در صورت وجود هواي مناسب تقريباً كشت بهاره  و در روز 20

تـوان از   مي در صورت حمله حلزون. روز كاهش مي يابد 4-5در كشت تابستانه اين مدت به  .مي رسدهفته  2 -3فاصله به 

درصورت حمله پرندگان به گياهچـه  . جهت مقابله استفاده كرد) كيلو گرم در هكتار  3(طمعه پاشي يا محلولپاشي با سوين 

  .پرندگان شدمانع از حمله ) در هزار  1( نيز ميتوان تا حدودي با استفاده از سموم بد بو مثل اكاتين بمقدار كم  ها 

  

   :علفهاي هرز 

  :كنترل علفهاي هرز در دو مرحله انجام مي گيرد

  

پـس  . پشت تراكتوري  هاي ليتر در هكتار قبل از كشت توسط سمپاش 5/2كش ترفالن بميزان   علف  -قبل از كشت : الف

ماه از سبز شدن بسـياري از   اينكار تا حدود يك. شودمي سم  با خاك مخلوط  ،با زدن دو ديسك عمود برهماز پاشيدن سم 

  . كند مي هرز جلوگيري هاي  علف

 برگي ضمن كنترل علفهاي هرز، لوله هاي شعريه را نيز شكسته و 4وجين و سله شكني در مرحله  -شدنبعد از سبز : ب

ارزش شـده   گفته. در خاك رانيز تسهيل ميكند ها توسعه بهتر ريشه از طريق ممانعت از تبخير، ضمن حفظ و ذخيره رطوبت،

   .همچون يك نوبت آبياري بوده است ميدر زراعت دسله شكني به موقع بعد از هر بارندگي 

و با گرمتـر شـدن    در صورت مشاهده علفهاي هرز باريك برگ همچون چچم، يوالف، فاالريسبه منظور كنترل شيميايي 

وپر، فوزيليت، نابواس و فوكوس نسـبت بـه كنتـرل    گاالنت س هوا دم روباهي، قياق و چاير ميتوان با استفاده از علف كشهاي

  .آنها اقدام كرد

  

  آفات در طول دوره رويش

توان با استفاده از سـموم فسـفره يـا     مي خوار در صورت حمله آفات برگ.شود كشت آفتابگردان دچار آفتهاي زيادي نمي 

با رعايت احتيـاط   ميتوان خوار پلن هاي سوسكدرمرحله زايشي يعني غنچه وگل درصورت حمله . مبارزه كرد ها  سوين با آن

نسبت بـه سمپاشـي بـا سـم      ،قبل ازسمپاشي ها آوري  كندو جمعبه منظور  با خبركردن زنبورداران و در مرحله شروع گلدهي

   .سوين اقدام كرد

كوچـك  اين مشكل در سـطوح  . در مرحله پايان گل و شروع دانه بندي، خسارت پرندگان ميتواند مسئله ساز باشد

  .در سطوح وسيع اين خسارت سرشكن شده لذا آسيب وارده اقتصادي نخواهد بود .جدي خواهد بود

  ها بيماري



رقم گابور مقاوم به بيماري زنگ و رقم پروگـرس  

 ون عامـل آن در شـرايط گرمـا و خشـكي خسـارت بيشـتري وارد      

بيماري بيماري ديگـر،   .كاهش دهدخسارت آنرا 

مسـئله سـاز    بندي هنگام دانه پياپي به  هاي دير هنگام و در صورت بارندگي

كـش بمحـض مشـاهده اولـين عالئـم توصـيه       

  .بيمار جمع آوري و سوزانده شوند هاي

بـار آبيـاري در    دودر زراعت هـاي بهـاره   . 

درشرايط حاد وكشت دير هنگـام در صـورت نيـاز    

، ممكـن  در زراعت تابستانه اين محصول عالوه بـر آب تخـت اوليـه   

رسيدگي فيزيولوژيك زماني است كه پشت طبقهـا شـروع بـه    

ن رسيدگي فيزيولوژيـك، جـدا كـردن دانـه از يـك سـوم       

صـداي تـردي شـنيده شـود بـه مفهـوم رسـيدگي        

  
  قسمت بندي طبق آفتابگردان براي شناسايي مرحله رسيدن دانه

٦ 

رقم گابور مقاوم به بيماري زنگ و رقم پروگـرس  . باشند مقاوم مي كركي سفيدك نسبت به بيماري

ون عامـل آن در شـرايط گرمـا و خشـكي خسـارت بيشـتري وارد      غالي نيزچذبيماري پوسيدگي 

خسارت آنرا  ميتواند كشت زود هنگام و آبياري بموقع لذا رعايت تراكم مناسب،

دير هنگام و در صورت بارندگي هاي اين بيماري در كشت 

كـش بمحـض مشـاهده اولـين عالئـم توصـيه        و سمپاشي با سموم قارچ) زودهنگام( كشت بموقع 

هاي بوته  ،زا بهتراست بمنظورجلوگيري از گسترش بيشتر عوامل بيماري

. اساس كشت زمستانه آفتابگردان بر هيرم كاري و در ادامه ان كشت ديم است

درشرايط حاد وكشت دير هنگـام در صـورت نيـاز    . باشد مي دانه بندي در شرايط عادي كافيشروع 

در زراعت تابستانه اين محصول عالوه بـر آب تخـت اوليـه   . بهتر است در مرحله غنچه دهي نيز آبياري انجام گيرد

  .است انجام دو يا سه بار آبياري الزامي باشد

رسيدگي فيزيولوژيك زماني است كه پشت طبقهـا شـروع بـه    . شود آبياري با شروع مرحله رسيدگي فيزيولوژيك قطع مي

ن رسيدگي فيزيولوژيـك، جـدا كـردن دانـه از يـك سـوم       بهترين شاخص براي تشخيص زما. 

صـداي تـردي شـنيده شـود بـه مفهـوم رسـيدگي        چنانچـه  . مغز دانه زيـر دنـدان اسـت    نو گذاشت

قسمت بندي طبق آفتابگردان براي شناسايي مرحله رسيدن دانه

  

 

نسبت به بيماريداخلي  ارقام هيبريدتمام 

بيماري پوسيدگي . باشد مي مقاوم به سفيدك

لذا رعايت تراكم مناسب، ،كند مي

اين بيماري در كشت . است پوسيدگي طبق

كشت بموقع  به منظور اجتناب،. است

بهتراست بمنظورجلوگيري از گسترش بيشتر عوامل بيماري. گردد مي

   

  آبياري

اساس كشت زمستانه آفتابگردان بر هيرم كاري و در ادامه ان كشت ديم است

شروع گل دهي و شروع مراحل 

بهتر است در مرحله غنچه دهي نيز آبياري انجام گيرد

است انجام دو يا سه بار آبياري الزامي باشد

آبياري با شروع مرحله رسيدگي فيزيولوژيك قطع مي

. نمايد زرد تا قهوه اي شدن مي

و گذاشت) شكل زير(وسطي طبق 

  .فيزيولوژيك است

  

  



٧ 

 

  زمان رسيدگي محصول

 .مجموع دماي كمتر، طول دوره رويش همه ارقام اطوالني تر مي باشد دريافت در كشت زمستانه به دليل

قام پروگرس و گـابور  در ار )سبز شدن تا زرد و قهوه اي شدن پشت طبق ها(درصورت كشت دراسفند ماه طول دوره رويش

  .واهد بودروز خ 110حدود  36و  25روز، هايسون  115حدود  33روز، هيبريدهاي آذرگل و هايسون  125حدود 

. روز خواهد بـود  95-105اين دوره براي هيبريدهاي زودرس فرخ و آلستار بسته به گرماي هوا در طول دوره رويش حدود 

رويشـي  نسبت بـه زراعتهـاي زمسـتانه و بهـاره دوره     طول دوره رويش  ،در زراعتهاي تابستانه به دليل گرماي دريافتي بيشتر

  .كوتاهتر خواهد بود
  

  

  برداشت  

.  انجـام ميگيـرد   )اي شدن پشت طبـق  زرد و قهوه(درمرحله رسيدن فيزيولوژيك اينكار  )دستي(درصورت برداشت با داس

  .  صبركرد) رطوبت دانه% 12(تا خشك شدن طبق ها ، الزم استدرصورت برداشت باكمباين
  

  

  .برايتان محصول خوبي آرزو ميكنيم

  

  



١ 

 

  

  بسمه تعالي

  فرم ثبت انتشارات وزارت كشاورزي

  و تحقيقاتي كشاورزيدر مركز اطالعات و مدارك علمي 

  دستورالعمل زراعت آفتابگردان روغني در استان گلستان: عنوان 

  باديآمسعود سلطاني نجف  عراز محمد نوري راد دوجي،  :    گاننويسند

  :    مترجم

  :    گردآورنده

  :    ناظر

  شاپور شكاري -حميد رضا ابراهيم نژاد :    انويراستار

  اول:     چاپ

  اول:     ويرايش 

  موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال و بذر:     محل نشر

  موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال و بذر:     نام ناشر

  1394:     تاريخ انتشار

  7:  تعداد صفحات 

  20:    تيراژ

  فارسي:     زبان متن 

 دستور العمل ترويجي كشت آفتابگردان :    موضوع 

  

  

  

  

كشت آفتابگردان در اسـتان گلسـتان سـابقه    . لكرد مناسب در آفتابگردان مستلزم رعايت اصول صحيح زراعي و استفاده از ارقام مناسب استحصول عم

در . هاي قبلي بر اساس آزمايشات دقيق مي باشد اموزه ردي ارقام جديد، نيازمند بازنگري و تغيير شرايط كشت و نيز معرفديرين دارد ليكن با تغيير اقليم 

سعي شده بر اساس نتايج آزمايشات انجام شده در مناطق مختلف اسـتان گلسـتان بـه جنبـه هـاي مختلـف كاشـت، داشـت و برداشـت          العمل ااين دستور 

   .آفتابگردان پرداخته شود
 داورينشريه ا          نشريه        كتاب
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