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تاریخ پذیرش1399/06/12 :

مقاله پژوهشی

تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد
) در شرایط تنش کمآبی

آفتابگردان (

حامد جوادی  ،  1سید غالمرضا موسوی ،2محمد جواد ثقه االسالمی ، 3علیرضا ابراهیمی ،4محمد

کوزهگر5

 -1استادیار ،گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 -2دانشیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی ،گیاهان دارویی و علوم دامی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی ،گیاهان دارویی و علوم دامی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 -4دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،گروه زراعت ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 -5دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،گروه زراعت ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران

چکیده
به منظور بررسی تأثیر محلولپاشی متانول و تنش کمآبی بر عملکررد و اجرزای عملکررد آفترابگردان رقرم پروگرر ،
آزمایشی در سال  1396در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش علمی کاربردی جهراد کشراورزی خراسران جنروبی در بیرجنرد
بهصورت کرتهای خرد شده در قالب پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .دو سطح تنش کمآبی شامل:
آبیاری مطلوب ( 80میلیمتر تبخیر از تشتک) و تنش کمآبی ( 160میلیمتر تبخیر از تشتک) بهعنوان عامرل اصرلی و پرن
سطح محلولپاشی متانول شامل :محلولپاشی با آب (شاهد) 21 ،14 ،7 ،و  28درصد حجمی برهعنوان عامرل فرعری بودنرد.
نتای نشان داد که تنش کمآبی قطر ساقه ،تعداد دانه در طبق و نسبت وزن مغز به پوست دانره را کراهش داد .محلولپاشری
متانول نیز باعث افزایش تعداد دانه در طبق شد .همچنین ،محلولپاشی متانول موجب بهبود اکثر صراات مرورد مطالعره در
شرایط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی شد .بهطوریکه در شرایط تنش کمآبی محلولپاشی با متانول  28درصد حجمی موجب
افزایش ارتااع بوته ( 9/9درصد) ،قطر ساقه ( 5درصد) ،تعداد برگ در بوته ( 14/7درصد) و محلولپاشی با متانول  14درصرد
حجمی موجب افزایش عدد کلروفیلمتر ( 8درصد) و محلولپاشی با متانول  21درصد حجمی موجب افزایش هدایت روزنهای
( 34/7درصد) ،وزن هزار دانه ( 12درصد) ،عملکرد دانه ( 27/9درصد) و عملکرد زیستی ( 23/4درصرد) نسربت بره شراهد
(محلولپاشی با آب) شد .بر اسا نتای این آزمایش ،حداکثر عملکرد دانه آفتابگردان در منطقه بیرجنرد برا محلولپاشری
متانول  28درصد حجمی و در شرایط آبیاری مطلوب به دست آمد ،اما در شرایط تنش کمآبری ،محلولپاشری برا مترانول 21
درصد حجمی جهت جلوگیری از کاهش عملکرد دانه در این منطقه مناسب بود.
کلیدواژهها :درصد روغن ،عدد کلروفیلمتر ،هدایت روزنهای

 نویسنده مسئول :حامد جوادی
رایانامه:
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مقدمه
) یکیی از پین
آفتابگردان (
گیاه روغنی مهم ایران بوده که به دلیل متحمیل بیودن
در برابیر تینش خشیکی اهمییت زییادی دارد (
) .یکییی از مهمتییری
عوامل محدودکننده رشد گیاهان زراعی ،کمبود آب اسیت
) .تیینش کمآبییی بییهعنوان یکییی از
(
مؤثرتری عوامل محدودکننده رشید در آفتیابگردان اسیت
) .نتییای
(
پژوهشهییای متدییدد نشییان داد کییه بییا افییزایش کمآبییی،
عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان کاهش یافت (
) .در تحقیقییی ،بیش یتری عملکییرد
دانه و درصد روغ دانه آفتابگردان از تخلیه  40درصید
رطوبت قابل استفاده خیا حاصیل شید (
).
از جملییه راهکارهییای مناس ی بییرای کییاهش اثییرات
خشکی ،کاهش تدرق و تینف
دیاکسییدکرب

نیوری و افیزایش غل یت

در گییاه اسیت (

استفاده از موادی مانند متانول با خیوا

).
تددیلکننیدگی

تنش میتواند تا حیدی جبیرانکننیده کیاهش عملکیرد
) .برخیی

حاصیل از خشیکی باشید (

تحقیقها در سالهای اخیر نشان داده است کیه متیانول
بهعنوان یک منبع کرب برای گیاهان سه کربنه محسوب
میشود .جلوگیری و ییا کیاهش تینف

نیوری ناشیی از

تنشهای القاءشده به گیاهان ،تأخیر در پییری بر هیا و
افییزایش دوره فدییال فتوسیینتزی و دوام سیی
افزایش تثبیت

بییر و

از جمله نقشهای کاربرد متانول در
) .نتای پژوهشیی

گیاهان میباشد (

نشان داد کیه محلولپاشیی متیانول روی بوتیههایی کیه
تحت شیرای کمبیود آب قیرار داشیتند ،باعی افیزایش
) .در برخیی

زیستتوده آنها میشود (

گزارشها به تأثیر مثبت محلولپاشی متانول بیر عملکیرد
آفتابگردان در شیرای تینش کمآبیی اشیاره شیده اسیت
(
).

با توجه به موارد فوق ،ای تحقیق به من ور بررسی
تییأثیر محلولپاشییی متییانول بییر برخییی خصوصیییات

مورفوفیزیولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
در شرای تنش کمآبی در من قه بیرجند انجام گرفت.

مواد و روشها
ای آزمیایش در سیال  1396در مزرعیه تحقیقیاتی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشیاورزی خراسیان
جنوبی در  18کیلومتری جاده بیرجنید -خوسی اجیرا
شد .محل آزمایش از ن یر اقلیمیی بیر اسیاس سیسیتم
طبقهبندی آمبرژه جزء مناطق خشیک اسیت .مییانگی
 15ساله بارندگی ای من قیه  156میلیمتیر ،حیداکثر
دمای آن  ،39/1حداقل دما  -17و متوس دمای روزانه
 12درجه سانتیگراد است .نتای تجزیه خیا  ،من قیه
مورد.ن ر در جدول  1آمده است.
ای آزمایش بهصورت کرتهای خردشیده در قالی
طرح پایه بلو های کامل تصادفی با سیه تکیرار انجیام
شد .دو س تنش کمآبی شیامل بیدون تینش کمآبیی
( 80میلیمتر تبخیر از تشیتک) و تینش کمآبیی (160
میلیمتر تبخیر از تشتک) بهعنوان عامل اصیلی و پین
س محلولپاشی متانول شیامل :محلولپاشیی بیا آب
(شاهد) 21 ،14 ،7 ،و  28درصد حجمی بهعنوان عامل
فرعی در ن ر گرفته شد .هر کرت فرعی شیامل  4خی
کاشت به طول  7متر و با فاصله ردی  0/6متر و فاصله
نهایی بوته روی ردی  20سانتیمتر (تیراکم 83333/3
بوته در هکتار) بود .بر اساس نتای آزمیون خیا 250 ،
کیلییوگرم در هکتییار اوره (یکسییوم قبییل از کاشییت،
یکسوم در مرحله  6تا  8برگیی و یکسیوم در مرحلیه
)و
ظهور غنچه گیل) مصیرش شید (
 120کیلوگرم در هکتار سوپر فسیفات تریلیل بهصیورت
قبل از کاشت داخل زمی پخش و با خا مخلوط شید.
کاشت آفتابگردان در تاریخ اول خردادماه انجام شید .بی ر
مورد استفاده آفتابگردان رقم پروگرس بوده که جزء ارقام
روغنی ،دیررس و آزادگرده افشان میباشد .اولی آبییاری
بالفاصله بدد از کاشت انجام گرفت .پی از اسیتقرار کامیل
گیاه ،جهت اعمال تیمارهای آبیاری دادههای میزان تبخییر
از تشتک تبخیر کالس از اداره هواشناسی بیرجند اخی
و بر اساس آن تیمارهای آبیاری برای هر کیرت محاسیبه و
با کمیک سیسیتم تحتفشیار و توسی شییلنو و کنتیور
اعمال شد .محلولپاشی متانول در سه نوبیت و بیه فاصیله
 15روز در تاریخهییای  21تیییر 5 ،مییرداد و  20مییرداد
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) .در هیر

بییا اسییتفاده از حییالل پترولیییوم اتییر انییدازهگیری شیید

 1396انجیام شید (

نوبت محلولپاشی ،شاهد نیز با آب مدمیولی محلولپاشیی

(

) .عملکرد روغ نییز

شد .متیانول میورد اسیتفاده از شیرکت کیمییاگران تهییه

از حاصلضرب عملکرد دانه و درصد روغ بهدسیتآمد.

 99درصیید بییود .محلولپاشییی در

از جمعآوری دادهها ،تجزییه آمیاری بیا اسیتفاده از

شییدکه دارای خلییو

پ

ساعات خنک بدد از ظهر ( 16تا  )20و در روزهای تدییی

نرمافزار

شده فوقال کر توس سمپاش موتیوری پشیتی کیه دارای

شدن برهمکنش ،مقایسه میانگی س وح متانول در هر

حجمی حدود دوازده لیتر بود ،انجام شد .عملیات مبارزه بیا

س

آبیاری بر پایه روش برشدهی فیزیکی انجام شد.

عل های هرز طی سه نوبت با دست انجیام شید .در طیول

جهت مقایسه میانگی ها از آزمون چند دامنهای دانکی
در س

فصل رشد آفت و بیماری خاصی مشاهده نگردید.

انجام پ یرفت .در صورت مدنییدار

احتمال پن درصد استفاده شد.

نتای و بحث

جهت اندازهگیری صفات مورفولوژیک شامل ارتفیا
بوته ،ق ر ساقه ،تدداد بر

در بوته و ق ر طبق ،تدیداد

 5بوته از هر کرت بهصورت تصادفی انتخاب و مییانگی

صاات فیزیولوژیک
نتیای تجزیییه وارییان

نشییان داد اثیر تینش کمآبییی،

آنها ثبت شید .همچنیی  ،جهیت انیدازهگیری صیفات

محلولپاشیییی متیییانول و بیییرهمکنش تییینش کمآبیییی و

فیزیولوژیک شامل عدد کلروفیلمتر ،هدایت روزنیهای و

محلولپاشی متیانول بیر عیدد کلروفییلمتر مدنییدار بیود

دمای بر  ،بی سیاعات  11تیا  14روز قبیل از اعمیال

(جدول  .)2نتای مقایسه میانگی نشان داد که در شیرای

تیمارهای آبیاری ،تدداد  5بوتیه از هیر کیرت بهصیورت

تنش کمآبی محلولپاشیی بیا متیانول  14درصید حجمیی

تصادفی انتخاب و اندازهگیریهای مورد ن ر انجام شید.

موج افزایش  8درصدی عیدد کلروفییلمتیر نسیبت بیه

جهیییت انیییدازهگیری عیییدد کلروفییییلمتر از دسیییتگاه

شاهد شد (جدول  .)3در تحقیقی ،محلولپاشی بیا متیانول

در آخییری بییر

کلروفیییلمتر

توسده یافته ،هدایت روزنهای و دمای بیر
پرومتییر بییر

سییاخت دکییاگون دیییوای

از دسیتگاه

موج افزایش شیاخ

شیرای تینش خشیکی شید (

م یدل

استفاده شد.

کلروفییل در گییاه آفتیابگردان در

) .کاهش در محتوای کلروفیل در اثیر تینش
خشکی به دلیل افزایش تولیید رادیکالهیای آزاد اکسییژن

به من ور تدییی اجیزاء عملکیرد 4 ،بوتیه بیه طیور

در سلول است که موجی پراکسیداسییون و تجزییه ایی

تصادفی و با رعایت اثرات حاشییهای مشیخ

و اجیزاء

رنگدانهها میشوند .محلولپاشی متانول از طرییق افیزایش

عملکرد و نیز صفات عملکرد زیستی و شاخ

برداشت

نیوری ،پراکسیید

محاسبه شد .جهت تدیی عملکیرد دانیه ،طبقهیای دو
ردی

میانی در زمان رسییدگی فیزیولوژییک (قهیوهای

شدن طبقها) پ

غل ت

درونسلولی و کاهش تنف

هیدروژن تولیدشده در پراکسیی زوم را کیاهش داده و لی ا
صییدمات وارده بییر کلروفیییل کییاهش مییابیید (

از ح ش  0/5متر از ابتیدا و انتهیای

).

از خرم کوبی و بوجاری ،به مدت

اثر تنش کمآبی ،محلولپاشی متیانول و بیرهمکنش

 48ساعت در دمای  70درجه سیانتیگراد در آون قیرار

آنهیا بیر هیدایت روزنییهای مدنییدار بیود (جییدول .)2

کرت ،برداشت و پ
داده شد ،سیل

عملکیرد دانیه بیر مبنیای  12درصید

رطوبت تدیی گردید.
جهت تدیی درصد روغ  ،نمونههای حاصل از ب ور
بوجاری شده هر کرت در آزمایشگاه با روش سوکسله و

محلولپاشی با متیانول  14درصید حجمیی در شیرای
آبیاری م لوب باعی

افیزایش  49/6درصیدی هیدایت

روزنهای نسبت به شاهد شد .همچنی در شرای تینش
کمآبی محلولپاشی با متانول  21درصد حجمی موج
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افزایش  2/2برابری هدایت روزنهای نسبت به شاهد شد

(جدول  .)2ق یر سیاقه در شیرای تینش کمآبیی 17

شد که تینش خشیکی

درصد نسبت به آبیاری م لوب کاهش یافیت (جیدول

موجیی کییاهش هییدایت روزنییهای در سییویا شیید و

 .)5به ن ر می رسد که تنش کم آبی از طرییق تسیریع

محلولپاشی با متانول  21درصد حجمی ایی صیفت را

در پیییری بر هییا موج ی کییاهش فتوسیینتز و تولییید

بهبیود بخشیید (

اسیمیالت شیده و انت قیال مجیدد از سیاقه را افیزایش

(جدول  .)3در تحقیقی مشخ

) .افزایش هدایت روزنهای در اثیر محلولپاشیی بیا

می دهد ل ا مواد موجود در ساقه ب ه دانه منتقل شده و

متانول ،احتماالً به دلیل افزایش ورود ییون پتاسییم بیه

ق ر ساقه کاهش مییا بد .یکی از دالییل کیاهش ق یر

داخل سلولهای محافظ روزنه و افیزایش فشیار آمیاس

ساقه ،کاهش هدایت روزنه ای در شرای تنش کمآبیی

).

سلولی باشد (

ق ر ساقه و هدایت روزنهای ( ) = 0/9گواه ای م ل

صاات مورفولوژیک
نتای تجزیه واریان

(جدول  )3می باشد .همبستگی مثبت و مدنیدار بیی

نشیان داد اثیر تینش کمآبیی،

است (جدول .)4

محلولپاشی متانول و برهمکنش آنها بیر ارتفیا بوتیه

اثر محلولپاشی متانول و بیرهمکنش تینش کمآبیی و

مدنیدار بیود (جیدول  .)2در شیرای آبییاری م لیوب

محلولپاشی متانول بر تدداد بر

در بوته مدنیدار بود ،اما

محلولپاشی در تمامی س وح متانول نسبت بیه شیاهد

اثر تنش کمآبی بر ای صیفت مدنییدار نبیود (جیدول .)2

موج

افزایش ارتفا بوته آفتیابگردان شید .در شیرای

محلولپاشی با متانول  28درصد حجمی در شرای آبیاری

تنش کمآبیی نییز محلولپاشیی بیا متیانول  28درصید

م لوب و تنش کمآبی بهترتی موجی افیزایش  14/75و

شد ارتفا بوتیه نسیبت بیه شیاهد 9/9

در بوته آفتیابگردان نسیبت

حجمی موج

 14/77درصدی تدداد بر

درصد افزایش یابد (جیدول  .)3در تحقیقیی ،محلولپاشیی

به شاهد شد (جدول  .)3در تحقیقیی کیه بیر روی سیویا

متانول باع بهبود ارتفا گیاه آفتابگردان در شرای تینش

انجام گرفت علت افزایش تدداد بر

در اثر محلولپاشیی

کمآبییی شیید (

متییانول تییأخیر در پیییری بر هییا و فدالیییت فتوسیینتزی

) .تنش کمآبیی از طرییق کیاهش فشیار آمیاس و
متداق ی آن کییاهش تقسیییم و بییزر

شییدن سییلولها

موج کاهش ارتفا بوتیه میشیود (

).

بیشتر گزارش شد (

اثر تنش کمآبی بر ق ر طبق مدنیدار بود ،امیا اثیر
محلولپاشییی متییانول و بییرهمکنش تیینش کمآبییی و

) .محلولپاشی متانول با افزایش تولید سیایتوکینی و

محلولپاشی متانول بر ق ر طبق مدنیدار نبود (جیدول

افزایش تقسیم سلولی ،تحریک رشد و افزایش ارتفا در

 .)2ق ر طبیق در شیرای تینش کمآبیی  37/8درصید

گیاهان تیمار شده را موجی میشیود (

نسبت به آبیاری م لوب کاهش یافت (جدول  .)5نتای

) .در اییی تحقیییق ،در شییرای تیینش کمآبییی
محلولپاشی با متانول از طریق افزایش عدد کلروفییلمتر و
هدایت روزنهای موج

در شیرای تینش کمآبیی مییباشید (
) .احتماالً

افزایش تولید میواد فتوسینتزی

و درنهایت افزایش ارتفا گییاه شید (جیدول  .)3نتیای
ضرای

م الدات متدددی بیانگر کاهش ق ر طبیق آفتیابگردان

همبستگی نیز نشان داد که همبستگی مثبت و

کاهش ج ب آب و امالح توس گیاه و کاهش ساخت و
انتقال مواد فتوسنتزی در شرای تنش کمآبی را بتیوان

مدنیییداری بییی ارتفییا بوتییه و عییدد کلروفیییلمتر

علت کاهش مدنیدار ق ر طبق دانست.

( ) =0/77و هییدایت روزنییهای ( ) =0/84وجییود داشییت

اجزای عملکرد

(جدول .)4

نتای تجزیه واریان

نشان داد اثیر تینش کمآبیی و

اثر تنش کم آبی بر ق ر ساقه مدنیدار بود ،اما اثیر

اثر محلولپاشی متانول بر تدداد دانه در طبق مدنییدار

محلول پاشییی متییانول و بییرهمکنش تیینش کمآبییی و

بود ،اما برهمکنش تنش کمآبی و محلولپاشیی متیانول

محلول پاشییی متییانول بییر ایی صییفت مدنیییدار نبییود

بر ایی صیفت مدنییدار نبیود (جیدول  .)2در شیرای
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T

آبیاری م لوب تدداد دانه در طبق  26/2درصید بیشیتر
از شرای تنش کمآبی بود (جدول  .)5نتیای م الدیات
محققان متدددی حاکی از کاهش تدداد دانیه در طبیق
آفتابگردان در شرای

تنش کمآبیی اسیت (

) .تنش کمآبیی احتمیاالً از طرییق کیاهش سی
بر

و ریزش آنها منجر به کاهش منبع فتوسینتزی و

فدالیت آنزیمهای مؤثر بیر ایی فرآیندشیده و از طیرش
دیگییر باعیی کییاهش قییدرت مخییزن در جیی ب مییواد
فتوسنتزی و افت تدیداد گلچیههای بیارور سی

طبیق

و درنهایت تدداد دانه در طبیق شیده اسیت .همچنیی بیا
کاهش ق ر طبیق در شیرای کیمآبیی (جیدول  )5تدیداد
گلچههای موجود در طبق کیاهش یافتیه و باعی کیاهش
تدداد دانه در طبق شده اسیت .نتیای ضیرای همبسیتگی
نیز نشان داد که بیی تدیداد دانیه در طبیق و ق یر طبیق
( ) =0/78همبسییتگی مثبییت و مدنیییداری وجییود دارد
(جدول .)4
در ایی آزمییایش محلولپاشییی بییا متییانول  28درصیید
حجمییی موج ی افییزایش  19/6درصییدی تدییداد دانییه در
طبق نسبت به شاهد شد (جدول  .)6نتیجیه بهدسیتآمده
بیا نتیای (
در خصیییو گییییاه
و
آفتییابگردان م ابقییت دارد .محلولپاشییی متییانول بییر روی
گیاهان سه کربنه از طریق جلوگیری و ییا کیاهش تینف
نوری ،افزایش دوره فدیال فتوسینتزی و دوام سی بیر
موج افزایش فتوسنتز خال در واحد س و در نهاییت
).
تدداد دانه در طبق میشود (
اثییر تیینش کمآبییی و بییرهمکنش تیینش کمآبییی و
محلولپاشی متانول بر وزن هزار دانه مدنیدار بیود ،امیا
اثر محلولپاشی متانول بیر ایی صیفت مدنییدار نبیود
(جدول  .)2در شرای آبیاری م لیوب محلولپاشیی بیا
متانول تأثیری بر وزن هزار دانه نداشت ،امیا در شیرای
تنش کمآبی محلولپاشی با متانول  21درصید حجمیی
موج افزایش  12درصدی وزن هیزار دانیه نسیبت بیه
شاهد شید (جیدول  .)3نتیای تحقیقیی نشیان داد کیه
محلولپاشی با متانول در شیرای تینش و بیدون تینش
باع افزایش وزن هیزار دانیه آفتیابگردان شید (
) .بیه ن یر میرسید
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محلولپاشی متانول از طریق افزایش غل ت دیاکسییدکرب
در بافتهییای فتوسیینتزکننده موجیی افییزایش فدالیییت
کربوکسیالزی آنیزیم روبیسیکو ،افیزایش سیرعت و مییزان
فتوسینتز و کیاهش تینف نیوری شیده (
) و درنهایت موج افزایش وزن هیزار دانیه شیده
باشییید .از طیییرش دیگیییر ،در شیییری تییینش کمآبیییی
محلولپاشییی بییا متییانول  21درصیید حجمییی موجیی
افزایش هدایت روزنهای (جدول  )3و افزایش فتوسنتز و
انتقال هیدراتهای کرب به دانیه و در نتیجیه افیزایش
وزن هزار دانه شد .همبسیتگی مثبیت و مدنییدار بیی
وزن هزار دانه و هدایتروزنیهای ( ) = 0/85گیواه ایی
م ل میباشد (جدول .)4
نسبت وزن مغز به پوست دانه
اثر تنش کمآبی بر نسبت وزن مغز بیه پوسیت دانیه
مدنیدار بود ،اما اثر محلولپاشی متیانول و بیرهمکنش
تیینش کمآبییی و محلولپاشییی متییانول بییر ای ی صییفت
مدنیدار نبود (جدول  .)2در شرای تنش کمآبی نسبت
وزن مغز به پوست دانیه  14/4درصید کمتیر از آبییاری
م لوب بود (جدول  .)5احتماالً تنش کمآبیی از طرییق
کاهش میزان مواد فتوسنتزی تولید شده و کاهش طول
دوره پر شدن دانه موج کاهش وزن دانیه و درنهاییت
کاهش نسبت وزن مغز به پوست دانه شده باشد .نتیای
ضرای همبستگی نیز بیه ارتبیاط منفیی و مدنییدار بیی
نسبت وزن مغز به پوست دانه و وزن هزار دانیه () =-0/75
اشاره دارد (جدول .)4
عملکرد دانه
اثییر تیینش کمآبییی ،اثییر محلولپاشییی متییانول و
بییرهمکنش تیینش کمآبییی و محلولپاشییی متییانول بییر
عملکرد دانه مدنیدار بیود (جیدول  .)2نتیای مقایسیه
میانگی نشان داد در س شاهد متانول ،تنش کمآبیی
نسبت به آبیاری م لوب عملکیرد دانیه را  23/8درصید
کییاهش داد (جییدول  .)3در شییرای آبیییاری م لییوب و
محلولپاشی با متانول  28درصد حجمی عملکیرد دانیه
 26/4درصد نسبت به شاهد افزایش داشت .در شیرای
تنش کمآبی و محلولپاشی با متانول  21درصد حجمی
نیز عملکرد دانه افزایش  27/9درصدی نسبت به شیاهد
نشان داد (جیدول  .)3در تحقیقیی ،بیشیتری عملکیرد
دانییه آفتییابگردان از محلولپاشییی متییانول و در شییرای
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محلولپاشی با متانول  21درصید حجمیی نییز عملکیرد

آبیاری کامل حاصیل شید (

) .در م الدییهای دیگییر ،محلولپاشییی بییا

زیستی افزایش  23/4درصدی نسبت به شاهد نشیان داد

متانول در شرای تنش کمآبی توانست تا حدی کیاهش

(جدول  .)3نتای پژوهشیی نشیان داد کیه محلولپاشیی

عملکرد حاصل از خشکی را جبران نماید (

متانول روی بوتههایی که تحت شیرای کمبیود آب قیرار

) .در ای ی پییژوهش،

داشتند باع

افزایش زیستتوده آنها شید (

محلولپاشی با متانول در شرای آبیاری م لوب و تنش

) .تیینش خشییکی بییه علییت کییاهش

کمآبی از طریق افزایش برخی صفات مرفولوژیک ماننید

نیوری

تدییداد بییر

در بوتییه (جییدول  )3و برخییی صییفات

دیاکسیدکرب داخلی بر هیا و افیزایش تینف

موج کاهش عملکرد گیاهان زراعی سه کربنه میشیود

فیزیولوژیک مانند هیدایت روزنیهای (جیدول  )3باعی

(

تأخیر در پیری بر ها و افزایش دوره فدال فتوسینتزی

با متانول از طریق افیزایش عیدد کلروفییلمتر و هیدایت

و درنهایییت افییزایش فتوسیینتز

روزنهای (جدول  )3بر فتوسنتز گیاه تیأثیر گ اشیته و در

) شیید .از طیرش دیگییر ،افییزایش

نهایت موج افزایش عملکرد زیستی شیده باشید .نتیای

برخی از اجزای عملکرد مانند وزن هزار دانه (جدول )3

ضرای همبستگی نیز به ارتباط مثبت و مدنیداری بیی

و دوام سیی

بییر

(

) .به ن ر میرسد کیه محلولپاشیی

نیییز توانسییت بییهعنوان یکییی از مؤلفییههای تأثیرگ ی ار

عملکرد زیستی و ارتفا بوته ( ،) =0/92تدیداد بیر

عملکرد دانه را بهبود بخشد .در برخی از م الدیات نییز

بوتییه ( ،) =0/71عییدد کلروفیییلمتر ( ،) =0/67هییدایت

تددیلکننییدگی متییانول در شییرای تیینش

روزنهای( ،) =0/87وزن هیزار دانیه ( ) =0/84و عملکیرد

بییه خییوا

خشکی اشاره شده است (

ضرای

) .نتیای

همبستگی بی صفات مورد م الدیه و عملکیرد

دانه نشان داد که همبستگی مثبیت و مدنییداری بیی
عملکرد دانه و ارتفیا بوتیه ( ،) =0/81تدیداد بیر

در

بوته ( ،) =0/64هدایت روزنهای ( ) =0/84و وزن هیزار
دانه ( ) =0/73وجیود داشیت (جیدول  .)4در تحقیقیی

دانه ( ) =0/93اشاره داشت (جیدول  .)4در تحقیقیی بیر
روی آفتییابگردان همبسییتگی مثبییت و مدنیییداری بییی
عملکرد زیستی با عملکرد دانه ،وزن خشک طبق ،تدیداد
بر

در بوته و ارتفا

وجود داشت (

اثر تنش کمآبی ،محلولپاشیی متیانول و بیرهمکنش

دیگییر ،عملکییرد دانییه آفتییابگردان بییا تدییداد دانییه در
طبق ،وزن هزار دانه و ق ر طبیق همبسیتگی مثبیت و

مدنیدار نبود (جدول  .)2شاخ

مدنیداری نشان داد (

عملکرد زیستی
اثییر تیینش کمآبییی ،اثییر محلولپاشییی متییانول و

).

شاخص برداشت ،درصد و عملکرد روغن
آنها بر شاخ

).

در

برداشت ،درصد روغ و عملکیرد روغی
برداشت حاصل نسبت

عملکرد دانه به عملکرد زیسیتی اسیت کیه نشیاندهنده
چگونگی توزیع مواد فتوسنتزی در اندامهای گییاه اسیت،
ل ا احتمال دارد مدنیدار نبودن شاخ

برداشت بیر اثیر

برهمکنش تنش کمآبی و محلولپاشی متانول بر عملکرد

تنش کمآبی و محلولپاشی با متیانول بیه دلییل افیزایش

زیستی مدنیدار بود (جدول  .)2نتای مقایسیه مییانگی

متناس عملکرد دانه و زیستی باشد.

نشان داد که در شرای آبیاری م لوب و محلولپاشی بیا

درصد و عملکرد روغ نییز تحیت تیأثیر تیمارهیای
مورد م الده قرار نگرفتند (جدول  .)2در تحقیقی ،تأثیر
تنش کمآبی و محلولپاشی با متانول بیر درصید روغی

متانول  28درصد حجمی عملکرد زیسیتی  15/2درصید
نسبت به شاهد افزایش داشت .در شرای تنش کمآبیی و
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آفتابگردان مدنیدار نبیود کیه بیا نتیجیه بهدسیتآمده
م ابقیت داشیت (
) .اصوالً درصد روغی ییک صیفت کیفیی اسیت و
توس چندی ژن کنترل میشود؛ ل ا احتمیال آسیی
تدداد زیادی از ژنهای کنترلکننده در اثر تنش خشکی
) .بیا
بسیار کم اسیت (
توجه به ای که عملکرد روغ حاصلضرب عملکرد دانه
در درصد روغ دانیه اسیت ،در ایی تحقییق علییرغم
مدنیدار بودن عملکرد دانه در تیمارهای مورد م الده و
عدم اختالش مدنیدار درصد روغی (جیدول  )2برآینید
ای دو عامل عملکرد روغی را تحیت تیأثیر قیرار نیداد.
نتای ضرای همبستگی نیز حیاکی از ارتبیاط مثبیت و
مدنیدار عملکرد روغ با درصد روغ بود (جدول .)4

نتیجهگیری
نتای ای آزمایش نشان داد که محلولپاشی متانول

در شرای آبیاری م لوب و تنش کمآبی هر چند درصد
عملکرد روغ دانه آفتابگردان را تحت تأثیر قرار نداد ،و
اما موج افزایش عملکرد دانه شید .حیداکثر عملکیرد
دانه در شرای آبییاری م لیوب و بیا محلولپاشیی 28
درصد حجمی به دست آمد که نسبت بیه شیاهد (عیدم
محلولپاشییی متییانول) 27 ،درصیید افییزایش نشییان داد.
همچنی  ،نتای ای پژوهش مشیخ کیرد کیه جهیت
دستیابی به عملکرد دانه قابیل قبیول در شیرای تینش
کمآبی محلولپاشی بیا متیانول  21درصید حجمیی در
من قه بیرجند مناس میباشد.

سپاسگزاری
نویسندگان از مرکز آموزش علمی کیاربردی جهیاد
کشاورزی خراسان جنوبی و کلیه افرادی کیه در انجیام
ای تحقیق بیه هیر نحیوی همکیاری نمودنید تشیکر و
قدردانی به عمل میآورند.
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جوادی و همکاران :تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی خصوصیات ...

