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رفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد  ول بر برخی خصوصیات موپاشی متان تأثیر محلول 

 آبینش کمرایط ت ( در ش)آفتابگردان

3میثقه االسال  ، محمد جواد2غالمرضا موسوید  سی  ،    1 حامد جوادی
5گرمحمد کوزه ، 4، علیرضا ابراهیمی  

 
 ور، ایران گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام ن یار،  استاد  -1
 مرکز تحقیقات کشاورزی، گیاهان دارویی و علوم دامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران  ،دانشیار    -2
 جند، ایران حد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیردارویی و علوم دامی، وا  تحقیقات کشاورزی، گیاهان ز رکم ،دانشیار -3
 گروه زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران د زراعت، آموخته کارشناسی ارشدانش -4
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 چکیده 

،  پروگرر    گردان رقرم آبی بر عملکررد و اجرزای عملکررد آفتراب کم   پاشی متانول و تنش منظور بررسی تأثیر محلول   به 
  مرکز آموزش علمی کاربردی جهراد کشراورزی خراسران جنروبی در بیرجنرد در مزرعه تحقیقاتی  1396آزمایشی در سال 

شامل:  آبی  امل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو سطح تنش کم های ک ک طرح بلو پایه ده در قالب ش  رد های خ صورت کرت به 
عنوان عامرل اصرلی و پرن   متر تبخیر از تشتک( به میلی   160آبی ) از تشتک( و تنش کم متر تبخیر  میلی  80آبیاری مطلوب ) 
ان عامرل فرعری بودنرد.  عنو درصد حجمی بره   28و    21  ، 14،  7)شاهد(،    با آب   پاشی ی متانول شامل: محلول پاش سطح محلول 

پاشری  وست دانره را کراهش داد. محلول تعداد دانه در طبق و نسبت وزن مغز به پ   آبی قطر ساقه، نتای  نشان داد که تنش کم 
در    عره ال پاشی متانول موجب بهبود اکثر صراات مرورد مط چنین، محلول . هم متانول نیز باعث افزایش تعداد دانه در طبق شد 

درصد حجمی موجب    28با متانول   پاشی آبی محلول که در شرایط تنش کم ی طور آبی شد. به و تنش کم شرایط آبیاری مطلوب 
درصرد    14پاشی با متانول  محلول درصد( و   14/ 7درصد(، تعداد برگ در بوته )  5درصد(، قطر ساقه )  9/ 9تااع بوته ) ار  افزایش 

ای  ب افزایش هدایت روزنه درصد حجمی موج   21متانول  پاشی با  درصد( و محلول   8) ر  مت حجمی موجب افزایش عدد کلروفیل 
درصرد( نسربت بره شراهد    23/ 4درصد( و عملکرد زیستی )   27/ 9)   انه درصد(، عملکرد د   12، وزن هزار دانه ) درصد(   34/ 7) 

ی  پاشرطقه بیرجنرد برا محلول من ر  د. بر اسا  نتای  این آزمایش، حداکثر عملکرد دانه آفتابگردان د پاشی با آب( ش )محلول 
  21مترانول    برا   پاشری آبری، محلول اما در شرایط تنش کم در شرایط آبیاری مطلوب به دست آمد،    درصد حجمی و   28متانول  

ود. درصد حجمی جهت جلوگیری از کاهش عملکرد دانه در این منطقه مناسب ب 
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 مقدمه 
یکیی از پین   ()آفتابگردان 

دلیل متحمیل بیودن گیاه روغنی مهم ایران بوده که به  
)ت زییادی دارد در برابیر تینش خشیکی اهمیی

تییری  یکییی از مهم .(
اسیت  عوامل محدودکننده رشد گیاهان زراعی، کمبود آب  

کییی از  عنوان ی آبییی بییه . تیینش کم ( ) 
  عوامل محدودکننده رشید در آفتیابگردان اسیت   مؤثرتری  

نتییای   .  ( ) 
آبییی،  هییای متدییدد نشییان داد کییه بییا افییزایش کم پژوهش 

) عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان کاهش یافت 

تری  عملکییرد یشییب در تحقیقییی، (.  
درصید   40تابگردان از تخلیه  دانه و درصد روغ  دانه آف

)فاده خیا  حاصیل شید رطوبت قابل است

). 

از جملییه راهکارهییای مناسیی  بییرای کییاهش اثییرات  

  تینف  نیوری و افیزایش غل یت و ق  خشکی، کاهش تدر 

.  ( ) کرب  در گییاه اسیت  اکسیید دی 

نیدگی  کن انند متانول با خیوا  تددیل از موادی م استفاده 

کننیده کیاهش عملکیرد  تواند تا حیدی جبیران تنش می 

. برخیی  ( ) حاصیل از خشیکی باشید  

متیانول  ه  کی  های اخیر نشان داده است ها در سال تحقیق 

بنه محسوب  کرب  برای گیاهان سه کر   عنوان یک منبع به 

تینف  نیوری ناشیی از    شود. جلوگیری و ییا کیاهش می 

هیا و  هان، تأخیر در پییری بر  ه گیا شده ب های القاء تنش 

افییزایش دوره فدییال فتوسیینتزی و دوام سیی   بییر  و  

های کاربرد متانول در  از جمله نقش   افزایش تثبیت  

. نتای  پژوهشیی  ( ) اشد  ب می گیاهان  

ایی کیه  ه پاشیی متیانول روی بوتیه نشان داد کیه محلول 

باعی  افیزایش    تحت شیرای  کمبیود آب قیرار داشیتند، 

. در برخیی  ( ) شود  ها می توده آن زیست 

پاشی متانول بیر عملکیرد  ها به تأثیر مثبت محلول گزارش 

ت  آبیی اشیاره شیده اسیتینش کم    ای آفتابگردان در شیر 
 (

 .) 

تحقیق به من ور بررسی ارد فوق، ای   با توجه به مو

پاشییی متییانول بییر برخییی خصوصیییات تییأثیر محلول

مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان 

 انجام گرفت.آبی در من قه بیرجند کمش تندر شرای  

 ها مواد و روش
تحقیقیاتی در مزرعیه  1396ای  آزمیایش در سیال 
کشیاورزی خراسیان جهاد    مرکز آموزش علمی کاربردی

خوسی  اجیرا   -کیلومتری جاده بیرجنید  18جنوبی در  
ایش از ن یر اقلیمیی بیر اسیاس سیسیتم شد. محل آزم

مییانگی   ت.اسیبندی آمبرژه جزء مناطق خشیک  طبقه
ر، حیداکثر متیمیلی  156ی ای  من قیه  ساله بارندگ  15

و متوس  دمای روزانه   -17، حداقل دما  1/39دمای آن  
راد است. نتای  تجزیه خیا ، من قیه گیدرجه سانت  12
 .آمده است 1  جدولن ر در .مورد

شیده در قالی  های خردصورت کرتای  آزمایش به

سیه تکیرار انجیام ا  ب  های کامل تصادفیطرح پایه بلو 

آبیی آبی شیامل بیدون تینش کمنش کم   تدو سشد.  

 160آبیی )شیتک( و تینش کممتر تبخیر از تمیلی  80)

عنوان عامل اصیلی و پین  از تشتک( بهمتر تبخیر  میلی

پاشیی بیا آب پاشی متانول شیامل: محلولس   محلول

عنوان عامل درصد حجمی به  28و    21،  14،  7)شاهد(،  

خی    4شیامل  هر کرت فرعی  گرفته شد.     رن  فرعی در

ه متر و فاصل 6/0متر و با فاصله ردی     7شت به طول  کا

 3/83333اکم متر )تیرسانتی  20نهایی بوته روی ردی   

 250بوته در هکتار( بود. بر اساس نتای  آزمیون خیا ، 

سییوم قبییل از کاشییت، یککیلییوگرم در هکتییار اوره )

سیوم در مرحلیه کی  برگیی و  8تا    6سوم در مرحله  یک

( و گیل( مصیرش شید )ظهور غنچه 

ت  صیور وپر فسیفات تریلیل به کیلوگرم در هکتار س   120

خل زمی  پخش و با خا  مخلوط شید.  قبل از کاشت دا 

خردادماه انجام شید. بی ر  کاشت آفتابگردان در تاریخ اول  

  ام مورد استفاده آفتابگردان رقم پروگرس بوده که جزء ارق 

اولی  آبییاری  باشد.  افشان می وغنی، دیررس و آزادگرده  ر 

پی  از اسیتقرار کامیل    ت. بالفاصله بدد از کاشت انجام گرف 

ر  های میزان تبخییتیمارهای آبیاری داده گیاه، جهت اعمال  

از اداره هواشناسی بیرجند اخی     از تشتک تبخیر کالس  

و  ه  و بر اساس آن تیمارهای آبیاری برای هر کیرت محاسیب 

توسی  شییلنو و کنتیور    فشیار و با کمیک سیسیتم تحت 

فاصیله    و بیه   نوبیت   پاشی متانول در سه محلول   اعمال شد. 

  مییرداد   20مییرداد و    5  ، تیییر   21هییای  روز در تاریخ   15
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(. در هیر  انجیام شید )   1396

پاشیی  ز با آب مدمیولی محلول پاشی، شاهد نی نوبت محلول 

اسیتفاده از شیرکت کیمییاگران تهییه  نول میورد  شد. متیا 

پاشییی در  درصیید بییود. محلول   99شییدکه دارای خلییو   

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

پاش موتیوری پشیتی کیه دارای    سم ال کر توس شده فوق 

مبارزه بیا    یات حدود دوازده لیتر بود، انجام شد. عمل حجمی  

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

 یماری خاصی مشاهده نگردید. فصل رشد آفت و ب 

رتفیا  ا  ملگیری صفات مورفولوژیک شاجهت اندازه

طبق، تدیداد دداد بر  در بوته و ق ر  بوته، ق ر ساقه، ت

تصادفی انتخاب و مییانگی    صورتبوته از هر کرت به  5

گیری صیفات همچنیی ، جهیت انیدازه  شید.ها ثبت  آن

ای و متر، هدایت روزنیهفیزیولوژیک شامل عدد کلروفیل

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

صیورت ر کیرت بهبوتیه از هی  5یاری، تدداد  آبی  تیمارها

ام شید. های مورد ن ر انجگیریتخاب و اندازهتصادفی ان

از دسیییتگاه  مترگیری عیییدد کلروفییییلجهیییت انیییدازه

در آخییری  بییر    متر کلروفیییل

ای و دمای بیر  از دسیتگاه توسده یافته، هدایت روزنه

  دلمیی پرومتییر بییر  سییاخت دکییاگون دیییوای 

 استفاده شد.

بوتیه بیه طیور  4دییی  اجیزاء عملکیرد،  ور تبه من

ای مشیخ  و اجیزاء رات حاشییهتصادفی و با رعایت اث

صفات عملکرد زیستی و شاخ  برداشت   عملکرد و نیز

هیای دو محاسبه شد. جهت تدیی  عملکیرد دانیه، طبق

ای زمان رسییدگی فیزیولوژییک )قهیوه  ردی  میانی در

دا و انتهیای متر از ابتی  5/0  از ح ش  پ   ا(هشدن طبق

 کوبی و بوجاری، به مدتو پ  از خرم   کرت، برداشت

آون قیرار  در  گراددرجه سیانتی  70ساعت در دمای    48

درصید   12داده شد، سیل  عملکیرد دانیه بیر مبنیای  

 رطوبت تدیی  گردید.

های حاصل از ب ور جهت تدیی  درصد روغ ، نمونه

و زمایشگاه با روش سوکسله  آ  دربوجاری شده هر کرت  

گیری شیید رولیییوم اتییر انییدازهبییا اسییتفاده از حییالل پت

ز (. عملکرد روغ  نیی)

آمد. دسیتکرد دانه و درصد روغ  بهضرب عملاز حاصل

ها، تجزییه آمیاری بیا اسیتفاده از آوری دادهپ  از جمع

دار ت مدنییورص  انجام پ یرفت. در  افزار  نرم

انول در هر مقایسه میانگی  س وح مت  شدن برهمکنش،

دهی فیزیکی انجام شد. رشس   آبیاری بر پایه روش ب

ای دانکی  ها از آزمون چند دامنهنگی میاجهت مقایسه  

 درصد استفاده شد. پن در س   احتمال 

 نتای  و بحث 

 صاات فیزیولوژیک

آبییی،  م ک   نش نتیای  تجزیییه وارییان  نشییان داد اثیر تیی

و  آبیییی  ل و بیییرهمکنش تییینش کم پاشیییی متیییانو محلول 

دار بیود  متر مدنیی پاشی متیانول بیر عیدد کلروفییل محلول 

ان داد که در شیرای   ه میانگی  نش نتای  مقایس  (. 2جدول ) 

درصید حجمیی    14پاشیی بیا متیانول  آبی محلول تنش کم 

متیر نسیبت بیه  درصدی عیدد کلروفییل   8موج  افزایش  

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

  کلروفییل در گییاه آفتیابگردان در  موج  افزایش شیاخ 

رای  تینش خشیکی شید ) شی

(. کاهش در محتوای کلروفیل در اثیر تینش  

هیای آزاد اکسییژن  خشکی به دلیل افزایش تولیید رادیکال 

و تجزییه ایی   ن  یو در سلول است که موجی  پراکسیداسی

نول از طرییق افیزایش  پاشی متا شوند. محلول می ها  رنگدانه 

هش تنف  نیوری، پراکسیید  ولی و کا سل درون  غل ت 

تولیدشده در پراکسیی زوم را کیاهش داده و لی ا  هیدروژن 

) یابیید ت وارده بییر کلروفیییل کییاهش می صییدما 

 .) 

متیانول و بیرهمکنش  شیپاآبی، محلولاثر تنش کم

(. 2 جییدولدار بیود )ای مدنییبیر هیدایت روزنییه هیاآن

شیرای  درصید حجمیی در    14انول  پاشی با متیمحلول

درصیدی هیدایت   6/49ب باعی  افیزایش  آبیاری م لو

چنی  در شرای  تینش ای نسبت به شاهد شد. همروزنه

درصد حجمی موج    21پاشی با متانول  آبی محلولکم



 ...  پاشی متانول بر برخی خصوصیاتتأثیر محلول   و همکاران:  جوادی                                            34

 

به شاهد شد   ای نسبتبری هدایت روزنهراب  2/2افزایش  

در تحقیقی مشخ  شد که تینش خشیکی   (.3جدول  )

ای در سییویا شیید و اهش هییدایت روزنییهموجیی  کیی

درصد حجمی ایی  صیفت را   21پاشی با متانول  محلول

بهبیود بخشیید )

ا بی پاشییای در اثیر محلول(. افزایش هدایت روزنه

م بیه ل افزایش ورود ییون پتاسییمتانول، احتماالً به دلی

زایش فشیار آمیاس های محافظ روزنه و افیداخل سلول

(.سلولی باشد )

 صاات مورفولوژیک

آبیی، نتای  تجزیه واریان  نشیان داد اثیر تینش کم

ها بیر ارتفیا  بوتیه پاشی متانول و برهمکنش آنمحلول

اری م لیوب در شیرای  آبیی  (.2)جیدول    ودبی  دارمدنی

پاشی در تمامی س وح متانول نسبت بیه شیاهد ولمحل

شیرای      افزایش ارتفا  بوته آفتیابگردان شید. درموج

درصید   28پاشیی بیا متیانول  آبیی نییز محلولتنش کم

 9/9شیاهد    حجمی موج  شد ارتفا  بوتیه نسیبت بیه

 پاشیی ل لو در تحقیقیی، مح   (. 3)جیدول  درصد افزایش یابد  

ردان در شرای  تینش  ارتفا  گیاه آفتابگ متانول باع  بهبود 

آبییی شیید ) کم 

ق کیاهش فشیار آمیاس و بیی از طرییآتنش کم  (. 

ها متداقیی  آن کییاهش تقسیییم و بییزر  شییدن سییلول

شیود )موج  کاهش ارتفا  بوتیه می

 توکینی  و نول با افزایش تولید سیای تا م   پاشی محلول (.  

 افزایش تقسیم سلولی، تحریک رشد و افزایش ارتفا  در

شیود )گیاهان تیمار شده را موجی  می

آبییی در اییی  تحقیییق، در شییرای  تیینش کم (.

و  متر پاشی با متانول از طریق افزایش عدد کلروفییل محلول 

 د میواد فتوسینتزی لیتوای موج  افزایش  هدایت روزنه

(. نتیای  3ایت افزایش ارتفا  گییاه شید )جیدول  هنو در

یز نشان داد که همبستگی مثبت و ضرای  همبستگی ن

متر ی بییی  ارتفییا  بوتییه و عییدد کلروفیییلدارمدنییی

( وجییود داشییت =84/0ای )( و هییدایت روزنییه=77/0)

 (.4)جدول  

ا اثیر  ام ،  دار بود آبی بر ق ر ساقه مدنی اثر تنش کم 

  آبییی و و بییرهمکنش تیینش کم   پاشییی متییانول محلول 

دار نبییود  پاشییی متییانول بییر اییی  صییفت مدنییی محلول 

  17آبیی  نش کم   تی(. ق یر سیاقه در شیرای 2)جدول  

جیدول  درصد نسبت به آبیاری م لوب کاهش یافیت ) 

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

ولییید  ت   و   هییا موجیی  کییاهش فتوسیینتز در پیییری بر  

ایش  قیال مجیدد از سیاقه را افیز اسیمیالت شیده و انت 

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

بد. یکی از دالییل کیاهش ق یر  یا ق ر ساقه کاهش می 

آبیی  ای در شرای  تنش کم ساقه، کاهش هدایت روزنه 

دار بیی   باشد. همبستگی مثبت و مدنی ( می 3جدول  ) 

ی  م ل   ( گواه ا =    0/ 9ای ) زنه رو ت  ق ر ساقه و هدای 

 (. 4است )جدول  

آبیی و  کم پاشی متانول و بیرهمکنش تینش  اثر محلول 

دار بود، اما    در بوته مدنی بر پاشی متانول بر تدداد  محلول 

(.  2  جیدول دار نبیود ) آبی بر ای  صیفت مدنیی اثر تنش کم 

درصد حجمی در شرای  آبیاری    28پاشی با متانول  محلول 

و    14/ 75افیزایش  ترتی  موجی  آبی به نش کم ت  و  م لوب 

سیبت درصدی تدداد بر  در بوته آفتیابگردان ن  14/ 77

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

پاشیی  تدداد بر  در اثر محلول انجام گرفت علت افزایش  

هییا و فدالیییت فتوسیینتزی  متییانول تییأخیر در پیییری بر  

 (. بیشتر گزارش شد ) 

دار بود، امیا اثیر طبق مدنیآبی بر ق ر  اثر تنش کم

آبییی و رهمکنش تیینش کمپاشییی متییانول و بییمحلول

دار نبود )جیدول بر ق ر طبق مدنیپاشی متانول  محلول

درصید   8/37آبیی  (. ق ر طبیق در شیرای  تینش کم2

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

گردان انگر کاهش ق ر طبیق آفتیاببیی  م الدات متددد

) باشیدبیی مییآدر شیرای  تینش کم

الً احتما (.

و کاهش ساخت و   هش ج ب آب و امالح توس  گیاهکا

آبی را بتیوان انتقال مواد فتوسنتزی در شرای  تنش کم

دار ق ر طبق دانست.علت کاهش مدنی

 عملکردی  زااج

آبیی و تینش کم ان  نشان داد اثیرنتای  تجزیه واری

دار اد دانه در طبق مدنییپاشی متانول بر تدداثر محلول

پاشیی متیانول آبی و محلولنش تنش کماما برهمک  بود،

 شیرای  (. در  2دار نبیود )جیدول  بر ایی  صیفت مدنیی
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درصید بیشیتر  2/26آبیاری م لوب تدداد دانه در طبق 

(. نتیای  م الدیات 5آبی بود )جدول  از شرای  تنش کم

محققان متدددی حاکی از کاهش تدداد دانیه در طبیق 

) آبیی اسیت  ان در شرای  تنش کم بگرد آفتا 

 آبیی احتمیاالً از طرییق کیاهش سی   . تنش کم(

منبع فتوسینتزی و ها منجر به کاهش  بر  و ریزش آن

شیده و از طیرش های مؤثر بیر ایی  فرآیندفدالیت آنزیم

رت مخییزن در جیی ب مییواد دیگییر باعیی  کییاهش قیید

 سی   طبیق  های بیارور  افت تدیداد گلچیه  فتوسنتزی و

چنیی  بیا  تدداد دانه در طبیق شیده اسیت. هم نهایت  در و  

( تدیداد  5آبیی )جیدول  کاهش ق ر طبیق در شیرای  کیم 

ر طبق کیاهش یافتیه و باعی  کیاهش  های موجود د گلچه 

 تدداد دانه در طبق شده اسیت. نتیای  ضیرای  همبسیتگی  

اد که بیی  تدیداد دانیه در طبیق و ق یر طبیق  نیز نشان د 

داری وجییود دارد  ( همبسییتگی مثبییت و مدنییی = 0/ 78) 

 (. 4)جدول  

درصیید    28پاشییی بییا متییانول  در اییی  آزمییایش محلول 

 د دانییه در  درصییدی تدییدا   19/ 6حجمییی موجیی  افییزایش  

 آمده  دسیت نتیجیه به  (. 6شد )جدول طبق نسبت به شاهد 

   ) بیا نتیای   

در خصیییو  گییییاه      و 

پاشییی متییانول بییر روی  لول آفتییابگردان م ابقییت دارد. مح 

گیاهان سه کربنه از طریق جلوگیری و ییا کیاهش تینف   

فتوسینتزی و دوام سی   بیر    افزایش دوره فدیال   نوری، 

  و در نهاییت  موج  افزایش فتوسنتز خال  در واحد س  

 (. ) شود  تدداد دانه در طبق می 

آبییی و آبییی و بییرهمکنش تیینش کماثییر تیینش کم

دار بیود، امیا پاشی متانول بر وزن هزار دانه مدنیلمحلو

دار نبیود یی  صیفت مدنییپاشی متانول بیر ااثر محلول

پاشیی بیا (. در شرای  آبیاری م لیوب محلول2)جدول  

یری بر وزن هزار دانه نداشت، امیا در شیرای  متانول تأث

درصید حجمیی   21پاشی با متانول  آبی محلولتنش کم

دی وزن هیزار دانیه نسیبت بیه درص  12موج  افزایش  

(. نتیای  تحقیقیی نشیان داد کیه 3شاهد شید )جیدول  

اشی با متانول در شیرای  تینش و بیدون تینش پ محلول

) باع  افزایش وزن هیزار دانیه آفتیابگردان شید

رسید بیه ن یر می.(

  رب  ک اکسیید پاشی متانول از طریق افزایش غل ت دی محلول 

کننده موجیی  افییزایش فدالیییت  هییای فتوسیینتز در بافت 

افیزایش سیرعت و مییزان    کربوکسیالزی آنیزیم روبیسیکو، 

) فتوسینتز و کیاهش تینف  نیوری شیده  

نهایت موج  افزایش وزن هیزار دانیه شیده رو د  ( 

آبیییی باشییید. از طیییرش دیگیییر، در شیییری  تییینش کم

جمییی موجیی  درصیید ح 21پاشییی بییا متییانول محلول

( و افزایش فتوسنتز و 3ای )جدول  افزایش هدایت روزنه

نتیجیه افیزایش   ی کرب  به دانیه و درهاانتقال هیدرات

  دار بییوزن هزار دانه شد. همبسیتگی مثبیت و مدنیی

( گیواه ایی  =    85/0ای )روزنیهوزن هزار دانه و هدایت

(.4باشد )جدول م ل  می

 نسبت وزن مغز به پوست دانه 
آبی بر نسبت وزن مغز بیه پوسیت دانیه ر تنش کماث

متیانول و بیرهمکنش پاشی  دار بود، اما اثر محلولمدنی

متییانول بییر اییی  صییفت پاشییی آبییی و محلولتیینش کم

آبی نسبت (. در شرای  تنش کم2ل  دار نبود )جدومدنی

درصید کمتیر از آبییاری   4/14وزن مغز به پوست دانیه  

آبیی از طرییق تنش کم  (. احتماال5ًم لوب بود )جدول  

کاهش میزان مواد فتوسنتزی تولید شده و کاهش طول 

شدن دانه موج  کاهش وزن دانیه و درنهاییت دوره پر  

. نتیای  کاهش نسبت وزن مغز به پوست دانه شده باشد

دار بیی   ضرای  همبستگی نیز بیه ارتبیاط منفیی و مدنیی 

 ( = -0/ 75نسبت وزن مغز به پوست دانه و وزن هزار دانیه ) 

(.4اشاره دارد )جدول  

 عملکرد دانه 

ول و پاشییی متییانآبییی، اثییر محلولاثییر تیینش کم

پاشییی متییانول بییر آبییی و محلولبییرهمکنش تیینش کم

(. نتیای  مقایسیه 2  دار بیود )جیدولعملکرد دانه مدنی

آبیی میانگی  نشان داد در س   شاهد متانول، تنش کم

درصید   8/23نسبت به آبیاری م لوب عملکیرد دانیه را  

(. در شییرای  آبیییاری م لییوب و 3کییاهش داد )جییدول 

درصد حجمی عملکیرد دانیه   28پاشی با متانول  محلول

درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. در شیرای    4/26

درصد حجمی   21پاشی با متانول  و محلول  آبیتنش کم

درصدی نسبت به شیاهد  9/27نیز عملکرد دانه افزایش 

ر تحقیقیی، بیشیتری  عملکیرد (. د3نشان داد )جیدول  

 پاشییی متییانول و در شییرای  دانییه آفتییابگردان از محلول
 

Type your text
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 )آبیاری کامل حاصیل شید 

پاشییی بییا  محلول ای دیگییر، در م الدییه. (

آبی توانست تا حدی کیاهش کمشرای  تنش  متانول در  

)عملکرد حاصل از خشکی را جبران نماید 

. در اییی  پییژوهش، (

پاشی با متانول در شرای  آبیاری م لوب و تنش محلول

افزایش برخی صفات مرفولوژیک ماننید آبی از طریق  کم

( و برخییی صییفات 3تدییداد بییر  در بوتییه )جییدول 

( باعی  3ای )جیدول  یولوژیک مانند هیدایت روزنیهفیز

فدال فتوسینتزی   ها و افزایش دورهتأخیر در پیری بر 

نهایییت افییزایش فتوسیینتز و دوام سیی   بییر  و در

شیید. از طیرش دیگییر، افییزایش ( )

( 3خی از اجزای عملکرد مانند وزن هزار دانه )جدول  بر

های تأثیرگیی ار مؤلفییهعنوان یکییی از نیییز توانسییت بییه

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

شییرای  تیینش کننییدگی متییانول در تددیل بییه خییوا 

نتیای  . ()خشکی اشاره شده است 

مورد م الدیه و عملکیرد   ضرای  همبستگی بی  صفات

داری بیی  دانه نشان داد که همبستگی مثبیت و مدنیی

(، تدیداد بیر  در =81/0دانه و ارتفیا  بوتیه )عملکرد  

( و وزن هیزار =84/0ای )(، هدایت روزنه=64/0بوته )

(. در تحقیقیی 4( وجیود داشیت )جیدول  =73/0دانه )

 دانییه در دیگییر، عملکییرد دانییه آفتییابگردان بییا تدییداد 

طبق، وزن هزار دانه و ق ر طبیق همبسیتگی مثبیت و 

 .()داری نشان داد مدنی

 عملکرد زیستی

پاشییی متییانول و  آبییی، اثییر محلول اثییر تیینش کم 

پاشی متانول بر عملکرد  آبی و محلول کنش تنش کم برهم 

(. نتای  مقایسیه مییانگی   2دار بود )جدول  زیستی مدنی 

پاشی بیا  که در شرای  آبیاری م لوب و محلول نشان داد  

درصید    15/ 2درصد حجمی عملکرد زیسیتی    28متانول  

آبیی و  نسبت به شاهد افزایش داشت. در شرای  تنش کم 

درصید حجمیی نییز عملکیرد    21  پاشی با متانول محلول 

درصدی نسبت به شاهد نشیان داد    23/ 4زیستی افزایش  

پاشیی  ه محلول (. نتای  پژوهشیی نشیان داد کی3)جدول  

هایی که تحت شیرای  کمبیود آب قیرار  بوته متانول روی 

) ها شید  توده آن زایش زیست داشتند باع  اف 

. تیینش خشییکی بییه علییت کییاهش  ( 

هیا و افیزایش تینف  نیوری  کرب  داخلی بر  سید اک دی 

شیود  موج  کاهش عملکرد گیاهان زراعی سه کربنه می 

پاشیی  رسد کیه محلول . به ن ر می ( ) 

و هیدایت  متر  با متانول از طریق افیزایش عیدد کلروفییل 

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

عملکرد زیستی شیده باشید. نتیای     نهایت موج  افزایش 

داری بیی   ضرای  همبستگی نیز به ارتباط مثبت و مدنی 

(، تدیداد بیر  در  = 0/ 92ه ) عملکرد زیستی و ارتفا  بوت 

(، هییدایت  = 0/ 67متر ) (، عییدد کلروفیییل = 0/ 71بوتییه ) 

( و عملکیرد  = 0/ 84، وزن هیزار دانیه ) ( = 0/ 87ای) وزنه ر 

تحقیقیی بیر    (. در 4ت )جیدول  ( اشاره داش = 0/ 93دانه ) 

داری بییی   روی آفتییابگردان همبسییتگی مثبییت و مدنییی 

ک طبق، تدیداد  عملکرد زیستی با عملکرد دانه، وزن خش 

 . ( ) بر  در بوته و ارتفا  وجود داشت  

 اشت، درصد و عملکرد روغنشاخص برد

پاشیی متیانول و بیرهمکنش  آبی، محلول اثر تنش کم 

شاخ  برداشت، درصد روغ  و عملکیرد روغی   ها بر  آن 

(. شاخ  برداشت حاصل نسبت  2دار نبود )جدول  مدنی 

دهنده  زیسیتی اسیت کیه نشیان   عملکرد دانه به عملکرد 

های گییاه اسیت،  چگونگی توزیع مواد فتوسنتزی در اندام 

دار نبودن شاخ  برداشت بیر اثیر  ل ا احتمال دارد مدنی 

متیانول بیه دلییل افیزایش  پاشی با آبی و محلول تنش کم 

 متناس  عملکرد دانه و زیستی باشد. 

 درصد و عملکرد روغ  نییز تحیت تیأثیر تیمارهیای

تأثیر  (. در تحقیقی،2الده قرار نگرفتند )جدول  مورد م 

 درصید روغی   نول بیرپاشی با متاآبی و محلولتنش کم
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آمده دسیتدار نبیود کیه بیا نتیجیه بهآفتابگردان مدنی

) ت  داشیم ابقیت  

اصوالً درصد روغی  ییک صیفت کیفیی اسیت و   . ( 

ود؛ ل ا احتمیال آسیی  شتوس  چندی  ژن کنترل می

اثر تنش خشکی  کننده در  های کنترلتدداد زیادی از ژن

بیا  . ( ) کم اسیت  بسیار  

ضرب عملکرد دانه لکه عملکرد روغ  حاصتوجه به ای 

رغم در درصد روغ  دانیه اسیت، در ایی  تحقییق علیی

د م الده و دار بودن عملکرد دانه در تیمارهای مورمدنی

( برآینید 2دار درصد روغی  )جیدول عدم اختالش مدنی

روغی  را تحیت تیأثیر قیرار نیداد. ای  دو عامل عملکرد  

نتای  ضرای  همبستگی نیز حیاکی از ارتبیاط مثبیت و 

 (.4بود )جدول دار عملکرد روغ  با درصد روغ  نیمد

 گیری نتیجه 
 پاشی متانولنتای  ای  آزمایش نشان داد که محلول

آبی هر چند درصد شرای  آبیاری م لوب و تنش کم  در

 ورا تحت تأثیر قرار نداد،    عملکرد روغ  دانه آفتابگردان

اما موج  افزایش عملکرد دانه شید. حیداکثر عملکیرد 

 28پاشیی  در شرای  آبییاری م لیوب و بیا محلول  دانه

درصد حجمی به دست آمد که نسبت بیه شیاهد )عیدم 

درصیید افییزایش نشییان داد.  27، پاشییی متییانول(محلول

چنی ، نتای  ای  پژوهش مشیخ  کیرد کیه جهیت هم

ه عملکرد دانه قابیل قبیول در شیرای  تینش دستیابی ب

در   درصید حجمیی  21  پاشی بیا متیانولآبی محلولکم

 باشد.من قه بیرجند مناس  می

 سپاسگزاری 
نویسندگان از مرکز آموزش علمی کیاربردی جهیاد 

بی و کلیه افرادی کیه در انجیام کشاورزی خراسان جنو

ای  تحقیق بیه هیر نحیوی همکیاری نمودنید تشیکر و 

 آورند.ی به عمل میقدردان
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