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 چکیده

در دانشراه شهی  م  نی   آزمایشی (.Helianthus annuus L) ی بر رش  و ممکررد آفتابرردان آجیکیآبکمبررسی اثر پرایمینگ و تنش  منظوربه
اجرا ش . تیمارهای آزمایش شامل فاکتور پرایمینگ  1393های کامل تصادفی با سه تررار در تابستان فاکتوریل در قالب طرح بکوک صورتبهآذربایجان 

مرحکه )ساقه رفتن، پ ر ش  ن دان ه و     ی در سهآبکمدر چهار سطح )آب با نیتروکسین، آب با اکسین، آب مقطر )شاه ( و ب ون پرایمینگ( و فاکتور تنش 
ی قرار آبکمیر اثرات اصکی پرایمینگ و تنش تأثشاه  )ب ون تنش در کل دوره رش (( بودن . نتایج آزمایش نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت 

ع اد دانه در طبق، وزن هزار دانه، ممکررد دانه و داری در سرمت رش  مطکق بوته و طبق، قطر طبق، تگرفتن . پیش تیمار کردن بذرها سبب افزایش معنی
های پ وک گردی  .   درص  دانه جزبهی بامث کاهش تمامی صفات، آبکمهای پوک در طبق ش . اما تنش نسبت مغز دانه به کل دانه و کاهش درص  دانه

دان ه در پرایمین گ آب ب ا     ممکرردح گردی . بیشترین مق ار ی در مرحکه پر ش ن دانه بامث بیشترین کاهش ممکررد دانه در بوته در واح  سطآبکمتنش 
تحریك رش   و  از طریق  یآبکمبیانرر این بود که پرایمینگ کردن بذور بامث کاهش اثرات سوء تنش  ،آم . نتایج ککی این تحقیق به دستنیتروکسین 
ثر برای دستیابی ب ه  ؤجزای ممکررد و ممکررد آفتابرردان آجیکی مامکی متوان  در افزایش امی و افزایش بنیه اولیه گیاهچه ش ه و همچنینتقسیم سکولی 

 کشاورزی پای ار باش .

 
 رطوبتی، ممکررد دانه، تنش تیمار بذرپیش کلیدی: هایواژه

 

    1 مقدمه

رون  و شمار میها از مواد مم ه و اساسی در تغذیه انسان بهروغن

ه ای  یش کش ت دان ه  ین روغ ن س بب اف زا   تأمبه  از طرف دیرر نیاز

های اخیر ش ه است. در بین گیاهان روغنی در ایران و جهان طی سال

کنن ه روغن غی ر  ینتأمیری از منابع مهم  منوانبهزرامی، آفتابرردان 

 Helianthusآفت ابرردان )  (Seile et al., 2017).قابل انرار اس ت  

annuus L.   ویا( پ   از س (Glycine max L.)،  کک زا (Brassica 
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napus L.) زمینیو بادام (Arachis hypogaea L.)   چهارمین دان ه

ساله جهان است که ب ه خ اطر روغ ن خ وراکی آن     روغنی زرامی یك

توس عه   ،. در هم ین راس تا  (Jamshidi et al., 2009)شود کشت می

ه ای کش اورزی را تش ریل    کشت آفتابرردان بخش مهمی از برنام ه 

ح زیر کشت آفت ابرردان در ای ران   ده . بر اساس گزارش فائو سطمی

هرتار ب ا می انرین ممکر رد ح  ود      82500های اخیر ح ود طی سال

آفت ابرردان   (. FAO, 2015کیکوگرم در هرت ار ب وده اس ت )    2680

صورت آجیکی و بعض  اً در آجیکی از محصوالتی اس  ت که مم ت  اً به

رانیان و برخی ی مورد اس  تفاده داش  ته و در بین اییبرخی صنایع غذا

 Choobforoush-Khoei et)دارد  اییژهکش  ورهای جهان جایراه و

al., 2012) .دلیل داشتن مق ادیر  دان بهاز دی گاه تغذیه، روغن آفتابرر

اس ی  اولئی ك و اس ی      نش   ه نظی ر  از اسی های چرب اشباع فراوانی
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 درص   ک ل   70و 20ترتیب باشن  که در حالت معمول بهلینولئیك می

 ,.Pal et al)ده    آفت ابرردان را تش ریل م ی    های چ رب دان ه  اسی 

2015). 

در  کشاورزیمهم کاهش محصوالت  مواملاز  یطیهای محتنش

های غیر زن ه گیاهان در طول دوره رش  در معرض تنش و  هستن ایدن

ه ای  در ب ین ت نش   .(Xu, 2016)گیرن    مختکفی ق رار م ی  محیطی 

مل مح ودکنن  ه در تولی   محص والت    ترین مامخشری مهمحیطی، 

 ه ای نیدرص   از زم    45از  شیب  ک ه   هکشاورزی در سراسر دنیا بود

 ن  ه، یل ذا در آ  ق رار دارن  .   یطور دائم در مع رض خش ر  کشاورزی به

 یآب  ک م  طیمحص ول در ش را   شتریب  یها در جهت تولتالش نیشتریب

 آبر قطره در ازای ه شترییمحصول ب  یبا ،رریمبارت دبه خواه  بود

ه ای  ت رین م  یریت  یری از مهم .(Sinaki et al., 2007) کرد  یتول

مزرمه برای دستیابی به شرایط مطکوب رش  جامعه گیاهی و ممکر رد  

باش  تا گیاه در مراحل حساس دچار تنش آب کافی می نیتأممناسب، 

 رطوبتی نرردد. 

  ی  تول تی  و در نها اهی  رش  گ ،یزنجوانه یطور نامطکوببه یخشر

 ه ای تنش از یری ،یتنش خشر ده .یقرار م ریرا تحت تأث محصول

یم   اه ان یدر گ یمتف اوت  یریولوژیزیچن  بع ی است و سبب اثرات ف

میزان خسارت وارده به گی اه در اث ر    .(Ramírez et al., 2011) شود

تنش خشری بسته به طول دوره ت نش خش ری، زم ان وق وع ت نش،      

های ذاتی خاک متفاوت نوع گیاه و ویژگیفراوانی وقوع تنش خشری، 

 .(Joshi et al., 2014) باش می

گس ترده و دارا ب ودن    ایش ه یر ستمیوجود س لیآفتابرردان به دل

دم برگ ت ا ح  ودی در براب ر     های زبر و خشن در ساقه، برگ وکرک

حال، ت نش  نیبا ا (Angadi & Entz, 2002). متحمل است یخشر

پ ر   مرحک ه ک هی، تع  اد دان ه در طب ق و در    گآب در دوره  تیمح ود

 ده   یای کاهش م  نحو قابل مالحظهها، ممکررد دانه را بهش ن دانه

(Mazaheri laghab et al., 2001). 

است که از مراحل مهم و حساس  اهیگ نمومرحکه  نیاول یزنجوانه

س بز ش  ن    در  یی  کک ن   یآفر كی  ب وده و   اهانیگ یدر چرخه زن گ

 موام ل  ریش  ت تح ت ت أث   مرحک ه از رش   ب ه    نیاش . ابیم اهچهیگ

 یزن  جوان ه ، ردی  گیدم ا و رطوب ت خ اک ق رار م       ژهی  وب ه  یطیمح

-یم   یزرام   اهانیاز صفات نامطکوب بذر گ یریو کن ،  رهمزمانیغ

برای بهب ود و   ناکه محقق ییارهارراه (Najafi et al., 2010). باش 

 ن گ یمیکنن   پرا یم هادشنیو سرمت سبز ش ن پ یزنجوانه یرنواختی

 مطالع  ات زی  ادی درب  اره ت  أثیرات فیزیول  وژیری و . باش   یب  ذر م  

 های مختک   حبوب ات انج ام ش  ه و    بیوشیمیایی پرایمینگ روی دانه

نشان داده است که تیمار پرایمینگ قادر به بهبود فرآین   جوان ه   نتایج

م الوه ب ر ت أثیرات    . مقاومت تحت ش رایط ت نش اس ت    زنی و ایجاد

-زنی گیاهان و افزایش مقاومت آنجوانه رایمینگ روی بهبود رش  وپ

ه ای مختک   پرایمین گ بام ث     شیوه .محیطی است هایها به تنش

مکت قابکی ت دسترس ی   های هی رولیزی ش ه، بهآنزیم افزایش فعالیت

پرایمینگ های در بذرزنی، به مواد غذایی در طول جوانهچه گیاه آسان

 یت ر در زم ان کوت اه  تر اتفاق افتاده و همچنین عجوانه زنی سریش ه، 

براساس  (Nonami et al., 1995). شون میترمیل  زنیهفرآین  جوان

 جینت ا  زی  ای نمزرم ه  طیبذر در شرا نگیمیپرامطالعات صورت گرفته 

 که یطورمختک  به همراه داشته است. به اهانیرا در گ یبخشتیرضا

از آن، اث ر مبب ت    یت نش ناش   خ اک و   كی  ماتر لیکاهش پتانس   با

 Gossypium) و پنب ه  (.Zea mays L) ذرت اه ان یب ذر گ  نگیمیپرا

herbaceum L.) اهیگ ییهوا هایو طول ان ام بر صفات وزن خشك 

  (Murungu et al., 2004). ت گزارش ش ه اس

و بهب ود  بنابراین با توجه به اهمیت بسیار باالی گیاه آفت ابرردان  

منظور تولی  محصوالت با ح اقل مصرف آب ی بهم یریت آب کشاورز

در ش رایط   پرایمین گ که اطالمات مح  ودی در زمین ه ک اربرد    و این

روی گیاه آفتابرردان ص ورت گرفت ه اس ت انج ام ای ن       یآبتنش کم

 ،ای ن آزم ایش  انج ام  نظر رس ی . ه  ف اص کی از    تحقیق ضروری به

ی روی آبکمتنش اثرات مببت و منفی پرایمینگ تحت شرایط  ارزیابی

 باش .برخی صفات مهم آفتابرردان آجیکی می

 

 هاروشمواد و 

در دانش  راه ش  هی  م   نی آذربایج  ان ب  ا ط  ول زم  ایش حاض  ر آ

درجه و  37دقیقه شرقی و مرض جغرافیایی  93درجه و  45جغرافیایی 

متر ارتفاع از سطح دریای آزاد قرار گرفته  8/1318دقیقه شمالی و  81

فاکتوریل در قالب ط رح   صورتبه 1393بهشت ماه سال است، در اردی

. تیمارهای آزمایش انجام گرفتهای کامل تصادفی با سه تررار بکوک

ی در مرحکه )س اقه رف تن، پرش  ن دان ه و     آبکمشامل دو مامل تنش 

گ رم در ی ك لیت ر     05/0ب ون تنش( و پرایمینگ )آب و نیتروکسین )

لیت ر آب(، آب مقط ر و ب  ون    گرم در ی ك   05/0آب(، آب و اکسین )

در این بررسی از ی ك رق م آفت ابرردان    بود. و با سه تررار پرایمینگ( 

ه ای  آجیکی توده محکی صوفیان استفاده ش . ب ذور مربوط ه از مح ل   
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 فروش بذر از شهرستان صوفیان واقع در آذربایجان شرقی تهیه ش . 

 1/273آمار هواشناس ی می انرین بارن  گی ای ن ناحی ه      بر اساس 

مت ر در  میک ی  4/42باش  که بیش ترین مق  ار آن   متر در سال میمیکی

متر در ش هریور م اه در   میکی 3/22اردیبهشت ماه و کمترین مق ار آن 

درج ه   11ساله رخ داده است. می انرین دم ای س الیانه     10یك دوره 

 78/2و  5/16گراد، میانرین ح  اکبر و ح  اقل دم ای س الیانه     سانتی

 28، 30ترتیب باش . میزان رس، سیکیت و شن بهگراد میدرجه سانتی

درص  و دارای خاک با بافت لومی بوده و مق ار کربن آلی خ اک   42و 

در نوس  ان ب  ود.  1/8خ  اک در ح   ود  pHدرص    و  72/0در ح   ود 

انج ام ش  . ممکی ات     1392ی زمین مورد نظر در پاییز س ال  سازآماده

زن ی در نیم ه   پاشی و دیس ك ترمیکی شامل شخم سطحی زمین، کود

 صورت گرفت. 1393اول فروردین سال 

مت ر و در  س انتی  60هایی به فواصل قبل از کاشت، جوی و پشته

اردیبهش ت   11جنوب ایجاد گردی . کاش ت در ت اری     -راستای شمال

کاشت ب ه  ردی ت آزمایشی دارای چهار انجام ش . هر کر 1393سال 

صورت ت بذور در محل داغ آب بهبود. کاشمتر تشریل ش ه  سهطول 

-سانتی 30ها از هم ای انجام گردی . فاصکه کپهدستی و به روش کپه

ب ذر ق رار    4ت ا   3بوته در هرتار( و در هر کپه  55000متر بود )تراکم 

زن ی  داده ش . بع  از کاشت، آبیاری در همان روز انجام گرفت. جوان ه 

روش ج وی و  بی اری ب ه  ع  از کاشت صورت گرفت. آروز ب 15الی  11

-روز انجام ش . وجین اول پ  از ظهور برگ هفتپشته با دور آبیاری 

برگی انج ام ش  . تن ك     12تا  10ای و وجین دوم در مرحکه های لپه

دلیل احتمال حمکه کرم مفتولی ریشه )آگری وتی ( در  ها بهکردن بوته

قبل  سامت 48ممکیات پرایمینگ  برگی صورت پذیرفت. 8تا  6مرحکه 

-سامت در محکول 16ی که بذرها به م ت طوربهاز کاشت انجام ش  

س امت در س ایه    24های مورد نظر خیسان ه ش ه و سپ  ب ه م  ت   

اممال  .آبیاری بر اساس تیمارهای آزمایش اممال گردی  خشك ش ن .

و  متریسانت 7/120به قطر )زمان آبیاری با استفاده از تشتك تبخیری 

که از قبل در مزرمه مستقر ش ه بود انجام گرفت. ( رمتیسانت 25ممق 

آبیاری صبح یاداشت ش .  5/7میزان تبخیر از تشتك روزانه در سامت 

آبی اری  صورت یرسان انجام ش . ها تا مرحکه ساقه رفتن بهککیه کرت

های دارای س طوح مختک   ت نش خش ری ب ا اس تفاده از آم ار        کرت

 محاسبه تبخیر از تشت کالسبرداشت ش ه از تشتك تبخیر و ج ول 

A  و گک هی گیاه ب ر  ش کم آبی در دو مرحکه ساقه رفتن تن .انجام ش

. ب رای  میکی متر تبخی ر از تش تك تبخی ر ص ورت گرف ت      80اساس 

جکوگیری از خسارت گنجشك در مرحکه تشریل و پر ش ن دانه، تمام 

ها توسط توری پوشان ه ش ن . پ  از رس ی گی فیزیولوژی ك در   طبق

 های مربوطه، ممل برداشت انجام پذیرفت.رتک

 

 گیری صفات مورد اندازه

در زمان برداشت دو بوته از ابت ا و انتهای ردی  هر کرت حذف و 

ها بع  از برداشت ب ه م  ت   بوته از هر کرت برداشت ش ن . نمونه پنج

ص ورت کام ل خش ك    قابل آفتاب قرار داده ش ن  تا بهیك هفته در م

 شون .

بوته از هر  دو : در مرحکه ساقه رفتند مطلق بوتهسرعت رش

 48گراد به م  ت  درجه سانتی 75بوته در دمای  دوکرت ج ا ش . این 

روز بع   نی ز    10سامت در آون خشك و سپ  وزن ش ن . ای ن ک ار   

زیر سرمت رش  بوته محاسبه  (1مع له )تررار ش . سپ  با استفاده از 

 گردی .

 (1معادله ) 

 س               رمت رش                 مطک               ق 

بوته   

درص  گک  هی طب ق    50: در مرحکه سرعت رشد مطلق طبق

-درجه س انتی  75طبق در دمای  دوبوته از هر کرت ج ا ش . این  دو

 10سامت در آون خشك و سپ  وزن ش . این ک ار   48م ت گراد به

سپ  با استفاده از فرمول زیر سرمت رش  طبق  روز بع  نیز تررار ش .

 (.Paseban Eslam, 2015محاسبه گردی  ) (2له )معاد

 (2معادله )

 
با استفاده از متر در موقع برداشت در دو جهت مم ود   قطر طبق:

گی ری و  بوته از هر کرت( ان ازه پنج)برای  متریسانتبر هم، بر حسب 

 ها محاسبه ش .میانرین آن

ر بوته از ه پنج: تع اد دانه در هر طبق ) برای تعداد دانه در طبق

 دستی شمارش گردی . صورتبهکرت( 

م  د دان ه    400تص ادفی   ص ورت به: از هر طبق وزن هزار دانه

انتخاب ش ه و توزین گردی  ه س پ  وزن ه زار دان ه ب ا اس تفاده از       

 دست آم .هها بمیانرین کل طبق

تعی ین   (3معادل ه ) : از طری ق  پوک در هر طبق یهادانه درصد

 (.Seyahjani et al., 2010گردی  )
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 (3مع له )

 
گ رم دان ه از ه ر     20مق  ار   :نسبت وزن مغز به وزن کل دانه

ی و توزین مغز، نسبت وزن مغز دانه ب ه  ریگپوستنمونه ج ا و پ  از 

 کل دانه تعیین گردی .

ه ا  با تعیین ممکررد در تك بوته ک رت : عملکرد دانه در بوته

 بوته از هر کرت( و ممکررد کل کرت تعیین گردی . پنج)

 

 آنالیز آماری

ه ا  ها، تجزیه واریان  دادهبع  از اطمینان از توزیع نرمال باقیمان ه

های کامل تصادفی و مقایس ه  در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بکوک

-MSTATآزمون دانرن توسط نرم افزار  میانرین صفات با استفاده از

C      ار اف ز رمانجام گرفت. همبستری ساده ص فات م ورد بررس ی در ن

SPSS  ل و نموداره ای  محاسبه گردی . ب رای رس م ج  او    16نسخه

 استفاده ش . EXCEL 2013افزار مربوطه نیز از نرم

 

 نتایج و بحث

 سرعت رشد مطلق بوته

ی آب  ک م ها نشان داد که پرایمین گ و ت نش   تجزیه واریان  داده

درص     ی ك روی صفت سرمت رش  مطکق بوت ه در س طح احتم ال    

(. مقایسه میانرین سطوح مختک   پرایمین گ   1 )ج ولدار بودن  معنی

نشان داد که بیش ترین س رمت رش   مطک ق بوت ه ب ه تیم ار آب ب ا         

مص رف نیتروکس ین    نیتروکسین و کمترین آن مربوط به ش اه  ب ود.  

دلیل به تیمارهااین  .داد افزایششاه   با مقایسهرا در  گیاه خشكوزن 

بیش تری را نس بت ب ه س ایر     ان  وزن خشك فراهمی نیتروژن توانسته

که در نتیجه افزایش وزن خشك سرمت رش  بوته  تیمارها ایجاد کنن 

های آب با نیتروکس ین و آب ب ا اکس ین    نیز افزایش یافته است. تیمار

-داری با شاه  داشتن  ولی تیمار آب مقطر اختالف معنیاختالف معنی

ای بیولوژی ك  ه  اس تفاده از ک ود   (.2داری با شاه  نشان ن اد )ج ول 

ش ود و ای ن   ه ای رش   گی اه در خ اک م ی     بامث آزاد ش ن هورمون

مس تقیم بام ث بهب ود رش   و نم و      طورمس تقیم ی ا غی ر   ه موضوع ب  

محقق ان  .  (Sajadi Nik et al., 2011)گ ردد محصوالت زرامی م ی 

کردن  کود بیولوژیك نیتروکس ین ب ر ارتف اع، ط ول     دیرر نیز گزارش 

 (Triticum aestivum L) رش   در گن  م   هایسنبکه و سایر شاخص

محقق ان  (Sharifi & Hagh Nia, 2006).  داری داردمعن ی  ریت أث 

داری وزن ط ور معن ی  ن  که اممال پرایمین گ روی ب ذر ب ه   نشان داد

 Moradi et). ده  خشك کل گیاه را در مقایسه با شاه  افزایش می

al., 2009)        طوح مقایسه می انرین س رمت رش   مطک ق بوت ه در س

ی مشخص نمود که بیشترین کاهش سرمت رش    آبکممختک  تنش 

مطکق بوته مربوط به تنش در مرحکه ساقه رفتن بود و اختالف معن ی 

-اما تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معن ی  ،شاه  داشت داری با

تنش ش ی  منجر به بس ته ش  ن    (.2داری با شاه  نشان ن اد )ج ول 

 میرمس تق یط ور غ و ب ه  ش  ه  کربن  یاکسیها و کاهش جذب دروزنه

از وزن ت ك بوت ه    ،تی  نها ده   و در تولی  ماده خشك را کاهش می

رطوبت، میزان ماده خشك تولی  ش ه درص  با افزایش  .شودکاسته می

ای محقق ان گ زارش   . در مطالع ه کن   در واح  سطح افزایش پی ا می

ش اه  و   دران را وزن خشك ساقه و برگ آفتابررد نیشتریبکردن  که 

 ,Halaji)آم     دستآب به کمبود اممال تنش ماریآن را در ت نیکمتر

2004). 

 

 سرعت رشد مطلق طبق

ی آبکمها نشان داد که پرایمینگ بذر و تنش تجزیه واریان  داده

روی صفت سرمت رش  مطکق طب ق در س طح احتم ال ی ك درص        

مختک   پرایمین گ   (. مقایسه میانرین سطوح 1دار بودن  )ج ول معنی

مشخص نمود که تیمارهای آب با نیتروکسین و آب با اکسین اختالف 

داری ب ا  داری با شاه  داشتن ، ولی تیمار آب مقطر اختالف معنیمعنی

شاه  نشان ن اد. بیشترین سرمت رش  مطکق طبق مرب وط ب ه تیم ار    

ن ای در (.2آب با نیتروکسین و کمترین آن مربوط به شاه  بود )ج ول 

مکت تحریك رش  و استفاده بهین ه از من ابع، م اده خش ك     تیمارها به

تر گیاهان ب ه  مکت استقرار سریعبهو  سطح تولی  ش  بیشتری در واح 

زنی زودتر، فتوس نتز اف زایش یاف ت و در نتیج ه تولی   و      دنبال جوانه

که این نیز تجمع ماده خشك در واح  سطح از سایر تیمارها بیشتر بود 

گ زارش کردن     محقق ین  . فزایش سرمت رش   طب ق گردی     بامث ا

در گیاه ان    (Oryza sativa L) محصول س ویا و ب رنج   سرمت رش 

نشان دادن  که  نیز و ش ه نسبت به گیاهان شاه  بیشتر بود ینگپرایم

دار س رمت  های مختک  پرایمینگ س بب اف زایش معن ی   اممال روش

 (Farooq et al., 2006). محصول در برنج گردی  رش 
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ن معتق ن  افزایش سرمت رش  مم تاً در نتیجه جوانهامحقق یررد

تیماره ای پرایمین گ    ه ا در ت ر بوت ه  و استقرار یرنواخت ترعیزنی سر

 ,.Ghassemi-Golezani et al) و همر اران  نازیگلقاسمی  .است

مقایسه میانرین س رمت   ان .نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده (2008

ی مشخص نمود ک ه بیش ترین   آبکم  مطکق طبق در سطوح تنش رش

 کاهش سرمت رش  مطکق طبق مربوط به تنش در مرحکه ساقه رفتن

فتوس نتز در   زانی  ک اهش م  داری داشت.بود و با شاه  اختالف معنی

  ی  ک اهش تول  جهیو در نت برگ یریپ كیو تحر یتنش خشر طیشرا

که  توان  باش یرش  ممم ه کاهش سرمت  دلیل كی یمواد فتوسنتز

 در ای ن آزم ایش   .آم ه از تحقیق حاضر مطابقت دارد دستبهبا نتایج 

داری با ش اه  نش ان ن  اد    تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنی

فت   بام ث   اتنش در هر مرحکه از رش  گی اه ک ه اتف اق بی   (. 2)ج ول 

ک ه س طوح مختک       ش هگزارش  گردد،کاهش وزن خشك طبق می

گ ذارد و از  داری میمعنی ریتأثآبی بر روی وزن خشك طبق کمتنش 

شود که این کاهش بام ث اف ت س رمت    وزن خشك طبق کاسته می

 ,Halaji)آم ه مطابق ت دارد   به دستشود که با نتایج رش  طبق می

2004). 

 

 قطر طبق

ی بر صفت قطر طبق در سطح احتمال آبکمپرایمینگ بذر و تنش 

(. مقایسه می انرین قط ر طب ق در    1 ودن  )ج ولدار بدرص  معنی یك

سطوح مختک  پرایمینگ نشان داد که بیشترین قطر طبق مرب وط ب ه   

تیمار آب با نیتروکسین و کمترین آن مربوط به تیمار آب مقط ر ب ود.   

اس تقرار   جان اران موجود در کودهای زیستی که در مح یط ریش ه   ریز

 نی  ا جمک ه قط ر طب ق دارن      مببت ی ب ر رش   گی اه از      ریان  تأثهافتی

ی سکول ریتوانن  رش  و تربیم نیاز جمکه اکس یبا سنتز مواد موجودات

در تحقی ق   دهن . شیافزا زیتبع آن، قطر طبق را نداده و به شیافزا را

داری ب ا ش اه  ن اش ت ول ی     حاضر تیم ار آب مقط ر اخ تالف معن ی    

داری ب ا  تیمارهای آب با نیتروکسین و آب ب ا اکس ین اخ تالف معن ی    

انج ام ش  ه در    ه ای مبن ای بررس ی  بر  (.2شاه  نشان دادن  )ج ول 

طب ق ش  ه    قط ر  شیبامث اف زا  یستیز یآفتابرردان، مصرف کودها

طبق در هر سه مرحکه تنش ک م قطر  (.Akbari et al., 2009)است 

داری با هم داشتن  و بیش ترین ک اهش مرب وط ب ه     آبی اختالف معنی

مح  ود،   آبی اری  شرایطدر  (.2تن بود )ج ول تنش در مرحکه ساقه رف

دسترس خاک موجب اختالل در فتوس نتز و م  م    کمبود رطوبت قابل

 به همراه بیشتر ش ن رقابت برای تخصیص مواد فتوسنتزی رش  کافی

تولی  ی   کاهش وزن و می زان حج م   ،های گیاه و در نهایتبین ان ام

(. نت ایج  Daneshian et al., 2005د )ش و م ی  ان  ام زایش ی )طب ق(   

منف ی   ریت أث ده  که ح اقل خشری بر ان ازه مخزن آزمایش نشان می

توان  ه م  خوبی واضح است که تنش خشری می، بهگذارد. بنابراینمی

اث ر   بر منبع و هم بر مخزن سبب کاهش ممکررد نهایی شود. ریتأثبا 

گ زارش   زین نامحققسایر کاهش قطر طبق توسط  یرو یخشر تنش

 .(Andria et al., 1995; Soleymani et al., 2016) ش ه است

 

 تعداد دانه در طبق

 نی ی تع مه م در  اریاز ص فات بس    ر ر ید یر  یتع اد دانه در طبق 

 اهیقابل دسترس گ آب زانیممکررد دانه آفتابرردان است که متأثر از م

 1. براس اس ج  ول   اب   ییک اهش م    یآب  ک م  طیاست و تحت ش را 

ی برای صفت تع  اد دان ه در طب ق در س طح     آبکمپرایمینگ و تنش 

دار ش ن . با توجه به مقایس ه می انرین تع  اد    احتمال یك درص  معنی

دانه در طبق در سطوح پرایمینگ تیمارهای آب با نیتروکسین و آب با 

تیمار آب مقط ر اخ تالف    داری با شاه  داشتن  واکسین اختالف معنی

رین تع اد دانه در طبق مرب وط  داری با شاه  نشان ن اد که بیشتمعنی

مبب ت   ریرس  ت أث نظر می به (.1به تیمار آب با نیتروکسین بود )شرل 

 طب ق های زایشی سبب افزایش تع  اد دان ه در   ها بر ان اماین باکتری

ه ای  اس تفاده از ب اکتری  محققان گ زارش کردن   ک ه     .گردی ه است

 ,Sogut)) گرددمیمحرک رش  سبب افزایش تع اد دانه در نیام سویا 

گزارش دادن     نیز (Harris et al., 2007)هری  و همراران  .2006

گ ردد. در  که پرایمینگ بذر بامث افزایش تع اد دانه در ردی  ذرت می

 شیموج ب اف زا   ب ذر  نگیمیپراای محققان گزارش کردن  که مطالعه

 Ghassemi-Golezani et).گردد میتع اد دانه نخود در واح  سطح 

al., 2008)       در تحقیق حاضر نتایج مقایس ه می انرین س طوح ت نش

ی روی صفت تع اد دانه در طبق نشان داد، تنش در مرحکه ساقه آبکم

داری با هم ن اش ته  رفتن و تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنی

داری داشتن  که بیشترین کاهش در تع  اد  ولی با شاه  اختالف معنی

 (.2رفتن بود )شرل تنش در مرحکه ساقه  دانه در طبق مربوط به
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Table 2- Mean comparisons of effects of priming and drought stress in sunflower characteristics 

Treatments 

 تیمارها

سرعت رشد مطلق 

  روز( )گرم بر بوته

Plant growth rate 

)1-g.day ( 

سرعت رشد مطلق 

  )گرم بر روز(طبق 

 Head growth rate 

)1-g.day ( 

قطر طبق 

 متر()سانتی

Head 

diameter (cm) 

نسبت وزن مغز به 

 وزن کل دانه

Kernel to seed 
ratio 

های پوک درصد دانه

 در طبق
Percentage of 

unfilled seeds 

 پرایمینگ

Priming 
     

 آب و اکسین
Water and auxin 

*a10.89 a6.66 a24.24 a0.50 b14.99 

 آب و نیتروکسین
Water and nitr auxin 

a12.06 a6.79 a24.71 a0.51 b14.80 

 آب مقطر
Hydro priming 

b9.47 b5.79 b22.13 b0.45 
a19.53 

 
 شاه  )ب ون خیسان ن(

Control 
b8.83 b5.72 b22.24 b0.46 a9.761 

 

  یآبکمتنش 

Water stress 

     

 تنش در مرحکه پر ش ن دانه
Water deficit stress at 

seed filling stage 

a11.23 
 

a7.15 b24.99 c0.38 a22.57 

 تنش در مرحکه ساقه رفتن

Water deficit stress on 

during stem stage 

b7.70 b4.56 c19.14 b510. b15.33 

 شاه  )ب ون تنش(
Control 

a12.02 a7.01 a25.88 a0.55 c13.89 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنی ،باشن در هر ستون دارای حروف مشابه میبرای هر جزء هایی که میانرین *

* Means within a column for each component followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test 

(p≤0.05).  
 

-یشروع م   یها در آفتابرردان قبل از مرحکه گک هه گلیطرح اول

 یه ا اس ت ک ه گ ل    یزم ان  یشروع گک ه  یتعر براساس رایز ،شود

 نی  و واض ح اس ت ک ه در ا    کنن   یطبق شروع به باز ش ن م یشعام

ل ذا   .انج ام ش  ه اس ت    نیآذاز رش  و نمو گل یاهنرام بخش مم ه

دهی که در ای ن تحقی ق مرحک ه    اممال تنش خشری قبل از دوره گل

باش ، سبب کاهش تع  اد گ ل و نهایت اً تع  اد دان ه در      می ساقه رفتن

واسطه تنش خشری، تولی  فتوسنتز بهگردد. در اثر کاهش می نیآذگل

هش یافته و در نتیجه تع اد دانه کمتری در طبق های بنیادی کاسکول

آب بام ث ک اهش    کمب ود  رویش ی مرحکه  درهمچنین شود، تولی  می

ش ه و همین مامل در افت تع اد  مواد فتوسنتزی انتقالدر  منبعق رت 

-طبق و در نتیجه تع اد دانه در طبق مؤثر م ی  های بارور سطحگکچه

محققان نیز نش ان داد ک ه    ایرسنتایج  .(Baydar et al., 2010) باش

 یدوره زم ان  یح اد ط    یطیمح طیشرا ریتع اد دانه در طبق تحت تأث

-یم   ریی  آن تغ از بع    یو ت  ا م   ت یافش  انش  روع گ  رده از قب  ل

   (Vilalobos et al., 1996). ینما

 

 وزن هزار دانه

مه م ممکر رد    یاز اج زا  یریمنوان آفتابرردان به یهاوزن دانه

. در ای ن  ه ا وابس ته اس ت   ن به مرحکه پر ش ن دانهکمیت آ که است

ه ر دو ف اکتور پرایمین گ و ت نش      ریتأثآزمایش وزن هزار دانه تحت 

-آبی قرار گرفت و این دو فاکتور در سطح احتمال یك درص  معنیکم

(. طب ق  1دار نش  )ج ول دار ش ن ، اما اثر متقابل این دو فاکتور معنی

با نیتروکسین و آب با اکسین اخ تالف   مقایسه میانرین پرایمینگ آب

داری نشان دادن  .  داری با هم ن اشته ولی با شاه  اختالف معنیمعنی

بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار آب با نیتروکس ین و کمت رین   

کمبود نیتروژن بامث (. 3وزن هزار دانه مربوط به آب مقطر بود )شرل 

 گردد.ها میخصوص دانههای هوایی بهمتوق  ش ن رش  ان ام
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 آفتابگردان تعداد دانه در طبقهای مختلف پرایمینگ بر ثیر روشأت مقایسه میانگین -1ل شک

Fig. 1- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on number of seed per head of sunflowers 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنیحروف مشابه  دارای هاینرینمیا *

* Means followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).  
 

b
b

a

0

200

400

600

800

1000

1200

  During Grain Filling  During Stem Stage Control   (Without

Stress)

N
u

m
b

er
 o

f 
se

ed
 p

er
 h

ea
d

Water Stress

 
 آفتابگردان تنش کم آبی بر تعداد دانه در طبق تاثیرمقایسه میانگین  -2ل شک

Fig. 2- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on number of seed per head of sunflowers 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنی دارای حروف مشابه هایمیانرین *

* Means followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).  
 

افزایش یافت  هزار دانهدر این آزمایش با مصرف نیتروکسین وزن 

دلیل کارآیی ج ذب و مص رف اوره بیش تر گیاه ان     توان  بهاین امر می

ن حاصل از بذرهای پرایم حاصل از بذرهای پرایم ش ه نسبت به گیاها

 وزن هزاردان ه  شیداری در افزامعنی ریزیستی تأث یکودها نش ه باش .

 Pirasteh Anousheh et al., 2010; Rezvani) داشتن  آفتابرردان

Moghaddam et al., 2015). شیاف زا  زی  نای محقق ین  در مطالعه 

 Farooq) ا گزارش نمودن ربذور  نگیمیدر اثر پرا گن موزن هزار دانه 

et al., 2006) شیافزا نیتروکسین با بذر حیتکقمحققین . طبق گزارش 
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 ج اد یا (.Sesamum indicum L) کنج    هزاردان ه  در وزن داریمعن  

مقایسه میانرین وزن ه زار    (Sajadi Nik et al., 2011).استکرده 

دهن ه این بود ک ه ت نش در مرحک ه    آبی نشاندر سطوح تنش کم هدان

ک ه ت نش در   ، در ح الی داری ن اشتبا شاه  اختالف معنیساقه روی 

داری با ش اه  نش ان داد. بیش ترین    مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنی

مربوط به تنش در مرحکه پر ش ن دان ه ب ود    هکاهش در وزن هزار دان

های موجود در یك طبق، بر سر (. در شرایط تنش رقابت دانه4)شرل 

گ ردد.  بامث کاهش وزن هزار دانه میمصرف مواد فتوسنتزی مح ود 

)ت  نش  می  د طیدان ه در ش را   ه زار  ک اهش وزن  لی  از دال همچن ین 

توان یانجام ش ه است، م یکیترم ارییکه آب ی( نسبت به حالتخشری

 کن   یم   نیرا ت أم  یانتقال مواد از آون  آبرش که مواد اصک کاهش به

د فتوسنتزی را و مصرف موا فتوسنتز ،یآبتنش کم نیهمچن .اشاره کرد

 ط ور به یخشر جه،یدر نت ده یهای در حال توسعه کاهش مدر برگ

س مت  ه ا را ب ه  مواد فتوسنتزی صادر ش ه از برگ زانیم م،یمستقریغ

بن  ی  دان ه  در مرحک ه  اریی  آب (.Brown, 1971) ده یدانه کاهش م

 شیاف زا  جهینتها و درش ن دانهو پر ییهای غذاان وخته شیبامث افزا

 .(Mazaheri Laghab et al., 2001) گرددیم وزن دانه آفتابرردان

 

 عملکرد دانه در واحد سطح 

دهن ه این ب ود ک ه   ها نشاندر تحقیق حاضر تجزیه واریان  داده

دار  ی برای ممکررد دانه در واح   س طح معن ی   آبکمپرایمینگ و تنش 

پرایمین گ  (. در نتیجه مقایسه میانرین سطوح مختک  1بودن  )ج ول 

مشخص ش  ک ه بیش ترین ممکر رد ب ه تیم ار آب ب ا نیتروکس ین و        

-افزایش ممکر رد ب ه   .(5کمترین ممکررد مربوط به شاه  بود )شرل 

 س ریع  رش    بهت ر،  زن ی جوان ه  دلیلتوان  به وسیکه پرایمینگ بذر، می

 و غذایی مواد از مطکوب استفاده نهایت، در و مناسب استقرار گیاهچه،

باش . در این آزمایش تیماره ای آب ب ا نیتروکس ین و     یمحیط موامل

داری با هم ن اشته ولی با ش اه  اخ تالف   آب با اکسین اختالف معنی

داری ب ا ش اه    داری نشان دادن . تیمار آب مقطر اختالف معن ی معنی

 نیتروکس ین  ه ای مفی   موج ود در   ب اکتری  (.6نش ان ن  اد )ش رل    

ه ای رش   ب ه    ن   ب ا ترش ح هورم ون    ( قادرآزوسپیریکیومو  ازتوباکتر)

 دیرر محقق ان گ زارش کردن      نیافزایش ممکررد کمك کنن . همچن

 یگک  ه  اه،ی  بامث بهتر ش ن استقرار، رش  گ بذور ذرت نگیمیکه پرا

 (Harris et al., 2002).  ش  شتریممکررد ب زودتر و

 

 
 آفتابگردان وزن هزار دانهای مختلف پرایمینگ بر هثیر روشأتمقایسه میانگین  -3شکل 

Fig. 3- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on 1000-seed weight of sunflowers 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنی دارای حروف مشابه هایمیانرین *

* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05). 
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 آفتابگردانوزن هزار دانه آبی بر تنش کمتأثیر مقایسه میانگین  -4شکل 

Fig. 4- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on 1000-seed weight of sunflowers 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنی دارای حروف مشابه هایمیانرین *

* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).  

 

-جوان ه  های رش  گیاهی نه تنهاپیش تیمار کردن بذر با هورمون

تح ت ش رایط    ش ن بکره رش  و ممکررد نهایی گیاه را نیز زنی و سبز

 یب ر پارامتره ا   یس ت یکود ز ریتأث .ده مادی و تنش آبی افزایش می

و مشخص ش  ک ه   یآفتابرردان بررس ممکرردی رش ، ممکررد و اجزا

م م مصرف کود )با شاه   سهیرا در مقا یفیکی هاها صفتربرد آنکا

ممکر رد   (.Shehata & El-Khawas, 2003)  یبهبود بخش   (زیستی

بذر با ک ود   حیو تکق قرار گرفت نیتروکسین تیمار ریدانه کنج  تحت تأث

دنب ال  ممکر رد دان ه را ب ه    درص  ی  5/8 شیاف زا  نیتروکسین یستیز

دانه در گیاهانی که بذر  . ممکررد(Sajadi Nik et al., 2011) داشت

نش  ه در تم ام    ین گ میپرا اهانیش ه بود نسبت به گ ینگمیپرا هاآن

 ب ود  ش تر یب یداریص ورت معن   ب ه  ت روژن ین یسطوح مص رف ک ود  

(Harris et al., 2007). نی  ت وان در ا یکه م   یرریمهم د لیاز دال 

اس ت. در واق ع در    ن ه یزم نای   در ه ا نمود نقش هورم ون  انیب نهیزم

 اب   ییم   شیافزا اسی  آبسیزیكهورمون  زانیتحت تنش م یمارهایت

ک ه   س یتوکینین و  اکس ین  تی  نوبه خود از فعالبه زیهورمون ن نیکه ا

 کن   یم   یرجک وگی  دارن    مه ه بر را هاطول سکول شیو افزا میتقس

(Andria et al., 1995.)  مقایس  ه می انرین ممکر  رد در   ،از طرف ی

ی نشان داد که بیشترین کاهش ممکررد مربوط ب ه  آبکمسطوح تنش 

تنش در مرحکه پر ش ن دانه بود. تنش در مرحکه ساقه رفتن اخ تالف  

توان  سبب بس ته  کمبود آب می (.6داری با شاه  ن اشت )شرل معنی

گی اه نی ز   کربنیك ورودی به  ش ه، در نتیجه میزان گاز هاش ن روزنه

به دنبال آن میزان فتوسنتز کم ش ه و ای ن مس ئکه    یاب  کهکاهش می

کاهش ممکررد ک ل بوت ه در    ،ممکررد و در نهایت سبب کاهش اجزاء

مکت مم ه افت ممکر رد دان ه    نیاز محقق یبرخ گردد.واح  سطح می

 یو انتقال مج د مواد ط   یرا کاهش فتوسنتز جار یخشر تنش در اثر

وقتی که گی اه در مع رض ت نش خش ری      .دانن یدانه مدوره پر ش ن 

برای این که از اثرهای تنش فرار کن  اق  ام ب ه کوت اه     گیرد،قرار می

ط ول   تر ش ندلیل کوتاهبه ،بنابراین .کن چرخه زن گی خود می کردن

برفتوس نتز ج اری در    یآب  دوره پر ش ن دانه و تأثیر منفی ت نش ک م  

که  شودوزن هزاردانه کم می دانه کاهش ومواد منتقل ش ه به  ،نهایت

 & Jafarzadeh Knarsry).  ش ود این نیز بامث کاهش ممکررد می

Postini, 1998) فررس و همراران Fereres et al., 1986))   نش ان

های پیتمام ژنوت در ممکررد دانه کاهش بامث یخشر دادن  که تنش

د دان ه و وزن  تع  ا  آن ک اهش  مک ت  آفتابرردان ش  که سهیمورد مقا

 ها بوده است. دانه
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 آفتابگردانعملکرد دانه های مختلف پرایمینگ بر ثیر روشأتمقایسه میانگین  -5 شکل

Fig. 5- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on seed yield of sunflower 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس ای حروف مشابه اختالف معنیهای دارمیانرین *

* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).  
  

 
 آفتابگردانعملکرد دانه ثیر تنش کم آبی بر أت مقایسه میانگین  -6ل شک

Fig. 6- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on seed yield of sunflower 

 درص  ن ارن . پنجآزمون دانرن در سطح احتمال داری بر اساس اختالف معنی دارای حروف مشابه هایمیانرین *

* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤0.05).  
 

 نسبت وزن مغز به وزن کل دانه

ی برای صفت آبکمهر دو فاکتور پرایمینگ و تنش  1ل طبق ج و

 دار ش .درص  معنی یكنسبت وزن مغز به کل دانه در سطح احتمال 

ب  ا  س  طوح پرایمین  گ نش  ان داد ک  ه تیم  ار آب  مقایس  ه می  انرین

نیتروکسین بامث بیشترین افزایش در نسبت وزن مغز به کل دانه ش . 

کمترین مق ار نسبت وزن مغز به ک ل دان ه نی ز ب ه تیم ار آب مقط ر       

های آب با نیتروکسین و آب با اکس ین ب ا ه م    اختصاص داشت. تیمار

داری نش ان  تالف معن ی با ش اه  اخ    ،داری ن اشته ولیاختالف معنی

 (.2داری با شاه  ن اش ت )ج  ول   دادن . تیمار آب مقطر اخالف معنی

و  ازی  م ورد ن  میسولفات پتاس گزارش کردن  که مصرف کامل محققین

 یس ت یصورت توأم با دو نوع ک ود ز بذر به حیتکق مصرف اوره همراه با

 شیر اف زا ب   را مبب ت  ریت أث  نیشتریب ن،یتروکسیو ن ازتوباکتر تروژنهین
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نت ایج مقایس ه می انرین     .اس ت  های آفتابرردان داشتهدرص  مغز دانه

ی ب ا  آب  ک م ی مشخص نمود که هر سه سطح تنش آبکمسطوح تنش 

دار داشتن  و بیشترین کاهش در نسبت وزن مغز ب ه  هم اختالف معنی

س ایر   (.2کل دانه مربوط به تنش در مرحکه پر ش ن دانه بود )ج  ول  

وزن پوس ت   شیبام ث اف زا   یخش ر  گرفتن  که تنش جهینت محققین

-ب ه که با نتیجه   یگردآفتابرردان ها و کاهش درص  مغز به دانه دانه

وق وع  ای (. در مطالع ه (Khalilvand, 2006آم ه مطابقت دارد  دست

-درص  پوست دانه شیتر ش ن دانه و افزابامث کوچك یطوبتر تنش

 & Jafarzadeh Knarsry)  ی  ه ا گرد کاهش درص  مغ ز دان ه  و  ها

Postini, 1998).  

 

 های پوک در طبقدرصد دانه

در ک اهش ممکر رد دان ه     م ؤثر ها یری از فاکتوره ای  پوکی دانه

توان   بام ث ک اهش ش  ی      آفتابرردان است که در صورت بروز م ی 

آب ی ب رای   پرایمینگ و تنش ک م  ممکررد دانه شود. در تحقیق حاضر

درص     ی ك طب ق در س طح احتم ال    های پوک در صفت درص  دانه

(. مقایسه میانرین سطوح پرایمین گ نش ان داد   1ل دار ش  )ج ومعنی

که کمترین درص  دانه پوک در تیم ار آب ب ا نیتروکس ین و بیش ترین     

درص  دانه پ وک در تیم ار آب مقط ر حاص ل ش  . تیم ار آب مقط ر        

ه ای آب ب ا   ول ی ب ین تیم ار    ،داری ب ا ش اه  ن اش ت   اختالف معنی

ی مش اه ه ش     داریمعن  یتروکسین و آب با اکسین با شاه  اختالف ن

زرام ت   درنیت روژن   کنن  ه حل هایسمیارگانررویکاربرد م (.2)ج ول 

را کوت اه نم وده و    نیت روژن  انتشار و ج ذب  ریمس توان یآفتابرردان م

از  نیگردد و همچن اهیگ برای نیتروژن منصر یموجب سهولت دسترس

 پر در طب ق م ؤثر باش      تع اد دانه برمناصر،  ریسا هیبهبود تغذ قیطر

(Moradi et al., 2009.)  میتقس شیدر افزا نیتروژنبا توجه به نقش 

ی، ب ا  التیسمآفتوسنتز و انتقال مواد  ن یآفر در شیو افزا یو رش  سکول

از  ح  ودی مخزن ت ا   تیمح ودبه کار بردن کود زیستی نیتروکسین 

ها بامث پر ش ن دان ه  سمت دانه بهفتوسنتزی اد رفته و انتقال مو نیب

 های پوک ک اهش درص  دانهآن  دنبالابعاد دانه گشته و به  شیو افزا

 Choobforoush Khoei et al., 2012; Sajadi Nik et) اب   ییم  

al., 2011) داری ی اخ تالف معن ی  آب  ک م س طح ت نش    سه. بین هر

ش ترین اف زایش را در   مشاه ه ش  که تنش در مرحکه پر ش ن دانه بی

نی ز  سایر محققان  (.2های پوک در طبق بامث ش  )ج ول درص  دانه

 دلی ل آفتابرردان افزایش تع اد دانه پ وک را ب ه   رویدر مطالعات خود 

که با نتایج تحقی ق حاض ر مطابق ت دارد     نمودن آبی گزارش کمتنش 

(Brown, 1997; Najafi, 2010) . 

 

 آبی و پرایمینگتحت شرایط تنش کم ده بین صفات مورد بررسی در آفتابگردان آجیلیضرایب همبستگی سا -3 جدول
Table 3- Correlation coefficients between measured traits of sunflower nuts under water deficit stress and priming 

conditions 

8 7 6 5 4 3 2 1 
   صفت 

Trait 

       1 
1-بوتهممکررد دانه در   

1- Seed yield per plant 

      1 0.279 
2-سرمت رش  مطکق بوته  

2-Absolute growth rate of plant 

     1 0.817** 0.01 
3-سرمت رش  مطکق طبق  

3- Absolute growth rate of head 

    1 0.835** 0.839** 0.19 
4-قطر طبق  

4- Head diameter 

   1 0.711** 0.404* 0.633** 0.492** 
5-تع اد دانه در طبق  

5- No. of seeds per head 

  1 0.449** 0.15 0.005 0.144 0.667** 
6-وزن هزار دانه  

6- 1000 seeds weight 

 1 0.741** 0.323 0.0490 -0.186 0.0290 0.682** 
7-نسبت وزن مغز به وزن کل دانه  

7- Kernel to seed ratio 

1 -0.924** -0.746** *-0.392 -0.114 0.086 -0.08 -0.705** 
8-ی پوک در طبقهادانهدرص    

8- Percentage of unfilled seeds 

درص  یكو  پنجدر سطح احتمال  داریمعنترتیب و ** به *  

* and ** Significant at P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 
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 ن بروز مح ودیت آب در مرحکه پر ش ن دانه موج ب م  م رس ی   

 محقق ین  .ش ود ها م ی ها و بامث پوکی دانهمواد پرورده کافی به دانه

درص  دانه پ وک در   5/21 بامث تولی تنش خشری  کهن  گزارش کرد

 ,Ghaffaripor).باش    م ی درص     9/9کام ل   ک ه در آبی اری  حالی 

دان ه   یکه درص   پ وک    ن یرس جهینت نیبه امحققان دیرری  (2004

ک ه کمب ود آب    رای  ز ،باش   یم   یخشر به نسبت صفت نیترحساس

 .(Razi & Assad, 1998)د گردمیها دانه  یش  یمنجر به پوک

 

 همبستگی صفات مرتبط با عملکرد

نشان داد که ممکر رد   یریگصفات مورد ان ازه یهمبستر بیضرا

وزن ه زار   ،با تع اد دان ه در طب ق   یداریمببت و معن یدانه همبستر

ب ا   یداریو معن   یمنف یهمبستر اما کل دانهنسبت وزن مغز به  ،دانه

 .(3داشت )ج ول پوک در طبق  یهادرص  دانه

تع اد دانه در طب ق از جمک ه ص فات م ؤثر ب ر ممکر رد دان ه در        

ص فت در   نی  دار ایمبب ت و معن    یهمبستر وجود آفتابرردان است و

-یم   تی  واقع نیهم دهن هنشاندرص  با ممکررد  یكسطح احتمال 

ص فات   نیب   یهمبستر بیآزمون نشان داد که مق ار ضر جینتا باش .

درص   مبب ت و    ی ك وزن هزار دانه و ممکررد دانه در سطح احتم ال  

نسبت وزن مغز به کل دانه ب ا ممکر رد    نیب یهمبستر دار است.یمعن

ک ه بیش ترین    دار ب ود یدرص  مببت و معن   یكدانه در سطح احتمال 

غز به کل دانه است. ب ین وزن  همبستری ممکررد دانه با نسبت وزن م

داری  وج ود  دانه در طبق همبستری مببت و معن ی هزار دانه با تع اد 

پوک در طبق و ممکررد دانه در  یهادرص  دانه نیب یهمبسترداشت. 

ب ا   یعن  ی .(3)ج  ول   دار ب ود یو معن   یدرص  منف یكسطح احتمال 

 س ت. ا افت ه یپ وک ممکر رد دان ه ک اهش      یه ا تع  اد دان ه   شیافزا

های پوک و وزن ه زار دان ه در گی اه    همبستری منفی بین درص  دانه

 مشاه ه گردی . 

 

 گیری  نتیجه

 ریطور چشمریری تح ت ت أث  های کشاورزی ممکررد بهدر سیستم

در پتانس یل ممکر رد    هکنن   باش . مام ل مح  ود  شرایط محیطی می

 باش  . البت ه بس ته ب ه مر انیزم     زن  ه م ی  های غیرتنش ،محصوالت

در آزم ایش حاض ر   باش  .  سازگاری گیاه و م یریت زرامی متفاوت می

داری در ی بام ث ک اهش معن ی   آبکمنتایج نشان داد که اممال تنش 

سرمت رش  مطکق بوته و طبق، تع اد دانه در طب ق، وزن ه زار دان ه،    

دار ممکررد دانه در بوته و نسبت وزن مغز به کل دانه و افزایش معن ی 

-پوک در طبق و اممال پرایمینگ بامث افزایش معنیهای درص  دانه

وزن ، تع  اد دان ه در طب ق    داری در صفات سرمت رش  بوته و طبق،

 کاهشنسبت وزن مغز به کل دانه و  ممکررد دانه در بوته و ،هزار دانه

ش . درحالی اث ر متقاب ل ت نش     طبق پوک در یهادار درص  دانهیمعن

دار نش   چ ون   م از ص فات معن ی  ی و پرایمینگ برای ه ی  ک  ا  آبکم

 ریتأثی ش ه است و بیشترین آبکمپرایمینگ بامث کاهش اثرات تنش 

مببت از نیتروکسین حاصل ش ه است. با کاهش میزان آب مص رفی و  

با  ،اما .ی، از ممکررد آفتابرردان کاسته ش آبکمبه دنبال آن بروز تنش 

ز بروز اثرات منف ی  صورت پیش تیمار استی بهی زیبه کارگیری کودها

ی روی صفات مورفولوژیری و ممکررد این گیاه کاسته ش . آبکمتنش 

توان نتیجه گرفت که به کارگیری کود زیستی نیتروکسین می ،بنابراین

ضمن ک اهش مص رف کوده ای ش یمیایی و ن اش تن مواق ب س وء        

محیطی روش مناسبی برای تولی   س الم و پای  ار محص والت     زیست

ی بامث بهبود آبکمد زیستی نیتروکسین در شرایط تنش باش  و کومی

  های رش  و ممکررد دانه آفتابرردان آجیکی ش .شاخص
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Introduction 

Water stress is one of the most important environmental stresses that affect the germination, growth and yield 
of plants. Seed priming is a technology that positively influences seedling establishment in many crops and may 
improve field performance under adverse environmental conditions. Seeds can be primed using different media 
such as tap water (hydro-priming), low water potential solutions (osmo-priming) such as polyethylene glycol or 
salt solutions, solid matrix (matri-priming), and plant growth regulators (hormonal priming). Nitroauxin and 
auxin are the rich source of macro-nutrients, micro-nutrients, vitamins, enzymes and hormones of plant growth 
promoters. Therefore, the use of these media in sustainable agriculture causes the rapid growth of oil seed plants. 
Limited information is available about the response of sunflower under water deficiency conditions in priming, 
so the aim of this research was to study the growth and yield of these species under these conditions. 

Materials and Methods 

An experiment was conducted in 2014 at the field research station of the Faculty of Agriculture of Azerbaijan 
Shahid Madani University, Iran. The experiment was laid out as a randomized complete block design arranged in 
a factorial with three replications. Priming factor included (water treatment and nitro auxin, water and auxin, 
hydro-priming and control (without priming)) and factor water stress include (stress during stem stage, stress 
during grain filling stage and control (normal)).The seed priming 48h before sowing were treated with the water 
and nitro auxin, water and auxin and hydro-priming for 16h, after priming, seeds are air-dried back near to the 
original weight. Seedlings planted by hand on 2 may 2014 by density of 38000 plants ha-1 (60×30 cm). Weeds 
were controlled by hand during crop growth and development as required. At maturity, five plants randomly 
were harvested from each plot and plant growth rate, head growth  rate, head diameter, No. of seed per head, 
1000 seed weight, seed yield per plant and kernel to grain ratio, husk to grain ratio and percentage of unfilled 
seeds were recorded. The data were analyzed by SPSS 16 software. The means were compared using the Duncan 
multiple range test at p ≤0.05. Excel software was used to draw figures. 

Results and Discussion 

Analyses of variance of the data showed that all traits were affected by water stress and seed priming main 
effects. Priming of seeds increased significantly the absolute growth rate, head diameter, grain number, 1000 
seeds weight, grain yield and kernel to grain ratio and husk to grain ratio was reducing the percentage of unfilled 
seeds per head. Water stress also reduces all traits except unfilled seeds per head, which enhances it. Water stress 
at the grain filling stage was causing the most reduction of grain yield per unit area. 

The increase in growth and yield of sunflower with seed priming treated nitro auxin and auxin could be due 
to the fact that by promoting germination and providing more uptakes of phosphorus and nitrogen. Reduction in 
the growth and yield under water stress could be the result of a preferential allocation of biomass production to 
the roots or a reduction in chlorophyll content and, consequently, photosynthesis efficiency. Seed yield 
decreased on account of water deficit stress. Decrease in seed weight and increase in unfilled seeds were the 
main reasons for decreasing in seed yield. Decrease in seed yield due to decrease in yield components, especially 
seed weight has been reported by other researchers previously. The increase in Percentage of unfilled Seeds 
under water stress could be due to the fact that water stress effect on available assimilates during seed filling 
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stage and decreases sink capacity and leads to unfilled seeds and low seed weight. 

Conclusion 

In conclusion, this study showed that application of seed priming play useful role in improving the growth, 
yield and performance components of sunflower, and also the seed priming with auxin and nitro auxin, were 
better than seed hydro-priming, this can be related to the chemical properties of these compounds. The results of 
this study indicate that pre-treatment of seeds are effective in increasing yield and yield components of 
sunflower seeds in order to avoid adverse effects of water stress. 
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