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چکیده

به منظور بررسي اثر محلولپاشي با مواد ضد تعرق و نیز قطع آبیاری در مراحل مختلف

رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید فرخ به عنوان کشت دوم در منطقه میانه آزمایشي
به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد .محلولپاشي با
مواد ضدتعرق پارافین ،آترازین ،فنیل مرکوریک همراه با قطع آبیاری در مرحله ظهور گلآذین ،گلدهي
و دانهبندی انجام شد .صفات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت  ،تعداد دانه در طبق،
وزن هزار دانه ،درصد روغن ،وزن خشک طبق و قطر طبق ،اندازهگیری و محاسبه شدند .نتایج تجزیه
واریانس صفات نشان داد که اثر متقابل قطع آبیاری و مواد ضد تعرق بر صفات وزن هزار دانه ،قطر

شناسه مقاله:
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ پژوهش1392 :
تاریخ دریافت93/01/28 :
تاریخ پذیرش93/09/19 :
واژههای کلیدی:

طبق و تعداد دانه در طبق در سطح احتمال  %1معنيدار و درصد روغن در سطح احتمال  %5معنيدار



Helianthus annus

شد .محلولپاشي ماده ضد تعرق فنیل مرکوریک استات نسبت به بقیه عملکرد دانه ،وزن خشک طبق



آترازین

بیشتری را به خود اختصاص داد .قطع آبیاری در مرحله ظهور گل آذین با محلولپاشي آترازین



پارافین

بیشترین افزایش را در درصد روغن دانه ،قطر طبق و تعداد دانه در طبق را نشان داد .با توجه به نتایج



تنش خشکی

حاصله استفاده از مواد ضد تعرق آترازین ،با کاهش میزان تعرق و ذخیره آب برای مدت طوالنيتر،



فنیل مرکوریک استات

مي تواند از روشهای مناسبي در مناطق خشک و نیمه خشک برای تولید بیشتر آفتابگردان باشد.
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صمدی و همکاران ،اثر متقابل محلولپاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر ...
آفتابگردان ) (Helianthus annus L.یکي از پنج نبات روغني مهم ایران

افزایش پتانسیل آب گیاه در نتیجه

بوده که به دلیل مقاوم بودن در برابر خشکي و سازگار بودن با شرایط آب و هوایي

استفاده از مواد ضدتعرق توسط

مختلف کشور  ،رشد و نمو در طیف وسیعي از خاكها ،باال بودن کیفیت روغن،

پژوهشگران بسیاری گزارش شده

مقدمه

کوتاه بودن دوره رشد و کشت آن به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و
جو ساالنه بالغ بر  120هزار هکتار از اراضي کشور را به کشت خود اختصاص

][12،8،7
است.

کاهش مصرف آب

توسط گیاه سبب ذخیره آب در
][12،7
ميگردد.

ميدهد [24].آفتابگردان یکي از چهار گیاه مهم زراعي تأمین کنندة روغن و پروتئین

خاك به مدت بیشتری

دارای دامنه سازگاری اقلیمي گسترده بوده و بهتر از سایر گیاهان زراعي یکساله

راندمان آبیاری در اغلب مناطق

قادر به تحمل کمآبي است [16،15].توانایي آفتابگردان در تحمل دورههای کوتاه تنش

خشک و نیمه خشک جهان از %50

کمبود آب با کاهش عملکرد در حد قابل قبول یک خصوصیت ارزشمند در مناطق

بیشتر نیست .بنابراین آن را ميتوان

خشک محسوب ميشود [30].نیاز آبي آفتابگردان از  600تا  1000میليمتر بسته به

با کاهش دادن تعداد دفعات آبیاری

اقلیم و طول دورة رشد متفاوت است [10].روغن استحصالي از آفتابگردان به دلیل

بهبود بخشید .بدین ترتیب که با کند

مقادیر باالی اسید چرب غیر اشباع از کیفیت باالیي برخوردار است و حدود %80

کردن سرعت تخلیه آب از خاك از

از راه واردات تأمین

][26
ميگردد.

طریق استفاده از یک ماده ضدتعرق
][31
کرد.

گیاهان معموالً به دلیل تغییرات دایم عوامل محیطي طي چرخه زندگي خود به

فاصله آبیاری را طوالنيتر

خصوص در مناطق دیم ،مجبور به تجربه نواسانات آب هستند و در طي مراحل

گزارشهایي در رابطه با استفاده از

رشد خود با کمبودهای متفاوت آب خاك با شدت ،فراواني و با زمانهای مختلف

مواد مومي ،پارافیني و آترازین و

ایران با متوسط نزوالت آسماني  240میليمتر در گروه

فنیل مرکوریک استات 1به عنوان

وقوع

][21،20،3
مواجهاند.

مناطق خشک جهان طبقهبندی ميگردد .بنابراین ،وقوع تنش خشکي در دوره رشد
گیاهان زراعي امری اجتناب ناپذیر

][18
است.

باال بودن میزان تبخیر و تعرق،

ضد

ماده

][35،22،12،11

دارد.

تعرق

وجود

از جمله مهمترین

محدودیت منابع آبي و سایر عوامل ،باعث توجه بیشتری به مطالعه در مورد اثرات

راهکارها ميتوان یافتن اقتصادیترین

ویژگيهایي که تحت تأثیر تنش آبي قرار ميگیرند ،به

ماده ضد تعرق در زراعت آفتابگردان

طور عمده شامل فتوسنتز ،محتوای نسبي آب ،راندمان استفاده از آب و دمای

در شرایط محدودیت آبیاری اشاره

کانوپي ميباشند [9].تقریباً  %1آبي که ریشه جذب ميکند برای مصرف گیاه استفاده

کرد .کاربرد مواد آترازین ،پارافین،

ميشود و  %98-99بقیه به صورت بخار آب از گیاه خارج شده و وارد جو

موم و پارافین  +موم روی ذرت

اگر راهي عملي برای کاهش این مقدار تعرق یافت شود نیاز به آب

نشان داد که مواد ضد تعرق موجب

به منظور به حداقل

افزایش ارتفاع ساقه ،تعداد گره در

رساندن این تلفات ،تالشهایي برای استفاده از برخي مواد ضد یا کاهنده تعرق

بوته ،طول میانگرهها و قطر ساقهها

انجام شده است [19].در سالهای اخیر به مواد ضد تعرق ،به عنوان وسیلهای جهت

شد .آترازین بهترین تأثیر را بر

تنش خشکي شده

][31،25

ميشود.

][5
است.

مخصوصاً در مناطق خشک تا حد زیادی کم

][25
ميشود.

][17
داد.

کاهش اتالف آب از برگهای گیاه از طریق کاهش اندازه یا تعداد روزنهها ،توجه

صفات مورد مطالعه نشان

زیادی شده است .برای کاهش مصارف کشاورزی آب ،بدون به خطر انداختن

فوکوتوکا و ترای ( )1996با استفاده

کیفیت یا ثبات محصول ،ابزارهای جدیدی مورد نیاز است .ضد تعرق ها با کاهش
][32،14

تعرق گیاه ،مقدار آب مصرفي گیاه را کم و بر کارایي مصرف آب ميافزایند.
48

)phenyl mercuric acetate (PMA

1
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از امولوسیون موم  5و  %10به عنوان ماده ضدتعرق روی گیاه سویا ،نتیجه گرفتند

بقیه در مرحله  7تا  8برگي به

که غلظت  %10نتیجه بهتری در مرحله گلدهي نسبت به سایر مراحل رشد و غلظت

صورت سرك مورد استفاده قرار

 %5داشته است [12].نتایج تحقیق صورت گرفته با کاربرد آترازین (صفر 100 ،و

گرفت .اوایل خرداد ماه از علفکش

150میليگرم در لیتر) بر سیب زمیني تحت شرایط خشکي در کرمان نشان داد که

ترفالن ( 2/5لیتر در هکتار) برای

مصرف  100و  150میليگرم در لیتر آترازین به ترتیب موجب افزایش و کاهش

مبارزه با علفهای هرز استفاده شد،

][2

شخم سطحي با گاوآهن پنجه غازی

محصول گردید.

این تحقیق با هدف افزایش عملکرد آفتابگردان در شرایط محدودیت آبي و کاهش

و ماله کشي در اواخر خرداد ماه سال

تعداد دفعات آبیاری در شرایط کمبود آب و شناسایي و زمان استفاده از مواد

 1392انجام شد .با توجه به این که

ضدتعرق مناسب در آفتابگردان در شرایط محدود آبیاری انجام شد.

آزمایش به عنوان کشت دوم

مواد و روشها

این آزمایش در سال زراعي  1392در مزرعه آموزشي،

تحقیقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد میانه واقع در  5کیلومتری جنوب شهرستان
میانه اجرا شد با موقعیت جغرافیایي  47/42درجه طول و  37/24درجه عرض و
ارتفاع از سطح دریا  1100متر انجام شد .بافت خاك از نوع رسي سیلتي و اسیدیته
آن معادل  7/8بود .بذر آفتابگردان هیبرید فرخ ،از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه
نهال و بذر کرج تهیه شد .آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوكهای
کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایشي شامل سه نوع ماده ضد
تعرق آترازین ،1پارافین 2و فنیل مرکوریک استات 3که به صورت محلولپاشي(1
سي سي در یک لیتر آب) در مراحل ظهور گلآذین ،گلدهي کامل و دانهبندی مورد
استفاده قرار گرفتند .همچنین در این آزمایش تیمار شاهد (بدون قطع آبیاری و
اعمال تیمار محلولپاشي) و تیمار محلولپاشي با آب خالص برای انجام مقایسات
گروهي در نظر گرفته شدند .در این آزمایش بعد از مصرف مواد ضد تعرق ،آبیاری
در مراحل ذکر شده تنش داده شد و فواصل آبیاری از  10روز به  20روز افزایش
یافت .در هر تکرار  11کرت و اندازه هر کرت به طول  4و عرض  2/5متر بود و
در هر کرت پنج خط کاشت به طول  4متر و فواصل ردیف  50سانتيمتر و فاصله
بین بوتهها  25سانتيمتر در نظر گرفته شد فاصله بین کرتها  2متر در نظر گرفته
شد .عملیات تهیه بستر بذر شامل شخم پاییزه با استفاده از گاو آهن قلمي انجام
شد .با توجه به نتایج حاصل از تجزیه خاك ،اقدام به مصرف کود نیتروژن خالص
به میزان 80کیلوگرم در هکتار از منبع اوره گردید که یک سوم آن در موقع کاشت و
1

)®atrazin (Gesaprim
)®paraffin (Laminnex
®3 Aldrich
2

آفتابگردان انجام شد .بعد از خط
کشي و کرتبندی و ایجاد جوی و
پشته بذور به صورت دستي در
داخل شیارهایي به عمق چهار
سانتیمتر کشت شد و سپس با خاك
نرم پوشانده شدند .بعد از سبز شدن
در مرحله سه تا چهار برگي،
عملیات تنک به صورت دستي انجام
شد (تراکم مطلوب  80000بوته در
هکتار) آبیاری به صورت نشتي
انجام شد .مواد ضدتعرق به صورت
محلولپاشي در مراحل قطع آبیاری
اعمال شدند و محلولپاشي با
سمپاش دستي در هنگام غروب
آفتاب انجام گرفت .روش مصرف
مواد ضد تعرق به شرح ذیل بود:
 -1پارافین به صورت مایع به مقدار
 1سي سي در یک لیتر آب حل شد.
 -2آترازین مایع به مقدار  0/5سي
سي در یک لیتر آب حل شد.
 -3فنیل مرکوریک استات به مقدار
0/063سي سي در یک لیتر آب حل
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صمدی و همکاران ،اثر متقابل محلولپاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر ...
شد .که در مراحل قطع آبیاری در زمانهای ظهور گل آذین ،گلدهي و دانهبندی

اثر متقابل قطع آبیاری و مواد ضد

محلولپاشي شدند .برای ارزیابي عملکرد دانه بعد از حذف اثر حاشیه سه ردیف

تعرق نیز بر وزن هزار دانه ،قطر طبق

میاني کفبر شده بعد از خشکاندن در درجه حرارت  72درجه سلسیوس به مدت

و تعداد دانه در طبق در سطح

 48ساعت در اتوکالو نسبت به توزین آنها اقدام شد تا عملکرد بیولوژیک به

احتمال  %1معنيدار و درصد روغن

دست آید .سپس با دست نسبت به جدا کردن دانهها از طبق اقدام شده و توسط

در سطح احتمال  %5معنيدار شد.

ترازوی با دقت  0/01توزین و ثبت شد .در هر کرت از هر چهار طرف  0/5متر

وزن خشک طبق ،عملکرد دانه،

صرف نظر نموده و از قسمت باقیمانده به طور تصادفي  10بوته انتخاب شد و

عملکرد

شاخص

جهت ارزیابي صفات مورفولوژیک از این  10نمونه استفاده شد .دادههای به دست

برداشت تحت تأثیر اثر متقابل قطع

آمده از صفات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،تعداد دانه در

آبیاری و مواد ضد تعرق قرار

طبق ،وزن هزار دانه ،درصد روغن ،وزن خشک طبق و قطر طبق در قالب آزمایش

نگرفتند (جدول  .)1نتایج حاصل از

فاکتوریل و بر پایه طرح بلوكهای کامل تصادفي توسط نرمافزارهای

تجزیه

مقایسات

آماری  MSTAT-C ver. 2.10, SPSS ver. 17, SAS ver. 9.4مورد تجزیه و تحلیل

اورتوگونال نشان داد که تیمار شاهد

قرار گرفتند .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال  %5انجام شد.

و محلولپاشي با آب خالص نسبت

نتايج و بحث

اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،تعداد دانه در

طبق ،وزن هزار دانه ،درصد روغن ،وزن خشک طبق و قطر طبق و شاخص
برداشت از نظر آماری با احتمال  %5معنيدار بودند .همچنین نتایج تجزیه واریانس
مورد ارزیابي صفات نشان داد که تأثیر مواد ضد تعرق بر وزن هزار دانه و تعداد
دانه در طبق در سطح احتمال  %1معنيدار و عملکرد دانه ،وزن خشک طبق ،درصد
روغن در سطح احتمال  %5معنيدار بوده ،در حالي که وزن خشک ساقه ،قطر طبق،
عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،تحت تأثیر عامل مواد ضدتعرق قرار نگرفتند.

بیولوژیک

و

واریانس

به نه تیمار بقیه در صفات وزن
خشک طبق ،وزن هزار دانه ،قطر
طبق ،عملکرد دانه ،درصد روغن در
سطح احتمال  %1معنيدار و در
عملکرد

بیولوژیک

و

شاخص

برداشت غیرمعنيدار بود( .جدول
.)2

جدول  -1تجزیه واریانس اثر متقابل محلولپاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری صفات مورد ارزیابی در آفتابگردان
Table 1 - Analysis of variance effects of spraying anti-transpiration and irrigation cutting for traits of sunflower
Mean of square
oil
percentage

harvest
index

head dry
weight

1000
kernel
weight

biological yield

seed yield

seed per
head

head
diameter

df

** 19.84

* 24.91

*15383.14

24.62 ns

32704179.69 ns

31144.29 ns

* 3319.68

0.63 ns

2

**49.66

*40.50

**124877.50

**316.62

**83904155.58

**2186595

**48778.74

*9.53

2

* 3.18

ns
17.88

* 15008.34

** 89.52

1075324.13 ns

* 442578.60

**
80923.80

0.22 ns

2

* 2.46

4.89 ns

3248.15 ns

**127.82

1492559.51 ns

8506.39 ns

** 6326

**9.41

4

replication
Irrigation
cutting off
)(A
Antitranspiration
)(B
A× B

0.76
2.14

6.84
9.63

3262.36
9.27

8.98
7.43

9665946.56
26.79

75550.94
7.87

900.50
4.13

1.63
7.90

16
--

Error
)C.V. (%

Source of
variation

*و** به ترتیب معنيدار در سطوح احتمال  0/05و  0/01و : nsغیر معنيدار
*,** and ns: means significant at 5% and 1% of probability levels, respectively
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس مقایسات گروهی صفات مورد ارزیابی در آفتابگردان
Table 2. Analysis of variance for group comparisons traits in sunflower
Mean of square
seed yield

oil
percentage

head dry
weight

1000 kernel
weight

biological yield

harvest
index

seed per head

df

Source of
variation

63302.37 ns

** 17.80

*1142.96

24.84 ns

27024845.2 ns

* 28.79

** 7401.25

2

replication

**717260.42

** 26.97

**36199.93

**215./77

*2082926.95

* 14.34

**28923.54

10

Treatment

** 187709.77

** 153.42

** 69038.98

** 830.15

32730764.68 ns

0.13 ns

4188.87 ns

1

Control and
water the rest

** 965411.20

** 83.37

** 41729.48

** 401.03

19531950.04 ns

2.61 ns

3638.80 ns

1

** 1102338.90

** 85.39

** 34390.69

** 515.73

16534287.10 ns

4.62 ns

1272.70 ns

1

* 2521.5

0.007 ns

196.99 ns

4 ns

69328.89 ns

7.88 ns

337.50 ns

1

63913.01

1.38

3083.23

7.66

8316694.21

5.77

1012.51

19

Pure water
the rest
Control the
rest
Control the
pure water
Error

7.02

2.82

8.72

6.49

23.89

8.48

4/35

--

)%( C.V.

* ، nsو** به ترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطوح احتمال  5و 0%1
*,** and ns: means significant at 5% and 1% of probability levels, respectively

قطر طبق
اثر تیمارهای مواد ضد تعرق بر قطر طبق معنيدار نبوده و تیمارهای مختلف قطع
آبیاری بر قطر طبق در سطح احتمال  %5و اثرات متقابل مراحل قطع آبیاری در مواد
ضد تعرق بر قطر طبق در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول  .)1با توجه به
مقایسه میانگین اثر متقابل مواد ضد تعرق و قطع آبیاری ،بیشترین قطر طبق به میزان
 18/24سانتيمتر در تیمار محلولپاشي آترازین در مرحله دانهبندی و کمترین قطر

bcd
Paraffin
Atrazine
PMA

abc

d

cd

Cutting
Cutting
Cutting
Irrigation in
Irrigation at
Irrigation in
stage of
flowering stage seed formation
inflorescence
stage

شکل  -1مقایسه میانگین قطر طبق در نتیجه اثر متقابل مواد ضد تعرق و قطع آبیاری
Fig. 1. Comparison of the mean diameter as a result of the interaction of
anti-transpiration and irrigation cutting off

)Head diameter of sunflower (cm

a

ab

ab abc

abc

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

طبق با  %26/86کاهش به 13/34
سانتيمتر در تیمار محلولپاشي
آترازین در مرحله ظهور گلآذین به
دست آمد (شکل  .)1بر اساس نتایج
تجزیه واریانس مقایسات گروهي
قطر طبق در تیمارهای شاهد و
محلولپاشي با آب خالص نسبت
به  9تیمار بقیه در سطح احتمال %1
معنيدار شد (جدول .)2
عملکرد دانه
اثر تیمارهای مواد ضد تعرق بر
عملکرد دانه در سطح احتمال  %5و
تیمارهای مختلف قطع آبیاری در
سطح احتمال  %1معنيدار بود
(جدول  .)1با توجه به مقایسه
میانگینها ،تیمار قطع آبیاری در
مرحله دانهبندی بیشترین عملکرد
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b

a

3000
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)grain yield (kg ha-1

Cutting
Irrigation in
seed
formation
stage

Cutting
Cutting
Irrigation in Irrigation at
stage of
flowering
inflorescence
stage

)grain yield (kg ha-1

a

a

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

a

b

3500

0
Atrazine

PMA

Paraffin

شکل  -2اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه آفتابگردان

شکل  -3اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه آفتابگردان

Fig. 2. Effect of irrigation cutting off on grain yield of
sunflower

Fig. 3. anti-transpiration effect on grain yield of
sunflower

دانه و تیمار قطع آبیاری در مرحله ظهور گلآذین با  %24کاهش کمترین عملکرد

پاشي گیاهان با مواد ضد تعرق

دانه را داشت (شکل .)2کاربرد ماده ضد تعرق فنیل مرکوریک استات بیشترین

شد[1].

عملکرد دانه و ماده ضد تعرق پارافین با  %11/6کاهش کمترین عملکرد دانه را دارا

محلولپاشي با فنیل مرکوریک

ميباشند ،اختالف عملکرد دانه کاربرد فنیل مرکوریک استات با آترازین 106

استات با ایجاد شرایط مناسب باعث

کیلوگرم در هکتار بود که از لحاظ آماری این اختالف معنيدار نشد (شکل.)3

افزایش عملکرد دانه شد.

اثرات متقابل مراحل قطع آبیاری در مواد ضد تعرق از لحاظ آماری تأثیر معنيداری
بر عملکرد دانه نداشتند (جدول  .)1براساس نتایج تجزیه واریانس مقایسات
گروهي عملکرد دانه در تیمارهای شاهد و محلولپاشي آب خالص نسبت به بقیه
تیمارها در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول  .)2ارجحیت استفاده از ماده

اثر تیمارهای مواد ضدتعرق و
تیمارهای مختلف قطع آبیاری بر
 %1معنيدار بود و اثرات متقابل

نتایج آزمایشهای صورت گرفته توسط برخي پژوهشگران بر افزایش عملکرد با

مراحل قطع آبیاری در مواد ضد

کاربرد آترازین در مرحله ظهور برگ پرچم در گندم دیم و آفتابگردان در مرحله

تعرق در سطح احتمال  %1معنيدار

گلدهي بر این نکته داللت دارد و نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج فوق
همخواني

تعداد دانه در طبق

تعداد دانه در طبق در سطح احتمال

ضدتعرق در مرحله گلدهي نسبت به سایر مراحل رشد گیاهان بیان شده است که

دارد[31].

همچنین در این تحقیق

نتایج تحقیق حاضر مطابق نتایج مفتاح و الحامید ()2006

ميباشد که گزارش کردند کاربرد مواد ضد تعرق کائولین 1و واپورگارد 2روی
سیبزمیني تحت رژیمهای مختلف آبیاری موجب افزایش عملکرد گیاه ،تشکیل
گل و تولید غده شد [24].عبداآلل و همکاران ( )2008گزارش کردند که محلولپاشي
با مواد ضد تعرق باعث رشد و عملکرد بیشتر بادنجان در مقایسه با عدم محلول-

بود (جدول  .)1با توجه به مقایسه
میانگین اثر متقابل مواد ضد تعرق و
قطع آبیاری ،بیشترین تعداد دانه در
طبق در تیمار محلولپاشي فنیل
مرکوریک استات در مرحله گلدهي
و کمترین تعداد دانه در طبق با
 %38/84در تیمار محلولپاشي

kaolin
vapourguard
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ab

b

d

c

d
e

Atrazine
PMA

نتایج مشابهي گزارش کردند که

Grains per head

Paraffin

cd

a
c

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

همچنین رانجیتا و همکاران ()2007
افزایش تعداد دانه در خوشة کندم،
در اثر محلولپاشي با کائولین ()%6
حاصل

شد[29].

وزن خشک طبق

Cutting
Cutting
Cutting
Irrigation in Irrigation at Irrigation in
stage of
flowering
seed
inflorescence
stage
formation
stage

اثر تیمارهای مواد ضد تعرق بر وزن
خشک طبق در سطح احتمال  %5و
تیمارهای مختلف قطع آبیاری در

شکل  -4اثر مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان

سطح احتمال  %1معنيدار بود

Fig. 4. Comparison of the average number of seeds per head as a result of
the interaction of anti-transpiration and irrigation

(جدول  .)1با توجه به مقایسه
میانگینها ،تیمار قطع آبیاری در

دست آمد (شکل  .)4بر اساس نتایج تجزیه واریانس مقایسات گروهي تعداد دانه

مرحله دانهبندی بیشترین وزن

در طبق در تیمارهای شاهد و محلولپاشي با آب خالص نسبت به نه تیمار بقیه

خشک طبق و تیمار قطع آبیاری در

معنيدار نشد (جدول  .)2نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان داد که استفاده از

مرحله ظهور گل آذین با %29/83

یک ماده ضدتعرق پلي اتیلني ،مقدار تخلیه آب از خاك را به اندازه  %20-44در

کاهش کمترین وزن خشک طبق را

طول هفت دور آبیاری کاهش دادند .برآوردها حاکي از آن است که ماده ضد

داشت (شکل .)5اختالف وزن دو

تعرق به طور متوسط  87متر مکعب آب در هکتار را در هر دوره آبیاری ذخیره
ميکند[31].

مرحله قطع آبیاری در زمان گلدهي

نتایج این تحقیق مشابه نتایج کاظمپور و تاجبخش ( )2002بود .آنها

کامل و دانهبندی  0/24گرم بود که

گزارش کردند که کاربرد مواد ضد تعرق تحت شرایط محدودیت آبیاری موجب
افزایش تعداد دانة ذرت

شد[17].

نشد (شکل .)5

a

Cutting
Cutting
Cutting
Irrigation in
Irrigation at
Irrigation in
stage of
flowering stage seed formation
inflorescence
stage

شکل -5اثر قطع آبیاری بر وزن خشک طبق آفتابگردان
Fig. 5. Effect of irrigation on the dry weight of sunflower

600
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)The dry weight(g

b

800
700
600
500
400
300
200
100
0

a

a
b

The dry weight of
)sunflower(g

a

از لحاظ آماری این اختالف معنيدار

100
0
PMA

Atrazine

Paraffin

شکل  -6اثر مواد ضد تعرق بر وزن خشک طبق آفتابگردان
Fig. 6. Anti-transpiration effect on the dry weight of
sunflower
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اختالف وزن خشک طبق کاربرد فنیل مرکوریک استات با آترازین  16/54گرم بود

قبل از پر شدن دانه در رشد رویشي

که از لحاظ آماری این اختالف معنيدار نشد (شکل  .)6اثرات متقابل مراحل قطع

یا گلدهي مورد استفاده قرار مي-

آبیاری در مواد ضد تعرق از لحاظ آماری تأثیر معنيداری بر وزن خشک طبق

گیرد ،در حالي که در طول پر شدن

نداشتند (جدول  .)1براساس نتایج تجزیه واریانس مقایسات گروهي وزن خشک

دانه اغلب مواد فتوسنتزی به فرآیند

طبق در تیمارهای شاهد و محلولپاشي آب خالص نسبت به نه تیمار بقیه در سطح

پر شدن دانه اختصاص

ميیابد[31].

احتمال  %1معنيدار بود (جدول .)2

افزایش وزن هزار دانه ذرت و جو
با به کار بردن مواد ضدتعرق توسط

وزن هزار دانه
وزن هزار دانه در سطح احتمال  %1تحت تأثیر تیمارهای ضد تعرق قرار گرفت ،اثر
تیمارهای مختلف قطع آبیاری بر وزن هزار دانه در سطح احتمال  %5و اثرات
متقابل مراحل قطع آبیاری در مواد ضدتعرق روی وزن هزار دانه در سطح احتمال

پژوهشگران
است[35،34].

گردیده

گزارش

که مؤید نتایج تحقیق

حاضر است.

 %1معنيدار بود (جدول  .)1بیشترین وزن هزار دانه در تیمار محلولپاشي فنیل

عملکرد بیولوژیک

مرکوریک استات در مرحله ظهور گلدهي و کمترین وزن هزار دانه با %31/68

اثر تیمارهای مواد ضدتعرق بر

کاهش به میزان  31/05گرم در تیمار محلولپاشي پارافین در مرحله دانهبندی به

عملکرد بیولوژیک معنيدار نبود و

دست آمد (شکل  .)7بر اساس نتایج تجزیه واریانس مقایسات گروهي وزن هزار

تیمارهای مختلف قطع آبیاری بر

دانه در تیمارهای شاهد در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول  .)2کم آبي در

عملکرد

سطح

زمان پر شدن دانهها باعث کاهش عملکرد دانه از طریق تقلیل فتئوسنتز ميگردد در

احتمال %1معنيدار بود (جدول .)1

نتیجة این امر ،انتقال مواد فتوسنتزی برای پر کردن دانهها اهمیت پیدا ميکند.

تیمار قطع آبیاری در مرحله دانه-

فتوسنتزی که در طول پر شدن دانهها انجام ميگیرد معموالً مهمترین منبع تشکیل

بندی بیشترین عملکرد بیولوژیک و

دهندة وزن دانه و عملکرد دانه ميباشد علت آن این است که اغلب مواد فتوسنتزی

تیمار قطع آبیاری در مرحله ظهور

a
Paraffin
Atrazine

d

cd cd

PMA

گلآذین با  %41/23کاهش کمترین
)1000grain weight(g

ab

cd

a

ab

a

50
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5
0

بیولوژیک

در

Cutting
Cutting
Cutting
Irrigation in
Irrigation at Irrigation in
stage of
flowering stage seed formation
inflorescence
stage

عملکرد

بیولوژیک

را

داشت.

اختالف عملکرد بیولوژیک دو
مرحله قطع آبیاری در زمان گلدهي
کامل و دانهبندی 936/3کیلوگرم در
هکتار بود که از لحاظ آماری معني-
دار نشد (شکل  .)8اثرات متقابل
مراحل قطع آبیاری در مواد
ضدتعرق از لحاظ آماری اثر معني-

شکل  -7مقایسه میانگین وزن هزار دانه در نتیجه اثر متقابل مواد ضد تعرق و قطع آبیاری

داری بر عملکرد بیولوژیک نداشت

Fig. 7. Comparison of mean grain weight as a result of the interaction of antitranspiration and irrigation cutting off

(جدول  .)1بر اساس نتایج تجزیه
واریانس مقایسات گروهي عملکرد
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a

گلدهي کامل و دانهبندی  0/51بود

a

)Biological yield (kg ha-1

که از لحاظ آماری این اختالف

12000
10000
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4000
2000
0

b

Cutting Irrigation in Cutting Irrigation at Cutting Irrigation in
stage of inflorescence flowering stage
seed formation stage

معنيدار نشد (شکل  .)9اثرات
متقابل مراحل قطع آبیاری در مواد
ضد تعرق از لحاظ آماری تأثیر
معنيداری بر شاخص برداشت
نداشت (جدول  .)1بر اساس نتایج
تجزیه واریانس مقایسات گروهي
شاخص برداشت در تیمارهای

شکل  -8اثر قطع آبیاری بر عملکرد بیولوژیک آفتابگردان

شاهد و محلولپاشي با آب خالص

Figure 8 - Effect of irrigation cutting off on biological yield of sunflower

نسبت به  9تیمار بقیه معنيدار نشد
بیولوژیکي در تیمارهای شاهد و محلولپاشي با آب خالص نسبت به نه تیمار بقیه

(جدول  .)2شاخص برداشت دانه

معنيدار نشد (جدول .)2افزایش مادة خشک کلزا با کاربرد مواد ضدتعرق تحت

یک خصوصیت فیزیولوژیکي گیاه

شرایط کمبود رطوبت خاك به دلیل افزایش پتانسیل آب گیاهان تیمار شده و در

در اختصاص مواد فتوسنتزی به دانه

نتیجة افزایش محتوای رطوبت نسبي برگها گزارش شد] .[28کاظمپور و تاجبخش

را نشان

ميدهد[23].

( )2002افزایش عملکرد بیولوژیکي ذرت را تحت تأثیر مواد ضد تعرق گزارش

همکاران ( )1984گزارش کردند که

کردند [17].یاداو و کومار ( )1998با محلولپاشي آترازین روی ذرت مشاهده کردند

با کاهش مصرف آب ،شاخص

یافت[34].

برداشت نیز کاهش ميیابد که در

گاباال و مورسي ( )2004افزایش عملکرد بیولوژیکي گندم را با کاربرد ماده ضد

نتیجة تأثیر بیشتر کمبود آب بر

که عملکرد بیولوژکي گیاهان تیمار یافته نسبت به گیاهان شاهد افزایش
تعرق کائولین گزارش

کردند[13].

فرایندهای زایشي بیشتر از رویشي
است[27].

شاخص برداشت
اثر تیمارهای مواد ضد تعرق بر شاخص
برداشت معنيدار نبوده و تیمارهای مختلف

پاندی و

a

احتماالً افزایش شاخص

a
b

25

احتمال %5معنيدار بود (جدول  .)1با توجه به

15

مقایسه میانگینها ،تیمار قطع آبیاری در مرحله

10

دانهبندی بیشترین شاخص برداشت  28/09و

5

تیمار قطع آبیاری در مرحله ظهور گل آذین با

0

 %12/03کاهش کمترین شاخص برداشت،
 24/71را داشت (شکل  .)9اختالف شاخص
برداشت دو مرحله قطع آبیاری در زمان

Harvest index

قطع آبیاری بر شاخص برداشت در سطح

20

Cutting Irrigation Cutting Irrigation Cutting Irrigation
in stage of
at flowering stage in seed formation
inflorescence
stage

شکل  -9اثر قطع آبیاری بر شاخص برداشت آفتابگردان
Fig. 9 - Effect of irrigation cutting off on sunflower harvest index

55

صمدی و همکاران ،اثر متقابل محلولپاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر ...
برداشت در نتیجة بهبود فعالیت متابولیسمي ،آنزیمي ،سنتز پروتئیني در شرایط

تا حدودی حفظ ميکند  .علت را

استفاده از مواد ضد تعرق مربوط ميباشد .افزایش شاخص برداشت در نتیجة

ميتوان چنین بیان کرد که در ابتدا

کاربرد برخي مواد ضد تعرق بر روی ذرت توسط کاظمپور و تاجبخش ()2002

کربوهیدراتها تجمع ميیابند و

گزارش

شد[17].

سپس این ماده به روغن و پروتئین
و یا هر ماده دیگر تبدیل ميشود،

درصد روغن
اثر تیمارهای ضدتعرق در سطح احتمال  %5و تیمارهای قطع آبیاری در سطح
احتمال  %1روی درصد روغن اختالف معنيداری داشت و اثرات متقابل مراحل
قطع آبیاری در مواد ضد تعرق روی درصد روغن در سطح احتمال  %5معنيدار بود
(جدول  .)1با توجه به مقایسه میانگین اثر متقابل مواد ضد تعرق و قطع آبیاری،
کمترین درصد روغن به میزان  %36/87در تیمار محلولپاشي آترازین در مرحله
دانهبندی و بیشترین درصد روغن با  % 15/91افزایش به میزان  %43/85در تیمار
محلولپاشي آترازین در مرحله ظهور گلآذین به دست آمد (شکل  .)10بر اساس
نتایج تجزیه واریانس مقایسات گروهي درصد روغن در تیمارهای شاهد نسبت به
نه تیمار بقیه در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول  .)1با وجودی که تنش آبي
در مراحل رشد رویشي ،گلدهي و پر شدن دانه موجب کاهش درصد روغن در
گیاه آفتابگردان

ميشود[4 ].

ولي به نظر ميرسد در شرایط مساعد محیطي

آفتابگردان توانایي تولید روغن دارد و در شرایط سخت محیطي هم این پتانسیل را

PMA

Atrazine

a

Paraffin
ab

d
e

40
38
36

percentage of oil

cd

C bc

C

خواهد

بود[30].

نتیجهگیری کلی مواد ضد تعرق
به کار رفته در این تحقیق تحت
شرایط محدودیت آبیاری توانستند با
تأثیر بر خصوصیات رویشي و
زایشي آفتابگردان تا حدودی کاهش
عملکرد ناشي از کمبود آب را
جبران کنندبیشترین عملکرد دانه و
عملکرد روغن با قطع آبیاری در
زمان دانهبندی بود .بیشترین عملکرد
مرکوریک استات بود .به طور کلي

44
42

بیشتر باشد درصد روغن نیز باالتر

دانه و روغن در محلولپاشي با فنیل

46
a

پس هر چه طول این مدت در دانه

34
32
Cutting Irrigation Cutting Irrigation Cutting Irrigation
in stage of
at flowering stage in seed formation
inflorescence
stage

محلولپاشي فنیل مرکوریک استات
در مرحله قطع آبیاری در زمان دانه-
بندی بهترین تیمار ميتواند مورد
توجه قرار گیرد .با قطع آبیاری،
گیاهان تیمار شده با کمبود آب
مواجه نشدند بنابراین در مناطق
خشک و نیمه خشک مواد ضد تعرق
ميتوانند به عنوان ابزار مناسبي با
افزایش فواصل آبیاری ،حفظ و

شکل  -10مقایسه میانگین درصد روغن در نتیجه اثر متقابل مواد ضد تعرق و قطع آبیاری

ذخیرة رطوبت خاك تا حدودی

Fig. 10. The mean percentage of oil as a result of the interaction of antitranspiration and irrigation cutting off

کاهش خسارت ناشي از کمبود آب
را جبران نمایند.
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To study the effects of anti-transpiration spraying and irrigation cutting off in different
ABSTRACT
growth stages on yield and yield components of sunflower hybrid of Farrokh as second crop at Miyaneh
region, an experiment was conducted at the Research Station of Faculty of Agriculture Islamic Azad
University (Miyaneh Branch) during 2013 cropping season. The experiment was in randomized complete
block design with three replications. The experiment factors were anti-transpiration spraying with
paraffin, atrazine, and phenyl mercuric acetate (PMA), along with irrigation cutting off in inflorescence
full blooming and seed filling stages. The traits of seed yield, , biological yield, harvest index, number of
seeds per head, seed weight, oil percent, leaf dry weight, head diameter was measured at the end of
experiment. There were significant difference of interaction between irrigation cutting off and antitranspiration application on seed weight, head diameter at 1% and oil
Keywords:
percentage at 5% probability level. PMA application caused the highest
o atrazine
seed yield and head dry weight. Irrigation cutting off in inflorescence
o drought stress
emergence stage along with atrazine implementation led to the highest
o Helianthus annus
oil percentage, head diameter and seed number per head. Regarding the
o paraffin
results, anti-transpiration application and longer water storage could be o phenyl mercuric acetate
one of the suitable methods for high production of sunflower in arid and o water stress
semi-arid areas.
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