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 چكیده

دانه آفتابگردان،  عملكرد و اجزای عملكردبر اسيد پرایمينگ بذر با ساليسيليك اسيد و آسكوربيك  بررسي اثر منظوربه

در شرایط آبياری نرمال و  تكرار آزمایش اسپيلت پالت فاكتوریل با سه صورتبه 9914-13های زراعي آزمایشي در طي سال

های اصلي و تركيب فاكتوریل سطوح كرتآبي( در آبياری در دو سطح )نرمال و تنش كم انجام شد. فاكتور اول آبيتنش كم

ی فرعي قرار هاكرت( در ppm 211و  911سطوح اسيد ساليسيليك )شاهد،  ( وppm 911و  31سيد آسكوربيك )شاهد، ا

 عملكرد( و درصد 86/41، عملكرد دانه )(درصد 14/97دانه )(، وزن هزاردرصد 44/98آبي تعداد دانه در طبق )كمگرفت. تنش 

باالترین تعداد دانه در طبق اسيد اثر متقابل آبياری و ساليسيليك ( كاهش داد. در بين تيمارهای درصد 39/69) را روغن

 ppm 211به پرایمينگ بذر با سطح تن در هكتار(،  18/4و عملكرد روغن ) تن در هكتار( 91/91(، عملكرد دانه )9/9917)

باالترین تعداد دانه اسيد  در شرایط نرمال اختصاص داشت، در بين تيمارهای اثر متقابل آبياری و آسكوربيكاسيد ساليسيليك 

در شرایط آبياری نرمال  911ppmبه تيمار پرایمينگ با سطح   (تن در هكتار 99/1عملكرد دانه )و  (1/9929در طبق )

 211پرایمينگ بذور با سطح  آسكوربيك اسيدو  ساليسيليك اسيددر بين تيمارهای اثر متقابل  ، همچنيناختصاص داشت

ppm  911ه با سطح همرااسيد ساليسيليك ppm  (، عملكرد دانه 6/91/19باالترین تعداد دانه در طبق )اسيد آسكوربيك

حداكثر بنابراین جهت دستيابي به را به خود اختصاص دادند.  تن در هكتار( 38/4و عملكرد روغن ) تن در هكتار( 18/8)

آسكوربيك اسيد قابل توصيه  وسيليك اسيد پرایمينگ بذور با ساليعملكرد اقتصادی در هر دو شرایط پرایمينگ با سطوح 

 است.
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 مقدمه

یكااي از  (.Helianthus annuus L)آفتااابگردان 

بي گياهان زراعي روغني بوده كه روغن آن از كيفيات خاو

ساازگاری خاوبي باه بساياری از شارایط  ،برخوردار اسات

همااين دلياال زراعاات آن در بسااياری از اقليمااي دارد. بااه

تواناد در مناطق جهان ازجمله كشور ما رایا  باوده و ماي

 طرح خودكفایي توليد روغان نقاش پراهميتاي ایفاا كناد

(Rezaei Rad et al., 2013) .گيااه این زیركشت سطح 

 هكتار ميليون 39/26برابر  2197 راعيز سال در جهان در

 ,FAO)ميلياون تان باود  1/47 حادود آن دانا  توليد و

 خشكي به حساسنيمه محصوالت جزء آفتابگردان. (2019

 توزیع و كميت كه است شده شود. مشخصمي بندیطبقه

 ميازان. دارد آفتاابگردان دانه محصول روی مهمي آب اثر

 و دارد گيااه نماوی مرحلا  به بستگي خشكي تنش تأثير

 در خشكي تنش كه است زماني عملكرد ترین كاهشبيش

 ,Skoric) افتادماي اتفاا  داناه پرشدن تا دهيفاصل  گل

 (Goksoy et al., 2004) و همكااران گوكسوی. (2009

 در آبيااری تكميلاي نوبات یاك انجام كه نمودند پيشنهاد

چشم در افزایش تواندمي دهيگل یا و هاطبق ظهور مرحل 

 باعا  خشاكي .باشاد ماثثر آفتاابگردان دانه عملكرد گير

 محتاوی شاخص برداشت، برگ، سطح برگ، رشد كاهش

 ,.Unyayar et al) شودمي آفتابگردان در برگ آب نسبي

 بر خشكي تنش تأثير بررسي منظوربه . در آزمایشي(2004

 عملكرد بر آبياری دور اثر شد مشخص عملكرد آفتابگردان،

كاهش  موجب خشكي تنش و بود دارمعني ابگرداندانه آفت

گردیاد  آفتاابگردان طباق در داناه تعاداد و داناه عملكارد

(., 2010et alRahimizade ). 

 برابر در مقاومت و تحمل ایجاد در كه تركيباتي از یكي

 هورماوني شابه تركياب است، مثثر گياه در خشكي تنش

 كیا  (SA)ساليسايليك است. اسايد 9ساليسيليك اسيد

 گياهي هورمون یك عنوانبه است، كه گياهي فنلي تركيب

 باا ارتباا  در آن نقش و شدهشناخته رشد كنندهميتنظ و

 و زیساتي زایاسترس برابر عوامل در دفاعي هایمكانيسم

 Hayat and)اسات  مشاخص شاده يخوبباه زیستي غير

Ahmad, 2007)چرخاه در كنتارل . آساكوربيك اسايد 

 و دیاواره شادنطویال نماو، و رشاد سلول، رشد و سلولي

 اسايد است. آسكوربيك مثثر سلول ردوكس سطح تنظيم

                                                 
1 Salicylic acid 

 و باشاديم از پراكسيدازها بسياری سوبسترای عنوانبهنيز 

 چرخاه و گلوتاتيون-چرخه آسكوربات اصلي اجزای از یكي

 ماثثر بسايارROS  كاردنجااروب در كاه باوده آب-آب

جعفاری و  .(Abdul Jaleel et al., 2009) باشاديما

و  داناه در بررسي عملكرد (Jafri et al., 2015)همكاران 

رش نمودناد اعملكرد روغن آفتابگردان به پرایمينگ بذر گز

داری تعداد صورت معنيپرایمينگ بذر با اسيد جيبریك به

دانه، عملكارد داناه و عملكارد روغان را در دانه، وزن صاد

كوچاه بااغي و  مقایسه با تيمار عدم پرایمينگ افزایش داد.

در  (Baser Kouchebagh et al., 2014)همكاااران 

مطالعه اثر پرایمينگ بر عملكرد دانه و عملكرد روغن اظهار 

 داشتند پرایمنگ بذور آفتابگردان اثار مثبتاي بار عملكارد

دولات آباادی و . داشات و عملكرد روغان آفتاابگردان دانه

 نشاان دادناد (Dolat abadi et al., 2013)همكااران 

متر تبخير از سطح ميلي 931به  31افزایش دور آبياری از 

داری از عملكرد دانه، عملكرد صورت معنيبه تشتك تبخير

دانه كاساته شاد ك، تعداد دانه در طبق و وزن هزاربيولوژی

اما درصد روغن واكنش خاصي به دور آبياری نشاان ناداد. 

، بااالترین ارتفااب بوتاه كاه ها همچنين گزارش كردنادآن

 724/1عملكرد بيولوژیك و دانه در طبق در محلول پاشاي 

 دسات آماد.هموالر ساليسيليك در مرحله رویشاي باميلي

 (Jalili and Ganjabad, 2016)جليلاي و گان  آباادی 

 باهترین عملكارد داناه های بيشدر بين تيمارنشان دادند 

باا  A متار تبخيار از تشاتكميلي 71تيمار تنش رطوبتي 

 رقم هيبریددر ، ppm 931سكوربيك آاسيد محلول پاشي 

LG12   تارین عملكارد كيلوگرم در هكتار و كام 9294با

 ر از تشتكتبخي مترميلي 931تيمار تنش رطوبتي  دردانه 

A  رقام فارب باا  در سكوربيكآپاشي اسيد با عدم محلول

 داشاات كيلااوگرم در هكتااار را بااه خااود اختصاااص 2192

نيز مربو  به تيمار تانش ترین درصد روغن بيش همچنين

پاشاي باا محلاول A متر تبخير از تشتكميلي 71رطوبتي 

باا  LG12 رقام هيبریاد در ppm 931ساكوربيك آاسيد 

با توجه به اهميت زراعت آفتابگردان در  .بود درصد 33/41

جنوب استان آذربایجان غربي و همچنين وجود بحران كم 

ش و تعادیل آبي در این منطقه یافتن راهكاری جهت كااه

اثر تنش كم آبي بر این محصاول راروری اسات، بناابرین 

بررسي اثر پرایمينگ باذر باا اسايد  منظوربهمطالعه حارر 

ساليساايليك و اساايد آسااكوربيك باار عملكاارد و اجاازای 

ي انجام شاد.آبكمشرایط نرمال و تنش  عملكرد دانه در دو
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 هامواد و روش

 9913ا تا 9919 این تحقيق در طي سال های زراعاي

-هشهرستان مهاباد، با تحقيقاتي جهاد كشاورزیدر مزرعه 

صورت طرح اسپيلت پالت فاكتوریال باا ساه تكارار در دو 

آبي انجام شد. فااكتور اول نرمال و تنش كمآبياری شرایط 

متار ميلاي 61آبياری در دو سطح نرماال )آبيااری بعاد از 

ری آبي )آبيا( و تنش كمA از تشاتك تبخيار كالستبخير 

( A از تشاتك تبخيار كاالسمتر تبخير ميلي 981بعد از 

هااای اصاالي و تركيااب فاكتوریاال سااطوح اساايد در كاارت

( و سااطوح اساايد ppm 911و   31آسااكوربيك )شاااهد، 

هااای ( در كاارتppm 211و  911ساليساايليك )شاااهد، 

مادت باهقبل از كاشات فرعي قرار گرفت. بذور آفتابگردان 

 6و باه مادت  د آساكوربيك،ساعت در تيمارهای اساي 24

 Farooq et)ساليسيليك اسيد خيسانده شدند  ساعت در

al., 2013).  رقاام مااورد اسااتفاده در ایاان مطالعااه رقاام

بار اردیبهشات كاشاته شاد.  91یوروفلور بود كه در تاریخ 

 31های حاصل از آزمون خاک قبل از كاشت اساس توصيه

كيلوگرم در  973اوره،  عكيلوگرم در هكتار كود ازته از منب

كيلاااوگرم در هكتاااار  31هكتااار سوپرفسااافات تریپاال، 

صورت سرک در مقادیر كلروپتاسيم و دو بار مصرف اوره به

 911برگاي و  6تاا  4كيلوگرم در هكتاار در مراحال  911

كليه عملياات  قبل از گلدهي انجام شد.كيلوگرم در هكتار 

طاور یكساان بارای زراعي شامل شخم، دیسك و لاولر باه

قبال از كاشات صاورت گرفات. هار كارت مامي تيمارها ت

متار و ساانتي 63عار  خط كاشت باه 3آزمایشي شامل 

شدن و اساتقرار متر در نظر گرفته شد. پس از سبز 4طول 

 8در هر چاله فقط یك بوته حفظ و بقياه حاذف و تاراكم 

بوتااه در مترمربااع در ایاان آزمااایش انتخاااب شااد. جهاات 

يمارهای همجوار فاصله بين دو جلوگيری از اثرات متقابل ت

متار در نظار  4متر و فاصله بين دو تكرار  2كرت همجوار 

برگي گيااه  4-2عمليات تنك كردن در مرحله گرفته شد. 

هاای برگاي وجاين علا  8-91صورت گرفت و در مرحله 

 صورت دستي انجام گرفت.هرز به

ها زرد و زماني كه طبق ،گيری عملكرد دانهجهت انداره

هااای ردیاا  رعایاات اثاار حاشاايه جهاات ،ای شاادندهقهااو

هاای دو بوتاهشادند، حاذف  كناریشده آفتابگردان كشت

 هااپس از حذف نيم متر از دو طارف ردیا  ردی  وسطي

شامارش و  ،كردن داناه از طباقشده و بعد از جدا برداشت

توزین شده و عملكرد دانه بار حساب كيلاوگرم در هكتاار 

از  در آزمایشاگاه و نه نيزثبت شد. همچنين درصد روغن دا

 گيری شد.اندازه( PFX 995لمد)طریق دستگاه سوكسله 

پاس از  مركاب انسیوار هیتجزتجزیه واریانس ساده و 

هاای دو اسااس داده بررسي و تأیيد برقراری مفرورات بار

های حاصل باا اساتفاده از نارمسال انجام شد. سپس داده

همچنين مقایسه گردید و  تجزیه واریانس SAS, 9.2افزار 

ای ميانگين صفات مورد بررسي توسط آزمون چناد دامناه

 انجام شد.  پن  درصددانكن در سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث

( 9ها )جدول نتای  جدول تجزیه واریانس مركب داده

، اسيد ساليسيليك اسيدنشان داد اثر سطوح آبياری، 

ر بساليسيليك اسيد × ربيك و اثر متقابل آبياری وآسك

انه، عملكرد دانه و عملكرد دتعداد دانه در طبق، وزن هزار

دار بود. اثر متقابل در سطح احتمال یك درصد معنيروغن 

سال در آبياری تنها بر تعداد دانه در طبق در سطح 

دار بود. اثر متقابل سال در احتمال یك درصد معني

نيز بر وزن هزاردانه در سطح احتمال ساليسيليك اسيد 

رصد و عملكرد روغن در سطح احتمال یك درصد پن  د

آسكوربيك اسيد نيز بر × دار بود. اثر متقابل آبياری معني

دانه و عملكرد دانه در سطح احتمال یك درصد و وزن هزار

-بر تعداد دانه در طبق در سطح احتمال پن  درصد معني

آسكوربيك × اليسيليكاسيد  دار بود. در نهایت اثر متقابل 

ز بر كليه صفات به غير از تعداد دانه در طبق در نياسيد 

 دار بود.سطح احتمال یك درصد معني

-آبي باهدر تحقيق حارر شرایط كم تعداد دانه در طبق:

كاه طاوریدار از تعداد دانه در طبق كاست بهصورت معني

تيمار مذكور تعداد دانه در طباق را در مقایساه باا شارایط 

تنش خشاكي  (،2)جدول  درصد كاهش داد 39/98نرمال 

از طریااق كاااهش سااطح باارگ منجاار بااه كاااهش منبااع 

های ماثثر بار ایان فرآیناد ی گياه و فعاليت آنزیمزفتوسنت

افشااني گردد. همچناين طاي مرحلاه گلادهي و گاردهمي

شدن داناه گارده و كاللاه ماادگي باع  خشك ،كمبود آب

افشااني گردد كه ایان مسائله باعا  اخاتالل در گاردهمي

گردد و تماام عوامال ماذكور در نهایات حشرات ميتوسط 

-های بارور در سطح طبق مايمنجر به كاهش تعداد گلچه

در مطالعاه  های طبق كااهش ماي یاباد.و تعداد دانه گردد

 (Dolat abadi et al., 2013)دولات آباادی و همكااران 

متار ميلي 31ترین تعداد دانه در طبق در دور آبياری بيش
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 تشتك گزارش شد.متاار تبخياار از ميلااي 931دور آبياااری  تاارین آن درو كاام

 آبيتجزیه واریانس مرکب صفات مرتبط با عملكرد و اجزای عملكرد در دو سال و دو شرایط بهینه رطوبتي و تنش کم -1 جدول

Table 1. Analysis of variance of traits Related to yield and yield component in  sunflower in normal and 

water deficit conditions 

 منابع تغييرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 ميانگين مربعات
MS 

 تعداد دانه در طبق
Number Of Grain 

 دانهوزن هزار
TKW 

 عملكرد دانه
Grain yield 

 عملكرد روغن
Oil yield 

 Y 1 ns2450 ns11.68 ns0.04 ns0.19 سال

 I 1 **1114267 **3471.51 **175.05 **77.73 آبياری

آبياری× سال   Y×I 1 **56679 ns0.79 ns0.13 ns0.14 

9خطای   E1 8 12415 5.75 0.62 1.06 

 SA 2 **35896 **409.22 **31.41 **16.62 ساليسيليك اسيد

ساليسيليك اسيد× سال   Y×SA 2 ns 9027 *42.75 ns 1.04 **0.48 

ساليسيليك اسيد× آبياری   I×SA 2 **56986 ns2610. **9.26 **1.89 

 AA 2 **34180 **381.96 **13.05 **9.09 آسكوربيك اسيد

آسكوربيك اسيد× سال   Y×AA 2 ns 2291 ns1.19 ns 0.10 ns0.17 

آسكوربيك اسيد× آبياری   I×AA 2 *19671 **51.91 **1.69 ns0.08 

آسكوربيك اسيد× ساليسيليك  SA ×AA 4 ns8818 **173.64 **1.72 **1.15 

ساليسيليك×آبياری× ال س  Y×I×SA 2 ns 8235 ns11.58 ns0.59 ns0.12 

آسكوربيك× آبياری× سال   Y×I×AA 2 ns2997 ns6.02 ns0.83 ns0.02 

آسكوربيك×ساليسيليك ×سال   Y×SA×AA 4 ns1611 ns5.45 ns0.41 ns0.12 

آسكوربيك×ساليسيليك ×آبياری   I×SA×AA 4 ns1531 ns11.22 ns1.84 ns0.05 

ربيكآسكو×ساليسيليك × آبياری×ال س  Y×I×SA×A

A 
4 ns1405 ns3.07 ns0.61 ns0.09 

2خطای   E2 48 ns6415 ns11.33 0.40 ns0.09 

 CV(%)  11.20 14.65 8.42 13.02 رریب تغييرات )درصد(

nsدرصد 9و  3دار و معني دار در سطح احتمال ترتيب عدم معني، * و ** به 
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively

باالترین تعداد دانه در شرایط نرمال همراه با پرایمينگ بذر 

دانه و  9/9917با متوسط ساليسيليك اسيد  ppm 211با 

آبي بدون پرایميناگ ترین مقدار نيز در شرایط تنش كمكم

دسات آماد هدانه ب 2/882سط بذر )عدم پرایمينگ( با متو

(. نتااای  تحقيااق حاراار نشااان داد كاااربرد 2)جاادول 

در هر دو شرایط محيطي بر تعاداد داناه ساليسيليك اسيد 

و  911كااه پرایمينااگ بااذر بااا طااوریدر طبااق افاازود بااه

211ppm   و  77/93در شرایط آبياری نرماال باه ترتياب

 21/8و  12/6آبااي درصااد و در شاارایط تاانش كاام 19/29

تعداد دانه در طبق را در مقایسه با تيمار شااهد در  ،درصد

توان گفت پرایمينگ باذر باا شرایط مشابه افزایش داد. مي

تری بار در شرایط نرمال اثر بخشي بيشساليسيليك اسيد 

-افزایش تعداد دانه در طبق در مقایسه با شرایط تنش كام

 تاأثير باه عملكارد و رشاد بهباود ایان آبي داشت. دليال

 مخزن سمت به فتوسنتزی انتقال مواد دراسيد  ليسيلكسا

 افازایش دالیال كاه برخاياین رمن است. شده داده ربط

و  خااالص فتوساانتز مياازان در افاازایش بااه رشااد

 نيتارات هاایآنازیم فعاليت در افزایش و كربوكسيالسيون

 طرفاي، از گاردد.ماي مرباو  آنهيدراز و كربنيك رداكتاز

 از ماانع ساليسايلك يدجملاه اسا از فنلاي تركيباات

 توانندمي طریق نيز این به و گرددمي اكسين اكسيداسيون

 . (Fariduddin et al., 2003)بگذارند  تأثير رشد بر

همچنين گزارش شده است كاربرد اسيد ساليسايليك 

ایان امار  ، كاهگارددباع  افزایش طول عمر لوله گرده مي

همكااران  در این زمينه گزارش شده است. آليسا و (2003

(Alias et al., 2009) گاازارش كردنااد كاااربرد اساايد
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 .شودتری دانه ميباع  افزایش تلقيح و تشكيل تعداد بيش

 ,Singh and Usha)نتای  مشابهي توسط سينگ و یوليشا 

 ساليسيليك باع  افزایش تعداد دانه در طبق گردید.

اظهاار ( Oghbay et al., 2011)عقباای و همكااران 

 مطلاوب شارایط درساليسايليك اسايد  مصرف داشتند با

 آبياری قطع شرایط در اما ،یافت دانه افزایش تعداد آبياری

 كااهش را سانبله در دانه تعدادساليسيليك اسيد  مصرف

 ,Kabiri and Naghizadeh)كبياری و نقاي زاده  داد.

شرایط به اظهار داشتند باالترین تعداد دانه در جو  (2015

 ساليساايليك اساايدماوالر ميلااي 9و  3/1نرماال و كاااربرد 

ترین تعداد دانه در سانبله كه كمحاليدر ،اختصاص داشت

در  .آبي و عدم پرایمينگ بذر دیده شاددر شرایط تنش كم

نياز اثار آساكوربيك اسايد مطالعه حارر پرایمينگ بذر با 

داری بر افزایش تعداد دانه در طباق در هار دو مثبت معني

كاه در شارایط نرماال رطاوبتي وریطبه ،شرایط نشان داد

باا متوساط آسكوربيك اسايد  ppm 911پرایمينگ بذر با 

كه باالترین تعداد دانه را به خود دانه عالوه بر این 1/9929

مقدار صفت مذكور را در مقایساه باا تيماار  ،اختصاص داد

درصد  43/4دانه  9174شاهد )عدم پرایمينگ( با متوسط 

آبي نياز ساطح ماذكور باا ش كمافزایش داد. در شرایط تن

دانه، تعداد دانه در طباق را در مقایساه باا  9/116متوسط 

آباي تيمار شاهد )عادم پرایميناگ( در شارایط تانش كام

شاود كه مشاهده مايطور درصد افزایش داد. همان 73/99

آباي در شرایط تنش كمآسكوربيك اسيد پرایمينگ بذر با 

یط آبيااری نرماال تری در مقایساه باا شارااثر مثبت بيش

داشاات. در مقایسااه ميااانگين تيمارهااای اثاار متقاباال 

از لحاظ اثر بر تعاداد آسكوربيك اسيد و ساليسيليك اسيد 

ساليسيليك در هر سه سطح كه دانه در طبق مشاهده شد 

 911از صافر باه آساكوربيك اسايد با افزایش سطح اسيد 

ppm كه ساطحبر تعداد دانه در طبق افزوده شد به نحوی 

211 ppm  911هماااراه باااا ساليسااايليك اسااايد ppm 

تارین مقادار دانه بايش 9119با متوسط  آسكوربيك اسيد

صفت مذكور را به خود اختصاص داد. تيمار ماذكور تعاداد 

دانااه را در مقایسااه بااا تيمااار شاااهد هاار دو تيمااار )عاادم 

ساليسايليك  ppm 211پرایمينگ بذر(، كااربرد جداگاناه 

ترتياب آساكوربيك باه ppm 911ه و كاربرد جداگاناسيد 

(، كاه 9یش داد )جادول درصد افزا63/91و  69/3، 37/21

بخشي تركيب دو تيمار در افزایش تعداد داناه در بيانگر اثر

طبق در مقایسه با عدم پرایمينگ و یا پرایمينگ جداگاناه 

(. در مطالعاه 4هر یك از تيمارهای مذكور اسات )جادول 

پرایمينگ بذر  (Shabbir et al., 2013)شبير و همكاران 

دار صورت معنايبهاسيد آسكوربيك  اسيد وساليسيليك با 

مقایسه با تيماار شااهد افازایش تعداد دانه در غالف را در 

   داد..

آبي مقدار وزن : در تحقيق حارر تنش كموزن هزاردانه

دانه را در مقایسه با شرایط نرمال كاهش داد. تنش هزار

در فرآیند فتوسنتز جابجایي  ایجاد اختاللبا خشكي 

دهد ها را به سمت دانه تحت تأثير قرار ميمتابوليت

(Thalooth et al., 2006)هزاردانه وزن كاهش دالیل . از 

 امالح و و آب جذب كاهش ،خشكي تنش شدت با افزایش

 به شيره پرورده و فتوسنتزی مواد انتقال و ساخت كاهش

 مرحله در خشكي شتن دیگر سوی از .است بوده هادانه

 هایدانه كاهش و ميوه در دانه رشد عدم موجب گلدهي

 پرشدن مرحله در تنش این اثر .شودمي یافته تشكيل

 وزن به بسته بالقوه عملكرد چون است، بارز بسيار هادانه

 مواد تجمع مستلزم موروب این كه باشدمي هزاردانه

های یارنيا فتهیا با نتای  این. باشدمي هادانه در فتوسنتزی

و  و ماندگار (Yarnia and Rahmati, 2006)و رحمتي 

 و حيدری و كرمي (Mendgar et al., 2011)همكاران 

(Heydari and Karami, 2013)  .نتای  همخواني دارد

مقایسه ميانگين تيمارهای اثر متقابل سطوح آبياری و 

نشان داد پرایمينگ بذر با  آسكوربيك اسيدپرایمينگ با 

در شرایط آبياری نرمال آسكوربيك اسيد  ppm 31طح س

گرم باالترین و تيمار عدم پرایمينگ  36/89با متوسط 

آبي با متوسط )شاهد پرایمينگ( در شرایط تنش كم

دانه را به خود اختصاص داد. ترین وزن هزارگرم كم 47/62

الزم به ذكر است كه پرایمينگ بذر در هر دو شرایط 

-دانه داشت بهیش وزن هزاربر افزامحيطي اثر مثبتي 

 آسكوربيك اسيد ppm 31كه پرایمينگ با سطح طوری

دانه را در مقایسه با تيمار شاهد پرایمينگ )عدم وزن هزار

-آبي بهپرایمينگ( در شرایط آبياری نرمال و تنش كم

درصد افزایش داد، كه بيانگر این  36/92و  62/7ترتيب 

 در شرایط ربيك اسيدآسكونكته است كه پرایمينگ با 

تری در مقایسه با شرایط آبي اثر مثبت بيشتنش كم

 (. مقایسه ميانگين تيمارهای9نرمال آبياری داشت )جدول 

اثر متقابل ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد از لحاظ 

 211اثر بر وزن هزاردانه نشان داد كه پرایمينگ بذر با 

ppm  31ساليسيليك اسيد و ppm اسيد با آسكوربيك  
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گرم باالترین و تيمار عدم پرایمينگ هر دو  71/71متوسط 

تارین گارم كام 91/69متوساط تيمار )شاهد پرایمينگ( با

وزن هزاردانه را به خود اختصاص داد. در مطالاه حارار در 

پرایمينگ باا  ،ساليسيليك اسيدهر سه سطح پرایمينگ با 

داناه را رباالترین وزن هزاآسكوربيك اسيد  ppm 31سطح 

به خاود اختصااص  ppm 911در مقایسه با تيمار شاهد و 

 (.  4داد )جدول 

شاده اساتقرار گياهاان كه در بذور پرایمبا توجه به این

گيرد و طاول دوره رشاد گيااه افازایش تر صورت ميسریع

تری برای فتوسنتز و انتقال گياهان زمان بيش ،كندپيدا مي

داناه را در فازایش وزن هزاربنابراین ا .آن پيدا خواهند كرد

بيك ورساكآوسيله ساليسايليك اسايد و شده بهبذور تيمار

شادن داناه نسابت را به افزایش طول دوره رشد و پر اسيد

-گزارش شده است كه پرایمينگ باذر عوامال تعادیل داد.

را در كند، پرایمينگ تغييراتي كننده رشد گياه را فعال مي

يت آنزیمي و جذب مواد ، فعالرشد، فرآیندهای فيزیولوژیك

دهاد، باه وجاود كه مقاومت به تنش را افازایش مي غذایي

 . (Fahramand et al., 2014) آوردمي
 Kabiri and) كبياااری و نقاااي زاده در مطالعاااه

Naghizadeh, 2015) داناه در جاو نيز باالترین وزن هزار

موالر ساليسايليك اسايد ميلي 9در شرایط نرمال و كاربرد 

داناه نياز در شارایط تانش زن هزارترین وكم مشاهده شد.

اما پرایميناگ باذر  ،آبي و عدم پرایمينگ بذر دیده شدكم

وزن هزاردانااه را در مااوالر ساليساايليك اساايد ميلااي 9بااا 

 مقایسه با تيمار شاهد افزایش داد.

 شد مشخص نيز مختل  محققان هایاساس گزارش بر

 گياهاان رداناه دهزار وزن بار آسكوربيك اسيد مصرف كه

. در (Chattha et al., 2015)دارد  افزایشاي اثار مختلا 

 (Shabbir et al., 2013)مطالعااه شاابير و همكاااران 

در  اسايدآساكوربيك  اسيد وساليسيليك پرایمينگ بذر با 

 داریصورت معنيرا بهدانه وزن هزار مقایسه با تيمار شاهد

 افزایش داد. 

آبي اثر نامطلوبي در تحقيق حارر تنش كم عملكرد دانه:

بر عملكرد دانه داشت و مقدار صفت مذكور را در مقایسه 

كاهش عملكرد با شرایط آبياری نرمال كاهش داد. 

توان به كاهش سطح آبي را مياقتصادی در شرایط كم

برگ و كاهش وزن و تعداد دانه در طبق نسبت داد. 

-تری از گلچهآبي تعداد كمهمچنين در شرایط تنش كم

شوند كه این امر از طریق تعداد آفتابگردان بارور ميهای 

دهد. دانه در طبق، عملكرد اقتصادی را كاهش مي

در شرایط تنش كمبود آب، كاهش عملكرد در  همچنين

ها، مرحل  زایشي به واسط  كاهش دورة پرشدن دانه

هاست. در نتيجه، بر ها و كاهش وزن دانهشدن دانهكوچك

 .شودگذارد و باع  كاهش آن ميي ميعملكرد دانه اثر منف

 Dolat abadi et)دولت آبادی و همكاران  در مطالعه

al., 2013)  911متر به ميلي 31افزایش دور آبياری از 

 درصد كاهش داد. 27متر تبخير عملكرد دانه را ميلي

اظهار  (Mendgar et al., 2011)ماندگار و همكاران 

اری بر عملكرد دانه داشت دداشتند سطوح آبياری اثر معني

ميانگين  با ترتيببه ،ترین عملكرد دانهكم و ترینو بيش

 تيمار به متعلق ،مترمربع بر گرم 33/999و  22/477

بود. بویر  گلدهي مرحله در آب قطع تنش و آبياری مطلوب

گزارش كردند تنش  (Buriro et al., 2015)و همكاران 

د دانه در آفتابگردان دار از عملكرصورت معنيآبي بهكم

  .كاست

 آسكوربيك اسايدو  ساليسيليك اسيدپرایمينگ بذر با 

آبي را بر عملكرد داناه تعادیل نمایاد. توانست اثر تنش كم

و مقایساااه مياااانگين تيمارهاااای اثااار متقابااال آبيااااری 

نشااان داد بااا افاازایش سااطح اساايد ساليساايليك اساايد 

-زوده شد بهساليسيلك در هر دو شرایط بر عملكرد دانه اف

در شارایط نرماال باا متوساط   211ppmكه سطح طوری

كه باالترین عملكرد داناه تن در هكتار عالوه بر این 91/91

مقدار عملكرد داناه را در مقایساه  ،را به خود اختصاص داد

 22/92و 71/98ترتيااببااه ppm 911بااا سااطح شاااهد و 

آباي نياز بااالترین درصد افزایش داد. در شرایط تنش كام

تان در هكتاار باه ساطح  74/6عملكرد داناه باا متوساط 

211ppm  سطح مذكور نيز عملكرد دانه  .اختصاص داشت

ترتيااب بااه ppm 911را در مقایسااه بااا سااطوح شاااهد و 

افاازایش (. 2)جاادول  درصااد افاازایش داد 13/1و  29/93

عملكرد داناه در تيمارهاای اسايد ساليسايليك در هار دو 

ایش تعاداد ثبت این ماده در افازتوان به اثر مشرایط را مي

دانه نسبت داد كه در هر دو شرایط دانه درطبق و وزن هزار

سينگ و یوشاا  اجزای عملكرد آفتابگردان را افزایش دادند.

(Singh and Usha, 2003) كااه  نيااز گاازارش كردنااد

 مصرف ساليسيليك اسيد از خسارت ناشي از تنش خشكي

 ,.Fariduddin et al)كاهاد. فریادودین و همكااران ماي

 گزارش كردناد كااربرد اسايد ساليسايليك باعا  (2003

شاودافزایش فتوسنتز، تثبيت كلروفيل در آفتابگردان ماي
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 بياات و همكاارانشاود. كه خود باع  افزایش عملكرد مي

(Bayat et al., 2010)  عنوان كردند اسايد ساليسايليك

انه را ترتيب عملكرد دروزه به 93و  99، 7در رژیم رطوبتي 

درصااد افاازایش داده  44/41و  69/28، 36/99مياازان بااه

 Salarpour Ghoraba)فارحبخش  و غربا ساالرپور .است

and Farahbakhsh, 2014) تارینگزارش كردند بايش 

 و )شاهد( زراعي ظرفيت درصد 911 تيمار در عملكرد دانه

 ترینكم و همچنين، ساليسيليك اسيدموالر ميلي 9غلظت 

 غلظت در و زراعي درصد ظرفيت 31تيمار  در نهدا عملكرد

ساليسيليك حاصل شاد.  اسيد موالرو صفر ميلي 3/1های 

 (Kabiri and Naghizadeh, 2015)كبيری و نقاي زاده 

باالترین عملكرد دانه در شرایط آبياری نرمال و پرایميناگ 

آباي در موالر و در شارایط تانش كامميلي 9و  3/1بذر با 

ساليسايليك اسايد ماوالر ميلاي 9با ساطح پرایمينگ بذر 

 .  كردندگزارش 

مقایسااه ميااانگين تيمارهااای اثاار متقاباال آبياااری و 

نشان داد در هر دو سطح آبياری نرمال و  آسكوربيك اسيد

 99/6و  99/1ترتيب با متوساط باالترین عملكرد به ،آبيكم

آساكوربيك  ppm 911تن در هكتار به پرایمينگ باذر باا 

ترین عملكرد دانه در دو شرایط مذكور به سطح و كماسيد 

 43/3و  29/8ترتيب باا متوساط شاهد )عدم پرایمينگ( به

تن در هكتار اختصاص داشت. باا توجاه باه نتاای  ماذكور 

ساليسايليك اسايد توان اظهار داشت پرایمينگ بذر باا مي

)جادول  نيز در هر دو شرایط عملكرد داناه را افازایش داد

-باه آسكوربيك اسيد ،مختل  محققين (. طبق گزارشات9

خاود، از تخریاب كلروفيال  تاكسايداندليل خواص آنتاي

صورت غير مستقيم سبب افازایش آن جلوگيری كرده و به

آساكوربيك . (Dolatabadian et al., 2009)شاود ماي

هاای اكساي ن سابب كااهش پاكساازی رادیكاال اسيد باا

ر نتيجاه ها شاده و دخسارت به اسيدهای چرب و پروتئين

 Dolatabadian et)اثر مخرب تنش را كاهش ماي دهاد 

al., 2009). 

باا ساطوح  ppm 211در تحقيق حارر تركيب ساطح 

كه باالترین عملكرد دانه را با عالوه بر این ppm 911و  31

تان در هكتاار باه خاود اختصااص  81/8و  79/8متوسط 

دادند مقدار صفت ماذكور را در مقایساه باا شااهد هار دو 

-تن در هكتاار باه 39/3تيمار )عدم پرایمينگ( با متوسط 

(. 4درصد افزایش دادناد )جادول  73/61و  93/38ترتيب 

 مطلوب و سریع تقراراس به تواند مربو مي پدیده این دليل

 غاذایي، رطوبات عناصر از هاآن تربيش استفاده گياهان و

 ,Subedi and Ma)باشاد  خورشايدی تشعشاع و خااک

 افازایش محققين اكثر پرایمينگ تأثير رابطه با در (2005

-شاخص بهبود بر پرایمينگ مثبت تأثير از را ناشي عملكرد

نتاای   دانناد.ماي چاهگيااه سبزشادن و زنايهاای جواناه

 افزایش باع  تواندمي پرایمينگ كه دادند نشان هاپ وهش

 Hussian et)آفتاابگردان  هيبریادهای كيفيت و عملكرد

al., 2014) در آفتاابگردان شاود.  داناه و افزایش محصول

 (Shabbir et al., 2013)مطالعه شابير و همكااران 

پرایمنيگ باذور رازیاناه باه اسايد ساليسايليك و 

يك باااالترین عملكاارد دانااه را در اساايد آسااكورب

مقایسه با دیگر انواب پرایمينگ و تيمار شااهد باه 

حالي بود كه خاكي مقادم این در خود اختصاص دادند.

 ,Khaki Moghadam and Mohammadi)و محمدی 

اظهار داشتند بين انواب تيمارهاای پرایميناگ باا  ( 2014

از آسكوربيك اسايد و ساليسايليك اسايد و تيماار شااهد 

دار لحاظ اثر بر عملكرد دانه در آفتابگردان اخاتالف معناي

 وجود نداشت.

آبي اثر منفي بر عملكرد روغن تنش كم عملكرد روغن:

دانه نشان داد و صفت مذكور را در مقایسه با شرایط 

عملكرد (. 2درصد كاهش داد )جدول 97/48آبياری نرمال 

-مي روغن از دو جزء عملكرد دانه و درصد روغن شكل

صورت آبي عملكرد دانه را بهدر این بررسي تنش كم .گيرد

دار كاهش داد كه جزء اساسي از عملكرد روغن است. معني

با افزایش شدت ( 2194در مطالعه سيبي و همكاران )

-كه بيشطوریتنش آبي عملكرد روغن كاهش یافت، به

كيلوگرم در هكتار  9372ترین عملكرد روغن با ميانگين 

درصد نياز  911به تيمار شاهد )آبياری براساس مربو  

 767ترین عملكرد روغن با ميانگين آبي گياه( و كم

كيلوگرم در هكتار مربو  به تيمار تنش شدید آبي )آبياری 

مقایسه ميانگين . درصد نياز آبي گياه( بود 61اساس  بر

يك ستيمارهای شرایط آبياری و پرایمينگ با اسيد سالي

يك در هر دو شرایط سمينگ با اسيد سالينشان داد پرای

  .موجب افزایش عملكرد روغن شد
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مقایسه میانگین تیمارهای اثر متقابل سطوح آبیاری و سالیسیلیك اسید از لحاظ اثر بر صفات مورد بررسي در  -2 جدول

 آفتابگردان در دو سال
Table 2. Effect of Irigation levels and salicylic acid treatments on understudy characters for sunflower at 

two years. 
عملكرد روغن)تن در 

 هكتار(
Oil yield 

 عملكرد دانه

 )تن در هكتار(
Grain yield 

 وزن هزار دانه

 )گرم(
TKW 

 تعداد دانه در طبق
Number Of 

Grain 

اسيد 

 ساليسييليك

SA 

 آبیاری
Irrigation 

3.33c 7.26c 74.57a 973.0c شاهد C نرمال Normal 

4.74b 9.00b 78.38a 1126.5b 100ppm  

4.98a 10.10a 81.17a 1197.1a 200ppm  

2.16f 5.85e 62.68a 882.2d شاهد C آبيكمwater deficit 

2.69e 6.13e 68.27a 943.9c 100ppm  

3.13d 6.74d 69.16a 956.0c 200ppm  

 هستند درصد 3ار در سطح احتمال دميانگين دارای حروف مشترک فاقد اختالف معني
Means in each column with the same letter are not significantly different at P<0.05 

مقایسه میانگین تیمارهای اثر متقابل سطوح آبیاری و آسكوربیك اسید از لحاظ اثر بر صفات مورد بررسي در  -3 جدول

 آفتابگردان در دو سال

Table 3. Effect of Irigation ×ascrobic acid intraction treatments on understudy characters for sunflower 

at two years 

 عملكرد روغن

 )تن در هكتار(
Oil yield 

 عملكرد دانه

 )تن در هكتار(
Grain yield 

 وزن هزار دانه

 )گرم(
TKW 

 تعداد دانه در طبق
Number Of Grain 

اسكوربيك 

 اسيد

AA 

 یآبیار
Irrigation 

4.77a 8.23b 76.10b 1074.0b شاهد C نرمال Normal 

4.58a 9.01a 81.56a 1100.8ab 50ppm  

3.71a 9.13a 76.47b 1121.9a 100ppm  

3.03a 5.45e 62.47e 875.8d شاهد C آبيكمwater deficit 

2.78a 6.96c 70.00c 909.5d 50ppm  

2.17a 6.31d 67.64d 996.3c 100ppm  

 هستند %3ميانگين دارای حروف مشترک فاقد اختالف معني دار در سطح احتمال 
Means in each column with the same letter are not significantly different at P<0.05 

ورد سالیسیلیك اسید  و آسكوربیك اسید  از لحاظ اثر بر صفات م مقایسه میانگین تیمارهای اثر متقابل سطوح -4 جدول

 بررسي در آفتابگردان در دو سال.
Table 4. Effect of salicylic acid× ascrobic acid intraction treatments on understudy characters for 

sunflower at two years. 
 عملكرد روغن

 )تن در هكتار(
Oil yield 

 عملكرد دانه

 )تن در هكتار(
Grain yield 

 وزن هزار دانه

 )گرم(
TKW 

 تعداد دانه در طبق
Number Of 

Grain 

سكوربيك آ

 اسيد

A.A 

 ساليسيليك اسيد

S.A 

2.09f 5.53d 61.30d 904.8f شاهد C شاهد C 

3.25d 7.35b 72.52c 950.5ef 50ppm شاهد C 

2.90e 6.79c 72.06c 1038.6abc 100ppm شاهدC 

3.39cd 7.34b 73.24bc 986.5cde شاهد C 100ppm 

4.21b 7.71b 75.56b 979.5de 50ppm 100ppm 
3.56c 7.65b 71.16c 1047.1ab 100ppm 100ppm 

3.35cd 7.64b 73.31bc 1033.4bcd شاهد C 200ppm 

4.25b 8.73a 79.70a 1085.8ab 50ppm 200ppm 
4.58a 8.89a 72.49c 1091.6a 100ppm 200ppm 

 هستند %3تمال ميانگين دارای حروف مشترک فاقد اختالف معني دار در سطح اح
Means in each column with the same letter are not significantly different at P<0.05
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داری صورت معنيبه  211ppmو 911هر دو سطح 

-عملكرد روغن را در مقایسه با تيمار شاهد افزایش داد، به

 94/42در شرایط نرمال  211ppmو 911كه سطوح طوری

 11/44و  39/24آبي ر شرایط تنش كمدرصد و د 34/41و 

(. در 2درصد عملكرد روغن را افزایش دادند )جدول 

عملكرد  (Sibi et al., 2014)مطالعه سيبي و همكاران 

-روغن، تحت تأثير مصرف اسيد ساليسيليك قرارگرفت، به

 9918ترین عملكرد روغن با ميانگين كه بيشنحوی

اسيد  ربردكاكيلوگرم در هكتار مربو  به تيمار 

. در تحقيق حارر پرایمينگ بذر با سطوح ساليسيليك بود

211 ppm  31ساليسيليك اسيد وppm   آسكروبيك

كه تن در هكتار عالوه بر این 38/4اسيد با متوسط 

باالترین عملكرد روغن را به خود اختصاص داد، عملكرد 

روغن را در مقایسه با سطح شاهد هر دو تيمار )عدم 

همراه  ppm 211كاربرد جداگانه سطوح  پرایمينگ( و

و  79/96، 991ترتيب به ppm 31ساليسيليك اسيد و 

درصد افزایش داد، كه بيانگر این نكته بود كاربرد  12/41

تری در مقایسه با كاربرد تيمار اثر مناسبهمزمان دو پيش

وقوب تنش (. 9جداگانه هر یك از تيمارها داشت )جدول 

طي مراحل رشد گياه ميزان  آبي و افزایش شدت آن

های زایشي را آسميالت در دسترس گياه و تشكيل اندام

-مخزن مختل مي -كند. در نتيجه، روابط منبعمحدود مي

انجامد. این شود و در نهایت به كاهش عملكرد دانه مي

مسئله موجب كاهش عملكرد روغن در واحد سطح خواهد 

ا ایجاد همچنين، مصرف اسيد ساليسيليك نيز بشد. 

سيستم دفاعي و تحمل مناسب در مقابل شرایط نامناسب 

محيطي مانند تنش آبي در گياه، موجب افزایش عملكرد 

 سيبي .شوددانه و روغن نسبت به تيمار عدم مصرف مي

(Sibi et al., 2011) كه با افزایش شدت تنش  بيان كرد

یابد و با مصرف اسيد آبي عملكرد روغن نيز كاهش مي

كه در طوریليك عملكرد روغن افزایش پيدا كرد بهساليسي

 پاشي اسيد ساليسيليك عملكرد روغن برابر باتيمار محلول

جعفری و همكاران  .كيلوگرم در هكتار بود 93/231

(Jafri et al., 2015)  در بررسي عملكرد و عملكرد روغن

آفتابگردان به پرایمينگ بذر گزراش نمودند پرایمينگ بذر 

داری تعداد دانه، وزن صورت معنيجيبریك بهبا اسيد 

صددانه، عملكرد دانه و عملكرد روغن را در مقایسه با 

تيمار عدم پرایمينگ افزایش داد. باصر كوچه باغي و 

در  (Baser Kouchebagh et al., 2014)همكاران 

مطالعه اثر پرایمينگ بر عملكرد دانه و عملكرد روغن اظهار 

گردان اثر مثبتي بر ذور آفتابپرایمنگ ب كه داشتند

 عملكرد و عملكرد روغن آفتابگردان نشان داد.
 

 گیرینتیجه

توان گفت پرایمينگ با با توجه به نتای  این مطالعه مي

در شرایط آبياری آسكوربيك اسيد و ساليسيليك اسيد 

و  نرمال موجب افزایش عملكرد و اجزای عملكرد دانه

 ،ر شرایط تنش كمهمچنين د. شد درصد روغن دانه

پرایمينگ بذر با مواد مذكور موجب تعدیل اثر تنش 

خشكي بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه و درصد روغن 

آبي كه دامنگير دانه شد. بنابراین با توجه به بحران كم

تواند راهكاری مثثری پرایمينگ بذر مي ،منطقه است

د. آبي بر محصول آفتابگردان باشجهت كاهش اثر تنش كم

ساليسيليك الزم به ذكر است كه تركيب باالترین سطح 

بهترین تأثير را بر آسكوربيك اسيد همراه با اسيد 

ین اند و اخصوصيات كمي و كيفي آفتابگردان نشان داده

خصوصيات كمي و كيفي  دو تيمار توانستند موجب بهبود

آفتابگردان در مقایسه با تيمار شاهد )عدم پرایمينگ( و 

جداگانه شوند. بنابراین جهت صورت بذور به پرایمينگ

توان از حداكثر خصوصيات كمي و كيفي آفتابگردان مي

هزینه و مقرون به صرفه عنوان روش كمپرایمينگ بذور به

استفاده كرد و در نهایت در جهت كشاورزی پایدار و 

 ارگانيك قدم برداشت. 

 

 تشكر و قدرداني

يقاتي جهاد مزرعه تحق ينمسئولوسيله از بدین

 .گرددقدرداني ميتشكر و  كشاورزی شهرستان مهاباد
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Abstract 

In order to study the effects of seed priming with salicylic acid and ascorbic acid on grain yield and 

yield components of sunflower under water deficit conditions, an experiment was conducted in a split 

plot factorial experiment with three replications, at 2014-2015 crop season. First factor was irrigation 

in two levels (normal and water deficit condition) in the main plots and the factorial combination of 

ascorbic acid levels (control, 50 and 100 ppm) and salicylic acid levels (control, 100 and 200 ppm) 

were in subplots. The results of the treatments mean comparison showed that the water stress 

decreased seeds number of head (18.44%), 1000 grain weight (17.44%), grain yield (40.86%) and oil 

yield (63.53%). Among treatments of interaction between irrigation and salicylic acid, the highest rate 

of Number of seeds per capita (1197.11), grain yield (10.10 ton/ha), oil yield (4.98 ton/ha), was 

belonged to seed priming with 200ppm salicylic acid in normal condition. Among irrigation and 

ascorbic acid treatment interactions, the highest number of seeds per head (1121.9) and grain yield 

(9.13 ton/ha) was allocated to level of 100ppm ascorbic acid under normal irrigation condition. 

Among the interactions of salicylic acid and ascorbic acid treatment the highest value of  seeds 

number of head (1091.6), grain yield (9.98 ton/ha) and oil yield (4.58%), was recorded in seeds 

priming with 200ppm salicylic and 100ppm ascorbic acid. Therefore, to achieve maximum economic 

yield in both conditions, seeds priming with salicylic acid and ascorbic acid was recommended. 
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