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  عضو استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس، دانشجوي دکتري زراعت -3

  

  چکیده

، سه آزمایش جداگانه آبیدر شرایط تنش کم ی مختلف رشدیات هیبریدهای آفتابگردان با خصوصبه منظور ارزیابی

های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در قالب طرح بلوک

ها در آزمایش اول که در شرایط آبیاری مناسب اجرا شد، زمان آبیاری کلیه کرت.  اجرا گردید1385کرج در سال 

 از زمان کاشت تا پایان دوره رشد گیاه بود و در آزمایش دوم A تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلیمتر60بر اساس 

های آزمایشی به ترتیب آبی اجرا گردید، زمان آبیاری کلیه کرتو سوم که در شرایط تنش متوسط و شدید کم

آبی وزن خشک تک ش کمهمچنین در تیمارهای تن.  میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر انجام شد180 و 120براساس 

در میان هیبریدهای . داری یافتگیاه، عملکرد دانه، تالش بازآوری، شاخص برداشت و عملکرد روغن کاهش معنی

مورد برسی آلستار با دارا بودن باالترین شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، از بیشترین عملکرد دانه، شاخص 

 شرایط آبیاری مناسب هیبریدهای دیررس شاخص سطح برگ در. برداشت و عملکرد روغن نیز برخوردار بود

آبی شاخص سطح برگ در تمام هیبریدهای بیشتری نسبت به هیبریدهای زودرس داشتند و با اعمال تنش کم

در . آفتابگردان کاهش یافت ولی میزان کاهش در هیبریدهای دیررس بسیار بیشتر از هیبریدهای زودرس بود

ریدهای دیررس به همراه هیبرید نسبتاً زودرس آلستار از بیشترین وزن خشک گیاه شرایط آبیاری مناسب هیب

همچنین بیشترین عملکرد دانه در . آبی هیبریدهای زودرس برتر بودندکه در تیمار تنش کمبرخوردار بودند، درحالی

گرم در هکتار و در  کیلو702 و 1671آبی از هیبرید آلستار به ترتیب به میزان سطوح تنش متوسط و شدید کم

  . کیلوگرم در هکتار به دست آمد3861شرایط آبیاری مناسب از هیبرید مهر به میزان 
  

  .آبی، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، عملکرد روغن و هیبریدهاي آفتابگردانتنش کم : کلیديواژه هاي

  

  مقدمه

روغن خوراکی مورد % 90بیش از در حال حاضر            

شود که این به نوبه خود باعث ز خارج وارد مینیاز کشور ا

 خروج ارز از وابستگی شدید به واردات روغن و در نتیجه

  بنابراین با توجه به اهمیت روغن در جیره . گردد میکشور

    

هاي روغنـی و نزدیـک      غذایی انسان، ضرورت کشت دانه    

شدن به خودکفایی در زمینه تولید روغن مورد نیاز کـشور           

 هـاي روغنـی گیـاه     از میان دانـه   . باشداهمیت می بسیار پر   

  به تجارت جهانی   محصول و از نظر مجموعدر آفتابگردان

                                                
.دانشکده کشاورزي، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، تهران، پاکدشت :  آدرس نویسنده مسئول-1  

� 25/1/90:  و پذیرش26/8/89:  دریافت  
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عنوان پنجمین منبع مهم تولید روغن خوراکی بعد از سویا، 

 ).FAO, 2006(آید کلزا، پنبه و بادام زمینی به حساب می

-ارقام روغنی آفتابگردان شامل دو گروه ارقام آزاد گرده

باشند که معرفی هیبریدهای  و هیبریدها می1شاناف

 با توجه به مزایای بیشتری که 1970آفتابگردان در دهه 

افشان دارند تحول عظیمی را در نسبت به ارقام آزادگرده

 Lopez Pereira(زمینه کشت و کار این گیاه ایجاد نمود 

et al., 1999 .(های طبیعی همواره گیاهان در در محیط

های مختلف قرار گرفته و رشد، متابولیسم و معرض تنش

گیرد و مهمترین ها به شدت تحت تأثیر قرار میعملکرد آن

عامل محیطی که تولید گیاهان زراعی را در جهان محدود 

  سازد فراهمی آب یا به عبارتی تنش می

 ,Flexas et al., 2004; Kokubun(باشد آبی میکم

 عنوان یک محصول آفتابگردان نیز بهزراعت  ).2008

ای عمیق و زراعی متحمل به خشکی با سیستم ریشه

جستجوگر همواره در مناطق خشک و نیمه خشک 

و با )  Angadi and Entz, 2002(گسترش یافته است 

های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توجه به اینکه پاسخ

ها گیاهان اساس شناسایی اثرات تنش بر عملکرد نهایی آن

، آزمایشات )Prins and Verkaar, 1992(است 

آبی بر متعددی به منظور شناسایی اثرات تنش کم

خصوصیات رویشی و زایشی هیبریدهای آفتابگردان و 

آبی صورت گرفته گزینش هیبریدهای متحمل به تنش کم

در ) 2004( و همکاران Goksoyدر این زمینه . است

طوح های آفتابگردان به سبررسی واکنش عملکرد ژنوتیپ

مختلف آبیاری گزارش کردند که عملکرد دانه با کاهش 

-داری کاهش میتعداد دفعات و حجم آبیاری به طور معنی

ترتیب که عدم آبیاری در گیاه آفتابگردان به طورییابد، به

 درصدی عملکرد دانه و عملکرد 47 و 46باعث کاهش 

. روغن در هکتار نسبت به شرایط آبیاری کامل گردید

Erdem   دار  ضمن بیان تأثیر معنی)2006(و همکاران

تنش خشکی بر عملکرد دانه آفتابگردان بیان نمودند که در 

 درصدی از 58شرایط تنش خشکی عملکرد با کاهش 

                                                
1 Open pollination 

جباری و  . کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت1830 به 4380

نیز گزارش کردند که ) Jabbari et al., 2008(همکاران 

   180 و 120راساس آبیاری بعد از آبی باعمال تنش کم

متر تبخیر از تشتک تبخیر، صفاتی چون وزن هزار میلی

 دانه، تعداد دانه، تالش بازآوری و شاخص برداشت

هیبریدهای آفتابگردان را کاهش داد و وقوع تنش شدید 

سبب کاهش قابل توجه عملکرد دانه ) متر تبخیر میلی180(

ر گردید که ناشی از  کیلوگرم در هکتا500با میانگین 

%) 50(و وزن هزار دانه %) 54(کاهش تعداد دانه در گیاه 

) Daneshian and Jonoubi ) 2008در آزمایشات. بود

آبی باعث کاهش دوره رشد، صفات اعمال تنش کم

مورفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای 

 Connor and Jonesدر مطالعاتی که  .آفتابگردان گردید

برای شناسایی واکنش مورفولوژیک و فیزیولوژیک ) 1985(

آفتابگردان به آبیاری محدود انجام دادند، مشخص گردید 

که بیشترین تنظیمات گیاهی در شرایط آبیاری محدود از 

 Angadi and Entz .باشدمنظر مورفولوژیک می

ای بر روی دو رقم آفتابگردان با نیز در مطالعه) 2002(

های پاکوتاه اه و معمولی دریافتند که واریتهارتفاع بوته کوت

های با از تحمل بیشتری در برابر خشکی نسبت به واریته

ارتفاع معمولی بر خوردارند که این صفت در پایداری 

. تولید در شرایط خشکی از اهمیت باالیی برخوردار است

از آنجایی که در طول بیست سال گذشته زراعت 

 آن به تنش های رطوبتی به آفتابگردان به دلیل تحمل

اراضی دارای آبیاری محدود و دیم تمایل یافته است 

شناسایی و اصالح ارقام پر محصول و پر روغن که به تنش 

های رطوبتی تحمل داشته باشند سبب افزایش تولید آن در 

هدف از اجرای این بنابراین . این گونه اراضی خواهد شد

دهای آفتابگردان با های هیبریالعملطرح ارزیابی عکس

خصوصیات رشدی متفاوت از نظر شاخص سطح برگ و 

-تخصیص ماده خشک به اندام زایشی در شرایط تنش کم

آبی و شناسایی هیبریدهای برتر از نظر عملکرد دانه، 

  .عملکرد روغن و شاخص برداشت بوده است
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  مواد و روش ها

فتابگردان آ  هیبریدهایینشگزبه منظور                        

 آبی در شرایط تنش کمی مختلف رشدیاتبا خصوص

مؤسسه  پژوهشیدر مزرعه  1385آزمایشاتی در سال 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات دانه 

عرض .  کرج اجرا گردید شهرستان در واقعهای روغنی

 شمالی و طول جغرافیایی 35 95َْ  آزمایشجغرافیایی محل

. باشد متر می1321 از سطح دریا  آن ارتفاع شرقی و51 6َْ

بدین منظور سه آزمایش به صورت مجزا در قالب طرح 

 18های کامل تصادفی در سه تکرار و در هر آزمایش بلوک

اسامی . هیبرید آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفت

 ارائه 1هیبریدهای مورد بررسی در این آزمایش در جدول 

 اول که در شرایط آبیاری مناسب در آزمایش. شده است

 60ها بر اساس اجرا شد، زمان آبیاری کلیه کرت) شاهد(

 از زمان کاشت تا Aمیلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس 

پایان دوره رشد گیاه بود و در آزمایش دوم و سوم که در 

آبی اجرا گردید، زمان شرایط تنش متوسط و شدید کم

 و 120شی به ترتیب بر اساس های آزمایآبیاری کلیه کرت

زمان اعمال .  میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر انجام شد180

آبی پس از استقرار گیاه در مرحله شش تا هشت تنش کم

 ,.Chimenti et al(�های آزمایشی بودبرگی در کرت

 ،منحنی آمبروترمیک هوایی و آب و براساس آمار ).2002

خشک، جزء مناطق � روز150 -180  با داشتناین منطقه

 و با داشتن زمستان  و خشکای گرمهوایی مدیترانه آب و

سرد و مرطوب، تابستان گرم و خشک جزء رژیم رطوبتی 

 ساله 30براساس اطالعات . شودخشک محسوب می

 242هواشناسی شهرستان کرج، متوسط بارندگی منطقه 

ریزش باران عمدتاً در اواخر پائیز و . میلیمتر در سال است

کثر حرارت ساالنه در امیانگین حد. دهدوایل بهار رخ میا

 یک درجه سانتیگراد و میانگین حداقل حرارت 28تیر ماه 

خاک .افتددر دی ماه اتفاق میاست که درجه سانتیگراد 

محل آزمایش دارای بافت لومی شنی، وزن مخصوص 

 گرم بر سانتیمتر مکعب، میزان هدایت 43/1ظاهری 

متر و میانگین اسیدیته ی موس بر سانتی میل4/1الکتریکی 

برای تهیه .  بود8/7 سانتی متری حدود 80خاک تا عمق 

زمین اجرای آزمایش ابتدا یک شخم نیمه عمیق با گاوآهن 

. شد  دیسک عمود بر هم زدهدودار و بعد از آن   برگردان

سپس با نمونه برداری از خاک و بر اساس توصیه مؤسسه 

گرم در هکتار کود فسفر از منبع  کیلو150خاک و آب، 

 کیلوگرم در هکتار 200فسفات آمونیوم قبل از کاشت و 

در دو مرحله، (کود نیتروژن از منبع فسفات آمونیوم و اوره 

 کیلوگرم در 100 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و  100

در زمین پخش شد ) هکتار در مرحله شش تا هشت برگی

. جاد گردیدایروی زمین  ر جوی و پشتهئ فاروو توسط

 یخکاشت در هر سه آزمایش همزمان و در تارتاریخ 

 هر کرت آزمایشی دارای چهار خط به . انجام شد1/3/85

ها فاصله بوته. متر بود سانتی60طول پنج متر و با فاصله 

. متر در نظر گرفته شد سانتی25روی خطوط کاشت نیز 

ش متر و فاصله های جداگانه شهمچنین فاصله بین آزمایش

در طول دوره رشد . بین تکرارها سه متر تعیین گردید

های الزم از مراحل فنولوژیک گیاه شامل یادداشت برداری

 درصد 75 ای شدن، ستارهتعداد روز از سبز شدن تا مراحل

  فیزیولوژیک بر اساس روشگیدهی و رسیدگل

Schneiter and Miller )1981 (صورت گرفت .

و   Goksoyسطح برگ براساس روش گیری اندازه

از چهار بوته در هر کرت در مراحل ) 2004(همکاران 

زرد شدن (R7 ، )پر شدن دانه (R6، )دهیگل (R5نموی 

رسیدگی  (R9و ) شروع رسیدگی (R8، )پشت طبق

برای هر هیبرید به صورت جداگانه و به ) فیزیولوژیک

 T.Area Meterوسیله دستگاه سطح برگ سنج مدل 

HVN1223�در مرحله رسیدگی .  صورت پذیرفت

فیزیولوژیک گیاه از هر کرت آزمایشی شش بوته برداشت 

-گردید و مجموع وزن خشک طبق و وزن خشک ساقه آن

به این . ها به عنوان وزن خشک گیاه در نظر گرفته شد

منظور پس از کف بر کردن گیاهان هر کرت از سطح 

 درجه سانتی گراد 70-75ا در آون با دمای هخاک، نمونه

عملکرد دانه از هر کرت پس از حذف . خشک گردیدند

نیم متر از ابتدا و انتهای خطوط کشت، از خطوط میانی 
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 متر مربع از هر 5/4انجـام گرفت و در زمان برداشت، 

برای تعیین . کرت جهت ارزیابی عملکرد برداشت گردید

د دانه به عملکرد شاخص برداشت از نسبت عملکر

برای   وبیولوژیک در هنگام رسیدن گیاه استفاده شد

محاسبه تالش بازآوری از روش ارایه شده توسط جباری و 

استفاده شد که در آن تالش بازآوری از ) 1386(همکاران 

بر وزن خشک ) طبق(تقسیم وزن خشک کل اندام زایشی 

ه از درصد روغن دانه با استفاد. شودکل گیاه حاصل می

های روغنی  در آزمایشگاه بخش دانه1NMRدستگاه 

-سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اندازهؤم

از حاصلضرب درصد روغن در عملکرد دانه   وگیری شد

در . در هکتار، عملکرد روغن در هکتار محاسبه گردید

های پایان پس از اطمینان از یکنواختی واریانس داده

اده از آزمون بارتلت نرم افزار آماری آزمایشی با استف

SASها صورت پذیرفت و ، تجزیه واریانس مرکب داده

ها به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد میانگین

 Excelنمودارها نیز با استفاده از نرم افزار . مقایسه شدند

  .رسم گردیدند

  

  

   و بحثنتایج

ها در  دادهنتایج تجزیه واریانس مرکب                    

 ارائه 4 و 3ها در جداول  و نتایج مقایسه میانگین2جدول 

براین اساس اثر تنش خشکی بر صفات تعداد . شده است

 درصد گلدهی و تعداد روز تا مرحله 75روز تا مرحله 

رسیدگی فیزیولوژیک در سطح پنج درصد و وزن خشک 

تک گیاه، عملکرد دانه، تالش بازآوری، شاخص برداشت و 

همچنین . دار بودملکرد روغن در سطح یک درصد معنیع

در میان هیبریدهای مورد بررسی از نظر تعداد روز تا 

-ای شدن و شاخص برداشت اختالف معنیمرحله ستاره

داری در سطح پنج درصد، و از نظر تعداد روز تا مرحله 

 درصد گلدهی، تعداد روز تا مرحله رسیدگی 75

 تالش بازآوری و عملکرد فیزیولوژیک، عملکرد دانه،

                                                
Nuclear Magnetic Resonance 1

داری در سطح یک درصد وجود روغن اختالف معنی

این در حالی است که هیبریدهای مورد بررسی از . داشت

اثر . داری نداشتندنظر وزن خشک تک گیاه تفاوت معنی

 75 تنش و هیبرید بر میانگین تعداد روز تا مرحله متقابل

زیولوژیک، درصد گلدهی، تعداد روز تا مرحله رسیدگی فی

وزن خشک کل تک گیاه در مرحله پر شدن دانه، عملکرد 

دار بود و دانه، تالش بازآوری و عملکرد روغن معنی

-هیبریدهای مورد بررسی تنها از نظر صفات مذکور عکس

 .های متفاوتی به سطوح مختلف آبیاری نشان دادندالعمل

آبی باعث تأخیر در نتایج حاصل نشان داد که تنش کم

 درصد گلدهی گردید، به طوری که 75دن به مرحله رسی

 روز بیشترین و 7/51 میلیمتر تبخیر با 180آبیاری بعد از 

 روز کمترین تعداد 50 میلیمتر تبخیر با 60آبیاری بعد از 

). 3جدول ( درصد گلدهی را دارا بودند 75 مرحله تاروز 

 از آبیاری بعد(البته از این نظر بین تیمارهای آبیاری شاهد 

آبیاری بعد از (آبی و تنش متوسط کم)  میلیمتر تبخیر60

. داری مشاهده نشداختالف معنی)  میلیمتر تبخیر120

 روز 4/58 و 6/58 و مهر با 33همچنین هیبریدهای هایسان

 2/47 و 7/46 با SHF8133 و SHF8108و هیبریدهای 

 75ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تا مرحله روز به

همچنین بررسی ). 3جدول ( گلدهی را داشتند درصد

دهد که بیشترین  نشان می4سطوح اثرات متقابل در جدول 

 درصد گلدهی متعلق به هیبرید مهر در 75تعداد روز تا 

 روز و 3/61 میلیمتر تبخیر با 180تیمار آبیاری بعد از 

 در تیمار آبیاری SHF8133کمترین آن متعلق به هیبرید 

نتایج ). 4جدول ( روز بود 6/45یمتر تبخیر با  میل60بعد از 

آبی باعث تأخیر در رسیدن نشان داد که تنش متوسط کم

 8/97فیزیولوژیک گردید، به طوری که این تیمار آبیاری با 

 میلیمتر 180 و 60روز بیشترین و تیمارهای آبیاری بعد از 

 روز 94با ) آبیترتیب آبیاری مطلوب و تنش شدید کمبه(

ین تعداد روز را برای وارد شدن به مرحله رسیدگی کمتر

های مورد بررسی از هیبرید). 3جدول (فیزیولوژیک داشتند 

طول دوره (نظر تعداد روز تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک 

 روز اختالف 39داری با هم داشتند و اختالف معنی) رشد
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در رسیدگی فیزیولوژیک بین هیبریدهای مورد بررسی 

در این بررسی هیبرید آذرگل ). 3جدول (دید مشاهده گر

 روز به 5/76 با SHF8133 روز و هیبرید 6/115با 

ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تا رسیدگی 

در این آزمایش تنها  ).3جدول (فیزیولوژیک را دارا بودند 

روند تغییرات شاخص سطح برگ هفت هیبرید مورد 

ت ارائه شده است بررسی با خصوصیات فنولوژیکی متفاو

بر این اساس با افزایش طول دوره رشد اکثر ). 1شکل (

ها هیبریدهای مورد بررسی بر میزان شاخص سطح برگ آن

که هیبریدهای دیررس طوری، به)1شکل (شد نیز افزوده می

آزمایش نظیر آذرگل، مهر و ایروفلور بیشترین شاخص 

سیار زودرس که هیبرید بحالیسطح برگ را دارا بودند، در

SHF8133 از کمترین شاخص سطح برگ برخوردار بود 

در این آزمایش حداکثر شاخص سطح برگ در ). 1شکل (

) R6(تمام هیبریدهای دیررس در مرحله پر شدن دانه 

که در هیبریدهای زودرس و نسبتاً حاصل گردید، درحالی

 و SHF8168 ،SHF8133، CMS26×R103زودس 

ح برگ از مرحله گلدهی آلستار بیشترین شاخص سط

)R5 (دست آمد به) روند تغیرات شاخص سطح ). 1شکل

آبی در برگ در تیمارهای آبیاری مطلوب و تنش شدید کم

 درج شده 2برخی از هیبریدهای مورد بررسی در شکل 

است و بر این اساس در شرایط آبیاری مطلوب هیبریدهای 

د و دیررس از بیشترین شاخص سطح برگ برخوردار بودن

آبی باعث کاهش چشمگیر شاخص سطح برگ تنش کم

آبی هیبرید نسبتاً همچنین در شرایط تنش شدید کم. گردید

زودرس آلستار از بیشترین شاخص سطح برگ در فاصله 

برخوردار ) R6(تا پر شدن دانه ) R5(بین مراحل گلدهی 

آبی در این بررسی تنش متوسط و شدید کم ).2شکل (بود 

 درصدی وزن خشک تک 59 و 44ث کاهش ترتیب باعبه

). 3جدول (گیاه نسبت به شرایط آبیاری مطلوب گردید 

دهد که  نشان می4بررسی سطوح اثرات متقابل در جدول 

رس و در شرایط آبیاری مطلوب اکثر هیبریدهای متوسط

 و ایروفلور به همراه 36دیررس آزمایشی نظیر مهر، هایسان 

ر از بیشترین وزن خشک هیبرید نسبتاً زودرس آلستا

حالی که در شرایط تنش متوسط و برخوردار بودند، در

آبی مقدار ماده خشک تولیدی در هیبریدهای شدید کم

دیررس به شدت کاهش یافته بود و اکثر هیبریدهای 

  . زودرس آزمایشی از وزن خشک بیشتری برخوردار بودند

رار عملکرد دانه به شدت تحت تأثیر تیمارهای آبیاری ق

دار و اعمال تنش باعث کاهش معنی) 2جدول (گرفت 

آبی که در شرایط تنش شدید کمطوریعملکرد گرید، به

 درصدی نسبت به تیمار آبیاری مطلوب 82عملکرد با افت 

در ). 3جدول ( کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت 508به 

شرایط آبیاری مطلوب بیشترین عملکرد دانه متعلق به 

 و 3861ر و ایروفلور به ترتیب به میزان هیبریدهای مه

 کیلوگرم در هکتار بود، ولی در تیمار تنش متوسط 3699

آبی هیبرید آبی هیبرید آلستار و در تیمار تنش شدید کمکم

آلستار و آذرگل بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند 

دار تالش آبی باعث کاهش معنیتنش کم ).4جدول (

که این صفت در شرایط آبیاری طوریبازآوری گردید، به 

آبی تقلیل در شرایط تنش شدید کم% 54به % 63مطلوب از 

میزان تغییرات تالش بازآوری در برخی ). 3جدول (یافت 

 3از هیبریدهای مورد بررسی در تیمارهای آبیاری در شکل 

ارائه شده است و در این آزمایش بیشترین میزان تالش 

   مطلوب و تنش متوسط بازآوری در سطوح آبیاری

 متعلق به هیبرید 64/0 و 68/0آبی به ترتیب به میزان کم

آبی که در شرایط تنش شدید کمحالیایروفلور بود، در

 بیشترین تالش بازآوری را SHF8185 هیبرید زودرس 

 3با توجه به شکل ). 3شکل ( دارا بود 63/0به میزان 

بی، تالش آگردد که با اعمال تنش شدید کممشخص می

بازآوری در هیبریدهای زودرس و نسبتاً زودرس به میزان 

% 25 تا 19و در هیبریدهای دیررس به میزان % 17 تا 8

 180در این مطالعه اعمال آبیاری بعد از . کاهش یافت

 درصدی شاخص برداشت 58میلیمتر تبخیر سبب کاهش 

  میلیمتر تبخیر شد و60در مقایسه با تیمار آبیاری بعد از 

% 9/31هیبرید آلستار بیشترین شاخص برداشت را به میزان 

نتایج  ).3جدول (در میان سایر هیبریدها به دست آورد 

دهد که اعمال  نشان می3ها در جدول مقایسات میانگین
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 درصدی عملکرد 85آبی باعث کاهش تنش شدید کم

هیبریدهای . روغن نسبت به تیمار آبیاری مطلوب گردید

های آماری ز نظر عملکرد روغن در گروهمورد بررسی ا

متفاوتی قرار گرفتند و هیبرید آلستار بیشترین و هیبرید 

جدول ( کمترین عملکرد روغن را تولید نمودند 36هایسان 

در بررسی سطوح اثرات متقابل در این آزمایش نیز ). 3

 میلیمتر، 60همانند عملکرد دانه در تیمار آبیاری بعد از 

 کیلوگرم در هکتار بیشترین 1869مهر با هیبرید دیررس 

این در حالی ). 4جدول (عملکرد روغن را به دست آورد 

آبی هیبرید آلستار و در است که در تیمار تنش متوسط کم

آبی هیبریدهای آذرگل و آلستار حائز تیمار تنش شدید کم

  .بیشترین عملکرد روغن بودند

 مطلب است که در این آزمایش نتایج بیانگر این: فنولوژي

 میلیمتر 180آبیاری بعد از (گیاهان در تنش شدید کم آبی 

 درصد گلدهی نسبت به گیاهان 75بعد از مرحله ) تبخیر

تنش ندیده با سرعت بیشتری وارد مرحله رسیدگی 

مطابقت ) 1381(اند که با نتایج دانشیان فیزیولوژیک شده

د که  نیز بیان کردن)2004 (و همکاران  Rosales. دارد

تغییرات فنولوژیک ایجاد شده در گیاه به دلیل ایجاد 

مقاومت بیشتر در برابر خشکی و کاهش اثرات مخرب 

-نتایج حاصل از این آزمایش بر کوتاه. باشدآبی میتنش کم

تر شدن طول دوره رشد هیبریدهای بسیار زودرس 

و  SHF8133 ، SHF8108آزمایشی نظیر 

CMS26×R103کند که بی داللت میآ در شرایط تنش کم

گیمنز و . آیدواکنشی در جهت فرار از خشکی به شمار می

نیز زودرسی ) Gimenez and Fereres, 1986(فررز 

آبی نوعی مکانیسم هیبریدهای زودرس را در شرایط کم

این در حالی است که اکثر . اندفرار از خشکی بیان کرده

لخصوص اعلی(آبی هیبریدهای دیررس با اعمال تنش کم

با افزایش نسبی طول دوره رشد ) آبیتنش متوسط کم

و همکاران   Rosalesمواجه شدند که مطابق با نتایج 

ژنتیکی بین هیبریدهای مورد  هایتفاوت. باشد می)2004(

بررسی در این آزمایش باعث به وجود آمدن نتایج حاصل 

از نظر صفات فنولوژیک گردید که توسط برخی محققین 

 ,Connor and Hall( گزارش شده است دیگر نیز

1997 ،De Rodriguez et al., 2002 .( البته دوره

نوری و دما نیز از عوامل مؤثر در شروع مراحل فنولوژیک 

  ).Hall, 2004(باشد های آفتابگردان میدر ژنوتیپ

شاخص سطح برگ یک کمیت : شاخص سطح برگ

 در اساسی برای نشان دادن وضعیت رشدی گیاهان زراعی

در میان . )Yao et al., 2008 (باشد کشاورزی می

هیبریدهای مورد بررسی، آلستار با وجود نسبتاً زودرس 

بودن باالترین شاخص سطح برگ را در مرحله گلدهی دارا 

نیز از دوام شاخص ) R6(بود و تا مرحله پر شدن دانه 

سطح برگ بسیار بیشتری در مقایسه با سایر هیبریدهای 

تواند صفت ممتازی ایشی برخوردار بود که میزودرس آزم

در . )Lopez Pereira et al., 2008 (به حساب آید

آزمایش حاضر شاخص سطح برگ هیبریدهای زودرس و 

به صفر ) R9(نسبتاً زودرس مذکور در مرحله پایانی رشد 

ها در نتر برگ آتواند ناشی از پیری سریعتنزل یافت که می

 Karam ( باشدیررس آفتابگرداند یبریدهای با هیسهمقا

et al., 2007 .( همچنین نتایج این آزمایش از نظر

) 2007(و همکاران   Karamشاخص سطح برگ با نتایج 

شاخص سطح برگ هیبریدهای  همچنین.  مطابقت داشت

آبی کمتر از هیبریدهای دیررس زودرس در شرایط تنش کم

که در شرایط تنش شدید طوریآزمایشی کاهش یافت، به

آبی شاخص سطح برگ هیبریدهای دیررس مهر و کم

 نسبت به شرایط آبیاری مطلوب R6ایروفلور در مرحله 

که در مورد حالی درصد کاهش یافت، در72 و 73ترتیب به

 این CMS26×R103 وSHF8133 هیبریدهای زودرس

 45 و 56ترتیب برابر با  بهR5میزان کاهش در مرحله 

 )1986 (Gimenez and Fereres). 2شکل (درصد بود 

نیز بیان داشتند که شاخص سطح برگ ارقام دیررس 

آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بیشتر از ارقام زودرس 

  . یابدکاهش می

نتایج بیانگر این مطلب بود که با : وزن خشک تک گیاه

آبی به آفتابگردان وزن خشک تک گیاه به اعمال تنش کم

یابد ولی از طرفی با افزایش شدت تنش ت کاهش میشد
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در سطح بعدی آن، افت ماده خشک با شدت کمتری انجام 

 میلیمتر تبخیر 120شود، به طوری که آبیاری بعد از می

 درصدی وزن خشک گیاه نسبت به آبیاری 44باعث افت 

حالی که آبیاری بعد از  میلیمتر تبخیر گردید در60بعد از 

 درصدی وزن 25 تبخیر فقط باعث افت  میلیمتر180

 میلیمتر تبخیر شد 120خشک گیاه نسبت به آبیاری بعد از 

ها نشان داد که هیبریدهای بسیار بررسی ).3جدول (

زودرس و زودرس آفتابگردان با وجود عدم استفاده مناسب 

از شرایط مطلوب محیطی در تیمار آبیاری شاهد، با 

وبت خاک در شرایط تنش نامساعد شدن شرایط از نظر رط

آبی از نظر تجمع ماده خشک برتر از هیبریدهای کم

نیز ) 2002(و همکاران  De Rodriguez. دیررس بودند

تجمع ماده خشک گیاه را در شرایط مختلف رطوبت خاک 

  .اندهای آفتابگردان دانستهوابسته به ژنوتیپ

 دار عملکرد دانهبیشتر محققین کاهش معنی: عملکرد دانه

اند که با آبی گزارش کردهآفتابگردان را در شرایط تنش کم

 ,.Goksoy et al(نتایج این آزمایش مطابقت داشت 

2004; Erdem et al., 2006.( دست براساس نتایج به

توان نتیجه گرفت که در شرایط آمده در این آزمایش می

آبیاری مطلوب هیبریدهای دیررس بیشترین عملکرد را 

آبی هیبریدهای لی با افزایش شدت تنش کمکسب کردند و

دیررس به دلیل ناتوانی در تطبیق مراحل فنولوژیک خود 

)Rosales et al., 2004 ( و احتماالً نیاز آبی بیشتر

)Schneiter, 1992 ( نسبت به هیبرید نسبتاً زودرس

آلستار، با شیب کاهش عملکرد شدیدتری مواجه شدند، به 

ر هر دو سطح تنش بیشترین طوری که هیبرید آلستار د

 Rawson and). 4جدول (عملکرد دانه را کسب نمود 

Turner )2001 ( وAngadi and Entz )2002 ( نیز

نتیجه گرفتند که در شرایط تأمین رطوبت کافی ارقام 

ترند و دارای آفتابگردانی با طول دوره رشد طوالنی مناسب

یبریدهای که هباشند در حالیباالترین عملکرد دانه می

پاکوتاه و زودرس برای مناطقی با فصل رشد کوتاه و کم 

  . آب، سازگاری بیشتری دارند

تالش بازآوری معیاری از کارایی انتقال : تالش بازآوري

-مواد فتوسنتزی تولید شده در گیاه به کل اندام زایشی می

دار تالش بازآوری در شرایط باشد و احتماالً کاهش معنی

این بررسی، به دلیل کاهش شدیدتر وزن آبی در تنش کم

-خشک طبق نسبت به وزن خشک کل در راستای تنش کم

نیز نتایج ) 2008(و همکاران   Jabbari. آبی بوده است

در  همچنین. اندمشابهی را در این زمینه گزارش کرده

ها مشخص گردید که پایین بودن تالش بازآوری در بررسی

رس نظیر هیبریدهای یربیشتر هیبریدهای متوسط رس و د

 و مهر در مقایسه با 33، بروکار، هایسان 36هایسان 

هیبریدهایی با طول دوره رشد کوتاه، احتماالً به دلیل 

تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به ساقه نسبت به طبق بوده 

های توان گفت وجود ساقهبه عبارت دیگر می. است

 کم باعث هایی با وزن نسبتاًسنگین وزن نسبت به طبق

کاهش تالش بازآوری در هیبریدهای دیررس گردیده است 

همخوانی ) Gimenez and Fereres )1986که با نتایج 

  .دارد

شاخص برداشت معیاری از کارایی : شاخص برداشت

. انتقال مواد فتوسنتزی تولید شده در گیاه به دانه است

ها نسبت به کاهش اندام رویشی به کاهش شدیدتر وزن دانه

-دلیل کمبود مواد فتوسنتزی تولید شده در شرایط تنش کم

آبی باعث افت شدید شاخص برداشت در این آزمایش 

کند که سرعت کاهش این نتایج مشخص می. گردید

آبی بیشتر از سرعت کاهش عملکرد دانه بر اثر تنش کم

کاهش شاخص برداشت در . وزن خشک گیاه بوده است

 Gimenezدر تحقیقات ها از جمله تعدادی از پژوهش

and Fereres )1986 ( وJabbari   و همکاران

احتماالً پایین بودن شاخص . ذکر شده است�)2008(

 در این آزمایش به 36برداشت در هیبرید دیررس هایسان 

دلیل تخصیص کمتر ماده خشک به اندام زایشی علی 

 بوده ها و تخصیص بیشتر آن به ساقه و برگالخصوص دانه

 )Gimenez and Fereres) 1986ر تحقیقات د. است

نیز بیان شده که در هیبریدهای دیررس آفتابگردان 
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 بیشتر از هیبریدهای تخصیص ماده خشک به ساقه و برگ

  .باشدزودرس می

نتایج نشان داد که عملکرد روغن در : عملکرد روغن

هیبریدهای مورد بررسی تا حدودی مشابه با نتایج حاصل 

 دانه بوده است، زیرا عملکرد روغن در بخش عملکرد

 ,Arnox(داری با عملکرد دانه دارد همبستگی بسیار معنی

1978 .(Rawson and Turner )2001 ( نیز ارقام

دیررس آفتابگردان را از نظر عملکرد روغن برای شرایط 

بیشترین بودن عملکرد روغن . اندآبیاری مناسب دانسته

آبی و هیبریدهای وسط کمهیبرید آلستار در تیمار تنش مت

تواند ناشی آبی میآذرگل و آلستار در تیمار تنش شدید کم

ها در از عملکرد دانه بیشتر یا درصد روغن دانه باالتر آن

ات اختالف که رسدبه نظر می ).4جدول (این آزمایش باشد 

بیشتر به در شرایط مختلف آبیاری  موجود بین هیبریدها

 آبیتنش کمدر تیمارهای تحت   دانهدلیل کاهش عملکرد

ه است، هر چند درصد روغن دانه هم عاملی مهم در بود

نتایج کلی  ).Goksoy et al., 2004(باشد این زمینه می

این بررسی مشخص کرد که هیبریدهای آفتابگردان با 

های متفاوتی به خصوصیات مختلف رشدی عکس العمل

یولوژیک و آبی از منظرهای فنولوژیک، فیزسطوح تنش کم

زراعی نشان دادند و صفاتی نظیر شاخص سطح برگ، وزن 

خشک گیاه، عملکرد دانه و عملکرد روغن به شدت تحت 

آبی همچنین اعمال تنش کم. آبی قرار گرفتتأثیر تنش کم

دار تخصیص ماده خشک به کل اندام باعث کاهش معنی

و دانه گردید و هیبریدهای متحمل به تنش ) طبق(زایشی 

آبی نظیر آلستار با شاخص سطح برگ باال در خالل کم

مراحل گلدهی تا پر شدن دانه و کارایی باالتر در تخصیص 

مواد فتوسنتزی به اندام زایشی و دانه خود توانست از 

عملکرد دانه، تالش بازآوری و شاخص برداشت باالیی 

توان بیان با توجه به نتایج به دست آمده می. برخوردار باشد

که در شرایط آبیاری مطلوب هیبریدهای دیررس نمود 

آزمایشی نظیر مهر و ایروفلور با توجه به پتانسیل باال در 

که در تولید عملکرد دانه و روغن مناسب بودند، درحالی

آبی هیبرید نسبتاً زودرس آلستار و شرایط تنش متوسط کم

آبی هیبریدهای آلستار و آذرگل در شرایط تنش شدید کم

  . عملکرد دانه و روغن را کسب کردندبیشترین
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  مورد بررسی در سطوح مختلف آبیاری و هیبریدهای آفتابگردان صفات مرکب واریانسهتجزی -2جدول 

 عملکرد

 روغن

 شاخص

 برداشت

  تالش

 بازآوری

 عملکرد

 دانه

خشک  وزن

 تک گیاه

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

   درصد75

 گلدهی

  ایستاره

  شدن

درجه 

  آزادی

  اتمنابع تغییر

 آبیاری 2 48,2 43,0 *  252,1*  ** 40959  77444576 **  0,123 **  6277 **  16621804 **

 خطای الف 6 10,0  4,8  43,5 369  351714,2  0,004  17  48629

** 116495   *97  ** 0,005  ** 391362  227  ** 1185,3 ** 151,2  * 70,3   هیبرید 17 

** 93879   هیبرید×آبیاری  34 3,0  3,6 * 69,3*   227 *  308745*  0,004*   76 

  خطای ب 102 2,5 2,2 43,8 143  149149,1 0,002  55  30609

  (%) ضریب تغییرات 5,8  2,9 6,9  19,6 26,9 8,5 28,5 27,9

  .باشد میداری درصد معنیک و پنجسطح احتمال  در  به ترتیب**، *  

.   
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  .ت شاخص سطح برگ در برخی از هیبریدهای مورد بررسیروند تغییرا. 1شکل 
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مراحل . (آبیمقایسه روند تغییرات شاخص سطح برگ برخی هیبریدها در شرایط آبیاری مطلوب و تنش شدید کم. 2شکل 

، مرحله )R7(، مرحله زرد شدن پشت طبق )R6(، مرحله پر شدن دانه )R5(دهی گلترتیب برابر است با مرحله فنولوژیک به

 ).باشدمی) R9(و مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ) R8(شروع رسیدگی 

  

  

   مطلوبيآبیار

 یآبتنش شدید کم
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 های صفات مورد برسی در سطوح مختلف آبیاری و هیبریدهای آفتابگردانمقایسه میانگین. 3جدول 

 عملکرد

  روغن

کیلوگرم در (

)هکتار  

 شاخص

 برداشت

)درصد(  

 تالش

  بازآوري

 

 عملکرد 

  دانه

کیلوگرم در (

)هکتار  

خشک  وزن

 تک گیاه

)گرم(  

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

)روز(  

 درصد 75

 گلدهی

)روز(  

اي ستاره

  شدن

  )روز(

 تیمارها

)میلیمتر(آبیاري           

1250 a 37,7 a 0,63 a   2852 a 91,9 a 94,0 b   50,0 b 25,9 b 60 

427 b 24,1 b  0,59 b  1023 b 51,8 b  97,8 a 50,6 b 27,4 ab 120 

192 c  16,1 c 0,54 c 508 c 38,9 c 94,1 b  51,7 a  27,7 a 180 

 هیبرید         

648 a-e 26,6 abc 0,577  b-e bcd 1543 56,0 abc 100,0 cd efg 48,1 ghi 24,8  SHF8175 

473 ef 19,9 cd 0,617 a-d de 1131 71,5 a 76,5 i g 46,7 hig 23,8 SHF8133 

697 a-d 28,6 ab 0,583 a-e abc 1630 58,3 abc 98,8 cd e 49,3 ef 26,6 SHF8182 

611 b-e 24,0 a-d 0,611 a-d bcd 1443 63,3 abc 87,7 fgh efg 47,8 fg 25,5 SHF8115 

714 abc 27,6 abc 0,591 a-e abc 1634  65,5 abc 81,1 hi g 47,2 ij 23,4 SHF8108 

583 c-f 26,2 a-d 0,566 cde bcd 1418 61,0 abc 87,5 fgh efg 48,3 ef 26,7 SHF8130 

688 a-d 26,5 ab 0,543 e bcd 1521 56,0 bc 99,1 cd d 51,2 cd 29,0 SHF8190 

503 def 23,7 bcd  0,600 a-e cde 1205 59,2 abc 96,5 de efg 48,3 efg 26,0 SHF8184 

491 ef 25,2 a-d 0,636 a bcde 1317 56,9 bc 80,7 i fg 47,4 efg 26,5 SHF8168 

690 a-d 25,4 a-d 0,624 abc ab 1687 68,5 ab 88,1 fg fg 47,5 j  23,1 SHF8185 

508 def 25,3 a-d 0,628 ab ed 1138 53,9 c  81,8 ghi   Fg47,3  fgh 25,2  CMS26×R103 

749 abc 28,3 abc 0,610 a-d ab 1692 61,3 abc  105,4 bc b 56,5  bc 29,6  ایروفلور 

810 a 31,9 a 0,596 a-e a 2012 69,7 ab 91,2 ef ef 48,8  fgh 25,4  آلستار 

602 b-e 27,1 abc 0,573 b-e bcd 1395 56,3 bc 109,8 ab a 58,6  a 33,7   33هایسان  

793 ab 25,8 a-d 0,573 b-e bcd 1402 60,9 abc 109,6 ab a 58,4  b 30,0  مهر 

665 a-e  29,2 ab 0,591 a-e bcde 1312 61,3 abc 115,6 a c 53,5  de 27,5  آذرگل 

406 f 18,1 d 0,562 de e 928  57,8 bc 102,5 cd b 55,6  bc 30,0   36هایسان  

615 b-e 30,1 ab 0,571 b-e bcd 1416  54,3 c 103,6 bc c 52,8  cd 28,4  بروکار 

 .داری ندارند اختالف معنی% 5ستون از نظر آماری در سطح احتمال های با حروف مشترک در هر  میانگین
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   هیبرید بر برخی از صفات مورد بررسی×اثرات متقابل آبیاري . 4جدول 

 عملکرد

  روغن

)لوگرم در هکتاریک(  

 عملکرد 

  دانه

)کیلوگرم در هکتار(  

اهیخشک تک گ وزن  

)گرم(  

 یدگیرس

کیولوژیزیف  

)روز(  

یدرصد گلده 75  

)روز(  

 هیبرید

 
 آبیاري

1197 def a--e 2750 87 b-e 102,0 c-j 47,6 m-q SHF8175  

766 ghi de 1979 98 abc 79,0 p-t 45,6 q SHF8133  

1455 bcd abc 3301 89 b-e 96,3 el 48,6 m-q SHF8182  

1241 def a--e 2852 88 b-e 87,3 k-s 48,0 m-q SHF8115  

1411 bcd a--e 3111 83 b-e 86,6 k-s 47,0 opq SHF8108  

1046 efg bcde 2477 85 b-e 91,3 h-p 48,3 m-q SHF8130  

1621 abc abc 3481 92 a-d 94,0 f-n 50,0 l-o SHF8190  

962 fg cde 2273 91 a-e 90,3 i-q 47,3 n-q SHF8184  

964 fg bcde 2495 78 c-g 83,0 m-t 47,3 n-q SHF8168  

1329 cde a--e 3125 100 abc 91,6 h-p 47,3 n-q SHF8185 60 

1013 efg bcde 2486 83 b-e 84,3 l-t 47,3 n-q CMS26×R103  

1659 ab ab 3699 102 ab 99,6 d-k 55,0 e-j ایروفلور  

1435 bcd abcd 3226 103 ab 90,3 i-q 48,6 m-q آلستار  

1227 def a--e 2810 87 b-e 107,0 a-f 57,0 c-f  33هایسان   

1869 a a 3861 113 a 98,0 d-k 56,3 d-g مهر  

1230 def a--e 2638 86 b-e 114,6 abc 53,6 g-j آذرگل  

857 gh e 1898 104 ab 99,0 d-k 54,3 f-j  36هایسان   

1222 def a--e 2726 80 b-f 98,0 d-k 50,3 lmn بروکار  

563 h-k ab 1394 58 g-k 104,3 b-h 48,3 m-q SHF8175  

418 j-n bc 1037 68 e-i 77,3 q-t 47,0 opq SHF8133  

495 i-m abc 1213 52 h-l 104,0 b-h 50,0 l-o SHF8182  

427 j-n bc 1028 60 f-j 87,3 k-s 47,6 m-q SHF8115  

516 i-l abc 1194 69 d-h 81,3 n-t 46,0 pq SHF8108  

504 i-l abc 1208 54 h-l 94,6 g-m 47,3 n-q SHF8130  

310 k-n cd 736 50 h-m 104,0 b-h 53,0 ijk SHF8190  

339 k-n cd 796 47 h-n 102,6 b-i 48,6 m-q SHF8184  

327 k-n bcd 898 52 h-l 84,3 l-t 47,6 m-q SHF8168  

428 j-n bc 1097 49 h-n 89,0 j-r 47,3 n-q SHF8185 120 

312 k-n cd 814 43 j-n 80,6 o-t 47,0 opq CMS26×R103  

465 i-n bc 1046 48 h-n 108,3 a-e 55,3 e-i ایروفلور  

737 g-j a 1671 52 h-l 91,6 h-p 48,3 m-q آلستار  

412 j-n bcd 967 44 i-n 113,0 abc 58,3 bcd  33هایسان   

315 k-n cd 717 43 j-n 115,3 ab 57,6 cde مهر  

468 i-n bc 1046 53 h-l 114,3 abc 53,6 g-j آذرگل  

220 h d 518 35 k-n 105,3 a-g 55,3 e-i  36هایسان   

453 i-n bc 1064 50 h-m 103,6 b-h 52,3 jkl بروکار  

 .داري ندارند اختالف معنی% 5هاي با حروف مشترک در هر ستون از نظر آماري در سطح احتمال  میانگین
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   بررسی هیبرید بر برخی از صفات مورد×اثرات متقابل آبیاري . 4ادامه جدول 

 عملکرد

  روغن

)لوگرم در هکتاریک(  

 عملکرد 

  دانه

)کیلوگرم در هکتار(  

خشک تک  وزن

اهیگ  

)گرم(  

کیولوژیزی فیدگیرس  

)روز(  

یدرصد گلده 75  

)روز(  

 هیبرید

 
 آبیاري

185 lmn 486 no 49 h-n 93,6 g-o 48,3 m-q SHF8175  

234 k-n 662 mno 48 h-n 73,3 t 47,6 m-q SHF8133  

143 mn 378 o 33 k-n 96,3 e-l 49,3 mno SHF8182  

164 lmn 449 no 40 j-n 88,6 k-r 48,0 m-q SHF8115  

216 k-n 597 no 43 j-n 75,3 st 48,6 m-q SHF8108  

200 lmn 570 no 43 j-n 76,6 rst 49,3 mno SHF8130  

135 n 347 o 25 n 99,3 d-k 50,6 klm SHF8190  

206 lmn 546 no 38  j-n 96,6 d-l 49,0 m-p SHF8184  

184 lmn 560 no 41 j-n 78,0 st 47,3 n-q SHF8168  

226 k-n 643 mno 56 g-l 83,6 l-t 48,0 m-q SHF8185 180 

200 lmn 565 no 34 k-n 80,6 o-t 47,6 m-q CMS26×R103  

124 n 333 o 32 lmn  108,3 a-e 59,3 abc ایروفلور  

260 k-n 702 mno 45 i-n 91,6 hp 49,6 l-o آلستار  

166 lmn 407 o 37 j-n 109,6 a-d 60,6 ab  33هایسان   

195 lmn 448 no 26 mn 115,6 ab 61,3 a مهر  

298 k-n 694 mno 35 k-n 118,0 a 53,3 hij آذرگل  

140 mn 370 o 34 k-n 103,3 b-i 57,3 cde  36هایسان   

170 lmn 458 no 31 lmn 109,3 a-e 56,0 d-h بروکار  

 .داري ندارند اختالف معنی% 5هاي با حروف مشترک در هر ستون از نظر آماري در سطح احتمال  میانگین
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 .در سطوح مختلف آبیاريتغییرات تالش بازآوري برخی از هیبریدهاي مورد بررسی . 3شکل 
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