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 ، فرناز گنج آبادی*احسان اله جليلي                                                 
 

 س نویسنده مسئول احسان اله جليلي، دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد شهر قد *

  فرناز گنج آبادی، دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد شهر قدس

 Jaliliehsan95@yahoo.com، دانشگاه آزاد شهر قدس

 

 چكيده

عملكدرد دو رقدگ گيداه آفتدابگردان     پارامترهای رشدد و  تنش خشكي و محلول پاشي اسيد اسكوربيک بر  به منظور ارزیابي اثر

تكدرار و   4به صورت اسپيلت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک هدای کامدل تددادفي بدا      آزمایشي در استان البرز )کرج( روغني

ميلدي متدر    A( ،S2 )110ميلي متر تبخير از تشتک کالس  70( S1( در سه سطح )Sتنش رطوبتي )تيمارهای آزمایشي شامل: 

( در دو سدطح شدامل   Vگ )رقد در کرت اصدلي، و   Aميلي متر تبخير از تشتک کالس  190( S3) و Aتبخير از تشتک کالس 

(V1 هيبرید )LG12 ( وV2( فرخ و محلول پاشي اسيد اسكوربيک )A( در سه سطح شامل )A1 )عدم محلول پاشي( ،A2) 

در کرت فرعي قرار گرفته اندد  بدر اسداس نتدایج بدسدت        300PPM( اسيد اسكوربيک A3) و 190PPMاسيد اسكوربيک 

بدا محلدول    Aميلي متر تبخير از تشدتک   70رین عملكرد دانه را تيمار تنش رطوبتي آمده، در بين تيمار های اعمال شده، بيشت

تيمدار تدنش   کيلوگرم در هكتدار و کمتدرین عملكدرد دانده را      3214با  LG12، رقگ هيبرید 190PPMپاشي اسيد اسكوربيک 

کيلوگرم در هكتدار را بده    2032با عدم محلول پاشي اسيد اسكوربيک، رقگ فرخ با  Aميلي متر تبخير از تشتک   190رطوبتي 

 Aميلي متر تبخير از تشتک  70خود اختداص دادند شایان ذکر است بيشترین درصد روغن نيز مربوط به تيمار تنش رطوبتي 

    بود % 99/40با  LG12، رقگ هيبرید 190PPMبا محلول پاشي اسيد اسكوربيک 

 

 ، پارامترهای رشدلكرد، اسيد اسكوربيک، عم، رقگتنش رطوبتي های کليدی:واژه

 

 

 مقدمه

 

به عنوان یكي از مهدمترین گياهان روغدني در جهان مي باشد که  با توليدد ساليانه   (.Helianthus annus L) آفتابگردان

ميليون هكتار بعد از سویا، کلزا و پنبه در مقام چهارم قرار گرفته است  1/29ميليون تن از سطح زیر کشتي برابر  3/25حدود 

(  تنش خشكي مهمترین عدامل محدود کننده رشد و توليد گياهان زراعي در جهان محسوب مي شود )ردی و 2010فائو، )

(  با توجه به متحمل بودن این گياه به شرایط خشک، کشت آن همواره در مناطق خشک و نيمه خشک 2004همكاران، 

د آفتابگردان را در شرایط تنش خشكي گزارش کرده محدود شده است  پژوهشگران زیادی کاهش عملكرد و اجزای عملكر

 تشكيل طبق، رشدی مرحله سه در آبياری اثر بررسي در ) 2004 ( همكاران و (  گوکسوی2009اند )دانشيان و همكاران، 

 رشد لهمرح سه هر در که آبياری مي آید به دست زماني دانه عملكرد بيشترین که گرفتند نتيجه آفتابگردان دانه دهي و گلدهي

 آفتابگردان گياه در خشكي تنش اعمال ) 2002 ) و همكاران اردم و ) 2002 ( همكاران و چيمنتي آزمایشات در  بگيرد انجام
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 در محدودیت اعمال که کردند گزارش نيز ) 2007 ( همكاران و کرم  دانه گردید عملكرد و دانه هزار وزن کاهش سبب

 تحمل درجه ارزیابي به زیادی مطالعات در .شد آفتابگردان عملكرد اجزاء و دعملكر برگ، سطح کاهش شاخص سبب آبياری

رشدی و  (  2002همكاران، و کاتيولي)شده است  پرداخته خشكي تحمل به اندازه گيری برای مختلف ژنوتيپهای خشكي به

ن نتيجه رسيدند که باالترین ( در بررسي تأثير تنش کگ آبي بر عملكرد و اجزای عملكرد آفتابگردان به ای1329همكاران )

مقادیر وزن صد دانه، تعداد دانه در طبق، درصد مغز به کل دانه، قطر طبق، عملكرد دانه و شاخص برداشت از تيمار آبياری 

ارقام آفتابگردان به دو گروه اصلي روغني و آجيلي تقسيگ مي شوند )بي نام  ميليمتر تبخير از تشتک بخار به دست آمد  70

 90تا 32رقام روغني آفتابگردان معموال کوچكتر و تيره تر از ارقام آجيلي بوده و پوسته نازکي دارند این ارقام حاوی ( ا1555

 ها بيش از اکثر روغن های گياهي است )خواجه پورآندرصد پروتئين مي باشد  وارزش غذایي و مرغوبيت 20و  درصد روغن

لعه بر روی دو رقگ آفتابگردان در شرایط تنش خشكي گزارش دادند که در در مطا (2002) جاسو وهمكاران(  1375 ،و سيدی

مراحل ستاره ای شدن و غنچه دهي هر شش رقگ از وزن خشک مشابه و کمي برخوردار بودند اما در ابتدا و انتهای مرحله 

بين باالترین وپایين ترین گلدهي در بين ارقام از لحاظ وزن خشک اختالاف مشاهده گردید و در مرحله برداشت این اختالف 

باالترین عملكرد را توليد کرد که  GORDIS بوده و همچنين در بين ارقام مورد بررسي رقگ %92رتبه از لحاظ وزن خشک 

هيبریدهای آفتابگردان از واریته هایي  که به طور طبيعي    احتماال با ميزان تنش کمتر در طول دوره نمو این رقگ در ارتباط بود

ها نسبت به ارقام آزاد گرده آنصد روغن دانه های در وتری دارند  باال تر بودن عملكرد فشاني مي شوند مزایای بيشگرده ا

فات های  حشره یا آافشان از این جمله مي باشد  عالوه بر این بسياری هيبریدها در برابر خشكي و یا در برابر برخي از 

در مطالعه بر روی دو رقگ آفتابگردان با ارتفاع بوته کوتاه و معمولي  (2002انتز) آنادی و(  1379 ،بيماری ها  مقاومند )ناصری

دریافتند که واریته های پا کوتاه از تحمل بيشتری در برابر خشكي نسبت به واریته های پا کوتاه بيشتری در برابر  خشكي 

توليد شرایط خشكي از اهميت باالیي برخوردار  نسبت به واریته های با ارتفاع معمولي برخوردارند که این صفت در پایداری

اسيد اسكوربيک یک آنتي اکسيدان کوچک قابل حل در آب است که در سميت زدایي گونه های فعال اکسيژن به ویژه  است 

ان پراکسيد هيدروژن نقش دارد   به عالوه به طور مستقيگ در خنثي کردن رادیكال های سوپر اکسيد یا اکسيژن منفرد وبه عنو

یک آنتي کسيدان ثانویه در توليد آلفاتوکوفرول و دیگر آنتي اکسيدان های چربي دوست نقش ایفا مي کند  مدرف خارجي 

وانوزی و اسيد آسكوربيک مي تواند مقاومت به تنش شوری را  افزایش وسبب کاهش اثر تنش اکسيداتيو حاصله شود )

ون و چندین آنزیگ آنتي اکسيدان در خنثي کردن رادیكال های فعال اسيد اسكوربيک همراه با گلوتاتي ( 1555، همكاران

 ( 2001، دالوگا و همكارانع تنش  های غير زیستي نقش دارد )اکسيژن از جمله یون سوپر اکسيد حاصل از انوا

 

 مواد و روش

 

د  و تيمارهدای  تكراراجرا ش 4به صورت اسپيلت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تدادفي با این آزمایش 

ميلدي متدر تبخيدر از     A( ،S2 )110ميلي متر تبخير از تشتک کالس  70( S1( در سه سطح )Sتنش رطوبتي )آزمایشي شامل 

( V1( در دو سدطح شدامل )  Vرقدگ ) در کدرت اصدلي و    Aميلي متر تبخير از تشتک کدالس   190( S3)و  Aتشتک کالس 

(اسديد  A2، )عدم محلول پاشي( A1( در سه سطح شامل )Aكوربيک )( فرخ و محلول پاشي اسيد اسV2و ) LG12هيبرید 

 1353 سدال  تابسدتان دردر کرت فرعي بده صدورت فاکتوریدل    ( 300PPM( اسيد اسكوربيک A3)و  190PPMاسكوربيک 

جغرافيدای   طدول  و 32.32تدا   31.39بدا عدرج جغرافيدای     (کدرج ) استان البرزواقع در  اراضي جاده مشكين دشتزميني در 

آورده  1اجرا گردید  مشخدات محيطي و برنامه زماني عمليدات درجددول    متر از سطح دریا 1232ارتفاع  و 22.91تا  12.90

 شده است 
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 و ویژگي های خاک اجرای طرح منطقهاطالعات مربوط  -1جدول 

بافت 

 خاک

 

OM 

% 

EC 

dS/m2 pH 
تاریخ 

 برداشت

تاریخ 

 کاشت
 منطقه اقليگ رقگ

 19/4/1353 23/7/1353 2/7 15/1 99/0 لومي
 LG12(هيبرید1

 (فرخ2

معتدل 

 ومرطوب
 کرج

 

های آماد شده کشت گردید  ابعاد هر کرت آزمایش در تابستان پس از انجام عمليات تهيه زمين و بستر بذر، کرت

و هيبرید  بوته در متر مربع، نوع رقگ،  فرخ 2در نظر گرفته شد  تراکگ آفتابگردان سانتي متری( 20پشته2)شامل متر  2×2/3

LG12 و سایر عمليات کاشت و داشت بر اساس عرف منطقه صورت گرفت و ميزان کود مورد نياز بر اساس آزمایش خاک ،

کيلو گرم  49کيلو گرم در هكتارفسفر،  90کيلو گرم در هكتار کود اوره ،  120)  و توصيه های مؤسسه تحقيقات آب و خاک

ياری جهت سبز شدن و در طول فدل طبق تيمار های ارائه شده انجام مي شود  عمليات آبدر هكتار پتاس( صورت پذیرفت  

اولين  آب بلوک باال وارد بلوک زیردست نشود قابل ذکر است که برای هر بلوک یک زهكش در نظر گرفته خواهد شد تا زه

به منظور بررسي روند رشد  انجام گرفت شهریور  9دومين زمان محلول پاشي  مرداد و 22محلول پاشي اسيد اسكوربيک در 

آفتابگردان هر دو هفته یک بار از سطحي معادل یک متر مربع نمونه برداری به طور تدادفي انجام شد  این نمونه برداری ها با 

درجه  79ساعت در آون و در دمای  42حذف اثرات حاشيه ای انجام و سپس جهت تعيين وزن خشک، نمونه ها به مدت 

(، سرعت TDWرفته و سپس توزین شدند  با استفاده از وزن خشک محاسبه شده، وزن خشک کل گياه )سانتي گراد قرار گ

 محاسبه شدند   وزن خشک( Ln( با استفاده از رابطه تابعي )RGR( وسرعت رشد نسبي را)CGRرشد محدول )

دان، از هدر کدرت آزمایشدي بدا رعایدت      در پایان دوره رشد به منظور بررسي تاثير تيمارها بر عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگر

صفاتي از قبيل وزن هزاردانه،  حاشيه از سطحي معادل یک متر مربع به طور تدادفي انتخاب وپس از برداشت اقدام به ارزیابي 

مورد محاسبه قرار گرفت   اطالعات جمع آوری شده پس عملكرد دانه، عملكرد بيولوزیک، شاخص برداشت، و درصد روغن 

مورد تحليل قرار گرفتده و ميدانگين هدا بدا آزمدون دانكدن        SPSS Statistics 22تجزیه آماری مناسب در نرم افزار  از انجام

 استفاده گردید  Excelو  SigmaPlot 10.0 مقایسه و برای رسگ  روند آناليز رشد از نرم افزار

 

 نتایج و بحث

صفات مورد بررسي در سطوح مختلف معني دار گشت، برروی  متقابل سه گانه تيمارها بر اساس نتایج حاصل از آزمایش، اثر

با توجه به مقایسه ميانگين عملكرد دانه بيشترین عملكرد دانه (  2اما این اثرات برروی درصد روغن بدون معني بود )جدول 

و کمترین  بود Aميلي متر تبخير از تشتک کالس  70و همچنين بيشترین ميزان درصد روغن مربوط به تيمار اصلي تنش 

(، نتایج حاصل از سایر 3بود )جدول  Aميلي متر تبخير از تشتک کالس  190اصلي تنش ميزان عملكرد دانه مربوط به تيمار 

( بيان کردند بيشترین عملكرد مربوط به آبياری 1329)  رشدی و همكارانتحقيقات پژوهشگران این امر را تأیيد مي کند که 

بوده است،  با افزایش شدت تنش عملكرد و اجزای عملكرد به شدت کاهش مي یابد  Aالس ميلي متر تبخير از تشتک ک 70

 ( 2009 ،و همكاران )دانشيان

 تجزيه واريانس ساده )میانگین مربعات( صفات مورد مطالعه گیاه آفتابگردان در تیمارهای مختلف  -2جدول            
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ns  :

بدون 

                                            معنی

 %1در سطح  : معنی دار**                                            %5: معنی دار در سطح *

 

عملكرد بالقوه گياه بسته به وزن هزار دانه  است که  این موضوع مستلزم مواد فتوسنتزی در دانه ها مي باشد  در این بررسي 

تنش  کگ آبي  قرار گرفت و کمبود آبي باعث  کاهش وزن  دانه در درصد تحت تاثير  یکوزن هزار دانه در سطح آماری  

تبخير نسبت به آبياری ميليمتر  190در آبياری  بعد از به طوری که وزن هزار دانه   در نتيجه کاهش وزن هزار دانه شد طبق  و

با شدت کاهش مي  زن هزار دانهاعمال تنش به آفتابگردان  و این مطلب  بود که بانتایج بيان گر   است نرمال کاهش یافته

به طور کلي   دانه با شدت کمتری انجام  مي شود  ولي از طرفي با افزایش شدت تنش در سطح بعدی آن افت وزن هزار یابد

گاه و انتقال مجدد مواد ذخيره ای در وزن دانه تابعي از سرعت و طول دوره پر شدن آن است که از دو منبع فتوسنتز جاری

اری، سرعت و طول دوره پر شدن  دانه کمبود رطوبت خاک در طول دوره رشد گياه  باعث کاهش فتوسنتز جد شو تامين مي

البته  تنش های محيطي  مثل تنش خشكي انتقال مجدد مواد ذخيره ای را از منابع ثانویه )ساقه   و در نهایت وزن آن مي گردد

( اما نمي تواند کاهش ایجاد شده در 2002 ،ایوس و همكارانو دمبرگ( به سوی مخازن )دانه ها( افزایش مي دهد  )ار

دند که وزن هزار دانه صفتي کر( گزارش 1522فررز و همكاران )  سبب کمبود رطوبت خاک جبران نمایدفتوسنتز جاری را به 

ودیت ديز  مح( ن1324) مشاهدات رفيعي و همكاران   بنابرابليت دسترسي به آب قرار مي گيرداست که اغلب تحت تاثير ق

و  2002نه وجود دارد )چيمنتي و همكاران، آب باعث کاهش وزن هزار دانه گردید و گزارشات مشابه زیادی در این زمي

  (2004 ،گوکسوی و همكاران

( از چهار 1554درصد روغن دانه از فاکتورهای موثر در هكتار محسوب مي گردد و طبق اظهارات سدراس و ویال لوبوس )

افزایش ، ، نسبت مغز به دانه و درصد روغن مغز دانهگيرد: نسبت پوست به دانه، درصد روغن پوست دانه منشع ميجزء 

با توجه به مقایسه   نسبت مغز به دانه و باال بودن درصد روغن مغز دانه باعث افزایش چشمگير درصد روغن دانه خواهد شد

به  LG12در رقگ  190PPMه تيمار آبياری نرمال و محلول پاشي بيشترین درصد روغن مربوط بميانگين مشاهده گردید 

تبخير و  190mmهمچنين کمترین درصد روغن به لحاظ عددی مربوط به تيمار تنش  درصد به دست آمد 34.9ميزان 

 ( 3)جدول  درصد بود 22.4در رقگ فرخ به ميزان  300PPMمحلول پاشي 

 درصد 

 روغن
شاخص 

 برداشت
 لوژيکعملکرد بیو

 عملکرد

 دانه 

  1111وزن 

 دانه

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییر

S.O.V. 

862228 ns 12111** 26166132861** 885312111** 82815** 2 بلوك 

 تنش 2 *582815 **9816322913 *86888512868 **82118 **62296

 خطا 8 82888 5151812511 82921322238 922181 532232

592559** 82911** 3962892885** 9828192911* 582162 ns 5 رقم 

 اسید آسکوربیک 2 **82123 **9135832315 *58115562881 **82858 **92689

22228** 212669** 99311112655ns 982162381* 832168* 2 رقم×  تنش 

222111 ns 952813 ns 9618182519** 5285192658ns 862965* 8 اسید×  تنش 

582313 ns 52812** 2895112832** 5898182825ns 92193** 2 اسید×  رقم 

 محلول× رقم ×  تنش 8 **12133 *5558312819 *98888852151 **12151 * 212116

 خطا 91 582113 5193652283 51518912181 282115 512115

55219 59.66 21268 52298 8295  CV  
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 فتابگردانمقايسه میانگین صفات مورد مطالعه آ -3جدول

 می باشند. %5ی كه حداقل دارای يک حروف مشترك هستند فاقد تفاوت معنی دار آماری در سطح میانگین هاي
 

S1 :70  ميلي متر تبخير از تشتک کالسA ، S2: 110  و ميلي متر تبخيرS3 : 190  ميلي متر 

V1 :  هيبریدLG12  وV2 :  فرخ 

 A1 : عدم محلول پاشي ،A2  : 190اسيد اسكوربيکPPM  وA3 :  300اسكوربيک اسيدPPM 

 

 وزن خشک كل گیاه

ارائه شده است  در تمامي تيمارهای آزمایشي سرعت  1روند تغييرات وزن خشک کل گياه آفتابگردان در نمودار

تجمع ماده خشک در اوایل فدل رشد بطور آرام و تدریجي است ولي با گذشت زمان و مدرف کود بر گسترش کانوپي 

فتوسنتز جامعه گياهي افزایش مي یابد و شيب منحني تجمع ماده خشک شدت بيشتری  گياهي، افزایش سطح برگ، ميزان

گرفته و به نقطه اوج مي رسد، سپس بدليل افزایش سن گياه و پيری برگها مقدار ماده خشک کاهش مي یابد و در نهایت 

مختلف رطوبتي در آفتابگردان (  بررسي تغيير تجمع ماده خشک کل در تنش های 2002، هالدني و همكارانمتوقف مي شود)

روز پس از  20روز پس از کاشت تجمع ماده خشک با سرعت بطئي ادامه یافته و پس از آن تا  40تا  39نشان مي دهد از 

روز پس از کاشت تا برداشت نهایي بدليل ریزش برگهای مسن و حذف  29کاشت با سرعت زیادی افزایش مي یابد  و بعد 

روز  20تا  (  روند تغييرات ماده خشک کل در تمامي تيمارها 1ک کل کاهش مي یابد) نمودار ماده خشک پهنک، وزن خش

تنش تقریباً مشابه بود، ولي از آن به بعد با هگ تفاوت نشان داد  بطوریكه بيشترین تجمع ماده خشک مربوط به  پس از کاشت

 Aميلي متر تبخير از تشتک کالس  190آن مربوط  ،  و کمترینLG12و رقگ هيبرید  Aميلي متر تبخير از تشتک کالس  70

 (  1)نمودار  و رقگ فرخ بوده است

 درصد روغن

)%( 

 شاخص برداشت

)%( 
 عملکرد بیولوژيک

Kg ha ¯¹ 

 عملکرد دانه

Kg ha ¯¹ 

  1111وزن 

 (g) دانه
 تیمار

99232  ab 85251  ab 182229  a 231825   b 88228  ab S5V5A5 

98211  a 89293  a 198921   b 925822  a 83299  a S5V5A2 

92235   abc 85283  ab 153621   bc 283226   bc 81296  ab S5V5A9 

92292   abc 81213  ab 688128  f 216829  gh 86259  ab S5V2A5 

92226   abc 81212   bcd 629125  g 216126 gh 86211  ab S5V2A2 

92211   abc 93286    cde 629521  g 216225 gh 81228  ab S5V2A9 

99218   abc 93286     cde 152126 c 211821  cd 81211  abc S2V5A5 

99215   abc 93218     cde 158621 c 211128  cd 81216  ab S2V5A2 

92286   abc 93218     cde 618925  de 211128  de 81291  ab S2V5A9 

99262   abc 93215     cde 613921 d 261221  def 81286  ab S2V2A5 

92226   abc 93253     de 669822  def 261125  efg 88222  bc S2V2A2 

95231   abc 98238     def 616228  ef 213228  fg 88211  bc S2V2A9 

28221    cd 98269     def 198121  j 216521  j 89291   bc S9V5A5 

91251   bcd 98291     defg 131821  h 221529  hi 88212   bc S9V5A2 

23281    bcd 91218     defg 133129  h 299522  i 88261   bc S9V5A9 

91286    bcd 96295      fg 185325  i 219222   j 85299   c S9V2A5 

91288  abcd 91228      efg 181125  h 253221  hi 89288   bc S9V2A2 

26288     cd 91298      efg 196821  j 251521   j 81288   c S9V2A9 
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 برخي از تيمارهای مورد استفاده خشکوزن  تغييرات  -1نمودار  
 

 سرعت رشد نسبی

ندسبت به وزن خشک اوليه در واحد زمدان که مي توان سرعت رشد نسبي عبارت است از تغييرات وزن خدشک کل گياه 

روند تغييرات سرعت رشد نسبي را بر مبنای  2ارقام مختلف یک گياه و حدتي گياهان مخدتلف را با هگ مدقایسه نمود  نمودار 

ل زمان، کاهش یافته است زیرا در طو RGRروزهای پس از کاشت نشان مي دهد  در رقگ های  مورد بررسي با گذشت زمان 

 مقایسه بابر ميزان بافتهای ساختاری افزوده مي شود، بافت هایي که فعال متابوليكي محسوب نشده و سهمي در رشد ندارند  

در اوایل رشد کندتر است و با گذشت  LG12در رقگ هيبرید  نسبي رشد سرعت که نسبي متوجه مي شویگ رشد سرعت

مربوط به  RGRروز پس از کاشت( کمترین مقدار  30عنوان مثال در اوایل رشد )این تيمار افزایش یافته است  به  RGRزمان 

روز  30گرم بر گرم در 024/0و بيشترین مقدار در همين روز پس از کاشت مربط به رقگ فرخ با  022/0با  LG12رقگ هيبرید 

 حلول پاشي اسيد اسكوربيک مي باشد رقگ هيبرید افزایش یافته و احتماالً به خاطر م RGRبوده است  با گذشت زمان مقدار 
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 برخي از تيمارهای مورد استفاده سرعت رشد نسبي تغييرات  -2نمودار  

 سرعت رشد محصول  

ر سرعت رشد محدول بيان کننده مقدار ماده خشک توليد شده در واحد زمان در واحد سطح زمين است  همانطور که د

مالحظه مي شود با گذشت زمان و بزرگتر شدن گياه، سرعت رشد محدول نيز افزایش یافته و به حداکثر خدود مدي    3نمودار 

بررسي سرعت رشد محدول نشدان مدي   رسد و سپس کاهش مي یابد و حتي ممكن است در مراحل انتهای رشد، منفي شود  

و پایين تر بودن درصد نور جذبي، کمتر است با نمو گياهان افدزایش  گياهي  دهد که در مراحل اوليه بدليل کامل نبودن پوشش

سریعي در ميزان آن رخ مي دهد، زیرا سطح برگ توسعه مي یابد و نور کمتری از البه الی پوشش گياهي به سطح خاک نفدوذ  

االیي نشدان مدي   مي کند  پارامتر سرعت رشد محدول یكي از شاخص هایي است که با عدملكرد گيداه زراعدي همبسدتگي بد  

بيشتری در مقایسه با رقگ فرخ بدود  بده    CGRدارای  (  همانطور که مالحظه مي شود رقگ هيبرید 2001و همكاران،  نلدهد )

 ( 3)جدولهمين دليل حداکثر عملكرد دانه مربوط به رقگ هيبرید و حداقل عملكرد دانه مربوط رقگ فرخ بود 

شود که با افزایش شدت تنش عملكرددانه به شدت کاهش مي یابد،  از مجموع نتایج آزمایش چنين استنباط مي

 همچنين  استفاده از رقگ برتر به لحاظ توان رقابتي از اهميت ویژه ای برخوردار است   
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 برخي از تيمارهای مورد استفاده سرعت رشد محدول تغييرات  -3نمودار  
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Effect of drought stress and foliar application of ascorbic acid on the growth and yield of the 
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Summary 
 
To evaluate the effect of drought stress and foliar application of ascorbic acid on the growth 
and yield parameters of two varieties of sunflower pilot plant in the province of Alborz as a 
split factorial in a randomized complete block design with four replications and treatments 
include: Water stress (S) in three levels (S1) 07 mm evaporation from pan class A, (S2) 117 
mm evaporation from pan class A and (S3) 197 mm evaporation from pan class A in the 
main plot, and the (V ) on two levels (V1) hybrid LG12 and (V2) F. and sprayed ascorbic acid 
(a) in three levels (A1) of spraying, (A2) 197PPM ascorbic acid and (A3) ascorbic acid 
377ppm in sub Are. Based on the results, applied in between treatments, the highest grain 
yield in drought stress A 07 mm evaporation from pan sprayed with ascorbic acid 197PPM, 
hybrids LG12 with 3213 kg per hectare and the lowest yield in drought stress a 197 mm 
evaporation from pan sprayed with non-ascorbic acid, graceful figure of 2732 kg per hectare 
had the highest percentage of oil is worth noting also related to drought stress a 07 mm 
evaporation from pan sprayed with ascorbic acid 197PPM, hybrids LG12 by 994375, 
respectively. 
 
Keywords: stress, figure, ascorbic acid, yield, growth parameters 


