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Abstract 

Physiological response of sunflower to water withholding in flowering stage was evaluated 

under optimum and limited irrigation in 2 years. The highest effect of drought was imposed on leaf 

water potential, proline content, seed yield, leaf area and shoot dry weight. Seed yield reduced as 

much as 40% with limited irrigation. Seed yield was reduced 40% by drought stress. Drought had 

no effect on root dry weight, shoot to root ratio, harvest index, specific leaf area, chlorophyll 

fluorescence, SPAD value and osmotic potential. There were significant correlation of shoot and 

root dry weight, leaf area, SPAD value, leaf temperature, proline content, relative water content and 

chlorophyll fluorescence with seed yield. Among the 16 inbred lines and according to the changes 

in proline and relative water content, leaf area, chlorophyll fluorescence and seed yield, BGK-329 

and RGK-21 were identified as more tolerant and sensitive lines, respectively. Shoot dry weight and 

leaf temperature had a quadratic while osmotic adjustment had a cubic relationship with seed yield. 

The results indicated that under limited irrigation, sunflower growth is dependent to balance 

between plant water statues and photosynthetic area which according to the genotype is affected by 

proline content, osmotic adjustment, chlorophyll fluorescence, SPAD value and leaf temperature. 

Contribution of these components is reflected in characteristics like that shoot and root dry weight 

and finally in seed yield which determines general growth, drought tolerance and stability of yield 

under limited water condition.     

 

Keywords:  Chlorophyll Florescence, Osmotic Adjustment, Proline, SPAD Value  

  
  

  مقدمه
خصوصیات  ،گیريهاي اندازهبه دلیل دشواري

بخصوص در آفتابگردان و در شرایط تنش  فیزیولوژیک

از سوي . است گرفتهخشکی کمتر مورد بررسی قرار 
براي  فیزیولوژیک استفاده از صفاتدیگر ظرفیت 

افزایش عملکرد به حد اشباع رسیده و لزوم معرفی 
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هاي غربالگري برنامهدر  نو براي استفاده يمعیارها
در تشکیل  فیزیولوژیکاهمیت خصوصیات . وجود دارد

به دلیل  ولیعملکرد دانه از دیرباز مشخص بوده است 
این خصوصیات در  کارایی ،اندازه گیري بودنه پیچید

با  در سالهاي اخیر. برنامه هاي به نژادي کم بوده است
خصوصیات  شناسایی ،معرفی ابزارهاي جدیدتوجه به 

دانه که به سهولت قابل  دمرتبط با عملکر فیزیولوژیک
با افزایش پتانسیل عملکرد اندازه گیري باشند می تواند 

  .دانه در شرایط خشک کمک کندبه تثبیت عملکرد 
خشکی اصلی ترین تنش غیر زیستی در  یک 
سوم اراضی دنیا و یک چهارم اراضی قابل آبیاري است 

با پدیده گرم شدن کره زمین اثرات ). 2000سینگ (
بر اساس پیش . خشکی در آینده بیشتر نیز خواهد شد

خشکی به همراه  2050تا سال  هاي صورت گرفتهبینی
اراضی زراعی دنیا عامل اصلی % 50شوري در بیش از 

و  اشرف(محدود کنندة تولیدات کشاورزي خواهد شد 
خشکی عامل اصلی کاهش عملکرد آفتابگردان ).1994 وو

بستگی به مرحلۀ نموي  میزان تأثیر تنش خشکی .است
بیشترین کاهش عملکرد زمانی است که تنش  و دارد
 افتد می شکی در فاصلۀ گلدهی تا پرشدن دانه اتفاقخ
نسبت ریشه به  ،افزایش طول ریشه ). 2009اسکوریچ (

هاي پاسخ  ازشاخه و کاهش طول ریشه هاي جانبی 
رئوف ( است تنش خشکی در برابر آفتابگردان سازگاري

 ،خشکی باعث کاهش رشد برگ). 2008 همکارانو 
رطوبت نسبی میزان ، خص برداشت، شاسطح برگ

)RWC (پتانسیل آب برگ برگ ،)LWP (عملکرد و
ولی میزان در آفتابگردان می شود مطلوب کوانتوم 

هاي متحمل کمتر از در ژنوتیپ این خصوصیات کاهش
، هیراساوا 1986فرز و همکاران ( است شده ذکر حساس

میاشیتا و ، 2004 اونیایار و همکاران ،1995و همکاران
جرم و  .)2010و همکاران و حسین 2004همکاران

در عملکرد مطلوب کوانتوم در  تنوع) 2005(همکاران 
ارقام آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی را اعالم 

و آن را معیاري مناسب براي ارزیابی تغییرات در  هکرد

با این حال ، ظرفیت فتوسنتزي در شرایط تنش دانستند
عدم تأثیر پذیري عملکرد  )1999(پانکویچ و همکاران 

بر  .ندکرد گزارشمطلوب کوانتوم از تنش خشکی را 
هاي متحمل الین) 2009( اساس نتایج رئوف و همکاران
هاي حساس در شرایط آفتابگردان در مقایسه با الین

برتري  .یم اسمزي باالتري داشتندتنظتنش خشکی 
به در شرایط خشک هاي با تنظیم اسمزي باال ژنوتیپ

رئوف و ( است ذکر شدهدلیل شاخص برداشت باالتر 
اسمزي در حفظ عملکرد  ارزش تنظیم).2008صداقت 

و  آفتابگردان در شرایط تنش خشکی ثابت شده است
 رئوف( این به خاطر نقش آن در حفظ تورم سلولی است

تنظیم در از جمله پرولین مولکولهاي مختلفی). 2008
سچین و همکاران ( دخالت دارندآفتابگردان  اسمزي

2010(.  
گیري خصوصیات اندازه تبه دلیل مشکال   

در  هاي صورت گرفتهتا کنون بررسیفیزیولوژیک 
صفات  اغلبزمینه پاسخ آفتابگردان به تنش خشکی 

بررسی پاسخ  این در .است را شامل شده مورفولوژیک
به قطع آبیاري در مرحله  فیزیولوژیک مهم خصوصیات

  .شد بررسی و نقش آنها در تشکیل عملکرد گلدهی

  مواد و روش ها
الین اینبرد آفتابگردان طی دو سال  16 تعداد

در دو آزمایش جداگانۀ آبیاري مطلوب و محدود در 
 تکرار 9هاي کامل تصادفی هر کدام با قالب طرح بلوك

از نظر در مزرعۀ دانشکدة کشاورزي دانشگاه تبریز 
کشت  .ندفیزیولوژیک ارزیابی شد خصوصیات زراعی و

در لوله هاي پی وي سی با قطر و 1باراندر زیر محافظ 
لوله هاي . سانتیمتر و طول یک متر صورت گرفت 20

آزمایش با مخلوطی از خاك مزرعه، کود دامی و ماسه 
سانتیمتري از سطح باالیی  20تا   3/1هر کدام با نسبت 

ه طور منظم در هر آبیاري ب بعد از کشت. لوله ها پر شد

                                                           
1-Rainout Shelter 
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تنش . صورت گرفتهفته دو بار تا زمان شروع گلدهی 
خشکی از طریق قطع آبیاري در طی مدت گلدهی یعنی 

اعمال ) 1981اشنایتر و میلر ( R4-R6مراحل  در
اندازه گیري خصوصیات مختلف در زمان پایان .شد

گیري براي اندازه. صورت گرفت) R6(مرحله تنش 
RWC برگآخرین سانتیمتر از  2سه دیسک به قطر 

برش یافت و بعد از توزین وزن تر داخل  توسعه یافته
. فویل آلومینومی قرارگرفته و درون آب غوطه ور شد

درجه سانتیگراد  4ساعت در دماي  24دیسک هاي برگی
در شرایط تاریکی در آب غوطه ور شده و سپس وزن 

ساعت  24به مدت دیسکهاي مذکور  .تورم به دست آمد
توزین  و درجۀ سانتیگراد خشک 72در آون با دماي 

تفاضل وزن تر و میزان رطوبت نسبی از تقسیم  .ندشد
خشک بر تفاضل وزن تورم کامل و خشک حاصل 

از تقسیم سطح دیسک ها بر  سطح مخصوص برگ.شد
به دنبال  وزن خشک ریشه ها.وزن تر آنها بدست آمد

 72در آون با دماي ساعت خشک کردن  48 شتشو و
پتانسیل آب برگ با . درجۀ سانتیگراد اندازه گیري شد

پایان مرحلۀ تنش در بالفاصله  محفظه فشاراستفاده از 
 آخرین برگبر روي  و قبل از آبیاري مجدد خشکی

پتانسیل اسمزي با . اندازه گیري شد دوم توسعه یافته
اندازه ) OSMOMAT 010مدل ( استفاده از اسمومتر

و توان تنظیم اسمزي از تفاضل پتانسیل اسمزي گیري 
در دو شرایط آبیاري مطلوب و محدود براي هر الین 

میزان پرولین به روش بتیس و همکاران . محاسبه شد
میزان کلروفیل با استفاده از . اندازه گیري شد) 1973(

 آخرینبر روي  SPAD-502 (Minolta)کلروفیل متر 
کلروفیل  فلورسانس. زه گیري شداندا توسعه یافتهبرگ 

 OS-130 Opti(مدل  1با استفاده از فلورومتر

Science(  و دماي برگ با استفاده از دماسنج مادون
 و بر روي سه نمونه آخرین زمان اعمال تنشدر قرمز 

براي داده هاي . اندازه گیري شد برگی در هر بوته
سال صورت  مرکب براي دو تجزیه واریانسحاصل 

                                                           
1- Chlorophyll Fluorometer 

 tبا آزمون آزمایش ي دو میانگین داده ها و گرفت
و  MSTAT-C، SPSS18از نرم افزارهاي . مقایسه شد

Excel  نمودار هابراي انجام محاسبات آماري و رسم 
  .استفاده شد

  
  نتایج و بحث

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
اندازه گیري  خصوصیاتتنش خشکی بر همه  ،مرکب

شاخص شده به غیر از سطح مخصوص برگ و 
تأثیر  بیشترین. )1جدول ( داشت دارکلروفیل تأثیر معنی

، میزان پرولین، عملکرد دانه، پتانسیل آب برگبر خشکی 
. )2جدول (زن خشک شاخه وارد شد سطح برگ و و

 پتانسیل آب برگنیز کاهش ) 2009(رئوف و همکاران 
 .را گزارش کردندتنش خشکی در اثر  آفتابگردان

کاهش با ) 1987(براساس نتایج کوکس و جولیف 
 در شرایط تنش خشکیآفتابگردان  پتانسیل آب برگ

و  هکاهش یافتاي میزان تبادل کربن و هدایت روزنه
کاهش به عنوان عامل اصلی  ايمحدودیت روزنه

 .شودمطرح می  و در نهایت عملکرد دانه فتوسنتز
با عملکرد دانه این  پتانسیل آب برگ همبستگی منفی

کاهش معنی دار  ).1شکل (کند موضوع را تأیید می
تغییر  تواند عامل اصلیمی برگ میزان رطوبت نسبی

در این آزمایش باشد که با  خصوصیات فیزیولوژیک
حسین  ،)2007( پور محمد کیانی و همکارانهاي گزارش

منطبق ) 2010( و نظرلی و زردشتی )2010( و همکاران
یافت  کاهش سطح برگ با اعمال تنش خشکی .است

تنش ) 2010( به نظر حسین و همکاران .)2جدول (
بر فتوسنتز و در  خشکی عمدتا از طریق سطح برگ

همبستگی باالي  .نهایت عملکرد دانه اثر منفی می گذارد
 )1شکل ( در این آزمایش عملکرد دانه باسطح برگ 

اهمیت حفظ سطح فتوسنتز کننده در شرایط تنش را 
کاهش سطح برگ می تواند یک مکانیسم  .دهدنشان می

 .دسازگاري جهت کاهش تلفات آبی در شرایط تنش باش
 BGK 329 ،RGK 26 ،BGKالین هاي با این حال 
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و کاهش  برگ بیشتربا حفظ سطح  RGK 46و 147
از تحمل به   RGK 21عملکرد کمتر در مقایسه با الین

محاسبه  ).الف-2شکل(خشکی باالتري برخوردار بودند 
مقادیر شاخص هاي حساسیت و تحمل خشکی دو الین 

RGK 21  وBGK 329  را به ترتیب به عنوان دو الین
  .)2012غفاري و همکاران، (حساس و متحمل تثبیت کرد 

 یهمبستگی مثبت شاخص کلروفیل اینکهعلیرغم 
 از تنش خشکی متأثر نشدولی  داشت با عملکرد دانه

ي منتاقضی در این گزارش ها. )2جدول و  1شکل (
و افزایش ) 1999(اومن و همکاران .زمینه وجود دارد

 کاهش آن در شرایط تنش خشکی) 2000(احمدي و بیکر
گزارش ) 1997(دسوزا و همکاران  .گزارش کردند را

کردند که فقط تنش شدید بر میزان کلروفیل اثر می 
به نظر می رسد تغییر در شاخص کلروفیل . گذارد

به دلیل  .است وابسته به شدت تنش و نوع ژنوتیپ
 ارتباط مستقیم و حیاتی با چرخه هاي تولید انرژي

ي میزان کلروفیل منعکس کننده میزان آسیبهاتغییر در 
بوده و می تواند معیاري براي  به فتوسنتز ايغیر روزنه

کاهش معنی دار . باشدگزینش در سطح تحمل متابولیک 
مشاهده در پتانسیل اسمزي در شرایط محدودیت آب 

نشد با این حال بین الین ها تنوع معنی داري از نظر این 
با افزایش شدت تنش . )2جدول ( صفت وجود داشت

و با کمک به  اسمزي برگ کاهش یافتهخشکی پتانسیل 
تورمی ادامۀ  فتوسنتز را امکان پذیر می حفظ فشار 

، پدیده اي که با عنوان )1991بوالنوس و ادمدز (سازد 
رئوف . شناخته شده استتنش  تنظیم اسمزي در شرایط

-الینرا در  پتانسیل اسمزي کمتري) 2009(و همکاران

گزارش هاي متحمل آفتابگردان در شرایط تنش خشکی 
تنظیم اسمزي را به  )2002(چیمنتی و همکاران . د کردن

براي ارزیابی تحمل به خشکی  ي مناسبعنوان معیار
تنظیم اسمزي نقش مهمی در . کردند آفتابگردان پیشنهاد

حفظ فعالیت فتوسنتزي و عملکرد آفتابگردان در شرایط 
این به خاطر نقش آن در حفظ تورم تنش خشکی دارد و 

باال بودن میزان تنظیم  ).2008 رئوف( سلولی است

و کم بودن آن در  BGK-329متحمل الیناسمزي در 
تأیید کنندة اهمیت این ) 3شکل( RGK- 21الین حساس  

هاي متحمل آفتابگردان خصوصیت در حفظ عملکرد الین
درجۀ رابطۀ رگرسیونی  .در شرایط محدودیت آب است

 )لفا - 4شکل( بین عملکرد دانه و تنظیم اسمزي هس
داللت بر آن داشت که حفظ تنظیم اسمزي در محدودة 

بار با افزایش خطی عملکرد دانه همراه است ولی  5/4-3
این امر . بیش از آن منجر به کاهش عملکرد می شود

نشان می دهد که هزینۀ بیشتر اختصاص داده شده به 
رابطۀ . آسیب می زند تنظیم اسمزي به عملکرد دانه

 نسبی میزان رطوبتو سمزي معنی داري بین تنظیم ا
که داللت بر آن ) 2008رئوف و صداقت (وجود دارد 

می تواند به عنوان یک معیار  نسبیمیزان رطوبتدارد که 
ساده براي مقایسه ژنوتیپ ها از نظر تنظیم  فیزیولوژیک

میزان پرولین در شرایط تنش . اسمزي بکار گرفته شود
تغییرات همزمان ). 2جدول (خشکی به شدت القا شد 

هاي توانست الین نسبی میزان رطوبتمیزان پرولین و 
 دیاگرامدر . اینبرد را از نظر عملکرد دانه تفکیک کند

 RGK 46و  BGK 329و  RGK 26حاصل الین هاي 
 میزان رطوبتکاهش کمی از نظر  بیشتر پرولین تجمعبا 

و به دلیل برخورداري از ) ب -2شکل( داشته نسبی
در . شناخته شدند باال به عنوان الین متحملعملکرد 

با ناتوانی نسبی در تجمع پرولین  RGK 21مقابل الین 
را داشت و با  نسبی میزان رطوبتبیشترین کاهش 

کمترین عملکرد دانه به عنوان الین حساس شناسایی 
پرولین مهمترین نمک سازگار است که در شرایط . شد

و آنزیم ها را در  تنش خشکی در آفتابگردان القا شده
اونجل ( مقابل آسیب هاي ناشی از تنش محافظت می کند

اونیایار و  .)2010سچین و همکاران  ،2000و همکاران 
اعالم کردند که در شرایط تنش پرولین ) 2004(همکاران 

یابد و رابطۀ نزدیکی بین در آفتابگردان افزایش می
وجود  نسبی میزان رطوبتتغییرات میزان پرولین و 

میزان پرولین در شرایط تنش قابل توجه افزایش . دارد
 )1شکل(و همبستگی مثبت آن با عملکرد دانه  خشکی
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تنش خشکی  آن در شرایط القاي اهمیتدهندة نشان 
  .است

به شاخه  وزن خشکبا اعمال محدودیت آب 
رئوف و که با نتایج  یافتکاهش  قابل توجهی طور

مطابقت  )2011( و فولدا و همکاران )2008 ( صداقت
در حالیکه وزن خشک %  36وزن خشک شاخه . دارد

میزان آسیب به لذا  )2جدول ( کاهش یافت% 22ریشه 
نسبت وزن ریشه به  افزایشو اخه بیشتر بودشوزن 
جهت  در نسبتاین  افزایش. است را سبب شده شاخه

نشان دهندة اولویت بقا براي  و است آب افزایش جذب
 ).1986 شارپ و بویر(گیاه در شرایط تنش است 

همبستگی مثبت وزن خشک شاخه و ریشه با عملکرد 
نشان داد که میزان رشد ) 1شکل (دانه در این آزمایش 

عمومی گیاه در شرایط تنش تعیین کنندة پتانسیل نهایی 
وزن خشک . عملکرد در شرایط تنش رطوبتی است

رابطۀ درجۀ دو با عملکرد دانه داشت و معادلۀ  شاخه
وزن خشک شاخه  افزایشکه با  داد برازش شده نشان

  گرم عملکرد دانه به شدت افزایش می یابد 24از 
  . )ب- 4شکل( 

تأثیر معنی داري قطع آبیاري در دورة گلدهی 
جرم و  ).1 جدول( نداشت کلروفیل فلورسانسبر

میزان که  کردندگزارش نیز  )2005( همکاران
کلروفیل ارقام آفتابگردان در شرایط تنش  فلورسانس

د در حالیکه در تنش وشمیمالیم از تنش خشکی متأثر ن
ی نشان می متفاوتي مختلف پاسخ هاژنوتیپشدید 
عدم تأثیر پذیري ) 1999(پانکویچ و همکاران  .دهند

 عملکرد مطلوب کوانتوم از تنش خشکی در آفتابگردان
جدول (به دلیل پاسخ متفاوت الین ها .کردند گزارشرا 

در ترکیب با تغییرات  فلورسانس کلروفیلتغییرات ، )1
 BGKتوانست در تثبیت الین هاي  RWCعملکرد دانه و

هاي متحمل و الین به عنوان الین RGK 46و  329
RGK 21  شکل (به عنوان الین حساس مفید واقع شود

  . )ج و د -2
در اثر تنش خشکی در شرایط آبیاري دماي برگ          
 بسته شدن روزنه هابا ). 2 جدول( افزایش یافت محدود
کاهش  تعرقمیزان کاهش رطوبت درون سلولی در اثر 
با مشکل مواجه دفع انرژي گرمایی درون گیاه و  یافته

بر اساس نتایج این . افزایش می یابددماي برگ شده و 
درجۀ  22ا ت 20بررسی با افزایش دماي برگ از 

سانتیگراد به ازاي هر یک درجۀ سانتی گراد افزایش دما 
به  22گرم و با افزایش دما از  5/1عملکرد دانه حدود 

  گرم کاهش یافت  5/0درجۀ سانتیگراد حدود  23
این امر نشان دهندة حساسیت زیاد عملکرد ). ج-4 شکل(

افزایش بیشتر دما یش اولیه دما است و با دانه به افزا
به دلیل واکنش هاي سازگاري عملکرد دانه کمتر احتماال 

 .تحت تأثیر قرار می گیرد

کاهش % 40عملکرد دانه در اثر تنش خشکی حدود 
اختالل در دانه بندي به دلیل افزایش ). 2 جدول(یافت 

آسیب و ) 2003ردي و همکاران ( هاي گردهعقیمی دانه
زودهنگام برگها به اندام فتوسنتز کننده در اثر ریزش 

عملکرد  از دالیل اصلی کاهش) 2007رئوف و صداقت (
بر  به طور کلی .شرایط تنش خشکی ذکر شده است در

توان گفت رشد آفتابگردان در میاساس نتایج حاصل 
شرایط محدودیت آب تابع تعادل بین وضعیت رطوبتی 

ه بسته به نوع گیاه و سطح فتوسنتز کننده است ک
میزان پرولین، تنظیم اسمزي،  اتخصوصی ژنوتیپ از

فلورسانس و شاخص کلروفیل و دماي برگ متأثر می 
مشارکت این اجزا و تظاهر آنها در رشد عمومی . شود

گیاه منعکس کنندة میزان تحمل و پایداري تولید هر الین 
   .در شرایط محدودیت آب است
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  در شرایط آبیاري مطلوب و محدود میانگین مربعات صفات زراعی در تجزیۀ مرکب خصوصیات مخنلف الینهاي اینبرد آفتابگردان -1جدول 

میزان رطوبت 
 نسبی

 مخصوصسطح 
 برگ

 سطح برگ
نسبت 
 شاخه/ریشه

وزن خشک 
 ریشه

وزن 
خشک 
شاخه

شاخص 
 برداشت

درجه 
 منابع تغییر  آزادي

66/78  53/733 ** 6/2301162 * 152/0 ** 84/599 ** 29/1816 021/0  سال 1 *
8/43327 ** 75/151  3/179418211 51/0  21/643  7/22190 037/0  تنش خشکی 1 

88/0  97/55  63/69278  012/0  79/44 * 87/80  003/0 سال×  خشکی تنش 1   
45/55  05/71  29/118942  005/0  66/7  13/44  003/0 /تکرار 32  ×  خشکی تنش 

72/144 ** 95/925 ** 7/5356583 * 024/0  83/52 ** 92/448 * 005/0  الین 15 
88/33 ** 82/118 * 5/403432 ** 012/0 ** 22/8 ** 4/57 ** 013/0 الین× سال  15 **  
59/48 * 79/29  83/403851 * 012/0  65/2  93/73 * 008/0 الین×  خشکی تنش 15   
48/17  88/51  77/97029 ** 008/0 ** 54/1  64/25 ** 005/0 × سال ×  خشکیتنش  15 **
48/13  46/57  08/11973  002/0  29/1  10 001/0  خطاي آزمایش 480 
17/5  30/11  68/4  03/14  35/13  17/11  56/12  ضریب تغییرات  

 میزان پرولین عملکرد دانه
پتانسیل 
 اسمزي

شاخص 
 کلروفیل

 دماي برگ
فلورسانس 
 کلروفیل

پتانسیل آب 
 برگ

 منابع تغییر

18/92 ** 01/38  8/269 ** 67/99 ** 74/1  070/0 ** 76/25  سال *
2/1978 * 8/2355 * 6/383  83/2  05/847 * 274/1  34/33871  تنش خشکی *

08/14 * 84/2  2/0  03/10  88/0  039/0 * 46/9 سال×  خشکی تنش   
94/2  73/8  3/10  6/7  69/0  009/0  63/4 /تکرار  سال×  خشکی تنش   

76/35 ** 5/22 ** 9/59 ** 3/129 ** 01/12 ** 014/0 ** 85/16  الین 
75/9 ** 88/6 ** 1/14 ** 66/15 ** 82/0 ** 004/0 ** 37/5 الین× سال  **  
54/8  18/14  9/2 ** 35/6  72/4 ** 004/0 ** 16/22 الین×  خشکی تنش   

33/4 ** 87/6 ** 08/0  32/5  65/0 ** 001/0  87/9 الین× سال ×  خشکیتنش  **  
66/0  97/1  588/4  43/6  22/0  001/0  86/1 آزمایشخطاي    
82/10  78/14  14/7  35/9  33/2  74/4  48/9  ضریب تغییرات 

  .می باشد درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطوح  **و *
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 با عملکرد دانه در شرایط محدودیت آب زیولوژیکفی -مورفوسادة خصوصیات  همبستگی -1شکل

  

  
  
  
  
  
  

  فیزیولوژیک آفتابگردان در شرایط آبیاري مطلوب و محدود -میانگین خصوصیات مورفو -2جدول 
وزن خشک   صفت

 )گرم(شاخه 
وزن  خشک 

 )گرم(ریشه
وزن ریشه به 
 شاخه

شاخص 
 برداشت

سطح برگ 
 )سانتیمترمربع(

سطح مخصوص 
 برگ

رطوبت نسبی 
 برگ

5/34  آبیاري مطلوب  6/9  279/0  274/0  2897 6/67  7/79  
1/22  آبیاري محدود  4/7  338/0  258/0  1780 5/66  4/62  
-36  درصد تغییرات ** 1/22- ** 1/21+ ** 8/5 - ** 5/38- ** 5/1-  7/21- ** 

پتانسیل آب   صفت
 )بار(برگ 

شاخص 
 کلروفیل 

 میزان پرولین پتانسیل اسمزي
 دماي برگ

 )سانتیگراد(
 فلورسانس کلروفیل

عملکرد دانه 
 )گرم در بوته(

-7/6  آبیاري مطلوب  05/27  6/28-  65/4  11/19  783/0  35/9  
-1/22  آبیاري محدود  2/27  4/31-  51/12  53/21  689/0  65/5  

-8/229  تغییراتدرصد  ** 55/0+  8/9 - ** 169+ ** 7/12+ ** 12- ** 6/39- ** 
  .درصد می باشد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطوح  **و   *

1/0  
0/8  
0/6  
0/4  
0/2  
0/0  
0/2-  
0/4-  
0/6-  
0/8-  

** ** ** 
** 

* 

* * 

* ** 

** 
** 
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  مرتبط با عملکرد دانه در شرایط محدودیت آب فیزیولوژیکخصوصیات تغییرات  آفتابگردان بر اساسهاي تمایز الین -2شکل 
 

 
  خطوط بار خطاي استاندارد . میانگین تنظیم اسمزي در الین هاي مختلف آفتابگردان در اثر محدودیت آب در مرحلۀ گلدهی -3شکل 

 .از میانگین را نشان می دهد SE1±در فاصلۀ 

 ب الف

 د ج
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دایره هاي توخالی میانگین هر الین را . رابطۀ عملکرد دانه با برخی خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان در شرایط تنش خشکی -4شکل
 وزن خشک شاخه، : SDWعملکرد دانه، : SYدر معادله هاي رگرسیونی . تکرار حاصل شده است نشان می دهد 9که از 

LT  :و  ،دماي برگOA :است تنظیم اسمزي. 
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SY=230-19.6LT+0.43LT2 

  الف ب

 ج

SY=25.6-2.1SDW+0.05SDW2 
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	تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ردﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ رد لﺎﺳ ود ﯽﻃ رد ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد يرﺎﯿﺑآ ﻊﻄﻗ ﻪﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﯽﺳرﺮﺑ دوﺪﺤﻣ و بﻮﻠﻄﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷﺪﯾدﺮﮔ .ﯽﮑﺸﺧﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺧﺎﺷ ﮏﺸﺧ نزو و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﻪﻧادﺖﺷاد . يرﺎﯿﺑآ ﺮﺛا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ،ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،ﻪﺸﯾر ﻪﺑ ﻪﺧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧگﺮﺑ صﻮ
	تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ردﯽﺳرﺮﺑ دوﺪﺤﻣ و بﻮﻠﻄﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺧﺎﺷ ﮏﺸﺧ نزو و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﻪﻧاد،ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،ﻪﺸﯾر ﻪﺑ ﻪﺧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧيﺰﻤﺳا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘﻦﯿﻟوﺮﭘ ياﻮﺘﺤﻣﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر،
	رد لﺎﺳ ود ﯽﻃ رد ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد يرﺎﯿﺑآ ﻊﻄﻗ ﻪﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑار دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻦﯿﻟوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ ،گﺮﺑ بآ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ ﺮﺛا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ دوﺪﺤﻣ40 %ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ .نزو ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ گﺮﺑ صﻮﺼﺨﻣ ﺢﻄﺳ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ و ،گﺮﺑ يﺎﻣد ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﻪﺧ
	و ﺪﻧﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ دﺮﺒﻨﯾا يﺎﻫ .ﻪﺧﺎﺷ ﮏﺸﺧ نزو، گﺮﺑ يﺎﻣد ﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﺳ و ود ﻪﺟرد ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر ﮥﻄﺑار ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ و . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﺪﺷرﺘﺴﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﻨﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺢﻄﺳ و هﺎﯿﮔ نورد ﯽﺘﺑﻮﻃر ﺖﯿﻌﺿو ﻦﯿﺑ لدﺎﻌﺗ ﻊﺑﺎﺗ بآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ زا ﭗﯿﺗﻮﻧژ 
	ﻞﻤﺤﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﺳ و ود ﻪﺟرد ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر ﮥﻄﺑار ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ وﺘﺴﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﻨﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺢﻄﺳ و هﺎﯿﮔ نورد ﯽﺘﺑﻮﻃر ﺖﯿﻌﺿو ﻦﯿﺑ لدﺎﻌﺗ ﻊﺑﺎﺗ بآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ،يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ،ﻦﯿﻟوﺮﭘ ناﺰﯿﻣﺗﺎﻔﺻ رد اﺰﺟا ﻦﯾاﺖﺳا بآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺪﯿ
	،يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ،ﻦﯿﻟوﺮﭘ ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ
	ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ
	راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺮﺘﻤﮐ ﯽﮑﺸﺧﻪﺘﻓﺮﮔﺖﺳا . يﻮﺳ زا ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺮﮕﯾدتﺎﻔﺻ زا هدﺎﻔﺘﺳاﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ياﺮﺑ ﯽﻓﺮﻌﻣ موﺰﻟ و هﺪﯿﺳر عﺎﺒﺷا ﺪﺣ ﻪﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا
	يراﻮﺷد ﻞﯿﻟد ﻪﺑهزاﺪﻧا يﺎﻫيﺮﯿﮔ، تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد و نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد صﻮﺼﺨﺑ
	ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻓﺮﻇ ، لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﭻﯾﻮﮑﻧﺎﭘ)1999( دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺮﯾﺬﭘ ﺮﯿﺛﺄﺗ مﺪﻋ ار ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ زا مﻮﺘﻧاﻮﮐ بﻮﻠﻄﻣشراﺰﮔدﺮﮐﺪﻧ. ﺮﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و فﻮﺋر ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا)2009 (ﻦﯾﻻ ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ ﻦﯾﻻ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻂﯾاﺮﺷ رد سﺎﺴﺣ يﺎﻫ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗﻈﻨﺗﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺗﻻﺎﺑ 
	ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣيهدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﻮﻧ ردﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ يﺎﻫ دراد دﻮﺟو . تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺖﯿﻤﻫاﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﻞﯿﮑﺸﺗ رد ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺺﺨﺸﻣ زﺎﺑﺮﯾد زا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻟو ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﯿﭽﯿﭘ هندﻮﺑيﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا،ﯽﯾارﺎﮐ رد تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻦﯾا ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻢﮐ يداﮋﻧ ﻪﺑ يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ .ﺮﯿﺧا يﺎﻬﻟﺎﺳ رد ﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺪﯾﺪﺟ يﺎﻫراﺰﺑا ﯽ
	داﺪﻌﺗ16 لﺎﺳ ود ﯽﻃ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ دﺮﺒﻨﯾا ﻦﯾﻻ رد دوﺪﺤﻣ و بﻮﻠﻄﻣ يرﺎﯿﺑآ ﮥﻧﺎﮔاﺪﺟ ﺶﯾﺎﻣزآ ود ردكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ ﺎﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ9راﺮﮑﺗ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ ةﺪﮑﺸﻧاد ﮥﻋرﺰﻣ رد ﺮﻈﻧ زا و ﯽﻋارز تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺪﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﺪﻧ. ﺖﺸﮐ ﻆﻓﺎﺤﻣ ﺮﯾز ردنارﺎﺑ
	(و دﺮﮑﻠﻤﻋ مﻮﺘﻧاﻮﮐ بﻮﻠﻄﻣ دﻮﺷ ﯽﻣ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد ناﺰﯿﻣ ﯽﻟو ﺶﻫﺎﮐتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻦﯾاﭗﯿﺗﻮﻧژ رد زا ﺮﺘﻤﮐ ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ سﺎﺴﺣﺮﮐذهﺪﺷﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و زﺮﻓ1986 اوﺎﺳاﺮﯿﻫ ، نارﺎﮑﻤﻫ و1995،نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﯾﺎﯿﻧوا2004 ، و ﺎﺘﯿﺷﺎﯿﻣ نارﺎﮑﻤﻫ2004ﻦﯿﺴﺣ ونارﺎﮑﻤﻫ و2010(. و مﺮﺟ نارﺎﮑﻤﻫ)2005 (عﻮﻨﺗ رد مﻮﺘﻧ
	(گﺮﺑ گﺮﺑ بآ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ،)
	و ﺮﻄﻗ ﺎﺑ ﯽﺳ يو ﯽﭘ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ رد 20ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺮﺘﻣ ﮏﯾ لﻮﻃ و ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ . يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ ﻪﺳﺎﻣ و ﯽﻣاد دﻮﮐ ،ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ زا ﯽﻃﻮﻠﺨﻣ ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ3/1 ﺎﺗ20 ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﺪﺷ ﺮﭘ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ .ﺖﺸﮐ زا ﺪﻌﺑﺑ يرﺎﯿﺑآ ﺮﻫ رد ﻢﻈﻨﻣ رﻮﻃ ﻪ
	ﯽﻫﺪﻠﮔ عوﺮﺷ نﺎﻣز ﺎﺗ رﺎﺑ ود ﻪﺘﻔﻫﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ . ﺶﻨﺗ ﯽﻨﻌﯾ ﯽﻫﺪﻠﮔ تﺪﻣ ﯽﻃ رد يرﺎﯿﺑآ ﻊﻄﻗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﮑﺸﺧرد ﻞﺣاﺮﻣ
	ﺖﻓﺮﮔوﺎﻫ هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ود ي ﺶﯾﺎﻣزآ نﻮﻣزآ ﺎﺑ
	،
	و
	ﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . يﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ زا
	) ﺮﻠﯿﻣ و ﺮﺘﯾﺎﻨﺷا1981 ( لﺎﻤﻋا ﺪﺷ. نﺎﯾﺎﭘ نﺎﻣز رد ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺶﻨﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ)
	ﻢﺳر و يرﺎﻣآ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑﺎﻫ رادﻮﻤﻧ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.
	(ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ .هزاﺪﻧا ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ
	ﺮﻄﻗ ﻪﺑ ﮏﺴﯾد ﻪﺳ2 زا ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﻦﯾﺮﺧآگﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻞﺧاد ﺮﺗ نزو ﻦﯾزﻮﺗ زا ﺪﻌﺑ و ﺖﻓﺎﯾ شﺮﺑﺪﺷ رو ﻪﻃﻮﻏ بآ نورد و ﻪﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ ﯽﻣﻮﻨﯿﻣﻮﻟآ ﻞﯾﻮﻓ . ﯽﮔﺮﺑ يﺎﻫ ﮏﺴﯾد24 يﺎﻣد رد ﺖﻋﺎﺳ4 داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد نزو ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ رو ﻪﻃﻮﻏ بآ رد ﯽﮑﯾرﺎﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ردﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ مرﻮﺗ. رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻬﮑﺴﯾد تﺪﻣ ﻪ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺐﮐﺮﻣ، ﻪﻤﻫ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا و گﺮﺑ صﻮﺼﺨﻣ ﺢﻄﺳ زا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ هﺪﺷ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐرادﺖﺷاد) لوﺪﺟ1( .ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﮑﺸﺧ ﺮﺑگﺮﺑ بآ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻦﯿﻟوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ ، و و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺷ دراو ﻪﺧﺎﺷ ﮏﺸﺧ نز) لوﺪﺟ2( . نا
	( هزاﺪﻧا يﺮﯿﮔ يﺰﻤﺳا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﻞﺿﺎﻔﺗ زا يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ناﻮﺗ و ﻦﯾﻻ ﺮﻫ ياﺮﺑ دوﺪﺤﻣ و بﻮﻠﻄﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ ود ردﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﯿﺘﺑ شور ﻪﺑ ﻦﯿﻟوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ )1973 (ﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا . زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﺘﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	يور ﺮﺑﻦﯾﺮﺧآ گﺮﺑﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗاﺪﻧاﺪﺷ يﺮﯿﮔ هز .ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺮﺘﻣورﻮﻠﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
	لﺪﻣ)
	( نودﺎﻣ ﺞﻨﺳﺎﻣد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ گﺮﺑ يﺎﻣد و ﺰﻣﺮﻗ ردﺶﻨﺗ لﺎﻤﻋا نﺎﻣز ﻦﯾﺮﺧآﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺳ يور ﺮﺑ و ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد ﯽﮔﺮﺑﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا . يﺎﻫ هداد ياﺮﺑ ﻞﺻﺎﺣﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗود ياﺮﺑ ﺐﮐﺮﻣ ترﻮﺻ لﺎﺳ
	،
	،
	و
	ﺢﻄﺳ ﻆﻔﺣ ﺎﺑﺮﺘﺸﯿﺑ گﺮﺑ ﺶﻫﺎﮐ و ﻦﯾﻻ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	رد نآ ندﻮﺑ ﻢﮐ و سﺎﺴﺣ ﻦﯾﻻ
	رد يﺰﻤﺳاﻦﯾﻻﻞﻤﺤﺘﻣ
	ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ زا ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﮑﺸﺧ)ﻞﮑﺷ2-ﻒﻟا.( ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦﯾﻻ ود ﯽﮑﺸﺧ ﻞﻤﺤﺗ و ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﯾدﺎﻘﻣ
	)ﻞﮑﺷ3 ( ﻦﯾا ﺖﯿﻤﻫا ةﺪﻨﻨﮐ ﺪﯿﯾﺄﺗ ﻦﯾﻻ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻆﻔﺣ رد ﺖﯿﺻﻮﺼﺧ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ ﺖﺳا بآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد. ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر ﮥﻄﺑار ﮥﺟرد ﺳﻪيﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﺑ)ﻞﮑﺷ4 -اﻒﻟ( ةدوﺪﺤﻣ رد يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻆﻔﺣ ﻪﮐ ﺖﺷاد نآ ﺮﺑ ﺖﻟﻻد5/4-3 ﯽﻟو ﺖﺳا هاﺮﻤﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻄﺧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ رﺎ
	و
	ﻦﯾﻻ ود ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار دﺮﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻞﻤﺤﺘﻣ و سﺎﺴﺣ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و يرﺎﻔﻏ2012(. ﻢﻏﺮﯿﻠﻋﻪﮑﻨﯾاﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷﺘﺒﺜﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑﺖﺷاد ﯽﻟوﺪﺸﻧ ﺮﺛﺄﺘﻣ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ زا ) ﻞﮑﺷ1 و لوﺪﺟ2( .ﺎﻫ شراﺰﮔ ﻦﯾا رد ﯽﻀﻗﺎﺘﻨﻣ ي دراد دﻮﺟو ﻪﻨﯿﻣز.نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﻣوا)1999 ( ﺶﯾاﺰﻓا و ﺮﮑﯿﺑ و يﺪﻤ
	و
	و
	ﺎﺑﻊﻤﺠﺗﻦﯿﻟوﺮﭘﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﻈﻧ زا ﯽﻤﮐ ﺶﻫﺎﮐﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ ﯽﺒﺴﻧﻪﺘﺷاد)ﻞﮑﺷ2-ب ( زا يرادرﻮﺧﺮﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ و دﺮﮑﻠﻤﻋﻞﻤﺤﺘﻣ ﻦﯾﻻ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻻﺎﺑﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ . رد ﻦﯾﻻ ﻞﺑﺎﻘﻣ
	ﻦﯿﻟوﺮﭘ ﻊﻤﺠﺗ رد ﯽﺒﺴﻧ ﯽﻧاﻮﺗﺎﻧ ﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣﯽﺒﺴﻧ ﺎﺑ و ﺖﺷاد ار ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ سﺎﺴﺣ ﻦﯾﻻ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﺷ . ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﺖﺳا رﺎﮔزﺎﺳ ﮏﻤﻧ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ﻦﯿﻟوﺮﭘهﺪﺷ ﺎﻘﻟا نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ رد ار ﺎﻫ ﻢﯾﺰﻧآ وﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﺶﻨﺗ زا ﯽﺷﺎﻧ يﺎﻫ ﺐﯿﺳآ ﻞﺑﺎﻘﻣ) ﻞﺠﻧو
	ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ شراﺰﮔ ﻧدﺮﮐ ﺪ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺘﻨﻤﯿﭼ)2002( ﻪﺑ ار يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ رﺎﯿﻌﻣ ناﻮﻨﻋﺐﺳﺎﻨﻣ ي ﯽﮑﺸﺧ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﺪﻧدﺮﮐ . رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ يﺰﻤﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ دﺮﮑﻠﻤﻋ و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻆﻔﺣ و دراد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ م
	ﻦﯾﻻ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻦﯾﻻ و ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ
	و
	نﺎﺸﻧ ةﺪﻨﻫدﺖﯿﻤﻫايﺎﻘﻟاﻂﯾاﺮﺷ رد نآ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺖﺳا. بآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ لﺎﻤﻋا ﺎﺑﮏﺸﺧ نزو ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺑ رﻮﻃﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻫﺎﮐﺖﻓﺎﯾ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﮐ و فﻮﺋر ﺖﻗاﺪﺻ)2008(نارﺎﮑﻤﻫ و اﺪﻟﻮﻓ و)2011( ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ دراد . ﻪﺧﺎﺷ ﮏﺸﺧ نزو36 % ﮏﺸﺧ نزو ﻪﮑﯿﻟﺎﺣ رد ﻪﺸﯾر22 %ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ) لوﺪﺟ2( اﺬﻟ ﻪﺑ ﺐﯿﺳآ ناﺰﯿﻣ نزوﺷد
	دﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﯿﻔﻣ سﺎﺴﺣ ﻦﯾﻻ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ) ﻞﮑﺷ 2-د و ج( . گﺮﺑ يﺎﻣد يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺮﺛا رد دوﺪﺤﻣﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا)لوﺪﺟ2 .( ﺎﺑﺎﻫ ﻪﻧزور نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﺮﺛا رد ﯽﻟﻮﻠﺳ نورد ﺖﺑﻮﻃر ﺶﻫﺎﮐ ناﺰﯿﻣقﺮﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺘﻓﺎﯾ و هﺎﯿﮔ نورد ﯽﯾﺎﻣﺮﮔ يژﺮﻧا ﻊﻓد ﻪﺟاﻮﻣ ﻞﮑﺸﻣ ﺎﺑ و هﺪﺷ گﺮﺑ يﺎﻣدﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
	يﺎﻫ ﻦﯾﻻ ﺖﯿﺒﺜﺗ رد ﺖﺴﻧاﻮﺗ

