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 (30/03/1401تاریخ پذیرش:  -23/02/1401 )تاریخ دریافت:

 دهیچک

 به و شده انجام روغنی آفتابگردان بر جهان نقاط سایر و کشور در خشکی تنش اثرات با ارتباط در زیادی هایبررسی

 ما راتحلیلف علم از استفاده با شده انجام مطالعات مجموعه از حاصل گیرینتیجه. است شده چاپ معتبر مقاالت صورت

در این تحقیق کند لذا می یاری آفتابگردان زراعی گیاه تولید کیفیت و کمیت بر موثر عوامل اثرات روند شناسایی در را

 لهمقا 62 ینباز  ،مقاالت داوری شده، خارجی، از مطالعات مختلف زراعی انتشار یافته در مجالت علمی معتبر ایرانی

راج شده از مهم استخصفات شناسایی شدند. یل لیند تجزیه و تحلیل فرا تحآفرمناسب برای مقاله  28تعداد  انتخابی،

اری اسبات آمح. مدرصد روغن دانه، عملکرد دانه بود ،وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبقمیانگین های شامل مقاالت 

ید بر اثرات تنش خشکی شدرگرسیون  –نتایج متا . مطابق صورت گرفت گورویچهای هجز و  روشر اساس فراتحلیل ب

تی حاصل از اثرات تنش خشکی، روند کاهشی خطی صفا یرگرسیونهای شکل مطابقشد. دار معنیبوته  صفت ارتفاع

ت نتایج شد مطابق .ثابت بود روغن دانه تقریباًدرصد  چون عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق مشاهده شده، اما روند تغییر

خشکی بر  اثر تنش شدیدشد. دار نشدید عملکرد دانه نسبت به شاهد معنی تنش متوسط ودر تیمارهای  تنش خشکی اثر

درباره مطالعه  15 نتایج حاصله، بیشترین اندازه اثر مربوط به بین. در دار شدمعنیعملکرد دانه، تعداد دانه در طبق، 

مطالعه  8 و (-68/0) وزن هزار دانهدرباره العه مط 8 (،-31/3) تعداد بذر در طبقدرباره مطالعه  7 ،(-77/3دانه )عملکرد 

عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق با اثرات  . تنش خشکی طبق اولویت ابتدا بربود( -0/ 60دانه )درصد روغن درباره 

 محدود کننده بیشتری همراه شد. 

 آبی، عملکرد، اجزای عملکردمتا آنالیز، تنش کم ،روغنی گردانآفتاب :هاي کلیديواژه
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 مقدمه

با روغنی یکساله مهم گیاهان از  روغنی گردانآفتاب

 در جهان باون هکتار یمیل 77/24 زیر کشت سطح

 8دانه در تولید میلیون تن  31/44تولید میزان 

ی در جهان نقش مهمی بازی تجارتاز روغن درصد 

میلی متر و  240با متوسط بارندگی  ایران کند.می

گراد و حداقل دمای درجه سانتی 42حداکثر دمای 

 اقلیمی به عنوان ناحیهاز لحاظ گراد درجه سانتی -2

. (kheyrabi, 1995)باشد خشك میگرم و نیمه 

محدود به همراه توزیع نامناسب آن همراه با بارش 

در افزایش نیاز دماهای باال و تبخیر زیاد، میانگین 

در نابع آبی باشد. محدودیت مآبی گیاه موثر می

، پتانسیل گیاه عملکرددستیابی به برای کشور 

را حفاظت گیاه و  دهی کود، عملیات مکانیزاسیون

 ,.Seghatoleslami et al)دهد قرار می تأثیرتحت 

در یك تخمین کلی میزان آب قابل ذخیره  (2012

میلی متر،  60خاک با بافت سبك مربع  در یك متر

 180سنگین بافت متر و میلی 140بافت متوسط 

رد خالص موآب  مقدار میلی متر برآورد شده است.

جهت ممانعت از تنش خشکی در  دانفتابگرز آنیا

ی شهرهادر میلی متر  929 تاتا  513 دامنه ای از

بی . نیاز آشده استآورد برر مختلف کشو

جه درمیانگین صفاتی چون بسته به دان فتابگرآ

ساالنه،  ندگیربامقدار  ،بیـت نسـطوبارت، رحر

 یشیدرخومیزان شدت و مدت تشعشع د، سرعت با

 می باشد.وت اـمتفروزانه و نوع رقم گیاهی 

. ستاخشکی  تنشروغنی متحمل به دان فتابگرآ

وت میلیمتر متفا 1000تا 600بینگیاه ق تعرو تبخیر 

وابسته  شدل دوره رطوو قلیم انوع به و ست ا

نی در بهار زنه اجون ماتعرق از ز تبخیر و .باشدمی

یشی همراه بوده افزادهی در تابستان با روند تا گل

شد در دوره رمصرفی آب  %20به شکلی که 

ن مادر ز %25 و دهیگل در دوره  %55رویشی، 

 (.Farshi, 1996) باشدپر شدن آن میو نه داتشکیل 

اثر تنش  (Daneshian et al., 1999) مطابق نتایج

خصوصیات و  بر عملکرد دانهبوته تراکم خشکی، 

که نشان داد  روغنی آفتابگردانکشت دوم زراعی 

و بر درصد،  5بر پوکی دانه در سطح تنش خشکی 

 ، ارتفاع گیاه، قطردر بوته تعداد برگصفاتی چون 

ر ساقه، وزن ساقه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه د

همچنین  .بودداری همراه با اثر منفی معنی %1سطح 

در  تعداد برگبوته بر صفاتی چون تراکم اثرات 

طح سوزن طبق، تعداد دانه در گیاه در میانگین ، بوته

یج نتا مطابق بود.همراه  داریمعنیبا اثر منفی و  5%

و کمترین بوته  12تراکم در بیشترین عملکرد دانه 

 شد.حاصل بوته در متر مربع  6تراکم  رمیزان آن د

کاهش میزان آب  (Roshdi, 2004) مطابق نتایج 

در حد پایین تر از نیاز آبی گیاه باعث مصرفی 

سرعت و  شاخص سطح برگ کاهش صفاتی چون

 اتمیانگین اثرمقایسه نسبی گیاه شد. بر اساس رشد 

م رکورد و ارقا خشکی درمتقابل رقم و تنش 

حداکثر مطلوب با  با سطح آبیاری 33هایسان 

عداد دانه در طبق، بوته، تارتفاع صفاتی چون 

رقم همراه بود.  روغنعملکرد عملکرد دانه و 

میلی متر تبخیر در اوایل  90هایسان با فاصله آبیاری 

مناسب ی برای منطقه خوگیاه و اواخر رشد 

 (Rezaei, 2005)تشخیص داده شد. نتایج مطالعات 

دانه اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد بر 

نشان دادند که با روغن آفتابگردان در منطقه فسا و 

 و اعمال تنش خشکی به گیاه، ایش دور آبیاریزاف

ی چون در حالی که صفات هکاهش یافتبوته ارتفاع 
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در بوته و  وزن طبق، تعداد طبق، دانه روغنعملکرد 

 5در سطح کاهش معنی دای در طبق تعداد دانه 

فراتحلیل اثر خشکی بر نشان ندادند. نتایج درصد 

 %5/27از کاهش گندم و برنج نشان عملکرد دانه 

عملکرد دانه  %4/25 کاهش ودر گندم  دانه عملکرد

  (.Eziz et al., 2017)بوده است برنج در 

 169صل از فراتحلیل خشکی در مطابق نتایج حا

 (Nicolas et al., 2017)مطالعه انجام شده توسط 

تنش خشکی باعث افزایش رشد ریشه نشان داد که 

ساقه، برگ، اندام های زایشی شده رشد کاهش  و

بر گیاهان  خشکی تنش اتاثراست. در این مطالعه 

همراه نسبت به گیاهان علفی  یکمتر تأثیربا چوبی 

ریشه های گیاهان علفی دوساله نیز است.  بوده

حساسیت از نسبت به ریشه های یکساله های علفی 

تنش ی نسبت به کاهش صفت، در مقابله با کمتر

 Ruiz) فراتحلیل مطالعهدر  .برخوردار بودندخشکی 

& Maddonni, 2006)  نشان داده شده است که

مقصد در و با تغییرات مخزن دانه  روغندرصد 

که این کرد. مختلف آفتابگردان تغییر نهیبرید های 

ایجاد تغییرات ژنتیکی محققان علت این امر را به 

گیاه طی مراحل مراحل فیزیولوژیکی شده در 

فنولوژیکی تحت تنش خشکی برای نمونه نحوه 

ات اعمال شده و اثرتسهیم مواد حاصل از فتوسنتز 

از سوی بخش های زایشی )مقصد( و بخش های 

گیاه )منبع( نسبت داده شده است.  فتوسنتز کننده

را در گیاه خشکی نه تنها سرعت فتوسنتز تنش 

طور مستقیم باعث افزایش ه بلکه ب ،دهدکاهش می

پایین مانند االنین،  مولکولی برخی ترکیبات با وزن

با اتمام گیاه آفتابگردان شده و مالیك اسید هگزوز، 

 بهقادر تنش خشکی در مراحل فعالیت فتوسنتزی 

مجدد و تا اندازه ای جبران سرعت فتوسنتز افزایش 

. با توجه (Skoric, 1992)خشکی می باشد اثرات 

محدودیت رفع نیاز آبی آفتابگردان و لزوم به 

و بررسی نهایی در کشور اهمیت تولید روغن 

مجموعه ای از مطالعات اثرات خشکی بر صفات 

مهمی چون عملکرد دانه و عملکرد روغن که تحت 

عوامل ژنتیکی از طریق ارقام مختلف کشت  تأثیر

شده در ایران و برخی از کشور ها و شرایط اقلیمی، 

فیزیکی، شیمیایی و عمق خاک و مدیریت های 

گیرد، بنابر این اجرای زراعی مختلف قرار می

اثرات خشکی و میزان اثرات آن بر صفات فراتحلیل 

وری مهم اقتصادی در تولید آفتابگردان روغنی ضر

 رسد. به نظر می

 

 هامواد و روش

در این تحقیق از مطالعات مختلف زراعی انتشار 

یافته در مجالت معتبر ایران و برخی از کشور های 

جهان، مگ ایران و کنفرانس ها علمی معتبر داخلی 

و خارجی، پایان نامه های انتشار یافته در سایت ها، 

خشکی، ، تنش روغنی با کلمات کلیدی آفتابگردان

به دانه ، اجزای عملکرد، درصد روغن دانه عملکرد

اکثر در  .دو زبان فارسی و انگلیسی گرد آوری شد

اصلی در عامل مقاالت تیمار تنش خشکی به عنوان 

اعمال تنش در این مطالعات بر  .نظر گرفته شده بود

 .اساس میزان رطوبت خاک صورت گرفته بود

احل مطالعاتی که اعمال تنش خشکی در مر

از مطالعه فیزیولوژیکی رشد گیاه مد نظر داشتند 

در مطالعات ترکیبی تنها اثرات ساده  .حذف شدند

در و در فرایند تحلیل در محاسبات لحاظ شدند 

مقاله انتخاب شده  28 تعداد ،مقاله 62نهایت از بین 

قرار مورد استفاده و در فرایند تجزیه و تحلیل 
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تامین نیاز آبی و  مطالعات شرایط دیماز  .گرفتند

و تنها از  شدباران صرف نظر گیاه از طریق 

میزان رطوبت و بر اساس روش آبیاری  با مطالعات

  .شداستفاده ، خاک

شرح اطالعات پایه ای مقاالت به طور جداگانه 

)فرمول  (. آزمون همگنی1ارائه شده است )جدول 

مشخص  Hedges et al., 1999)) ( با مدل1-7های 

با توجه به نتیجه ی آزمون همگنی برای صفات  .شد

به  شده و( فرض صفر رد ن21مورد مطالعه )جدول 

معیار که تنها آزمون همگنی و محاسبه آن دلیل 

ابل قدرصد  p-valve 95یا مقدار  داریمعنی

مدل تصادفی از لذا  ،برای همگنی نیست یاستناد

بندی مطالعات  نالیز انتخاب شد. گروهآ-برای متا

 شاهدگروه برای استخراج ناهمگنی بر اساس سه 

متوسط و گروه های تنش ، )بدون تنش خشکی(

اندازه اثر مطالعات با مدل . شدید صورت گرفت

(Hedges et al., 1999) هر برای طور جداگانه ه ب

 وزن هزار دانه، تعداد دانه ی چونصفاتگروه بندی 

و  در طبق، درصد روغن دانه، ارتفاع گیاه، قطر طبق،

 شد. عملکرد دانه محاسبه 

انباشت  شکلمطالعات و رسم هر یك از دهی وزن

در محیط اکسل آن هم ( 8با استفاده از معادله )

توسط سوگیری مطالعات شد. محاسبه و ترسیم 

 نرم افزارتوسط ( محاسبه و نمودار ها 9معادله ی )

 . (Hedges et al., 1999)شدندرسم  2016اکسل 
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تنش خشکی تیمارهای شاهد و های میانگینتفاوت 

انحراف معیار به عنوان   Spدر صورت کسر و مقدار

به عنوان  J مقدار و در مخرج کسر تلفیق میانگین ها

انحراف معیار میانگین ی اریبمیزان ضریب تصحیح 

 مقادیرهمچنین . در معادله نشان داده شده استها 

J  و Sp  محاسبه شدند 3و  2به ترتیب از معادالت 

(Hedges et al., 1999.) 
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ین به ترتیب انحراف معیار میانگ St و  Scدر این جا

به ترتیب   dftو dfc، تنش کم آبیشاهد و تیمار 

باشند. میتنش خشکی درجه آزادی شاهد و تیمار 

 در صورتی که مقادیر انحراف معیار میانگین ها در

بر اساس  Sp مقداراز  ،مقاله ذکر نشده باشد

در ارایه شده  (MSE) واریانس خطای آزمایش

استفاده شده است. اریانس مقاالت جداول تجزیه و

استفاده شده  Spجهت برآورد  4از معادله همچنین 

 (:Hedges et al., 1999) است
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 به عنوانبه ترتیب  nt و  ncاین معادله مقادیردر 

 .باشندمی تنش تعداد تکرار های شاهد و تیمار

تحت بررسی از بدون شك تمامی آزمایش های 

باشند. بنابراین الزم دقت یکسانی برخوردار نمی

 ،است که برای هر آزمایش متناسب با دقت آن

 وزنی محاسبه شده و سپس مقدار اندازه اثر آزمایش

 ثراموزون شود. به این منظور ابتدا واریانس اندازه 

 (5محاسبه شدند )معادله  )dV (هر آزمایش
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مربوط به آزمایش  یواریانس وزننسبت وارون 

از هر آزمایشی که باشد. همان اثرات وزنی می
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برخوردار باشد، بنابر این از واریانس کوچکتری 

اندازه اثر کل  .بودخواهد باالتری نیز برخوردار وزن 

اختالف حقیقت به عنوان در   (*d)یا تجمعی

 آزمایشتنش در تمام  استاندارد میان شاهد و تیمار

 :(6باشد )معادله تحت بررسی میهای 
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  (*Sd)نحوه محاسبه شاخص انحراف معیار کل

ز به عنوان جذر وارون مجموعه ای ا 7معادله مطابق 

 :وزن ها، نشان داده شده است
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 شده انجام مطالعات آماری مهم مشخصات برخی -1 جدول

تعداد 

سالهای 

 زمایشآ

تعداد 

 تکرار

معیارهای 

 خطا
 آزمایشی نوع طرح تیمار

مکان 

 آزمایش
 نویسنده

1 3 EMS + ایران کامل تصادفی هایبلوک بیاریآ نیتروژن Seghatoleslami et al., 2012 

1 3 EMS + تنش خشکی رقم 
اسپلیت پالت در قالب طرح کرت 

 های خرد شده
 Yadolahi et al., 2016 ایران

1 4 EMS 

 تأثیرتنش خشکی + 

هورمون پیری بر ریزش 

 برگ

 Nezami et al., 2008 ایران بلوک کامل تصادفی

1 3 LSD + پاکستان بلو ک کامل تصادفی خشکیتنش  تراکم Rauf et al., 2012 

1 3 SE سودان کامل تصادفی هایبلوک تنش خشکی Alshikh et al., 2015 

1 3 EMS ایران کامل تصادفی هایبلوک نیتروژن +تنش خشکی Rafiee et al., 2004 

1 3 EMS ایران های کامل تصادفیبلوک تنش خشکی Allahdadi et al., 2011 

2 3 EMS + ایران های کامل تصادفیبلوک تنش خشکی تاریخ کاشت Mirshekari et al., 2012 

 

1 4 LSD + مصر اسپلیت پالت تنش خشکی تاریخ کاشت Abdo et al., 2011 

1 4 LSD بیآ کترل علف هرز +کم 
وک کامل لفاکتوریل در قالب ب

 تصادفی
 Yaghob et al., 2010 سودان

 

1 3 EMS  + مصر کامل تصادفی هایبلوک بیاریآنیتروژن Hamzehi et al., 2017 

2 4 EMS برزیل کامل تصادفی هایبلوک بیاریآ Farooq et al., 2009 

1 3 LSD ایران اسپلیت پالت بیاری + تراکمآ kazemini et al., 2009 

1 

 
3 EMS هندوستان کامل تصادفی هایبلوک بیاریآ Singh et al., 1997 

1 4 EMS نیتروژن+  آبیاری 
 کامل طرح قالب در فاکتوریل

 تصادفی
 Rezaei, 2005 ایران

2 4 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک آبیاری Roshdi, 2004 

1 3 EMS ایران فاکتوریل اسپلیت آبیاری Behroziyar et al., 2009 

1 3 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک بوته تراکم+  خشکی تنش Afkari et al., 2011 

2 3 EMS خشکی تنش+  شیمیایی کود 
 کامل هایبلوک قالب در فاکتوریل

 تصادفی
 Anoosheh et al, 2010 ایران

1 3 EMS ایران پالت اسپلیت نیتروژن+  خشکی تنش Gholinezhad et al., 2009 

2 3 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک خشکی تنش Syenjani et al., 2011 

1 4 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک بوته تراکم+  خشکی تنش Daneshian et al., 1999 

2 3 EMS 
+   بوته تراکم+  خشکی تنش

 نیتروژن
 Gholinezhad, 2014 ایران پالت اسپلیت– اسپلیت

2 3 Lsd ایران پالت اسپلیت خشکی تنش Mazaheri laghab et al., 2009 

2 3 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک نیتروژن+  خشکی تنش Mojadam, 2015 

2 3 EMS ایران تصادفی کامل هایبلوک خشکی تنش Dehkhoda et al., 2013 

2 3 EMS ایران پالت اسپلیت – اسپلیت خشکی تنش Golinejad et al., 2009 

2 3 LSD برزیل پالت اسپلیت خشکی تنش Jam, 2012 

1 3 EMS ایران اسپلست پالت نیتروژن +آبیاری Hamzehi et al., 2017 

 
  



 ...تنش خشکی بر اتفراتحلیل اثرمطالعه : رضایی و همکاران      37

 

 

  نتايج و بحث

 رگرسیون -متا

اثرات تنش خشکی بر رگرسیون -نمودار متامطابق 

خشکی  شدت تنشدرصد روغن دانه با افزایش 

 -274/0)ی کاهشدانه با روند روغن درصد میزان 

=2R) .رگرسیون وزن هزار دانه نیز  شکل همراه شد

و با  کاهش شدیدتراز این روند که نشان داد 

 یرگرسیون شکلهمبستگی باالتری همراه شد. 

تنش شدید درصد قابل تیمار دهد که در نشان می

کاهش یافت. مطابق وزن هزار دانه از صفت توجهی 

نسبت به تعداد دانه در طبق  یرگرسیون شکلبا 

یافت. همچنین کاهش طور خطی ه تنش خشکی ب

دانه نسبت به عملکرد  یرگرسیون شکلمطابق با 

یافت خاک کاهش  یکاهش رطوبت روند

(5209/0- = 2R) . 

 

 

      به تنش خشکی نسبت واکنش درصد تغییرات تعداد دانه در طبق  -2 شکل  

 جدول پیرسون مطابق ضرایب تبیین  داریعنی   

 %25-58 = تنش شدید %1-25 تنش متوسط = %0شاهد=   

 

 به تنش خشکی، دانه نست واکنش درصد تغییرات عملکرد  -1 شکل         

 جدول پیرسون مطابق ضرایب تبیین  داریمعنی         

 %25-63% تنش شدید = 1-25تنش متوسط =  %0شاهد =          
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 به تنش خشکینسبت روغن دانه درصد تغییرات واکنش درصد  -4 شکل

 جدول پیرسون مطابق ضرایب تبیین  داریمعنی 

 %10-22% تنش شدید = 1-10% تنش متوسط =  0شاهد =

 

       به تنش خشکی، نسبت واکنش درصد تغییرات وزن هزار دانه  -3 شکل    

 جدول پیرسون مطابق ضرایب تبیین  داریمعنی    

 %25-65 دید =شتنش  %1-25تنش متوسط =  %0شاهد =    

 

 

 شدت اثر

 محاسبه (Hedges et al., 1999) شدت اثر با مدل

شدت اثر در  شکل( سپس رسم 5-8 شکل)شد 

ها اگر  شکلدر این  .انجام شد 2016محیط اکسل 

تغییرات صفت مورد یا خطوط عمودی خط افق 

اندازه اثر و  تأثیرعدم نشان از  ،قطع کندرا  مطالعه

اندازه اثر بر  داریمعنینشان از  در غیر این صورت،

 (Rajazi et al., 2019باشد )میصفت 

 

 بر درصد روغن دانه. آبیاری سطوح مختلف  تأثیرمقایسه  -6 شکل  

  شدهتجمعی موزون  فاصله اطمینان اندازه اثر =خطوط عمودی  

   دیداولین خط عمود به عنوان شاهد و خطوط بعدی به ترتیب شامل تنش مالیم و ش  

 . باشدمی

 

 دانه عملکرد بر آبیاری مختلف سطوح تأثیر مقایسه -5 شکل     

  فاصله اطمینان اندازه اثرتجمعی موزون شده= خطوط عمودی     

 اولین خط عمود به عنوان شاهد و خطوط بعدی به ترتیب شامل تنش     

 .باشدشدید می و      مالیم 
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  طبق در دانه تعداد بر آبیاری مختلف سطوح تأثیر مقایسه -8 شکل

  شده موزون اثرتجمعی اندازه اطمینان فاصله=  عمودی خطوط

 یدشد و مالیم تنش شامل ترتیب به بعدی خطوط و شاهد عنوان به عمود خط اولین 

 .باشدمی

 سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه.  تأثیرمقایسه  -7شکل  

  فاصله اطمینان اندازه اثرتجمعی موزون شده= خطوط عمودی  
    دید شاولین خط عمود به عنوان شاهد و خطوط بعدی به ترتیب شامل تنش مالیم و  

 .باشدمی
 

 

تنش متوسط و  ،شدت اثر درصد روغن شکلمطابق 

ی بر درصد روغن نداشته است تأثیرتنش شدید 

 & Hapkins) مطالعات که با نتایج برخی (6)

Chisholm, 1961) (Shinde et al., 1990( )Sincik 

et al., 2013( )singh et al., 1961)  .مطابقت داشت

شدت اثر عملکرد بذر هیچ کدام از  شکلبر اساس 

دانه بر عملکرد  داریمعنیاثر  ی آبیاریتیمار ها

 Velu)این نتایج با گزارشات محققان  .استنداشته 

& Palani., 2001 Petcu & Stanciu, 2001 )

مطابقت داشت به طوری که کاهش عملکرد دانه بر 

 شکل اثر تنش خشکی مورد تایید قرار گرفته است.

معنی وزن هزار دانه بر شدت اثر تیمار تنش شدید 

این نتیجه با گزارشات برخی  (.7)دار شد 

 Sharifi et) (Keramer et al., 1995) پژوهشگران

al., 2005 ) به شکلی که صفت وزن مطابقت داشت

تنش  تأثیرهزار دانه آفتابگردان روغنی تحت 

خشکی به شکل موثر قرار گرفته و باعث کاهش 

این صفت شده است، هر چند که این صفت بیشتر 

ژنتیك قرار دارد. تعداد دانه در تنش  تأثیرتحت 

قرار گرفت و شدت اثر معنی دار  تأثیرشدید تحت 

 (.8 شکلشد )

اثر  بیشترین دانه، روغن درصد انباشت شکلمطابق 

 Mazaheri) مطالعات به ( مربوط42/4تنش )

laghab et al., 2009)  ( تا  26/5با دامنه تغییرات

 Rauf)مطالعه  به مربوط اثر تنش کمترین و (-58/3

et al., 2012) (34/4با ) ( تا  -42/5دامنه تغییرات

مطابق . است بوده %95 اطمینان حدود ( با-94/3

 داد نشان طبق در دانه تعداد( 9شکل)انباشت  شکل

 یمطالعه به مربوط اثر تنش بیشترین که

(Seyenjani et al., 2011،) 79/2-  با دامنه تغییرات

 به میزان اثر مربوط کمترین ( و-72/1تا  -29/3)

با  -83/4( به میزان (Abdo et al., 2011 ی مطالعه

اطمینان  و حدود (-58/3و  -18/5دامنه تغییرات )

 انباشت شکلمطابق (. 10شکل)حاصل شد  95%

اثر  بیشترین که داد نشان دانه هزار برای صفت وزن
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 (Dehkhoda et al., 2013) یمطالعه به مربوط تنش

( -87/2تا  -23/5با دامنه تغییرات ) -05/4به میزان 

 Yaghob et) ی مطالعه تنش به میزان اثر و کمترین

al., 2010)  با دامنه تغییرات  -7/15به میزان

همراه  %95 اطمینان و حدود (-58/15تا  -82/15)

صفت  انباشت شکلبر اساس (. 11 شکل) بود

مطالعه  تنش به عملکرد دانه، بیشترین میزان اثر

Behroziyar et al., 2009) و  -26/3( به میزان

 اطمینان و حدود (-13/2تا  -39/3دامنه تغییرات )

 Allahdadi)مطالعه  نیز به اثر تنش و کمترین 95%

et al., 2011) با دامنه تغییرات  -74/11، به میزان

 (. 12شکل)تعلق داشت  (-62/11و  -86/11)

 

 
 دانه در طبقاثرات سطوح تنش خشکی بر تعدا انباشت،  شکل -10شکل

  (-41/11تا  79/4امنه اثرات = )د -31/3اثر کل مطالعات= 

 

  دانه درصد روغن اثرات سطوح تنش خشکی بر انباشت،  شکل - 9شکل             

 (04/12ا ت -4/13= ) دامنه اثرات -68/0اثر کل مطالعات=              
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 دانه عملکرداثرات سطوح تنش خشکی بر انباشت،  شکل - 12شکل     

 (55/5ا ت -09/13امنه اثرات = )د -77/3اثر کل مطالعات      

  

 وزن هزار دانه اثرات سطوح تنش خشکی بر انباشت،  شکل -11 شکل             

 (68/3تا  -69/16دامنه اثرات= ) -11/3اثر کل مطالعات=              

 

 

)روتوش یا  های قیفیشکلنتایج نهایی تحلیل 

 سوگیری(

برای صفت درصد های قیفی شکلنتایج مطابق با  

 2اندازه اثر منفی و با مقاله  10 تعداد دانه، روغن

ند قیف قرار گرفتناحیه درونی مقاله خارج از 

تعداد دانه صفت قیفی  شکلبر اساس (. 13شکل)

گرفتند قیف قرار ناحیه مقاله خارج از  3 در در طبق

مقاله با اندازه ی  11و ند برخوردار یکه از اعتبار کم

 شکلبا مطابق  (.14شکل)مشاهده شدند اثر منفی 

دو در شرایط تنش در وزن هزار دانه صفت قیفی 

ند، به عبارتی قیف قرار گرفتمحدوده مقاله خارج از 

با مقاله  5و ند این مقاالت از اعتبار کمی برخودار

گی خمیدهمراه شدند. ایجاد شرایط اندازه اثر مثبت 

باال بودن اندازه اثر و پایین بودن به علت  یقیف شکل

 باشدمورد مطالعه می مقاالتدر واریانس خطا 

دانه، عملکرد صفت قیفی  شکلمطابق (. 15شکل)

قیف قرار ناحیه درونی مقاله خارج از  2تعداد 

اندازه اثر با و ند دارراعتبار کمی برخواز  گرفتند و

اندازه با مقاله  11 تعداد وی همراه بودند بسیار پایین

 (.16شکل)همراه شدند اثر منفی 
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روغنی با  فتابگردانآعملکرد دانه نحوه کاهش 

واکنش اجزای عملکرد گیاه تنش خشکی و افزایش 

بایستی مورد توجه قرار گیرد. تنش  نسبت به شدت

 نشان داده شدحاصله از مطالعات مختلف در نتایج 

به تنش نسبت متفاوتی واکنش های که صفات 

در اعمال شده در تنش های نشان دادند. خشکی 

صفت کاهش  %42تا  5دامنه مقاالت مورد مطالعه، 

با شد که در نهایت مشاهده تعداد دانه در طبق 

 طبق گزارشات. همراه شدکاهش عملکرد دانه 

(Velu & Palani, 2001)  باعث خشکی  تنش

 گردانبفتاآدر دانه عملکرد درصدی  29کاهش 

( Petcu & Stanciu, 2001 )روغنی شده است. 

دهای آفتابگردان در یدادند که عملکرد هیبر نشان

به میزان تنش خشکی تحت مقایسه با تیمار شاهد 

دانه نشان دادند که درصد کاهش عملکرد  13تا  10

بیشتر قابل در مرحله دانه بندی شدت کاهش 

با  روغنی تنش خشکی در آفتابگردان .مشاهده بود

با و واکنش آن ها  (ROS) ت هانتی اکسیدانآ تولید

باعث غیر فعال اسیدهای نوکلئیك پروتئین، چربی و 

در نتیجه گیاه  ،نزیم های اکسیدانت شدهآشدن 

خشکی در تحمل برای پاک سازی تنش تحت 

ارقامی از . بیندمیعوامل محدود کننده رشد، آسیب 

 
 تعداد دانه در طبق اثرات سطوح تنش خشکی بر  قیفی شکل -14 شکل

 ضلع افق= اندازه اثر           ضلع عمود= لگاریتم واریانس خطا 

 

 درصد روغن دانه اثرات سطوح تنش خشکی بر قیفی،  شکل - 13 شکل         

 س خطااثر                  ضلع عمود= لگاریتم واریانضلع افق= اندازه           

 

  دانه  عملکرداثرات سطوح تنش خشکی بر  قیفی شکل -16 شکل
 ضلع افق= اندازه اثر             ضلع عمود= لگاریتم واریانس خطا

 وزن هزار دانه اثرات سطوح تنش خشکی بر قیفی،  شکل - 15 شکل         
  ضلع افق= اندازه اثر        ضلع عمود= لگاریتم واریانس خطا           
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پرولین و مواد اسمزی ادیر تولیدی مقبا آفتابگردان 

که با تولید ژنوتیپ هایی باشند و ی همراه میمتغیر

خشکی با رشد و تنش بیشتر این مواد در شرایط 

گستردگی ریشه و حفظ میزان پتانسیل اسمزی با 

از کاهش در نتیجه جذب آب بیشتری همراه شده و 

کمتری شت و عملکرد شاخص بردا، بیوماسمقدار 

(. Rauf & Sadaqat, 2007) باشندبرخوردار می

ات تغییربه همراه رشد گیاه را خشکی تنش 

از برخی داده به شکلی که در تغییر  کیفیزیولوژی

کاهش ی فتوسنتزفعالیت کاهش با مراحل رشد 

افتد. در شرایط اتفاق میانتقال کربوهیدرات ها 

بسته شدن به همراه  یفتوسنتزخشکی فعالیت 

کاهش دریافت دی اکسید کربن و  روزنه ها، و

با رشد موثر بر های  هورمونکاهش فعالیت های 

سلولی همراه  کاهش سطح برگ و کاهش رشد

 (.(Keramer et al., 1995شود می

 دانه برای اجتناب از کاهش عملکردبدین لحاظ  

تنش خشکی نیاز به اصالح ارقام و تحت شرایط 

باشد تا با میژرم پالسم های متفاوت آفتابگردان 

کمترین میزان کاهش حاصل از تنش خشکی همراه 

 دردانه در آفتابگردان روغنی کاهش عملکرد باشیم. 

در آن تنش خشکی با کاهش اجزای عملکرد شرایط 

دانه کاهش برخی از اجزای عملکرد باشد. میارتباط 

ن میزا بامانند وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق 

 دانه ارتباط دارد.  عملکرد 

 

 شدت تنش خشکی

بر عملکرد و اجزای  به شدت تنش شدید خشکی

دانه آفتابگردان روغنی بسته به ویژگی های عملکرد 

تایج حاصل از آنالیز باشد. نهر اقلیمی متفاوت می

صفت که  نشان دادمطالعات مختلف رگرسیون -متا

 10 به میزان تنش متوسطشرایط  بوته تحتارتفاع 

 40به میزان  تنش شدیدشرایط و در درصد  12الی 

 & Talhaمطالعات  .(10دولج) یافتدرصد کاهش 

Osman, 1974  ( تحت بوته نشان داد که ارتفاع

و محیطی  ی )نوع گیاه یا واریته(کتیژنعوامل  تأثیر

)میزان مصرف کود، رطوبت، نوع خاک، زمان 

مطابق  .گیردقرار می( بوتهو تراکم  کاشت، دما

خشکی اثر تنش ( Nezami et al., 2008) مطالعات 

بر کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه مورد 

 Khalilvand et)گرفته است. مطابق نتایج تایید قرار 

al., 2003)  در طوبت خاک ردرصدی  40کاهش

روغنی موثر بوده  آفتابگردان دانه کاهش عملکرد

 ,.Alahdadi et alات )مطالعاست. این نتایج با 

 Nezami etبر اساس نتایج . ( مطابقت دارد2011

al., 2008))  در مرحله چهار برگی خشکی اثر تنش

درصد  60و 30 خشکی تنش، گردان در مشهدبآفتا

باعث کاهش معنی دار  ظرفیت زراعی رطوبت

 ، تعدادگیاه ، وزن خشكبوتهارتفاع صفاتی چون 

ما در مطالعات  .شدطبق، وزن هزار دانه  دانه در

تنش خشکی  تأثیرروغن دانه تحت درصد صفت 

برخی از در  .(4)جدولروند کاهشی نداشت 

درصد  (Hapkins & Chisholm, 1961)مطالعات

عملکرد با تغییرات کاهشی کمتری نسبت به روغن 

شرایط تنش خشکی قرار گرفت. طبق تحت دانه 

 et al 1997؛ Shinde et al. 1990برخی گزارشات )

Singh Sincik et al., 2013 )در  دانه درصد روغن

قرار رژیم های رطوبتی  تأثیرتحت آفتابگردان 

با اثرات آبیاری سطوح مختلف مچنین نگرفت. ه

همراه روغن دانه آفتابگردان درصد بر  داریمعنی
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دیگر برخی از مطالعات طبق گزارش اما نبوده، 

(Talha & Osman, 1974 ) بر خشکی اثر تنش

قرار  تأثیرنشان از تحت  دانه، درصد روغنکاهش 

خشکی، تنش اعمال زمان گرفتن صفت از طریق 

نوع طول دوره و مدت آن، مرحله فنولوژیکی گیاه، 

 و اقلیم دارد. مطابق نتایج برخی پژوهشگرانخاک 

(alha & Osman, 1974درصد ) به طور  دانه روغن

با تنش رطوبتی خاک در تمام مراحل  داریمعنی

و تنوع بافت خاک عامل مهمی  رشد گیاه همراه بود

بر اساس . در نحوه اثرات تنش بر صفت بوده است

خشکی تنش Petcu & Stanciu, 2001) گزارشات )

 داریمعنیاثر دانه روغن درصد و روغن کیفیت بر 

پایین تنش شدت  شاید به علتنداشته است که 

به تنش متحمل و یا استفاده از ژنوتیپ های خشکی 

هرحال خشکی تنها عامل در  .باشدخشکی 

بلکه عوامل دیگر مانند باشد، زمین نمیگرمایش 

تولید شده و یا  2CO تبخیر وتعرق، دما و مقدار

جذب کمتر آن ها از طریق سطح فتوسنتز کننده 

زمین از عوامل مهم افزایش گرمایش کمتر نیز 

عملکرد تولید بر محدودیت تواند اثر باشد که میمی

 ,Paknejad)بحرانی تر نماید و اجزای عملکرد را 

2019). 

در اکثر مقاالت مورد مطالعات اطالعات هواشناسی 

به و شده بود نمورد مطالعه گزارش منطقه در سال 

ه از لحاظ مطالعمورد لحاظ تفاوت در مکان های 

برخی از عوامل  اقلیمی مورد مطالعه قرار نگرفت.

وصیات خاک نیز مورد مطالعه قرار صدیگر مانند خ

تفاوت های موجود در تاریخ کاشت نگرفت. 

آفتابگردان بسیار زیاد بود، به عبارت دیگر شاید در 

تاریخ های طول سال اقدام به کشت این گیاه تمامی 

 شده بود.  

 گیري نتیجه

میانگین صفات تحت تنش متوسط در تمامی موارد 

اثرات  تأثیرنسبت به شاهد به مقدار کمتری تحت 

زمون همگنی صفات کاهشی قرار گرفت. مطابق آ

برای اغلب  p-valveیا شاخص  داریمعنی معیار

مقدار صفات بیش از صفات مورد بررسی، تمامی 

صفت مذکور،  داریمعنی، که نشان از غیر بود 05/0

تحت تنش خشکی بوده است. در گروه بندی شاهد 

صفت وزن هزار دانه و در گروه بندی تنش شدید 

صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن 

دانه، تعداد دانه در طبق با ناهمگنی همراه شدند، 

شد. برای  05/0کوچکتر از  p-valveچرا که مقدار 

 p-valveصفت قطر طبق همگنی دیده شد و مقدار 

به دست آمد. مطابق نتایج  05/0بیش از مقدار 

شدت اثر خشکی، اغلب صفات به شدت تحت 

تنش قرار گرفتند و روندی کاهشی نشان  تأثیر

دادند. اثر شدت تنش بر صفت درصد روغن در بین 

 -متاقرار نگرفت. مطابق نتایج  تأثیرمطالعه، تحت  8

دریافتی در  رطوبتمیزان رگرسیون خطی با کاهش 

روندی صفات خشکی اغلب و ایجاد تنش  گیاه

 یروند کاهشی داشته اما صفت درصد روغن دانه با

های قیفی شکلمطابق نتایج همراه شد. تقریبا ثابت 

مقاالت مورد و  هاندازه اثر بیشتر مطالعات پایین بود

فات سایر صروغن دانه درصد عه به جز صفت مطال

شکل همراه شدند، و به این دلیل اندازه اثر مثبت  با

. بر اساس آزمون تحلیل ها غیر متقارن شدنمودار

حساسیت مدل از پایداری برخودار است و نامتقارن 

ی خطای آزمایشها ممکن است به علت شکلبودن 

در گروه گیری باشد. محقق و ابزار اندازهخطای یا 
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های شاهد و تنش شدید خشکی تنها  بندی تیمار

ناهمگنی از صفت وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه 

برخوردار بودند. در اجرای تحقیقات اعمال تنش 

خشکی بایستی با ابزار های مهم و با حداقل خطا و 

توسط افراد ماهر اجرا شوند تا نتایج هدفمند شده و 

ه شکل دقیق به رفع مشکل تنش بمحققین بتوانند 

شدید خشکی به ویژه در مراحل پر شدن دانه 

های آفتابگردان روغنی بپردازند. این امر با همکاری

الملی بین محققان بزرگ در تحقیقات آفتابگردان بین

 .تنش خشکی، امکان پذیر است تأثیرروغنی تحت 
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ABSTRACT 
 

Many studies have been conducted on the effects of drought stress in the country and other 

parts of the world on oil sunflower and have been published as authoritative articles. 

Conclusions from a series of studies conducted using meta-analytic science help us to identify 

the trend of the effects of factors affecting the quantity and quality of sunflower production. 

This research is separated from various agricultural studies published in prestigious Iranian 

and foreign scientific journals and articles that were judged to be used in meta-analysis and 

then coded from among 62 articles; A total of 28 articles were analyzed in the meta-analysis 

process. The stresses applied in the studied articles were measured in three categories of 

normal irrigation (control) - moderate Stress - severe Stress based on the percentage of 

reduction of traits. Then the measured traits, which included 1000-seed weight, number of 

seeds according to seed oil percentage, to grain yield, were extracted from the articles. The 

results of drought stress meta-regression revealed that only the height trait had a considerable 

effect in severe drought stress; however, in the regression analysis, it was discovered that as 

linear stress increased, some investigated features declined, while trait Seed oil increased. 

With rising drought stress, this pattern remained practically consistent. The effect size of 

moderate and severe grain yield was insignificant compared to the control, among the results, 

the maximum effect size was 15 related to grain yield (-3/77), study on seed number (-3/31), 

study on 1000-seed weight (-0/68) and study on oil content (-0/6), drought stress according to 

priority, first on grain yield, number of seeds. Overall, the findings revealed that severe 

drought stress could significantly impact seed output and other features 
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