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 عملكردكويولوژيزيفهاي ويژگيازيبرخيبررس
 گلرنگ بهاره تحت تنش كمبود آب

4و رضا ساسان دوست*3بهمن پاسبان اسالم،2 محسن رشدي،1نيا مريم فرخي

 استاديار مركز تحقيقات،2،و عضو باشگاه پژوهشگران جوان كارشناسي ارشد جوي سابقدانش،1

و منابع طبيعي آذربايجا  دانشگاه آزاد اسالمي خويان استاديار،3،4ن شرقي، كشاورزي

)18/3/90: تاريخ تصويب-8/9/88: تاريخ دريافت(

 چكيده

و هاي غير دانه روغني گلرنگ براي شرايط محيطي مواجه با تنش زيستي مانند خشكي

 اثرات تنشيابيپژوهش با هدف ارز.شوري، از قابليت سازگاري بااليي برخوردار است

تاجي، دما(RWC) آب برگي نسبيمحتوا در مراحل مختلف فنولوژيك روييكخش

بر فاكتوريليدر قالب طرح آمار گلرنگ بهارهدانه عملكردياجزاو، عملكردي برگپوشش

يو منابع طبيعي تكرار در مركز تحقيقات كشاورز3باي كامل تصادفيها بلوكهيپا

 2811- اراكيمحل شاملرقم فاكتور.ه اجرا درآمدب1386ي سال زراعيطيشرق جانيآذربا

و سطح4 شاملآبياري فاكتورو اصفهانيو محل آب بدون تنش ،يرو ساقهمراحل در كمبود

پردهي گل دانهو دادبه دست آمدهجي نتا.ند بودهاشدن كه كمبود آب در مراحل مورد نشان

تعداد دانه تعداد طبق در بوته،، قطر طبق،يده ارتفاع بوته، ارتفاع طبقدار معني كاهشمطالعه،

 را RWCوي برگتاج پوششيدماعملكرد روغن،، عملكرد دانه، هزاردانهدر طبق، وزن 

اب. باعث گرديد بيا توجه به و روغن در شرايشترينكه آبين افت عملكرد دانه درط كمبود

ايآب كاف تأمينني بنابراها رخ داد،و پر شدن دانهيده مراحل گل ن مراحل جهتي در

ميحصول عملكرد قابل قبول ضرور روي، ارتفاع بروز خشكي در مرحله ساقه. رسدي به نظر

و  دادبند طبقبوته را كاهش ، تعداد دانه در طبق،  RWCاز نظر دو رقم مورد مطالعهنيب.ي

و روغن تفاوتدانهتعداد طبق در بوته، درصد روغن شيديدار معني، عملكرد دانه و ده د

وطيدر شرارقم محلي اصفهان آبعادي به تنش كمبود در 2811- اراكي محلنسبت همواره

بين عملكرد دانه با تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، قطر. تري قرار داشت سطح باال

و هزاردانهطبق، وزن  شددار معنيو شاخص برداشت همبستگي مثبت همچنين بين.ي ديده

RWC،و روغن همبستگي دماي تاج و با عملكرد دانه يدار معنيهاي پوشش برگي با يكديگر

مي. ديده شد  برگآبي نسبمحتوايوي برگ تاج پوششي دماهاي رسد از شاخص به نظر

دريي شناسايبرا .استفاده نمود بهاره بتوانگلرنگ اثرات كمبود آب

دانهيوژوليزيفيهاشاخص،يتنش خشك:هاي كليديواژه . گلرنگ بهاره،ك، عملكرد
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 مقدمه
 در كشور به طوري روغنيهاد دانهيتول زانيم

 بخش وليدباشمي هزار تن 600 ساالنه حدود متوسط
 تأمينياز منابع خارجي از روغن مصرفياعمده
 Carthamus)گلرنگ . (Anonymous, 2007) گردد مي

tinctorius L.) ،و دامنهها تيپ با داشتن و پاييزه ي بهاره
و هوايي كشور، از سازگاري گسترده نسبت به شرايط آب

هاي روغني آينده نويد بخشي در توسعه كشت دانه
 بودن دوره رشديبا توجه به طوالن. برخوردار است

و توجيزه، در حال حاضر براييگلرنگ پا هي كاهش آن
اشي محصول تولياقتصاد غالد شده نسبت به مدت زمان

ماين گياهمزرعه توسط  آني، به نظر رسد كشت بهاره
كميي با كارآيدر اراض و بيبازده از اولو متوسط يشتريت

 Kumar. (Kafka & Kearney, 1998)برخوردار باشد
و(2000)  با ارزيابي پتانسيل توسعه كشت گلرنگ

و تطب ايآفتابگردان در كشور هندوستان نيق آنها به
رسينت كهيجه ازيسود حاصل از تولد د گلرنگ باالتر
. از مزرعه استيدر مساحت مشخصد آفتابگردانيتول
راياي علت اصليو  باالتر گلرنگ به كمبود تحملن امر

از هايي با توان جذب آب باال به خاطر داشتن ريشهآب تر
 (Weinberg et al., 2005)تر خاكي عميقها اليه

شي با افزايخشكگزارش شده است كه تنش.دانست
بهي محلول در آب باعث القايهادراتيكربوه  تحمل

ي خشك تنش.(Yau, 2006) گرددميخشكي در گلرنگ
گيشيدر مرحله رشد رو اه،ي اغلب سبب كاهش ارتفاع

ها، ماده ها، كم شدن دوام سطح برگر رنگ برگييتغ
خشك توليد شده، فتوسنتز جاري، ذخيره مواد غذايي 

و ان و در نهايت باعث دامدر ساقه هاي رويشي شده
 از بين.(Kumar, 2000)دشوميكاهش عملكرد دانه 

و وزن دانه عملكردياجزا  هزاردانه، تعداد طبق در بوته
 داشتهيترن عملكرد گلرنگ بهاره نقش برجستهييدر تع

ره شدهيذخيرساختاريغي فتوسنتزيهانقش فرآوردهو
ويشيرويهادراندام سي به پژه ش از مرحلهياقه گلرنگ
طي عملكرد دانه تحت شرايباني در پشتيگلده

طيمحدود پريت آب  ها برجسته است شدن دانه دوره
(Koutroubas et al., 2004).از  تعداد طبق در بوته يكي

د كه رشد باشميگلرنگدر عملكرد دانه اصليياجزا
و وجود انشعابات اصليرويش از علليو فرعي باال

.(Omidi Tabrizi et al., 2002) يش آن استافزا
Pourdad (1999) و توده171 با ارزيابي  رقم

كه،گلرنگ در شرايط ديم سرارود كرمانشاه  گزارش كرد
پرها تيپباال بودن عملكرد دانه در ژنو مربوط محصولي

, اصلي عملكرد دانه شامل تعداد طبق در بوته جزءسهبه
و وز تنش شديد. بودهزاردانهن تعداد دانه در طبق

خشكي باعث كاهش مقدار روغن توليدي در گلرنگ 
و با كاهش بيشتر مقدار اسيدهاي چرب با چند  شده

و افزايش نسبت اسيدهاي چرب اشباع در, پيوند دوگانه
نهايت موجب باال رفتن درجه اشباع بودن روغن گلرنگ

 گزارش شده است.(Hamrouni et al., 2001) گردد مي
هاي محلول در آب تنش خشكي با افزايش كربوهيدرات

 ,Yau) گرددميباعث القاي تحمل به خشكي در گلرنگ 

2006).
Ehdaie & Nour Mohammadi (1984) با بررسي

و اجزاي عملكرد در دو رقم گلرنگ به نام هاي عملكرد
و،2811-و محلي اراك10-نبرسكا  همبستگي مثبت
ددار معني وزن, انه با تعداد دانه در طبقي بين عملكرد

در.و درصد روغن دانه مشاهده كردندهزاردانه همچنين
ي بين دو رقم از نظر دار معنيآزمايش مذكور اختالف 

.تعداد دانه در طبق ديده شد
Singh & Kumar (1998) محتوايگزارش كردند 

آبطي برگ در شرايآب نسب  آن در طول تداومو كمبود
و افتياوم كاهشمدطورفصل به گ افته رايرشد اه
و دماي دمايگير اندازه.دشوميباعث   تاجي برگ
يك روش متداول برايد به عنوان توانميي برگپوشش

گي شدت تنش خشكيابيارز  به كار روداهاني در
(Carcova et al., 1998).

 شدت تنشباي تاج پوشش برگيدما تغييرات
ش آب قابل استفاده كاهباو خشكي همبستگي داشته

گيخاك، پتانس دريل آب و ي دمابرگ، تعرق نتيجهاه
مييتاج پوشش برگ  تاجين دماي همچن.يابد افزايش
يهمبستگآب برگي نسب محتوايباپوشش برگي

باداشته  & Kumar)يابدمي افزايش آن، كاهشو

Singh, 1998).سهاي مزرعهدر يك آزمايش  بر روي
تر هدايت ده گرديد كه مقادير پايينرقم يونجه مشاه

اي با دماهاي باالتر تاج پوشش برگ مطابقت دارد روزنه
(Johnson & Rumbaugh, 1995) .هاي متعددي گزارش 
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بهدتوانمييحاكي از آن است كه دماي تاج پوشش برگ
ي مقاومها تيپعنوان شاخص مناسبي براي شناسايي ژنو

و ذرت به كار  Carcova) گرفته شودبه خشكي در گندم

et al., 1998; Golestani Araghi & Assad, 1998).
تر حساسفنولوژيك مراحليي شناسااهداف مطاله

يها از شاخصيت برخي قابليابي ارزكمبود آب،به تنش
آبيي شناسايك برايولوژيزيف يبررسو اثرات كمبود

.دهي گلرنگ بهاره بودند اثرات آن روي محصول

و ها روشمواد
و منابعيقات كشاورزيپژوهش در مزرعه مركز تحق

و46يياي با طول جغرافيشرقجاني آذربايعيطب 2 درجه
و37يياي، عرض جغرافيقه شرقيدق قهيدق58 درجه

 به صورت بهاره به اجرا 1386ي سال زراعيط،يشمال
و هوامشخصات. درآمد ش در جدولي منطقه آزماييآب

پاليش در قالب فاكتورياآزم. آمده است1 هيبر
شديپدر سه تكراريتصادف كامليها بلوك فاكتور. اده

- اراكيمحليهاگلرنگ بهاره به نام اول شامل دو رقم
 بدون شامل سطوحدومفاكتورو اصفهانيو محل2811

و كمبود آب در مراحل پرو دهيگل،يرو ساقهتنش
تيبرا. ها بودشدن دانه آي اعمال ، خاك مزرعهياريبمار
ريدر افق توز )يمتر سانتي90تا عمق(اهيگيهاشهيع

آبيبرا. قرار گرفتيل، مورد بررسيبا حفر پروف  كنترل
اي مزرعهتيظرفدي استفاده گرديخاك از روش وزن

از)WP( دائميو نقطه پژمردگ)FC(خاك  با استفاده
پس24ي دست نخورده خاك در حالتها نمونه  ساعت

دراي مزرعهز اشباع خاك براي ظرفيتا و قرار دادن
 اتمسفر فشار منفي براي نقطه15دستگاه مكش با

پژمردگي دايم، مقادير مربوطه براي خاك در دو عمق
به(متر سانتي70تا30و متر سانتي30صفر تا  با توجه

و از قفاضل آنها) اليه بندي پروفيل خاك زانيممشخص
شد)AW(خاك آب قابل استفاده  در طول. تعيين

ازبردار نمونهبا آزمايش آب قابل استفاده خاك عمقي
) بسته به مرحله رشدي گياه( خاكمؤثري دوان ريشه

و انتقال آن به آونبردار نمونهتوسط سيلندر به،ي
 آبياري.شد صورت درصد وزني رطوبت تعيين مي

 درصد75تا70 به هنگام تخليه شدن تيمارهاي تنش
آبياري. گرفت آب قابل استفاده خاك صورت مي

35تا30ي تيمار آبياري نيز با تخليه حدودها كرت
شددرصد آب قابل استفاده خاك به. انجام با توجه

يدر دوره اعمال تنش بارندگ منطقه،يميط اقليشرا
ي احتماليهاي مهار بارندگي برايصورت نگرفت ول

رويلونيپوشش نا پتيها كرتي بر ينيبشيحت تنش
.شده بود كه مورد استفاده قرار نگرفت

و هوايي ايستگاه خسروشهر در طول دوره آزمايش طي سال زراعي-1 جدول  1386 شرايط آب

 هاي سال ماه
 ميانگين حداقل دما

)گراد سانتيدرجه(
 ميانگين حداكثر دما

)گراد سانتيدرجه(
 ميانگين كل دما

)گراد سانتيدرجه(
 مجموع بارندگي

)ميلي متر(
2/37/129/76/53 فروردين
8/94/181/144/34 ارديبهشت
1/154/293/225/21 خرداد
3/187/305/242/0 تير
183/322/251 مرداد
8/152/30238/1 شهريور

آيشيآزما مزرعة با.ش قرار داشتي سال قبل تحت
دريگاورو شدن زم يساز ات آمادهي، عملفروردين ماهن

ديخاك شامل شخم سطح و مالهي، شدكشي سك . انجام
گي بهبود تغذيبراوج آزمون خاكياساس نتا بر ،اهانيه

مياز كودها لوگرم در هكتار،يك100زاني اوره به
و سولفاتيك70پليسوپرفسفات تر لوگرم در هكتار

با استفادهلوگرم در هكتاريك60ميپتاس  مخلوطخاكو
و.ديگرد و تمامي ساير كودها در زمان كاشت  نصف اوره

كشت. دهي به كار رفت نصف ديگر اوره در زمان غنچه
كرتهر. فروردين ماه انجام گرفت20در تاريخ 

 متر كه ابعاد5ف كاشت به طوليرد5 شامليشيآزما
ب رديكاشت روفين و 7و50بيها به ترتفيرديها
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يبرا. بود متر سانتي3-4 بذورو عمق كاشت متر سانتي
بيريجلوگ و بدونيهان كرتي از نفوذ آب  تحت تنش
ب3تنش، وي متر ب4ن هر كرت ن هر بلوك فاصلهي متر

6/2 خاك مزرعه به طور متوسطيشور. داده شد
در طول دوره. بود1/8آن pHو منس بر متريزيدس
مديش عمليآزما قبيتيريات آبي مزرعه از مبياريل ارزه،
بريها علفبا  و آفات ن هرز در. از صورت گرفتنديحسب

سبا استفاده از حشره)ي برگ6(مرحله روزت بهيوكش ن
علينسبت و در مرحله طبقه طوقهيك در هزار يدهبر

د10دوبار با فاصله دري غلظتبهنونيازي روز با سم ك
شديسمپاش مگس گلرنگهيهزار عل برداشت. انجام
كفمزرعه  و با حذف اثريو به روش دستيبربه صورت
عال.ها صورت گرفتهيحاش رسي با مشاهده يدگيم
ارتفاع بوته، ارتفاع ماهوريل شهريك در اوايولوژيزيف
درن طبق از سطح خاك، قطر طبق،ياول تعداد دانه

 بوته10در، تعداد طبق در بوته، وزن هزاردانه، طبق
يشي هر كرت آزماازي تصادفانتخابي به صورت

ازو شاخص برداشت دانهعملكرد.ندشديگير اندازه پس
كل بوته حذف حاشيه هاي هر كرت ها با برداشت

شاخص برداشت از نسبت وزن. آزمايشي تعيين گرديد
ت درصديدر نها. دانه به وزن كل بوته به دست آمد

پروغن دانه تعيها به روش استخراج نييوسته سوكسله
 ,Mirnezami Ziabari & Sanei Shariat Panah)گرديد

1996).
تعنيهمچن نيي بعد از هر بار اعمال تنش به منظور

د)RWC( آب برگي نسبزانيم  به قطريسك برگي، سه
ميب وي هر نمونه جدا گرديهامتر از برگيليست ده

ها به مدت، سپس نمونه)تروزن(دنديگرد بالفاصله وزن 
دوآبي محتويهاش يدي ساعت در داخل پتر4  مقطر

 نورو گراد سانتي درجه5 حدوداًير شده با دمايبار تقط

رواندك غوطه و پس از خشك كردن آب  آنهايور شده
، سپس)وزن تورم كامل(كن، وزن شدند با كاغذ خشك

در24 مدتبهي كاغذيها ها داخل پاكتنمونه  ساعت
و بعد در آون قرار دادگراد سانتي درجه75يدما ه شده

 از RWCتيدر نها.دي گرديگير اندازهوزن خشك آنها
:(Kumar & Singh, 1998)رابطه زير محاسبه شد

تر-وزن خشك( ) وزن
) وزن تورم كامل-وزن خشك(

=RWC 

باز در طولينيبرگ تاج پوششيدما دوره تنش
ساخت كارخانه تستو T2-825 قرمز مدلمادون دماسنج 
(Testo)بيالتيا ها كرت همهي برا14تا12ن ساعاتيا
.(Kumar & Singh, 1998)شديگير اندازه

سهي مقاها، دادهانسيه واريتجزبرايتيدر نها
از صفاتسادهو تعيين همبستگيهانيانگيم

شد SPSSو CMSTATي آمارهايافزار نرم .استفاده

و بحثينتا ج
ورد مطالعهمكي مراحل فنولوژطيتنش كمبود آب

رويدار معنيگلرنگ اثر در   ارتفاع بوته، ارتفاعي بر
در،تعداد طبق در بوته، قطر طبق،يبند طبق  تعداد دانه
و روغن، محتواهزاردانهوزن طبق، ي نسبي، عملكرد دانه

و دما نيب).2جدول( داشتي برگتاج پوششيآب برگ
 2811- اراكيپ مورد مطالعه گلرنگ بهاره محليدو ژنوت
 تعداد دانه،تعداد طبق در بوته اصفهان از نظريو محل

و روغن دانه،درصد روغن در طبق، و عملكرد دانه
شديديدار معني آب برگ، اختالفي نسبيمحتوا . ده

ب ن صفات مورد مطالعه تنها درصد روغنيدر واقع از
).2جدول(ي از كمبود آب نپذيرفت دار معني تأثيرها دانه

ر متقابل تنش با ژنوتيپ بر روي تعداد طبق همچنين اث
و روغن، درصد روغن هزاردانهدر بوته، وزن ، عملكرد دانه

و كمبود آب طي سال زراعيي شده بر روي ژنوتيپگير اندازهصفات تجزيه واريانس-2جدول 86هاي گلرنگ بهاره در شرايط آبياري
 ميانگين مربعات

اتمنابع تغيير
 درجه
 رتفاعا آزادي

 بوته
ارتفاع
 بندي طبق

 قطر
 طبق

 تعداد دانه
 در طبق

تعداد طبق
 در بوته

وزن
هزاردانه

 عملكرد
 دانه

 درصد
 روغن

 عملكرد
 روغن

شاخص
برداشت

محتواي نسبي
 آب برگ

دماي تاج
 پوشش برگي

001/0001/0268/2 33/0762/399 2782/017/3729/0687/5754/2245/0542/3731 تكرار
260/2*056/0**242/103552001/0**931/884638523/2**447/5*444/1**135/216**70/5** 20/132** 434/ 343**3 تنش

007/0079/0**399/311585001/0**960/174**042/354537**260/86500/1**082/276**126/9194/232/0 ژنوتيپ
002/0001/0210/0*752/30319**552/2*264/371580**890/4*008/47**3041/9275/1832/0446/5 ژنوتيپ×تنش
0005/0002/0616/0 762/0371/2177 14315/6478/1142/0064/9362/0353/1304/14972 آزمايشاشتباه

83/991/456/276/691/480/328/476/216/527/697/3098/7  (%)ضريب تغييرات
. درصد1و5دار در سطح احتمال به ترتيب معني**و*
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و شاخص برداشت معني شد دانه ).2جدول(دار
 نسبي آب برگ را در تماممحتوايتنش كمبود آب

و به كمترين ميزان در مرحله پر  مراحل وقوع كاهش داد
 رقم محلي ولي همواره).3جدول( رسيدها شدن دانه

 در سطح 2811-اكاصفهان نسبت به رقم محلي ار
 نشان داده شده است ارقام.)4جدول( داشتباالتري قرار

از برخوردار از قابليت تنظيم اسمزي باال تر همواره
تري هم برخوردار بودند محتواي نسبي آب برگ باال

(Chimenti et al., 2002) . محتوايدر شرايط خشكي 
وي همبستگيا روزنهتي آب برگ با هدانسبي  داشته
ط كمبود آب، منجر به كاهشيش مقدار آن در شراكاه

ديهدايت روزنه و جذب و در نهايتاي  اكسيدكربن شده
.(Mailer et al., 2002) گرددميسبب افت فتوسنتز
و ي بين محتواي نسبي آب دار معنيهمبستگي مثبت

برگ با تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، قطر
و طبق، وزن هزار و روغن ديده شد دانه عملكرد دانه

مي).5جدول( در به نظر و رسد تنش با كاهش آب برگ
و نتيجه بسته شدن روزنه و افت فتوسنتز از يك سو  ها

و فرايند متاثر كردن فعاليت از هاي آنزيمي هاي مربوطه
و روغن از طريق  سوي ديگر، باعث افت عملكرد دانه

 مراحلمتنش در تما. كاهش اجزاي عملكرد گردد
شدرايبرگتاج پوششي دمادار معنيشيافزا  باعث

با محتواي نسبي بين دماي تاج پوشش برگي.)3جدول(
و آب برگ  ي دار معنيو عملكرد دانه همبستگي منفي
با).5جدول( ديده شد  بديهي است كمبود آب برگ

و افت تعرق بسته شدن روزنه در،ها و  افزايش دماي برگ
ميبه.دشوميلكرد را باعث نهايت كاهش عم رسد نظر

و دماي  بتوان از دو شاخص محتواي نسبي آب برگ
پوشش برگي براي بررسي بازتاب اثرات تنش خشكي تاج

و ارزيابي تحمل به خشكي  در مراحل مختلف فنولوژيك
.گلرنگ بهاره استفاده نمودارقام 

مرحلهدرويژهبهيتنش خشكاست گزارش شده
 گرديدباعث كاهش تعداد دانه در طبقگ،دهي گلرن گل

(Shokree et al, 2007) .يدهگل در مرحلهخشكي
وخشك شدنباعث وحي تلقميزان افت دانه گرده شده

وي در طبق افزاپوكيها درصد دانهدر نتيجه ايش
.(Oelke, 2004)ديابتعداد دانه در طبق كاهش مي

مدر مرحله ساقه روي كمبود آب ن ارتفاعيگانيكاهش
و ارتفاع ازي به ترتيبند طبقبوته  متر سانتي71و82ب

ديگردرا باعث متر سانتي63و70بهعاديطيدر شرا
و به تبع آن ارتفاع).3جدول( در گلرنگ ارتفاع بوته

و با گرددميبندي تعييني در مرحله ساقهبند طبق
و شكفتن گل ها رشد طولي متوقف شروع مرحله زايشي

بنابراين تنش در مرحله ساقه روي ارتفاع. گردد مي
مي بوته نشان داده شده است وقوع. دهد ها را كاهش

با خشكي در مرحله ساقه و روي گلرنگ كاهش فتوسنتز
و بوته ارتفاع كاهشجه كمبود مواد پرورده،يدر نت

 ,Tavakolee Zanialee) گرددميعملكرد دانه را باعث

و همبستگي مثب). (2002 ودار معنيت ي بين ارتفاع بوته
).5جدول(ارتفاع اولين طبق از سطح خاك ديده شد
ي بند طبقبنابراين باال بودن ارتفاع بوته با افزايش ارتفاع

.همراه بود
مباعثها شدن دانه تنش در مرحله پر نيانگيكاهش

بهيليم3/26قطر طبق از ديمتر گرديليم0/24متر
آن هماهنگ).3جدول( ن تعداد دانه در طبقيانگيمبا
ازين  بين قطر).3جدول(عدد كاهش يافت38به53ز

و معني دار طبق با تعداد طبق در بوته همبستگي منفي
و معني شدو با وزن هزاردانه همبستگي مثبت دار ديده

تر، هاي درشت هاي با طبق به اين ترتيب بوته).5جدول(
و دانه در  هاي طبق داشته ولي از دانهتعداد كمتر طبق

با Bageree et al. (2001).تري برخوردار بودند درشت
 عملكرد دادند، نشان، بهارهپ گلرنگي ژنوت121يابيارز

86هاي گلرنگ بهاره در سطوح مختلف تنش خشكي طي سال زراعيي شده روي ژنوتيپگير اندازهصفات ميانگين-3 جدول

 سطوح تنش
تهارتفاع بو

)متر سانتي(
 بندي طبقارتفاع

)متر سانتي(
 قطر طبق

)مترميلي(
 تعداد دانه
 در طبق

محتواي نسبي آب
 برگ

 دماي تاج پوشش برگي
)گراد درجه سانتي(

a82a71a3/26a53a79/0b9/26 بدون تنش
b70b63a5/25b45b73/0a3/28 رويساقه
a85a72a7/25c38c64/0a1/28 دهي گل

a90a73b0/24c38d57/0a0/28 پرشدن دانه
.باشندميدار معني اختالف، از نظر آماري فاقد دارنداعداد هر ستون كه حداقل يك حرف مشترك
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گلياول تعداد روز تا شروع تك بوته با ، بوته، ارتفاعن
، قطر طبق، تعداد در بوته، تعداد طبقيتعداد شاخه فرع

ويهمبستگ هزاردانهو وزن در طبقدانه  مثبت
در آزمايش حاضر رقم محلي اصفهان.داشتيدار معني

 از تعداد دانه در طبق 2811-در مقايسه با محلي اراك
در شرايط بدون تنش.)4جدول(بيشتري برخوردار بود

 2811-در مقايسه با محلي اراك اصفهانيرقم محل
همچنين تحت تيمار. بيشتري داشتاد طبق در بوته تعد

 2811- اراكيرقم محل دهي خشكي در مرحله گل
نتايج).1 شكل( را نشان دادكمترين تعداد طبق در بوته

 قطع حاصل از يك مطالعه روي گلرنگ بهاره نشان داد
تعدادبريدار معنياثرها در مرحله پرشدن دانهياريآب

، كاهشيدهگل در مرحله تنش، نداشتطبق در بوته 
كه تعداد طبق دربوته را دار معني  افتنياباعث شد

 همچنين بين.ه بودي ثانويها از كاهش طبقيشتر ناشيب
و و عملكرد دانه همبستگي مثبت تعداد طبق در بوته

.(Tavakolee Zanialee, 2002)ي ديده شد دار معني

 2811-ي اراكبيشترين وزن هزاردانه مربوط به رقم محل
و كمترين مقدار آن مربوط به كمبود در شرايط عادي

 ها در رقم محلي اصفهان بود شدن دانه آب در مرحله پر
با اصفهانيرقم محلطور كليبه).2شكل(  در مقايسه

دربه محلي اراك  تنش از عملكرد دانهط بدوني شراويژه
و درصد روغن دانه باالتري برخوردار بود و روغن

ي بين دار معني همبستگي.)6و4،5هايكلش(
و درصد روغن دانه در گلرنگ عملكرد روغن با عملكرد

 Naderee Darbaghshahee et)داده شده است نشان 

al., 2004).

هايي شده روي ژنوتيپگير اندازهصفات ميانگين-4 جدول
86گلرنگ بهاره طي سال زراعي 

 واي نسبي آب برگمحت تعداد دانه در طبق ژنوتيپ
a48a70/0 محلي اصفهان
b41b60/0 2811محلي اراك

، از نظر آماري فاقد دارنداعداد هر ستون كه حداقل يك حرف مشترك
.دار هستند معنياختالف

 ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه در گلرنگ بهاره طي سال زراعي-5جدول
1234567891011 شدهي گير اندازه صفات

1ـ تعداد دانه در طبق1
309/01ـ ارتفاع بوته2
647/01**-211/0ـ ارتفاع اولين طبق از سطح خاك3
581/01*483/0*-684/0**ـ تعداد طبق در بوته4
1-940/0**-072/0-233/0-435/0 قطر طبق-5
وز6 513/01*-527/0*-850/0*-383/0251/0ن هزاردانهـ
810/01*299/0-507/0-256/0-339/0233/0ـ شاخص برداشت7
659/01*640/0**531/0**810/0**-412/0-736/0401/0**ـ عملكرد دانه8
1-475/0*687/0033/0011/0186/0**-500/0232/0034/0**ـ درصد روغن9

597/01**898/0**475/0044/0*409/0200/0*-318/0-817/0212/0**ـ عملكرد روغن10
710/01**771/0212/0**440/0356/0**656/0**901/0**-395/0-809/0417/0** محتواي نسبي آب برگ-11
-524/0**-229/0-080/0-538/0**048/0-314/0-268/0-207/0-384/0-250/0-299/0ـ دماي تاج پوشش برگي12
. درصد1و5دار در سطح احتمال به ترتيب معني**و*

م ليپتانساز اصفهاني محل رقمرسديبه نظر
شاخص. در منطقه برخوردار باشد تري عملكرد باال

و كمبود  برداشت در هر دو رقم تحت تيمار بدون تنش
تر از ساير سطوح بود ها باال آب در مرحله پرشدن دانه

پر).3شكل( ها ضمن شدن دانه كمبود آب در مرحله
و ها افت وزن كل بوته كاهش عملكرد دانه با ريزش برگ

. در نتيجه ثبات نسبي شاخص برداشت را در پي داشت
دهي افت شاخص برداشت در اثر تنش در مرحله گل

دا مي و تعداد نه در تواند به علت افت تعداد طبق در بوته
و در نهايت عملكرد دانه باشد  هايو شكل3جدول(طبق

 دانه درصد روغن رويپيژنوتو تنشاثر متقابل).4و1
به معني.)2جدول(شد دار معني  دار شدن اثر متقابل
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و محلي اراك-1شكل  در مراحل مختلف تنش2811- تعداد طبق در بوته دو رقم محلي اصفهان

نه
ردا
هزا

زن
و

)
رم
گ

(

 رقم محلي اصفهان2811-رقم محلي اراك

محهزاردانهوزن-2شكل و محلي اراك دو رقم  در مراحل مختلف تنش2811-لي اصفهان

ص
اخ
ش

ت
اش
رد
ب

)
صد

در
(

 رقم محلي اصفهان 2811-رقم محلي اراك

و محلي اراكشاخص-3 شكل  در مراحل مختلف تنش2811-برداشت دو رقم محلي اصفهان

نه
دا
رد
لك
عم

)
تار
هك

در
رم
وگ
كيل

(

 اصفهان رقم محلي2811-رقم محلي اراك

و محلي اراك-4شكل  در مراحل مختلف تنش2811- عملكرد دانه دو رقم محلي اصفهان

شاهد قطع آبياري در مرحله ساقه روي قطع آبياري در مرحله گلدهي قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه
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ن
وغ
در

رص
د

 قم محلي اصفهانر2811-رقم محلي اراك
و محلي اراك-5  در مراحل مختلف تنش2811- در صد روغن دانه دو رقم محلي اصفهان

ن
وغ
در

كر
مل
ع

)
تار
هك

در
رم
وگ
كيل

(

 رقم محلي اصفهان 2811-رقم محلي اراك

و محلي اراك-6كلش  در مراحل مختلف تنش2811- عملكرد روغن دو رقم محلي اصفهان

و رقم محلي اصفهان در علت تغيير در ترتيب بوده
 در همه سطوح بدون تنش 2811-مقايسه با محلي اراك

).5شكل(و تنش همواره مقادير بيشتري كسب كرد
 بندي نتايج جمع

دهي كمبود آب در مراحل فنولوژيك ساقه روي، گل
ها باعث كاهش تعداد طبق در بوته، تعدادو پرشدن دانه

و  و در نهايت عملكرد دانه دانه در طبق، وزن هزاردانه
بيشترين اثر كاهشي تنش. روغن در گلرنگ بهاره گرديد

گ و روغن در مراحل ولبر روي عملكرد دانه  دهي

تأمين آب در اين مراحل براي. ها بود شدن دانه پر
به نظر. دستيابي به عملكرد قابل قبول ضرورت دارد

و رسد كمبود آب در مرحله ساقه روي، ارتفاع بوته مي
رقم محلي اصفهان در مقايسه. بندي را كاهش داد طبق

و تنش از 2811- با محلي اراك  در شرايط عادي
هاي شاخص. تري برخوردار بود باالاًدهي نسبت محصول

و دماي تاج پوشش برگي براي  محتواي نسبي آب برگ
و ارزيابي ارقام گلرنگ بهاره  شناسايي اثرات خشكي

.مناسب ديده شدند

REFERENCES 
1.  Anonymous. (2007). Agricultural statistical book 2005-2006. Agriculture Jahad Ministry. Iran. No. 86. 

04.  p.19. 
2.  Bageree, A., Yazdi Samadi, B., Tayeb M. & Ahmadi, M. R. (2001). Study of genetic variability in 

Iranian safflower genotypes. Iranian Journal of Agricultural Science, 32(2), 447-456. (In Farsi). 
3.  Carcova, J., Maddonni, G. A. & Ghersa, C. M. (1998). Crop water stress index of three maize hybrids 

grown in soils with different quality. Field Crops Research, 55, 165-174. 
4.  Chimenti, C., Perarson, A. & Hall, A. J. (2002). Osmotic adjustment and yield maintenance under 

drought in sunflower. Field Crops Research, 75, 235-246. 
5.  Ehdaie, B. & Nour Mohammadi, G. (1984). The effect of planting date on seed yield and other 

agronomic characters of two safflower genotypes. Scientific and Agronomic Journal of Shahid Chamran 
University, 9, 28-38. (In Farsi). 

6.  Golestani Araghi, S. & Assad, M. T. (1998). Evaluation of four screening thechnigues for drought 

a
b c bc

ab c cd
d

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
شاهد قطع آبياري در مرحله ساقه روي قطع آبياري در مرحله گلدهي قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه

0
5
10
15
20

25
30

35
40

شاهد قطع آبياري در مرحله ساقه روي قطع آبياري در مرحله گلدهي قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه

a ab b c
bc bc c d



ازبررسي:و همكاراننيا فرخي و عملكرد ويژگي برخي  553 ... هاي فيزيولوژيك

resistance and their relationship to yield reduction ratio in wheat. Euphytica, 103, 293-299. 
7.  Hamrouni, I., Ben Salah, H. & Marzouk, B. (2001). Effects of water-deficit on lipids of safflower aerial 

parts. Phytochemistry Journal, 58, 277-280. 
8.  Johnson, D. A. & Rumbaugh, M. D. (1995). Genetic variation and inheritance characteristics for carbon 

isotope discrimination in alfalfa. Range Management Journal, 48, 126-131. 
9.  Kaffka, S. R. & Kearney, T. E. (1998). Safflower production in California. UC Agriculture and Natural 

Resources Publication 21565. Davis.    
10.  Koutroubas, S. D., Papakosta, D. K. & Doitsinis, A. (2004). Cultivar and seasonal effects on the 

contribution of pre -anthesis assimilation to safflower yield. Field Crops Research, 90, 263-244.  
11.  Kumar, H. (2000). Development potential of safflower in comparision to sunflower. Sesame and 

Safflower Newsletter. Institute of sustainable agriculture. Spain 5, 86-89. 
12.  Kumar, A. & Singh, D. P. (1998). Use of physiological indices as a screening technique for drought 

tolerance in oil seed Brassica Species. Annals of Botany, 81, 413-420. 
13.  Mailer, P., Baltensperger, D., Clayton, G., Johnson, A., Lafond, G., Mc Conkey, B., Schatz, B. & 

Starica, J. (2002). Pulse crop adaptation and impact across the Northern Great Plains. Agriculture 
Journal, 4, 272. 

14.  Mirnezami Ziabari, S. H. & Sanei Shariat Panah, M. (1996). Usual methods of fats and oils analysis. 
Mashhad Nashr, 88-91. (In Farsi). 

15.  Naderi Darbaghshahi, M. R., Nourmohammadi, G., Majidi, A., Darvish, F. & Shiranirad, A. H. (2004). 
Evaluation of three safflower genotypes to different levels of drought stress. Iranian Journal of 
Agricultural Science, 35(3), 3-15. (In Farsi). 

16.  Oelke, E. A., Oplinger, E. S. & Teynor, T. M. (2004). Safflower. University of Minnesota. Pp. 97-109. 
17.  Omidi Tabrizi, A. H., Gannadha, M. R. & Peygambari, S. A. (1999). The study of important characters 

of spring safflower genotypes by multivariate analysis. Iran Agricultur Science Journal, 30(4), 817-826. 
(In Farsi). 

18.  Pourdad, S. (1999). Primary evaluation of safflower germplasm in rainfall condition. Dryland 
Agriculture Research Institute of Iran. No. 87.650. p. 2. (In Farsi). 

19.  Shokree, F., Alizadeh, Kh. & Rasheedi, V. (2007). Evaluation some of drought tolerance traits and 
indices in safflower genotypes. Journal of Field Crop Science, 1(3), 1-11. (In Farsi).  

20.  Tavakolee Zanialee, A. (2002). Study of irrigation cutting during growth stages on seed and oil yield 
and its components in safflower. M. Sc. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi). 

21.  Weinberg, Z. G., Landau, S. Y., Bar- Tal, A., Chen, Y., Gamburg, M., Brener, S. & Dvash, L. (2005). 
Ensiling safflower (Carthamus tinctorius) as an alternative winter forage crop. In: R. S. Park, and M. D. 
Stronge, (Eds.). In: Proceedings of the 5th international silage conference. Belfast, orthern Ireland, July 
3-6. p. 169.  

22.  Yau, S. K. (2006). Winter versus spring sowing of rain – fed safflower in a semi- arid, high – elevation 
Mediterranean environment European Journal of Agronomy, 10, 1-8. 

 


