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 چكيده

در  شوهرکرد  و اصفهان مكان دو ای در ززماشیی مزرعه کرچ   گیاه مختلف شش اکوتیپ خیكی تحمل بالقو  پتانسیل بررسی منظور به

های کامل تصوادفی شوامل چهوار سوطح      بار خردشده در االب رر  بلوک های ش  صور  کر  ززماشش به .اجرا شد 1392سا، زراعی 

 تخلیوۀ  درصود  75 و ررووبتی  تخلیوۀ  درصود  60 ررووبتی   تخلیۀ درصد 45 رروبتی  تخلیۀ درصد 30 با برابر تنش تنش خیكی )عد 

عنوان کر  فرعی در سوه تكورار    اهواز( به و شزد ناشین  اراک  اردستان  عنوان کر  اصلی و شش اکوتیپ کرچ  )اصفهان  رروبتی( به

شده شامل ارتفاع  گیری . صفا  اندازهصور  تجزشۀ مرکب زنالیز شد رور مجزا انجا  گرفت. نتاشج اشن دو ززماشش به در هر دو منطقه به

بوته  تیداد برگ در بوته  شاخت سطح برگ  تیداد کپسو، در بوته  تیداد دانه در بوته  وزن صددانه  عملكرد دانه  شاخت برداشوت   

نطقوۀ اصوفهان   در م’ اصوفهان ‘درصد روان و عملكرد روان است. نتاشج نیان داد که بییترشن عملكرد دانه و روان متیل  به اکوتیوپ  

 کیلوگر  در هكتار است. 673و  1388ترتیب با  تحت شراشط عد  تنش به

 درصد روان  شاخت برداشت  عملكرد دانه  مكان. خیكی  تنش ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

2فرفیون تیر  به متیل  داروشی روانی گیاهی 1کرچ 
 است 

 در گیواه  اشون . [42  دارد پوراکنش  گر  منار  در االب که

 متحمول  و [7  شود می کیت مزارع در حاشیۀ االب اشران 

 روانوی  گیاهوان  از شكوی  کرچو  . [42  اسوت  خیكی به

 و زشواد  تولیود  و عملكورد  علوت  بوه  کوه  است ایرخوراکی

 و خیوو  االوویم و ای حاشوویه منووار  در رشوود هم نووین

 جهوانی  تولیود  بییترشن. [14  است توجه مورد خی  نیمه

 است موزامیی  و برزشل چین  ند ه کیورهای در گیاه اشن

 منحصور  خواصوی  بوا  چندکاره روانی کرچ  روان. [21 

 رواون  اشون  زشرا دارد  روانكاری کاربردهای و است فرد به

 روور  به و ماند می باای ماش  صور  به کم خیلی دماهای در

عنوان ماد   اذاشی به های فراورده های کارخانه ای در گسترده

 عنوان به نیز زن میتقا  از. کاربرد دارد ز   روانكار ماشین

 از. [13  شوود  موی  اسوتفاده  افزودنوی  موواد  شوا  پاشوه  روان

 زراشیوی   مواد رن   به توان می زن دشگر صنیتی کاربردهای

. [36  کورد  اشواره  منسووجا   و سازی چر  پلیمر  صابون 

 در و است ملین و مسهل اثر با موادی دارای کرچ  روان

 اطور   عنوان به هم نین روان اشن. شود یم استفاده پزشكی

 در خوارجی  موواد  تحرشكوا   کوردن  برررف برای چیمی

 بیضی تجوشز برای یداارچ عامل و حال، عنوان به و چیم

 خوووراکی کرچوو  رواوون. [36  کوواربرد دارد داروهووا از

 مؤثر باردار های خانم در زاشمان درد شروع در( شده تصفیه)

 .[4   9  است

 با توجوه  کرچ   های دانه از زمده دست به روان مقدار

 زموان  و کیوت  روش محیطی مختلوف   شراشط ژنوتیپ  به

 اسوید . [42  اسوت  نوسان دردرصد  60 تا 40 بین برداشت

 کرچ  اسوت   روان چرب اسید ترشن مهم که رشسینولئی 

 از بویش  کوه  اسوت  ایراشیاع هیدروکسی اسید چرب نوعی

                                                           
1 . Ricinus communis L. 

2.Euphorbiaceae 

 و داده لتیوووكی را رواووون اشووون ترکیوووب از درصووود 89

 گیواه  دانوۀ  عملكرد .دهد می روان به نظیری بی های وشژگی

 تأثیر تحت که است ای پی یده بسیار و مهم صفت کرچ  

 تنووع . [26  گیورد  می ارار ژنوتیپ جمله از مختلف عوامل

 کیفیوت  و کمیوت  و زراعوی  صفا  برای اراا  بین ژنتیكی

 لحاظ زا مطلوب اراا  تهیۀ و انتخاب که دهدمی نیان دانه

 موجود محلی اراا  از دانه کیفیت و کمیت و زراعی صفا 

 تولیود  بوه  توانود  موی  است. اشن امور  امیدبخش و پذشرامكان

 کلیوۀ  بور  ژنوتیوپ  اثور . شوود  منجور  شده اصال  های وارشته

 هوای  رام بین و شد مینادار کرچ  در مطالیه مورد صفا 

 و دانوه  عملكورد  از مینواداری  هوای  تفاو  کرچ  مختلف

 .[8است   تنوع دهند  نیان که داشت وجود روان محتوای

رور  به که است دشگری تأثیرگذار عامل االیمی تغییرا 

. [42  گوذارد  موی  توأثیر  رواون  ترکیوب  و مقدار بر اساسی

 تحت کرچ  روان چرب اسیدهای ترکیب و روان مقدار

 متفواو  . [2  27  اورار دارد  کیوت  محل هوای و زب تأثیر

 در موؤثر  االیموی  عوامول  دشگور  از رافیواشی جغ عرض بودن

 است زندگی جزء ترشن مهم زب .[35  است روان عملكرد

 خیو   منوار   در وشوژه  بوه  را زراعی گیاه تولید و رشد که

. [15  کنود  موی  محودود  دشگوری  محیطی عامل هر از بییتر

 واووع  احتما، زشاد  تیرق و تیخیر با همراه بارندگی کاهش

 منوار   در را وحیوی  و راعوی ز گیاهوان  در خیوكی  تنش

 میووانگین. [38  دهوود مووی افووزاشش خیوو  نیمووه و خیوو 

 سوو   شو   که است متر میلی 250 حدود کیور در بارندگی

 . [34  است جهانی بارندگی متوسط

 بور  بوتوه  توراکم  و تنش خیوكی  مختلف تیمارهای اثر

 تیموار  و اسوت  متفواو   کرچ  عملكرد اجزای و عملكرد

 را مترمربو   در بوتوه  چهوار  توراکم  و هفته ش  زبیاری دور

 عنووان  بوه  روان  و دانه بییتر عملكرد زوردن دستبه برای

در  زبوی  نیواز  میوزان . [6میرفی شد   تیماری ترکیب بهترشن

 شوراشط  و زبیواری  زموان  رشودی   مرحلوۀ  راوم   به کرچ 
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 نیواز  و روز 14 تا 7 زبیاری دور. [29  دارد بستگی محیطی

 تكوزاس  در کرچو   بورای  زب متور  سوانتی  61 توا  51 زبی

روزه در اولین زبیاری عملكرد  14تأخیر  .[16شد   پیینهاد

 [. 29کرچ  را تا حد زشادی کاهش داد  

 بوا  گیاهوانی  شناسواشی  اشوران   در شدشد خیكی شراشط

 را هواشی محویط  چنوین  بوا  سوازگار  زشواد و  ااتصادی ارزش

 منوار   در از دشگر سوو خیكسوالی   است؛ ساخته یروری

رو  است؛ ازاشون  شده تیدشل بزرگ میضلی به کیور مرکزی

 خیكی تحمل بالقو  پتانسیل هدف پژوهش حایر  بررسی

 و اصوفهان  منطقوۀ  دو در کرچ  گیاه مختلف هایاکوتیپ

 .است شهرکرد

 

 ها روش و . مواد2

 مختلوف  هایاکوتیپ کیفی و کمی صفا  ارزشابی منظور به

 و صوفهان ا منطقوۀ  دو در خیكی تنش تیمار تحت کرچ 

 سوا،  در مجوزا  صوور   بوه  ایمزرعوه  ززماشش دو شهرکرد

 تحقیقوواتی مزرعووۀ در او، ززموواشش. گرفووت انجووا  1392

 50 جغرافیاشی رو، با شهرکرد دانیگاه کیاورزی دانیكد 

 و درجوه  32 جغرافیواشی  عرض و دایقۀ شرای 49 و درجه

 متوسط و درشا سطح از ارتفاع متر 2060 و دایقۀ شمالی 18

 ززمواشش  همزموان  شود؛  اجرا مترمیلی 319 سا نه گیبارند

 روو،  بوا  اصوفهان  فوزو   کیاورزی تحقیقا  مرکز در دو 

 جغرافیاشی عرض و دایقۀ شرای 26 و درجه 51 جغرافیاشی

 سوطح  از ارتفواع  متر 1612 با دایقۀ شمالی 36 و درجه 32

 20 در متوورمیلووی 125 سووا نۀ بارنوودگی متوسووط و درشووا

بنودی   براسواس تقسویم   .شود  اجرا فهاناص ارب کیلومتری

زمیرژه هر دو منطقه دارای االویم خیو  سورد و براسواس     

خیو    بندی دومارتن مزرعۀ شهرکرد دارای االیم نیمه دسته

و اصووفهان دارای االوویم خیوو  اسووت. ارالعووا  مقوودار  

زورده  1بارندگی و متوسط دمای هوای ماهانوه در جودو،   

 شده است. 

 بار ش  هایکر  صور كان بهززماشش در هر دو م اشن

 سوه  بوا  تصوادفی  کامول  هایبلوک رر  االب در شده خرد

. گرفووت انجووا  اصووفهان و شووهرکرد منطقووۀ دو در تكوورار

 رروبتی تنش مختلف سطح چهار شامل ززماشیی تیمارهای

 درصود  45 ررووبتی   تخلیوۀ  درصود  30 با برابر تنش عد )

 تخلیۀ درصد 75 و رروبتی تخلیۀ درصد 60 رروبتی  تخلیۀ

 اصولی  عامل عنوانبه( رروبتی از رروبت در دسترس خاک

 اهواز و شزد ناشین  اراک  اردستان  اصفهان  اکوتیپ شش و

 .در نظر گرفته شد فرعی عامل عنوان به

 

 1392رشد كرچك در سال  دورۀبارندگی و متوسط دمای هوای ماهانه در طی  مقدار .1جدول 

 زبان مهر شهرشور مرداد تیر خرداد عوامل دما و بارندگی مكان

 شهرکرد

 1/0 0 0 0 0 5/46 (mmمقدار بارندگی )

 7/17 9/22 2/32 19 2/13 2/8 (°Cدمای میانگین )

 اصفهان

 0 0 0 0 1/0 36 (mmمقدار بارندگی )

 6/29 2/33 5/30 8/26 2/19 7/11 (°Cدمای میانگین )
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 ف( و شهركرد )ب(. منحنی رطوبتی خاک دو اصفهان )ال1شکل 

 

 زبیواری  زموان  تییوین  و خیكی تنش تیمار اعما، برای

 بوا  و شود  میخت خاک رروبتی منحنی منطقه دو در ابتدا

سونج   دسوتگاه رروبوت   از اسوتفاده  با منظم های گیری اندازه

 عم  نفوذ منطقۀ در خاک رروبت  GMK-S77مد،  1خاک

. گرفوت  انجا  زبیاری نظر مورد زمان در و شد تییین رشیه

روز  45در شهرکرد  رفتن سااه مرحلۀ ایل از خیكی تنش

 اعموا،  کرچو   روز پس از کاشوت در گیواه   50و اصفهان 

منحنی رروبتی مربو  به خواک دو منطقوۀ اصوفهان و     .شد

ب ارائوه   - 1الوف و   – 1هوای   ترتیب در شكل شهرکرد به

 شده است.

 کوه  شود  برداری نمونه مزرعه دو خاک از کیت از ایل

زمواده  بورای . اسوت  شوده  زورده 2 جودو،  در عا  زنارال

 سپس زده شد و دشس  و شخم مزرعه دو هر زمین  سازی

 بوا  هواشی ردشوف  کن ردشف با زن از پس شد؛ مسطح ماله با

 مختلوف  هوای  اکوتیپ بذور. شد اشجاد مترسانتی 65 فاصلۀ

 کاشت زمان در و تهیه اصفهان بذر پاکان شرکت از کرچ 

 50 فاصولۀ  بوا  متوری سوانتی  4 تا 3 کاشت  عم با بذر پنج

 اصولی  کور   دو بین مرز. شد کیت ردشف روی مترسانتی

                                                           
1.Soil Moisture Meter 

 توا  دو مرحلوۀ  در و شود  گرفتوه  نظور  در متور  85/2 زبیاری

 در کیوت . شود  اجورا  هوا بوتوه  تنو   عملیوا   چهاربرگی

 .شد انجا  تیر او، در اصفهان در و خرداد 27 در شهرکرد

 مرحلوۀ  در هورز  هوای لفع مدشرشت برای وجین مرحله دو

سوطح بورگ    شود.  انجوا   رفوتن  سااه از پیش و چهاربرگی

 GA-5موود،  2گیووری سووطح بوورگ توسووط دسووتگاه انوودازه

میخت شد. شاخت سطح برگ پس از میانگین کل سطح 

بوته و تقسیم عدد حاصول بور سوطح زمینوی کوه       10برگ 

در زمان رسیدگی کامول و   پوشانده شده است  حاصل شد.

دن رشوود گیوواه و کوواهش دمووای منطقووه  براسوواس کنوود شوو

برداشت تیمارها از اواشل تا اواسط زبان انجا  گرفت. تارشخ 

 17و  16برداشت در شهرکرد او، و دو  و بورای اصوفهان   

 1یری برای محاسیۀ عملكورد از سوطح   گ نمونهزبان ماه بود. 

 20متر مرب  انجا  گرفت و رروبوت دانوه در اشون مرحلوه     

  عملكرد اجزای و عملكرد فولوژش  مور درصد بود. صفا 

 کپسوو،  تیداد شامل که شد گیریاندازه برداشت مرحلۀ در

 تیوداد دانوه در بوتوه  وزن    بوته از متوسوط پونج بوتوه     در

 عملكورد  شوامل  دشگر های عاملشد.  بوته ارتفاع صددانه و

                                                           
1. Leaf Area meter 
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شواخت برداشوت    .بوود  کرچو   برداشوت  شواخت  و دانه

د  کول محاسویه شود.    توو  براساس نسیت وزن دانه به زشست

 اشون  برای شد گیری اندازه سوکسله روش با روان دانه مقدار

 صوافی  کااوذ  در بوذر  شده زسیاب نمونۀ گر  5 حدود منظور

 در سوکسوله  دستگاه در ساعت هیت مد  به و شده پی یده

دانوه   روان درصد تا شد ارار داده اتر پترولیو  حال، میرض

یورب درصود    حاصول رواون از   گیری شود. عملكورد  اندازه

 [.11روان در عملكرد دانه محاسیه شد  

 

 

 شهركرد و اصفهان در كرچك مزرعه خاک های ویژگی .2 جدول

 خاک نمونۀ
 خاک عم 

(cm) 
 خاک بافت

 هداشت الكترشكی

(dS/m) 
pH 

 زلی کربن

)%( 

 کل نیتروژن

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسیم

(mg/kg) 

 350 6/26 05/0 48/0 8/7 51/0 رسی لومی 30 شهرکرد

 300 7/29 05/0 47/0 6/7 2/3 شنی رسی لومی 30 اصفهان

 

 

 صووفا  در هووا داده بووودن نرمووا، از ارمینووان از پووس

ززمواشش در دو   دو بوه  مربوو   هوای  داده شوده   گیری اندازه

زمواری   افزار نر  از استفاده با مرکب تجزشۀ صور  به منطقه

SAS  هووای میووانگین. شوود وارشووانس ( زنووالیز9)وشووراشش 

افوزار زمواری    نر  توسط متقابل اثرهای تیمار در مینادارشده

MSTATC مینواداری   اخوتالف  حداال ززمون از استفاده با

 .شد مقاشسه درصد 5 احتما، سطح در

 

 بحث و . نتایج3

   بوته . ارتفاع1. 3

 توأثیر  تحوت  مینواداری  روور  بوه  کرچو   بوتۀ ارتفاع صفت

 متقابل اثر و اکوتیپ خیكی  تنش مكان  ززماشیی تیمارهای

 درصود  5 سطح احتموا،  در اکوتیپ× خیكی  تنش× مكان 

 اثرهوای  شودن  مینوادار  بوه  با توجوه (. 3جدو، ) گرفت ارار

 اثرهوای  براساس ها میانگین مقاشسۀ گانه  سه تیمارهای متقابل

 مكوان  بور  عالوه بوته ارتفاع تغییرا  شد؛ بنابراشن ارائه متقابل

 .دارد بستگی چ کر اکوتیپ و خیكی تنش به

 30) تونش  بودون  شواهد  تیمار در بوته ارتفاع بلندترشن

اصوفهان بوود    مكان و ناشین اکوتیپ  (رروبتی تخلیۀدرصد 

درصود تخلیوۀ    75هوا در تیموار    هموۀ اکوتیوپ   (.4)جدو، 

های ناشین  شوزد و اهوواز در    رروبتی در شهرکرد و اکوتیپ

از لحواظ  درصد تخلیۀ رروبتی در منطقۀ شهرکرد  60تیمار 

ترشن ارتفاع بوته را داشتند. شراشط دماشی با تر  زماری کوتاه

در اصفهان با وجود خاک شورتر به تولید گیاهوانی بلنودتر   

نسیت به شهرکرد منجر شد. حد زستانۀ شوری برای ظهوور  

زشمونس بور متور اسوت.      دسوی  1/7گیاه ه و رشد کرچ  

ظهوور   زشمنس بر متر رسوید   دسی 6/13که شوری به  زمانی

درصد کواهش   50گیاه ه نه روز به تأخیر افتاد و رشد زن 

[. بنابراشن شوری منطقۀ اصوفهان بورای کرچو     44شافت  

 زن نان شدشد نیست که موجب کاهش ارتفاع شود.
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بوته،  در كپسول تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، تعداد بوته، ارتفاع صفات( مربعات میانگین) مركب تجزیۀ . نتایج3 جدول

 1شهركرد و اصفهان منطقۀ دو در اكوتیپ خشکی و تنش مختلف تیمارهای در صددانه وزن تعداد دانه در بوته و

 بوته ارتفاع ززادی درجۀ تغییرا  مناب 
 برگ تیداد

 بوته در

 شاخت

 سطح برگ

 کپسو، تیداد

 بوته در

 تیداد دانه

 در بوته

 وزن

 صددانه

 06/138** 17/78914** 00/17800** 27/81** 13/2298** 91/94769** 1 مكان

 a 4 95/148 25/11 09/0 71/65 00/2696 68/0 خطای

 63/23** 22/22580** 89/5119** 24/8** 91/654** 76/18357** 3 تنش 

 ns85/4396 ns24/3 32/455** 32/0** 97/158** 54/4960** 3 مكان×  تنش

 b 12 57/38 38/8 07/0 33/121 68/5285 33/1 خطای

 85/4** 12/4869** 87/341** 88/0** 68/34** 60/457** 5 اکوتیپ

 ns45/2167 **74/8 53/388** 33/0** 36/32** 68/592** 5 مكان ×اکوتیپ 

 55/5** 69/2779** 60/140** 46/0** 30/20** 68/388** 15 تنش× اکوتیپ 

 ns23/1740 **75/4 36/304** 29/0** 01/41** 73/429** 15 اکوتیپ ×تنش × مكان 

 c 80 3773/56 5966/4 0913/0 0125/51 57/1037 9986/0 خطای

 01/6 90/17 98/13 11/16 44/12 34/10 - (%) تغییرا  یرشب

 .درصد 5و  1ترتیب  میناداری به احتما، سطح  دهند نیان: * و ** 

 

تعداد برگ، شاخص سطح  بوته، ارتفاع صفات در اكوتیپ و خشکی تنش مکان، گانۀ سه متقابل اثرهای میانگین مقایسۀ .4 جدول

 صددانه وزن در گیاه و كپسول تعداد برگ،

 مكان
 خیكی تنش

 (رروبتی تخلیۀ)% 
 اکوتیپ

 بوته ارتفاع

(cm) 
 برگ تیداد

 شاخت

 سطح برگ

 کپسو، تیداد

 بوته در

 صددانه وزن

(g) 

  30 شهرکرد

 o-r55/53 h-o26/15 k-o62/1 l-r11/44 i-k00/15 اصفهان

 n-q83/56 h-o20/15 k-o61/1 d-h44/65 e-i33/16 اردستان

 o-q16/56 g-k40/16 g-k03/2 g-k44/57 f-j00/16 اراک

 k-o61/65 g-m80/15 l-o51/1 j-n22/53 c-e66/17 ناشین

 i-m88/73 e-h20/18 n-q30/1 i-n44/53 b-d00/18 شزد

 l-o05/64 f-i13/17 o-r23/1 l-r66/43 g-j66/15 اهواز

                                                           
2. LSD 
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تعداد برگ، شاخص  بوته، ارتفاع صفات در اكوتیپ و خشکی تنش مکان، گانۀ سه متقابل اثرهای میانگین مقایسۀ .4 جدولادامه 

 صددانه وزن در گیاه و كپسول تعداد سطح برگ،

 مكان
 خیكی تنش

 (رروبتی تخلیۀ)% 
 اکوتیپ

 بوته ارتفاع

(cm) 
 برگ تیداد

 شاخت

 سطح برگ

 کپسو، تیداد

 وتهب در

 صددانه وزن

(g) 

 

45  

 q-t66/47 k-r13/13 m-p41/1 m-r88/42 g-j66/15 اصفهان

 r-v44/42 o-s06/12 k-o58/1 o-r88/40 j-l66/14 اردستان

 p-s61/50 g-k40/16 k-o55/1 q-t00/36 b-d00/18 اراک

 q-u55/46 m-s53/12 q-s91/0 u-v77/23 e-i33/16 ناشین

 p-s50/51 h-p80/14 l-o45/1 h-l88/54 e-i33/16 شزد

 p-s33/50 p-s66/11 o-r14/1 i-n77/53 h-k33/15 اهواز

60  

 q-t11/46 l-r66/12 q-s89/0 r-u22/33 f-j00/16 اصفهان

 q-t83/45 n-s13/12 rs76/0 r-u11/33 h-k33/15 اردستان

 q-u27/46 l-r66/12 p-s94/0 p-s55/39 c-f33/17 اراک

 r-v77/43 q-s80/10 p-s93/0 m-r22/43 h-k33/15 ناشین

 s-v55/39 j-q33/13 o-r13/1 h-m22/54 d-h66/16 شزد

 t-v22/37 s13/9 q-s81/0 v33/19 k-l00/14 اهواز

75 

 v66/32 n-s13/12 s56/0 v88/18 k-l00/14 اصفهان

 v55/33 p-s53/11 q-s89/0 r-u55/32 l33/13 اردستان

 t-v00/36 r-s66/9 s59/0 t-v88/27 h-k33/15 اراک

 u-v55/34 o-s93/11 s62/0 s-v66/28 k-l00/14 ناشین

 t-v66/37 l-s60/12 q-s84/0 q-u77/34 g-j66/15 شزد

 u-v50/34 q-s53/10 s60/0 u-v66/23 l33/13 اهواز

 30 

 cd11/135 a20/35 a-c60/3 a33/84 a66/20 اصفهان

 b44/152 a84/34 cd19/3 ad11/76 f-j00/16 اردستان

 bc88/144 a24/38 a-c65/3 ab55/79 d-h66/16 اراک

 a88/176 b20/31 ef65/2 c-g55/67 bc66/18 ناشین

 bc77/140 c-e60/21 ab76/3 ab88/79 a66/20 شزد

 de44/124 c66/22 ef64/2 e-j00/64 bc66/18 اهواز
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تعداد برگ، شاخص  بوته، ارتفاع صفات در اكوتیپ و خشکی تنش مکان، گانۀ سه متقابل ثرهایا میانگین مقایسۀ .4 جدولادامه 

 صددانه وزن در گیاه و كپسول تعداد سطح برگ،

 مكان
 خیكی تنش

 (رروبتی تخلیۀ)% 
 اکوتیپ

 بوته ارتفاع

(cm) 
 برگ تیداد

 شاخت

 سطح برگ

 کپسو، تیداد

 بوته در

 صددانه وزن

(g) 

 

45 

 ef77/119 cd13/22 bc51/3 a-c00/78 a33/20 اصفهان

 e88/122 e-h26/18 a06/4 de88/64 ab33/19 اردستان

 fg77/109 i-p40/14 de98/2 ab22/79 bc66/18 اراک

 h55/86 c46/23 f-h39/2 a33/82 f-j00/16 ناشین

 g00/102 cd40/22 fg48/2 b-e11/70 i-k00/15 شزد

 m-p00/62 g-m93/15 f-i31/2 c-g55/66 b-d00/18 اهواز

60 

 i-l33/74 cd26/22 f-i36/2 e-k88/61 c-f33/17 اصفهان

 h88/87 g-n60/15 f-i33/2 b-f11/69 c-f33/17 اردستان

 q-t11/47 g-m93/15 i-m88/1 q-t44/35 d-h66/16 اراک

 h-i22/85 g-j66/16 e-g52/2 l-q55/45 b-d00/18 ناشین

 h-k44/76 g-j66/16 j-n76/1 k-p66/50 d-g00/17 شزد

 h-j88/81 d-g93/18 f-i28/2 l-q22/45 g-j66/15 اهواز

75  

 i-m33/73 d-g00/19 f-j24/2 f-k44/58 f-j00/16 اصفهان

 h-k66/77 f-i53/17 f-h39/2 k-o22/52 bc66/18 اردستان

 j-m00/70 c-f33/20 h-l94/1 j-n22/53 f-j00/16 اراک

 k-m44/69 k-s06/13 m-p42/1 l-q22/45 c-e66/17 ناشین

 k-n77/68 g-l06/16 f-j24/2 p-s22/40 c-f33/17 شزد

 k-n66/68 f-i06/17 f-h38/2 n-r55/42 f-j00/16 اهواز

 LSD 20/12 48/3 4910/0 61/11 62/1 مقاشسۀ میانگین

 .(LSD) ندارند درصد 5 سطح احتما، در ناداریمی اختالف ستون هر در میترک حرف ش  حداال دارای های میانگین
 

 تحوت  ولوی  دارد  بستگی ژنوتیپ به االب بوته ارتفاع

 ارتفواع . [30گیورد    موی  ارار نیز ززماشش سا، و مكان تأثیر

 کوه  اسوت  کرچو   مكانیز  برداشت در مهم صفا  از بوته

 بوا  ولوی  است  مناسب مورد اشن برای متر 2 از کمتر ارتفاع

 دلیل به که دارد بییتری رشد بوته دسترس ابلا زب افزاشش

 افوزاشش  زذشون  گول  ارتفواع  کرچو    رشد بودن ایرانتهاشی

 و بوتوه  در دانوه  عملكورد  بوین  مثیتوی  همیستگی و شابد می

 بوروز  و زب کمیوود  [.6  31  دارد وجوود  زذشون  گل ارتفاع

 از ناشوی  شوود   می گیاه رو، کاهش سیب که خیكی تنش

 رو، بر خیكی تنش. [37  ستا گیاه رشد سرعت کاهش

 گوذارد  می اثر زب کمیود به حساس های اسمت در ها سلو،

 توأثیر  رشود  حوا،  در زب پتانسویل  بور  تورژسوانس  فیار و

 .[18  25  شود می رشد کاهش موجب و گذارد می

 



 شهركرد و اصفهان وهوایی آب شرایط در آبی كم تنش به كرچك مختلف های اكوتیپ پاسخ

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
1023 

 



 و همکاران نشان پژمان نیك

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
1024 

 منوار   در مطالیوه  موورد  صوفا   بین همیستگی میزان

 اشن اب مط. است شده ارائه 5 جدو، در شهرکرد و اصفهان

 در بورگ  تیوداد  صوفا   هموۀ  با بوته ارتفاع صفت جدو،

 دانه تیداد بوته  در کپسو، تیداد برگ  سطح شاخت بوته 

 برداشوت   شواخت  دانوه   عملكورد  دانه  صد وزن بوته  در

 و اصوفهان  منطقۀ دو هر در روان عملكرد و روان ددرص

 مطواب   هم نین. دارد میناداری و مثیت همیستگی شهرکرد

 صووفت بووین( R=  734/0) همیسووتگی بووا ترشن 5 جوودو،

 .بود اصفهان منطقۀ در بوته در برگ تیداد و بوته ارتفاع

 

 بوته در برگ . تعداد2. 3

 توأثیر  تحوت  مینواداری  روور  بوه  بوته در برگ تیداد صفت

 اثور  و اکوتیوپ  و خیوكی  تونش  مكان  ززماشیی تیمارهای

 5 ا،سطح احتمو  در اکوتیپ× خیكی  تنش× مكان  متقابل

 مربوو   برگ تیداد بییترشن(. 3جدو، ) گرفت ارار درصد

 و اردستان اصفهان  های اکوتیپ شاهد بدون تنش  تیمار به

در همووۀ  تیووداد بوورگ کمتوورشن و اصووفهان منطقووۀ در اراک

درصود تخلیوۀ ررووبتی در     75هوای تحوت تیموار     اکوتیپ

 60 تونش  تحت شهرکرد منطقۀ در اهواز اکوتیپ شهرکرد و

علت افزاشش تیداد برگ در  .(4)جدو،  ل شدحاص درصد

توان مساعدتر  منطقۀ اصفهان نسیت به منطقۀ شهرکرد را می

اشون نتیجوه در    بودن شوراشط االیموی در اصوفهان دانسوت.    

تنااض با نتاشج دشگر محققان است که در زن تیمار زبیواری  

اثر میناداری بر تیوداد بورگ در گیواه زفتوابگردان نداشوت      

یاری تیداد برگ در گیاه و شاخت سطح بورگ  [؛ اما زب24 

توانود ناشوی از تفواو  در     دهد که اشون موی   را افزاشش می

[. علت تنااض ممكن اسوت در  23  28واکنش اراا  باشد  

گل انتهاشی بودن زفتابگردان و گل ایرانتهاشی بودن کرچ  

 مهوم  خیلوی  کرچ  استقرار برای روشیی اولیۀ باشد. رشد

 مربوو   مستقیم رور به تیداد برگ و برگ سطح رشد. است

 فتوسنتز پدشد  و کند درشافت را نور تا است گیاه ظرفیت به

 عناصور  بورای  مخزنوی  توسیه  حا، در برگ. دهد انجا  را

 ظرفیوت  کوه  هنگوامی  ولوی  هاسوت   کربوهیدرا  و اذاشی

 شوود  بییتر نگهداری تنفس و رشد به نسیت زن فتوسنتزی

 مودشرشت  هوای  جنیوه  از ریبسویا . شوود  موی  تیودشل  منی  به

 زفا   مدشرشت زبی  نیاز گیاهی  بهینه جمییت کرچ  نظیر

 تووأثیر بوورگ انوودازه و تیووداد از علووف هوورز  و هووا بیموواری

 . [39  پذشرد می

 صفت جز به صفا  تمامی با بوته در برگ یدادت صفت

 و مثیووت همیسووتگی شووهرکرد منطقووۀ در صووددانه وزن

 جودو،   اشون  مطواب   نهم نوی . (5)جودو،   دارد میناداری

 در برگ تیداد صفت بین (R=  619/0) همیستگی بییترشن

 . بود اصفهان منطقۀ در برداشت شاخت و بوته

 

 . شاخ  سطح برگ 3. 3

 توأثیر  تحوت  مینواداری  روور  به شاخت سطح برگ صفت

اکوتیوپ اورار    و خیوكی  تونش  مكوان   ززماشیی تیمارهای

تونش    ×مكان در یمن همۀ اثرهای متقابل دوگانۀ  گرفت.

 گانۀ مكان  متقابل سه تنش و اثر ×اکوتیپ  اکوتیپ  ×مكان 

 مینوادار شود   درصود  5 سوطح  در اکوتیوپ  خیكی و تنش

ها از لحاظ زماری  بییترشن شاخت سطح برگ (.3جدو، )

درصود تخلیوۀ    30های اصفهان  اراک و شوزد در   در اکوتیپ

درصود تخلیوۀ    45رروبتی و اکوتیپ اردستان تحت تیموار  

ها  رروبتی در منطقۀ اصفهان و کمترشن   زن  در همۀ اکوتیپ

جوز   ها بوه  درصد تخلیۀ رروبتی و همۀ اکوتیپ 75در تیمار 

درصد تخلیۀ رروبتی در منطقوۀ شوهرکرد    60شزد در تیمار 

(. بوین بییوترشن و کمتورشن درصود     4میاهده شد )جدو، 

 درصد تفاو  وجود دارد. 625شاخت سطح برگ  

برگ در اثر تنش خیكی در کلزا  کاهش شاخت سطح

[ میاهده شود. در شوراشط خیوكی    33[ و زفتابگردان  19 

علت کاهش تورژسانس و در نتیجه تواف رشود سولولی    به

ها زودتر از  شابد و از ررف دشگر  برگ رشد برگ کاهش می



 شهركرد و اصفهان وهوایی آب شرایط در آبی كم تنش به كرچك مختلف های اكوتیپ پاسخ

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
1025 

دلیول کوم شودن تیورق      [. گاهی بوه 43شوند   موعد پیر می

رگ بوه نفو  گیواه    زبی کاهش سطح بو  گیاهی در شراشط کم

دهنوود  زب  دسووت هووای از [. خیووكی  بووین انوودا 1اسووت  

[. شواخت  32کنود    زورند  زب  تیواد، اشجواد موی    دست به

کند  اما حداکثر  نمو گیاهی را میخت می و سطح برگ رشد

انداز  شاخت سطح برگ کرچو  در مقاشسوه بوا گیاهوان     

ه ( و پنیو 6 توا  3(  سوشا )8تا  7زراعی دشگر نظیر سورگو  )

 [.17( کم است  7 تا 5)

 موورد  صوفا   تمامی با برگ سطح شاخت صفت پنج

 و مثیووت همیسووتگی شووهرکرد اصووفهان منطقووۀ در مطالیووه

 بییوترشن  جودو،   اشون  مطاب  (.5)جدو،  داشت میناداری

 و بورگ  سطح شاخت صفت بین (R=  694/0) همیستگی

 . بود شهرکرد منطقۀ در بوته ارتفاع

 

 بوته در کپسول . تعداد4. 3

تیمارهای ززماشیی مكان  اکوتیپ و تنش خیوكی و اثرهوای   

گانۀ زن تأثیر میناداری بر صفت تیداد کپسوو،   متقابل دو و سه

رو تغییورا  اشون صوفت     (. ازاشون 3در بوته داشوت )جودو،   

بر مكان  اکوتیپ و تنش خیكی نیوز بور زن تأثیرگوذار     عالوه

 در و شوزد اصوفهان  اردسوتان  اراک    هوای  بوده است. اکوتیپ

 تیداد بییترشن بدون تنش )شاهد( شراشط تحت اصفهان منطقۀ

هوای اصوفهان     اکوتیوپ  که درحالی  داشتند  را گیاه در کپسو،

شدشد خیكی و اکوتیپ اهواز  تنش تحت اراک  ناشین و اهواز

 کمتورشن  شوهرکرد  منطقوۀ  درصد تخلیۀ رروبتی در 60تحت 

 در کپسو، تیداد زبیاری  دور فواصل کاهش. (4بودند )جدو، 

دلیل امكان پووک بوودن    به .[6شافت   نیز افزاشش بوته کرچ 

ها  تیوداد دانوه در بوتوه  شواخت بهتوری       تیدادی از کپسو،

 [. 8نسیت به تیداد کپسو، در بوته است  

 جوز  بوه  صوفا   تموامی  با بوته در کپسو، یدادت صفت

 همیسوتگی  شوهرکرد   منطقوۀ  در برداشوت  شواخت  صفت

 اشون  مطواب   یمندر . (5)جدو،  داشت اریمیناد و مثیت

 تیوداد  صفت بین (R=  712/0) همیستگی بییترشن جدو، 

 . بود اصفهان منطقۀ در دانه عملكرد و بوته در کپسو،

 

 . تعداد دانه در بوته5. 3
براساس نتاشج زنالیز وارشانس  صفت تیداد دانوه در بوتوه در   

درصود   5 تیمارهای مكان  تنش و اکوتیپ در سطح احتموا، 
(. در یمن اثور متقابول عامول دوگانوۀ     3مینادار شد )جدو، 

(. مطاب  اشون جودو،   3تنش در اکوتیپ مینادار شد )جدو، 
اثر متقابل دوگانۀ اکوتیوپ در مكوان  تونش در مكوان و اثور      

تنش مینادار نید. در تیمار  ×اکوتیپ  ×گانۀ مكان  متقابل سه
ن  اردستان و ناشین اثر متقابل تنش در اکوتیپ  اکوتیپ اصفها

هوای شوزد     درصد تخلیۀ رروبتی بییوترشن و اکوتیوپ   30در 
هوای   درصد تخلیۀ رروبتی و اکوتیپ 75ناشین و اردستان در 

(. 2ناشین و اراک کمترشن تیداد بذر در بوته را داشتند )شكل 
درصد تفاو  بوین بییوترشن و    193در اشن اثرمتقابل دوگانه 
 وجود داشت. کمترشن تیداد بذر در بوته

تیداد دانه در بوته در کرچ  با کاهش زب زبیاری کوم  
[. تیداد دانه در بوته در ایاس بوا تیوداد کپسوو، در    6شد  

بوته شاخت بهتری برای ارزشوابی عملكورد داشوت  زشورا     
ها و عد  تیكیل دانه در  امكان پوک بودن بخیی از کپسو،

وتوه را در  [. تنش خیكی تیداد دانه در ب6زنها وجود دارد  
زفتابگردان نیز کاهش داده است که شكی از علل زن افزاشش 
درصد پوکی دانه در نتیجۀ کامل نیدن فراشند باروری است 

[. واکنش به تنش خیكی بین گیاهان رشود محودود و   10 
رشد نامحدود متفواو  اسوت. در گیاهوان رشود محودود       

بندی میخصی بین مراحول   افیانی باعث دسته مرحلۀ گرده
شود. گیاه در واکنش به تنش خیكی ایل  روشیی و زاشیی می

دهود و اگور    افیانی  تیداد دانوه خوود را کواهش موی     از گرده
افیوانی رخ بدهود  وزن دانوه را کواهش      خیكی بید از گرده

تور   [. واکنش در کرچ  به تنش خیوكی پی یوده  39دهد   می
 هوای متفواوتی تولیود    ها را در زموان  زذشن است  چون گیاه گل

تواند تیداد دانه و وزن دانه را براساس  زذشن می کند. هر گل می
 [.39شراشط محیطی و ویییت منی  مخزن تنظیم کند  
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 تنش ×میانگین تعداد دانه در بوته در تیمار اثر متقابل اكوتیپ  ۀ. مقایس2شکل 

 

 دو هر در صددانه وزن صفت با بوته در دانه تیداد صفت

 منطقۀ در برداشت شاخت صفت و دشهرکر و اصفهان منطقۀ

 صوفا   بوا  ولوی (  5)جودو،   نوداد  نیان همیستگی شهرکرد

 تیداد بوته  ارتفاع روان  عملكرد روان  درصد دانه  عملكرد

 بوتوه  در کپسوو،  تیوداد  و برگ سطح شاخت بوته  در برگ

 همیسوتگی  بییوترشن  کوه  داشوت  میناداری و مثیت همیستگی

(714/0  =R) رواون  عملكرد و بوته در نهدا تیداد صفت بین 

 اشون  بوین   جدو، اشن مطاب  یمندر . بود شهرکرد منطقۀ در

 همیسوتگی  صوددانه  وزن و برداشت شاخت صفا  و صفت

 .وجود داشت اصفهان منطقۀ در فقط میناداری

 

  صددانه . وزن6. 3

مكان  اکوتیپ و تنش خیكی  اثر متقابل دوگانۀ مكوان در  

گانوۀ مكوان     ثور متقابول سوه   اکوتیپ  اکوتیوپ در تونش و ا  

اکوتیپ و تنش برای صفت وزن صددانه در سطح احتموا،  

 شزد و اصفهان های (. اکوتیپ3درصد مینادار شد )جدو،  5

 و تیموار شواهد بودون تونش     شوراشط  در اصفهان منطقۀ در

 تخلیوۀ  درصود  45 تحوت  منطقوه  همین در اصفهان اکوتیپ

 وزن رشنکمتوو. داشووتند را صووددانه وزن بییووترشن رروووبتی

 بورای  شدشد خیوكی  تنش تحت شهرکرد مكان در صددانه

های اصفهان  اردستان  ناشین و اهواز  اهوواز تحوت    اکوتیپ

درصد تخلیۀ  45درصد تخلیۀ رروبتی و اردستان تحت  60

( که احتما ً به اشن دلیل است که 4رروبتی رخ داد )جدو، 

رنتیجوه  شوود و د  ها منتقل می مواد فتوسنتزی کمتری به دانه

دانه وزن کمتوری دارد. تونش خیوكی سویب کواهش وزن      

[. 5  10شوود    هزاردانه و تیداد دانه در گیاه زفتابگردان موی 

خصوصیا  دانه توسط اثر متقابل شراشط محیطی و عوامول  

[. سرعت و دور  پر شودن دانوه   40شود   ژنتیكی تییین می

دهنود.   دو جزئی هستند کوه وزن نهواشی بوذر را ارائوه موی     

فاو  در وزن نهاشی دانوه بوین دو راوم گیواه کرچو  بوا       ت

بییتر ناشی از دور  پر شودن   ’ 1فابا:‘و ’ الگوزرانی‘ های نا 

[. کوم  41تر دانه نسیت به سرعت رشد با تر بوود    رو نی

دلیل کاهش جذب زب و  شدن وزن دانه در تنش خیكی به

امال  توسط گیاه و کاهش ساخت و انتقا، مواد فتوسنتزی 

 [. 5هاست   شیر  پرورده به دانه و

 شواخت  جوز  بوه  صوفا   تمامی با صددانه وزن صفت

 تیوداد  و شوهرکرد  منطقوۀ  در بوته در برگ تیداد برداشت 

 همیسوتگی  شهرکرد و اصفهان منطقۀ دو هر در بوته در دانه

  صوفا   بوین  در. (5د )جودو،  دا نیوان  میناداری و مثیت

 صوددانه  وزن تصف بین( R=  614/0) همیستگی بییترشن

 .برارار بود بوته ارتفاع صفت و
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 . عملكرد دانه7. 3

صفت عملكرد دانه تحت تأثیر تیمارهوای اصولی و تموامی    

درصد اورار گرفوت    5اثرهای متقابل زنها در سطح احتما، 

تحووت  اصووفهان منطقووۀ در اصووفهان (. اکوتیووپ6)جوودو، 

 بییوترشن  ررووبتی خواک   تخلیۀ درصد 45 و 30 تیمارهای

؛ زشرا هور دو تیوداد   (7جدو، ) دادند نیان را دانه عملكرد

کپسو، در بوته و وزن صددانۀ با شی داشوتند  ولوی تیوداد    

درصد  45برگ کمتری در اکوتیپ و منطقۀ مذکور در تیمار 

درصد تولید شد  ولی هر دو از لحاظ زمواری   30 نسیت به

دارای شاخت سطح برگ شكسان بودند و توانواشی جوذب   

 (.4را بووه شوو  انوودازه داشووتند )جوودو،   نووور خورشووید 

 75 تحوت تیموار   های اراک  اصفهان  شوزد و اهوواز   اکوتیپ

 60و اکوتیپ اهواز و اردستان تحوت   رروبتی تخلیۀ درصد

درصد تخلیوۀ   45درصد تخلیۀ رروبتی اکوتیپ اصفهان در 

 داشوتند  را عملكورد  کمتورشن  شوهرکرد   منطقوۀ  رروبتی در

 روور  کرچو  بوه   دانوۀ  ردعملك و کپسو، وزن(. 7جدو، )

 کواهش  ها زذشن گل همۀ در زبی محدودشت افزاشش با خطی

 بوا ترشن  مزرعوه  ظرفیوت  به نزدش  خاک رروبت و شافت

تنش خیوكی عملكورد دانوه در     .]12[ دادند نیان را میزان

[. عملكورد دانوه از   10زفتابگردان در هكتار را کواهش داد   

ثرهوای متقابول   ای است که درنتیجوه ا  صفا  مهم و پی یده

صفا  زشادی در گیاه است که اشن صفا  نیز تحوت توأثیر   

 [.26گیرد   عوامل مختلف نظیر ژنوتیپ ارار می

 شاخت صفت جز به صفا  تمامی با دانه عملكرد صفت

 مینواداری  و مثیوت  همیسوتگی  شوهرکرد   منطقوۀ  در برداشت

 بوین ( R=  984/0) همیسوتگی  بییوترشن . (5)جودو،   داشت

 . بود اصفهان منطقۀ در روان عملكرد و دانه عملكرد صفت

 

 تیمارهای در روغن عملکرد و روغن درصد ،برداشت شاخص دانه، عملکرد صفات( مربعات میانگین) مركب ۀتجزی نتایج .6 جدول

 شهركرد و اصفهان مکان دو در اكوتیپ خشکی، تنش مختلف

 روان عملكرد روان درصد برداشت شاخت دانه عملكرد ززادی درجۀ تغییرا  مناب 

 ns16/0 **30/384645 98/936** 79/2274424** 1 مكان

 a 4 77/2080 72/8 91/5 87/147 خطای

 09/262924** 44/260** 26/655** 76/986138** 3 تنش 

 76/12959** 08/20** 47/88** 21/77932** 3 مكان × تنش

 b 12 78/24678 76/16 92/1 09/4286 خطای

 56/48534** 37/8** 21/155** 28/231611** 5 اکوتیپ

 14/38299** 49/33** 29/190** 63/186189** 5 مكان ×اکوتیپ 

 35/10350** 89/18** 26/56** 92/38489** 15 زبیاری ×اکوتیپ 

 35/15949** 53/16** 92/66** 04/74344** 15 اکوتیپ ×تنش  ×مكان 

 c 80 15/6582 7373/9 2976/2 73/1350 خطای

 78/13 70/3 22/9 65/12 - (%) تغییرا  شبیر

 .درصد 5و  1ترتیب  میناداری بهاحتما، سطح   دهند نیان: * و ** 
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 درصد برداشت، شاخص دانه، عملکرد صفات در اكوتیپ و خشکی تنش مکان، گانۀ سه متقابل اثرهای میانگین مقایسۀ .7 جدول

 روغن عملکرد و روغن

 مكان
 خیكی تنش

 (بتیررو تخلیۀ)%  
 اکوتیپ

 دانه عملكرد

(ha/kg) 

 برداشت شاخت

(%) 
 روان درصد

 روان عملكرد

(ha/kg) 

 شهرکرد

30 

 e-g11/711 b-f17/42 b75/45 d-g24/325 اصفهان

 f-i23/669 a-c97/46 b-d83/43 g-j21/293 اردستان

 g-k74/589 b-e59/42 c-j86/41 i-m53/247 اراک

 e-f13/752 a46/49 b-d64/43 d-g94/328 ناشین

 d-e89/835 a-b11/47 b91/45 d76/383 شزد

 i-m29/545 d-f59/41 c-f72/42 k-m23/233 اهواز

45 

 o-p46/338 o-t47/30 h-o92/39 q-s48/133 اصفهان

 e-f21/775 e-i29/38 c-f81/42 d-g04/332 اردستان

 l-o99/452 g-k47/36 c-h25/42 l-q38/191 اراک

 g-k99/599 i-p10/34 b-c08/44 h-k97/264 نناشی

 h-l63/578 e-g22/40 b78/45 h-k75/264 شزد

 j-m80/518 s-v52/26 e-k01/41 k-o23/212 اهواز

60 

 j-m36/521 n-s89/30 e-k13/41 k-n21/215 اصفهان

 m-p93/423 e-h37/39 f-l67/40 n-s53/172 اردستان

 k-n61/484 l-s28/31 k-q92/38 m-r25/188 اراک

 m-r58/443 t-v63/25 n-s78/37 n-s81/166 ناشین

 j-m76/530 a-d77/45 b88/45 i-m93/242 شزد

 o-p07/323 m-s98/30 f-o56/40 r-s03/131 اهواز

75  

 o-p60/337 o-t11/30 q-s61/36 s42/123 اصفهان

 k-n79/471 c-f94/41 t78/32 o-s39/154 اردستان

 p23/316 u-v55/24 j-p46/39 s95/124 راکا

 l-o71/448 g-m02/36 m-r01/38 n-s54/170 ناشین

 n-p35/374 h-o74/34 q-s98/36 p-s47/138 شزد

 o-p05/329 t-v47/25 r-s64/35 s68/117 اهواز

 30 

 a03/1388 e-i41/38 a45/48 a22/673 اصفهان

 b-c27/1004 a-d80/45 a74/48 c84/489 اردستان

 g-k70/601 f-j26/37 d-j53/41 i-l88/249 اراک

 b47/1085 i-p08/34 b-d98/43 c99/476 ناشین

 b-c65/1019 s-u69/26 o-s53/37 d00/383 شزد

 e-f95/764 p-u25/29 b-d92/43 d-g09/336 اهواز
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 ... دانه عملکرد صفات در اكوتیپ و یخشک تنش مکان، گانۀ سه متقابل اثرهای میانگین مقایسۀ .7 جدولادامه 

 مكان
 خیكی تنش

 (رروبتی تخلیۀ)%  
 اکوتیپ

 دانه عملكرد

(ha/kg) 

 برداشت شاخت

(%) 
 روان درصد

 روان عملكرد

(ha/kg) 

 

 

 اصفهان
45 

 a23/1369 k-r97/31 c-i04/42 b81/576 اصفهان

 f-h14/699 g-l34/36 c-e19/43 f-i63/302 اردستان

 b64/1072 i-p92/33 c-i94/41 c75/448 اراک

 b-d39/962 v04/21 l-q26/38 d-e70/367 ناشین

 e-f92/776 q-u32/28 i-p76/39 e-h87/309 شزد

 i-m55/555 k-r16/32 g-m25/40 k-n61/223 اهواز

60 

 f-j86/647 j-q08/33 p-s36/37 j-m91/242 اصفهان

 e-f28/751 r-u34/27 c-g56/42 e-h11/320 اردستان

 k-n06/476 l-s31/31 c-g50/42 l-o16/202 اراک

 j-m78/524 i-p14/34 i-p64/39 k-o60/208 ناشین

 e-f92/776 u-v70/24 e-k02/41 e-h09/318 شزد

 j-m64/525 q-u59/28 l-q30/38 l-o39/201 اهواز

75 

 c-d47/932 p-u23/29 m-r07/38 d-f96/354 اصفهان

 j-m62/531 o-t18/30 l-q35/38 l-o45/203 اردستان

 k-n05/482 u-v72/24 s45/35 n-s98/168 اراک

 j-m78/524 g-n81/35 g-n20/40 k-o41/211 ناشین

 k-n74/489 s-u30/26 h-p81/39 l-p74/194 شزد

 m-p88/441 p-u62/29 k-q02/39 n-s58/172 اهواز

 LSD 8/131 07/5 46/2 72/59 مقاشسۀ میانگین

 (.LSD) ندارند درصد 5 سطح احتما، در میناداری اختالف ستون هر در میترک حرف ش  حداال دارای های میانگین

 

 . شاخ  برداشت8. 3

صوفت شوواخت برداشوت در تیمارهووای ززماشیوی مكووان     

اکوتیپ و تنش خیوكی و اثرهوای متقابول زنهوا در سوطح      

ناشین   های پ(. اکوتی6درصد مینادار شد )جدو،  5احتما، 

بدون تونش   شراشط تحت شهرکرد منطقۀ در شزد و اردستان

اکوتیپ نواشین  شوزد و    و برداشت شاخت بییترشن )شاهد(

 تخلیوۀ  درصود  75و  60  45ترتیوب در تیمارهوای    اراک به

هوای اهوواز  نواشین و     و اکوتیوپ  رروبتی در منطقۀ اصفهان

خلیوۀ  درصد ت 75و  60  45ترتیب تحت تیمارهای  اراک به

را  برداشوت  شواخت  ترشن رروبتی در منطقۀ شهرکرد پاشین

دلیول توأثیر تونش     که ممكن است به (7جدو، )دادند  نیان

خیوكی بوور رشود همزمووان روشیوی و زاشیووی و روشكوورد    

اتخاذشده توسط گیاه برای اختصاص مواد فتوسنتزی بییتر 

هوا و   بین بخش زاشیی و تكمیل پر کردن دانوه   برای تسهیم
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 یی باشد که به نوع واکنش اکوتیپ بستگی دارد.بخش روش

 تموا   در برداشوت  شواخت  کواهش  سویب  خیوكی  تنش

 .[22شوود    می دانه عملكرد افت و زفتابگردان های ژنوتیپ

کاهش شاخت برداشت در اثر تنش رروبتی میاهده شود   

 [.10اگرچه در مقاشسه با افت عملكرد دانه چیمگیر نیوود   

مفید بوه   خیلی است  ساده مفهومی گرچه برداشت شاخت

 تجمو   فتوسنتز  نظیر پی یده چند فراشند رسد؛ زشرا نظر می

. گیورد  دربرموی  را دانوه  بوه  منواب   اختصواص  و توده زشست

 روشیوی و زاشیوی   سواختارهای  بوه  تووده  زشست اختصاص

 رود موی  انتظار. [39گیرد   می ارار خیكی تنش تأثیر تحت

 پروتئین و روان نظیر زشاد انرژی با اجزاشی دلیل به کرچ 

 از. [42باشود    داشوته  توری  پواشین  برداشوت  شواخت  زشاد

 همراه برگ سطح کاهش برداشت  شاخت افزاشش های راه

 هوای  دمیورگ  و هوا  سوااه  و فتوسونتزی  کواراشی  افوزاشش  با

 .[39است   تر کوتاه و تر بارش 

 صوفت  جوز  به صفا  تمامی با برداشت شاخت صفت

 و صوددانه  وزن بوتوه   در دانه دادتی بوته  در کپسو، تیداد

 و مثیووت همیسووتگی شووهرکرد  منطقووۀ در دانووه عملكوورد

 بییوترشن  جودو،   اشون  مطاب . (5)جدو،  داشت میناداری

 و برداشوت  شواخت  صوفت  بین (R=  984/0) همیستگی

 . بود اصفهان منطقۀ در روان عملكرد
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اوون در تیمارهووای صووفا  درصوود رواوون و عملكوورد رو 

گانوه   ززماشیی اکوتیپ و تنش خیكی و اثرهای متقابل سوه 

(. در یمن 6درصد مینادار شد )جدو،  5در سطح احتما، 

عامل مكان تأثیر میناداری در صفت عملكرد روان داشت. 

 در اردسوتان  و اصوفهان  های روان اکوتیپ درصد بییترشن

 و ررووبتی  تخلیوۀ  درصود  30 تحوت تیموار   اصفهان منطقۀ

 75 تحت شهرکرد منطقۀ در اردستان در اکوتیپ کمترشن زن

بین بییترشن  .(7جدو، )شد  میاهده رروبتی تخلیۀ درصد

 وجوود  تفواو   درصد 48و کمترشن درصد روان کرچ  

 تولید کمتر روان درصد با تر سی  بذور تنش  تحت. دارد

با توجه به اشنكه رواون در اندوسوپر  دانوۀ     .[20  شوند می

ذخیره شده است  با افزاشش تنش  مقدار اندوسوپر   کرچ  

کاهش درصد روان  شابد. دانه کرچ  به کل دانه کاهش می

تحت تأثیر تنش خیكی در زفتابگردان نیز میاهده شد کوه  

ممكن است ناشی از کمیود رروبت خاک  کاهش فتوسونتز  

و در نتیجۀ موواد فتوسونتزی  کواهش تخصویت موواد بوه       

و در نهاشوت نرسویدن گیواه بوه      های مختلف گیواهی  بخش

[. مقدار روان و ترکیب اسویدهای  5پتانسیل ژنتیكی باشد  

چرب کرچ  تحت تأثیر منطقۀ کاشت ارار دارد که ناشوی  

[. دموا شكوی از   2از متفاو  بودن االویم در منطقوه اسوت     

ترشن عوامل محیطی مؤثر در مقدار روان است و زشواد   مهم

شوود. دماهوای    ن روان میبودن میانگین دما سیب زشاد شد

گوراد سویب    درجوۀ سوانتی   15تر از  و پاشین 35رشد با ی 

 [. 3شوند   ها می کاهش عملكرد تولید روان دانه

 منطقوۀ  در اصوفهان  اکوتیوپ  از روان عملكرد بییترشن

همۀ  حاصل شد و تنش خیكی بدون شراشط تحت اصفهان

ن و های اردسوتان  نواشی   ها در تنش شدشد و اکوتیپ اکوتیپ

درصد تخلیۀ رروبتی در منطقۀ شوهرکرد   60اهواز در تیمار 

 را نیوان دادنود   رواون  عملكورد  از لحاظ زماری کمتورشن 

تفواو    . بین بییترشن و کمترشن عملكرد روان(7جدو، )

 زبیوواری مختلووف تیمارهووای. میوواهده شوود درصوودی 472

 [ 6  نداشوتند  رواون  درصود  و برداشت شاخت بر تأثیری

 دور فاصولۀ  در رواون  عملكورد  و دانه كردعمل که درحالی 

 زبیواری  فاصولۀ  هفتوه  چهار در و بییترشن زبیاری هفته ش 

بییترشن عملكرد دانه و عملكرد  .شد میاهده میزان کمترشن

گونه تونش در مراحول    روان تحت زبیاری کامل بدون هیچ

 مهوم  اولیوۀ  [. خصوصویا  24رشدی بوود  حاصول شود     

 کمّی صفتی دانه روان مقدار و دانه عملكرد مانند ااتصادی

  .[40شود   محسوب می

 مطالیوه  مورد صفا  تمامی با روان درصد صفت پنج
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 و مثیوت  همیسوتگی  شوهرکرد  و اصوفهان  منطقوۀ  دو هر در

 بییوترشن  جودو،   اشون  مطاب . (5)جدو،  داشت میناداری

 ارتفواع  و روان درصد صفت بین( R=  755/0) همیستگی

 بوا  رواون  عملكورد  صفتپنج . دبو شهرکرد منطقۀ در بوته
 و اصوفهان  منطقوۀ  دو هور  در مطالیوه  موورد  صفا  تمامی

 اشون  مطواب  . داشوت  مینواداری  و مثیت همیستگی شهرکرد

 صووفت بووین (R=  984/0) همیسووتگی بییووترشن جوودو، 

 .بود اصفهان منطقۀ در دانه عملكرد و روان عملكرد

 

 گيری . نتيجه4
شوراشط مختلوف تونش     شوده در  گیری در مجموع صفا  اندازه

خیكی نیان داد که منطقۀ اصفهان بهتر از منطقۀ شهرکرد است. 
رسد منطقۀ  با توجه به نیاز حرارتی زشاد گیاه کرچ   به نظر می

توری نسویت    علت دمای بییتر االیمی  عملكرد مقیو، اصفهان به

به منطقۀ شهرکرد تولید کورد. تیموار تونش خیوكی بوا کواهش       

شودن مینوادار عملكورد دانوه شود.       اجزای عملكرد سویب کوم  
های کرچ  در اشن ززماشش در واکنش به مكان و تنش  اکوتیپ

های متفاوتی نیان دادند  ولی در روند کلی  تما   خیكی  پاسخ

ها در منطقۀ اصوفهان عملكورد دانوۀ بییوتری داشوتند و       اکوتیپ

تحت تنش خیكی عملكرد دانه و روان کاهش شافت. اکوتیپ 
شراشط بدون تنش در مكوان اصوفهان بییوترشن    تحت ’ اصفهان‘

 عملكرد دانه و عملكرد روان را نیان داد. 
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