
 

 پایدار دانش کشاورزی و تولیدعلمی پژوهشی نشریه 

 77-77صفحات  3411/ سال  4 شماره 13جلد 

 

Evaluation of Performance of Superior Safflower Winter Genotypes under Water Deficit 

during Rosette and Seed Filling Stages in Tabriz Plain 

 

Bahman Pasban Eslam 

 

 
Received: December 6, 2020 Accepted: March 27, 2021 

Assoc. Prof., of Crop and Horticultural Science Research Dept., East Azarbaijan Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author Email: b_pasbaneslam@yahoo.com 

 
 

Abstract 

Background and Objective: The goals of study were to consider the effects of water deficit at fall rosette 

and seed filling stages on seed and oil yields and their component of superior safflower winter genotypes and 

to recognize drought tolerant genotypes to cultivate in marginal lands of Tabriz plain. 

 

Materials and Methods: An experiment was conducted as split plot based on a randomized complete blocks 

design with three replications in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and 

Education Center during 2019-20 cropping season. The experimental factors included drought stress (non-

stressed and stressed during rosette and seed filling stages and five safflower genotypes including: Padideh, 

Golemehr, Parnian, Mexico248 and, Mexico14.  

 

Results: The effects of water deficit during fall rosette stage on seed and oil yields and their components 

were insignificant. Whereas drought at seed filling stage significantly decreased amounts of mentioned traits. 

Correlation of capitulum diameter with harvest index, thousand seeds weight, seed and oil yields were 

significant. The correlations among seed yield component with each other, seed and oil yields were 

significant. The highest amounts of seed and oil yields belonged to Padideh, Golemehr and Mexico248.  

 

Conclusion: Fall rosette stage in safflower was not critical for water deficit. Whereas drought during the 

seed filling stage significantly decreased capitulum diameter, seeds in a capitulum, thousand seeds weight, 

seed and oil yields. It seems that Padideh, Golemehr and, Mexico248 are suitable to cultivate in dry and 

marginal lands of Tabriz plain and Mexico248 can be used for safflower breeding programs.  
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 چکیده

عملکورد و ازوزای   و پرشونن دانوه روی   پواییز   روزت  مراحو  اثرات تنش کمبوود آ  در   منظور بررسیبه مطالعه اهداف:

-ارقام متحم  به خشکی زهوت کشوت در ارا وی کو      شناساییزمستانه برتر گلرنگ و های عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ

   ازرا گردین.بازد  دشت تبریز 
 

های کام  تصادفی با سه تکرار در مرکوز تحقیقوات   های خرد شن  بر پایه بلوكصورت کرتآزمایش به ها:مواد و روش 

خشکی با تنش . فاکتور اصلی شن پیاد  6991-99راعی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی سال ز

پنیون ،  شوام :   گلرنوگ   ژنوتیوپ  پونج و فواکتور فرعوی    های روزت و پرشنن دانهدر دور  خشکیسطح بنون تنش و  سه

 بودنن.   801مکزیک و 60مکزیکپرنیان، مهر، گ 
 

ولی در مرحله بود دار معنیغیر آناززای  و عملکرد دانه و روغنروی کمبود آ  در مرحله روزت پاییز  اثر  ها:یافته

وزن هزار دانه، شاخص برداشت، همبستگی بین قطر طبق با دار صفات مذکور گردین. پرشنن دانه باعث کاهش معنی

. بین داشتننداری دار شن. اززای عملکرد با یکنیگر و عملکرد دانه و روغن همبستگی معنیعملکرد دانه و روغن معنی

  .تعلق داشت 801مهر و مکزیک به پنین ، گ  عملکرد دانه و روغنی مورد مطالعه بیشترین مقادیر هاژنوتیپ
 

باعث ها در دور  پرشنن دانه خشکیولی  نبودبحرانی از نظر کمبود آ  گلرنگ  درپاییز   مرحله روزت گیری:نتیجه

 هایژنوتیپرسن مینظر به. گردیندانه و روغن  عملکرد ،وزن هزار دانه، دار قطر طبق، تعناد دانه در طبقکاهش معنی

توانن می 801مکزیک و قاب  کشت بود  بازد  و دچار کمبود آ  دشت تبریز در ارا ی ک  801مکزیک  و مهرپنین ، گ 

 .  کار رودبه گلرنگ اصالحیهای در برنامه
 

   عملکرد دانه، شاخص برداشتدرصن روغن، تنش خشکی، بازد ، ارا ی ک  های كلیدی:واژه

 

 مقدمه

کشور از منابع  مصرفیروغن خوراکی  بخش عمن 

های گردد. بنابراین توسعه کشت دانهمی تامینخارزی 

ای برخوردار است. از بین روغنی از اهمیت ویژ 

های روغنی سازگار با شرایط آ  و هوایی کشور، دانه

 زیستیهای غیرتنشبه  متحم عنوان یک گیا  گلرنگ به

این گیا  از تحم   .برخوردار است از آینن  نوین بخشی

شوری باالیی برخوردار است )اسننل و خشکی و  به
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-گلرنگ می  گیا(. 8118باسی  و کافکا ، 6998 همکاران

تواننن بنون کاهش فاحش در عملکرد دانه، تحت شرایط 

نتایج (. 8169) پابایون  کمبود آ  رشن و نمو کنن

در کرج، الین گلرنگ  61حاص  از بررسی سازگاری 

اصفهان و دارا  فارس طی سه سال زراعی، نشان داد 

داری از نظر معنی تفاوتهای مورد بررسی که بین الین

امینی ها وزود دارد )عملکرد دانه و روغن در این محیط

نشان داد  شن  است تنش خشکی (. 8111تبریزی 

دار رشن متوسط و شنین در گلرنگ باعث کاهش معنی

گزارش شن  (. 8160سال  و همکاران ها گردین )بوته

گلرنگ به  گیاهاناست با کاهش میزان آ  در دسترس 

درصن آ  قاب  استفاد  خاك، عملکرد دانه و  82کمتر از 

نوروزی و یابن )داری کاهش میطور معنیاززای آن به

در شرایط کمبود آ ، ارقام با رشن (. 8169کاظمینی 

تری برخوردارنن از ثبات عملکرد بیش گلرنگ باالتر

در آزمایشی (. 8119استانبول اوغلو و همکاران )

مشاهن  گردین که گلرنگ پاییز  رق  پنین  در دشت 

و  0081ترتیب تبریز با تولین عملکرد دانه و روغن به

پاسبان کیلوگرم در هکتار، رق  برتر بود  است ) 6919

نشان داد  شن  است که در تحقیقی  (.8162اسالم 

ای گلرنگ کارایی متفاوتی در مصرف آ  هژنوتیپ

حاص  از آبیاری تکمیلی در شرایط تنش کمبود آ  

 (8181دارنن )باهاتاری و همکاران 

نتایج یک مطالعه در دشت تبریز، همبستگی مثبت و      

عملکرد دانه در  باتعناد دانه در طبق بین  دارمعنی

الم پاسبان اسهای پاییز  گلرنگ را نشان داد )ژنوتیپ

(. از بین اززای عملکرد، تعناد طبق در بوته و 8168

وزن هزار دانه در تعیین عملکرد دانه گلرنگ نقش 

(. 8110 و همکاران کوترباسانن )تری داشتهبرزسته

دهی و گرد  افشانی در له گ حهایی که در مرگلرنگ

درصن تعناد  2/86، گرفتننمعرض تنش خشکی قرار 

یاهان گلرنگ پرورش یافته در دانه در طبق کمتری از گ

  (.8161شرایط عادی داشتنن )مقصودی و همکاران 

های بهار  گلرنگ در شرایط نتایج ارزیابی ژنوتیپ

خشکی اعمال شن  از  تحتاقلیمی همنان نشان داد که 

ترتیب بننی بهشروع دانه دهی ودرصن گ  21مرحله 

  وزن هزار دانه و شاخص برداشت بیشترین اثر مستقی

را بر عملکرد دانه داشتنن. همچنین همبستگی مثبت و 

داری بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط معنی

یاری و دهی دین  شن )درصن گ  21بروز تنش از زمان 

( با 8111امینی تبریزی و همکاران )(. 8161کشتکار 

بررسی صفات مه  زراعی ارقام گلرنگ بهار ، 

داری بین عملکرد روغن با همبستگی مثبت و معنی

گیری کردنن که با عملکرد دانه را مشاهن  نمود  و نتیجه

افزایش عملکرد دانه در بوته، عملکرد روغن نیز افزایش 

ایرانی گلرنگ در  هایژنوتیپنتایج ارزیابی یابن. می

که دهی نشان داد مرحله گ  درشرایط قطع آبیاری 

 و  آنها گردین دانه در همه خشکی باعث کاهش عملکرد

-داری از نظر تحم  به کمبود آ  بین ژنوتیپتنوع معنی

نتایج ارزیابی  .(8169)زارعی و همکاران ها دین  شن 

  در شرایط آژنوتیپ گلرنگ تحت تنش کمبود  10

اقلیمی اصفهان نشان داد که کمبود آ  باعث کاهش 

ولی میزان  شنها دار عملکرد دانه در همه ژنوتیپمعنی

ها متفاوت داری بین ژنوتیپطور معنیکاهش بهاین 

بود  و تجزیه کالستر آنها را در دو گرو  حساس و 

(. 8160بهرامی و همکاران خشکی قرار داد )متحم  به

های داری از نظر عملکرد دانه بین الیننتیکی معنیژتنوع 

گلرنگ در شرایط تنش کمبود آ  گزارش شن  است که 

  را فراه  آمتحم  به کمبود  هایامکان گزینش الین

 (. 8167بورتوهیرو و سیلوا سازد )می

در اثوورات توونش کمبووود آ   بررسوویمطالعووه  اهووناف    

عملکورد  روی و دور  پرشنن دانوه   پاییز  مرحله روزت

هووای ژنوتیووپدانووه و ازووزای عملکوورد دانووه و روغوون در 

متحم  به  هایژنوتیپ شناساییگلرنگ و برتر  زمستانه

 بازد ک کشت در ارا ی  زهتول و آخر فص  اخشکی 

   بودنن.دشت تبریز  دچار کمبود آ و 
  

 

 ها  مواد و روش

ارا ی )واقع در ایستگا  خسروشا  آزمایش در      

مرکز تحقیقات و آموزش ( بازد  دشت تبریزک 

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی سال 

 8درزه و  01)  ایستگااین  .ازرا شن 6991-99 زراعی
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دقیقه شمالی(  در سیست   21درزه و  97دقیقه شرقی، 

 علیخانی) استبننی کوپن سرد و نیمه خشک اقلی 

بننان یخبا روزهای ی یهازمستانهمچنین منطقه  .(8169

میلیمتر  871میانگین دراز منت بارننگی ساالنه  داشته و

دور  طی مشخصات آ  و هوایی ایستگا   .باشنمی

خاك مح  آزمایش ایش در زنول یک آمن  است. آزم

با  و درصن ماد  آلی 2/6 دارای بود  ولوم رسی 

در قالب  آزمایش .بوددسی زیمنس بر متر  7/0شوری 

کام   های خرد شن   بر پایه بلوكطرح آماری کرت

ما   شهریور 86درازرا شن. کشت تکرار  سهتصادفی با 

 خشکیام  تنش های آزمایش شفاکتورگردین. نجام ا

 درتنش  و سطح: بنون تنش سهاصلی با  عام عنوان به

فرعی  فاکتورو  پرشنن دانه وپاییز  مراح  روزت 

پرنیان، مهر، پنین ، گ سطح شام :  پنجژنوتیپ در 

این آستانه تحم   بودنن. 801مکزیک و 60مکزیک

دسی زیمنس بر  8/7ها در برابر شوری خاك ژنوتیپ

هر کرت شام  (.  8161ست ) امینی ا گزارش شن متر  

متر  پنجطول متر و سانتی 91به فاصله شش ردیف 

متر تنظی  یسانت 7ها روی ردیف در فاصله بوته بود.

 ی اصلیهابرای زلوگیری از نشت آ  بین کرت شننن.

 در این آزمایششن.  ایجادها دو متر فاصله و بین تکرار

برای سطوح  .نگردی استفاد  Aکالس از تشتک تبخیر 

متر تبخیر و برای میلی  11بنون تنش، آبیاری در زمان 

 متر تبخیرمیلی 611های تنش، آبیاری در زمان تیمار

و  8166پاسبان اسالم ) گرفتاز تشتک انجام  تجمعی

دهی مزرعه بر پایه نتایج کود .(8166شرقی و همکاران 

 رمکیلوگ 861مقنار آزمون خاك با استفاد  از اور  به

)در سه قسط شام : زمان کاشت، شروع رشن بهار  و 

کیلوگرم و سوپر فسفات  71سولفات  پتاسی   ،دهی(گ 

به ازای هر  )هر دو در زمان کاشت( کیلوگرم 12تریپ  

-دهی بوتهزمان غنچهدر  محاسبه و اعمال گردین.هکتار 

برای مبارز  با آفت مگس گلرنگ، مزرعه با س  ها 

  شن.در هزار سمپاشی یک و نی   دیازینون با غلظت
در  طبوق تعوناد  ارتفاع بوته، قطور طبوق،    برای تعیین      

در زموووان رسوووینگی  طبوووق بوتوووه و تعوووناد دانوووه در 

بوتوه بوه    61از هر کورت آزمایشوی    هافیزیولوژیک بوته

آنهوا بور حسوب    ارتفواع بوتوه   صورت تصادفی انتخا  و

 هوا طبقناد متر و تعها برحسب میلیمتر، قطر طبقسانتی

  و شومارش شون  در هر طبق ها دانهتعناد و  در هر بوته

هنگوام  بوه  میانگین آنهوا بورای هور کورت تعیوین گردیون.      

پوس از حوذف    (مرداد ما  62)  محصولوزنی رسینگی 

ها برداشوت و عملکورد دانوه، وزن هوزار     ها، کرتحاشیه

گیوری  با انوناز  ها تعیین شننن. دانه و درصن روغن دانه

هوای هور کورت در زموان برداشوت و وزن        بوتهوزن ک

دست آمن  از همان کرت، شواخص برداشوت   های بهدانه

های رسین  و خشک از نسبت وزن دانه به وزن ک  بوته

مقایسوه   و هوا نهایت تجزیه داد دردست آمن. هر کرت به

تعیووین و  MSTATCبووا نوورم افووزار آموواری هووا میووانگین

بوا اسوتفاد  از نورم     روش پیرسوون به همبستگی صفات

درصون    صوورت گرفوت.  61نسوخه   SPSSافزار آمواری  

تعیوین   روش استخراج پیوسته سوکسوله بهها هنروغن دا

   (.6990)میر نظامی  یابری و صمصامی شریعت  شن

 

 نتایج  و بحث

هووا در زوونول دو آموون  نتووایج تجزیووه واریووانس داد 

ناد داری روی قطر طبوق، تعو  است. تنش خشکی اثر معنی

دانه در طبوق، وزن هوزار دانوه، عملکورد دانوه، شواخص       

-برداشت و عملکرد روغن دانه نشوان داد. بوین ژنوتیوپ   

داری از نظور ارتفواع   های موورد مطالعوه اخوتالف معنوی    

بوته، تعناد دانه در طبق، وزن هزار دانوه، عملکورد دانوه،    

شاخص برداشت، درصن روغن دانوه و عملکورد روغون    

هوای  ارزیوابی سوازگاری ژنوتیوپ   یج دانه دین  شون. نتوا  

گلرنگ در کرج، اصفهان و دارا  فوارس، نشوان داد کوه    

داری از نظور  های موورد بررسوی تفواوت معنوی    بین الین

ها وزود دارد )امینی عملکرد دانه و روغن در این محیط

اثر متقاب  تنش خشکی با ژنوتیپ بورای  (. 8111تبریزی 

دار بوود  ر طبوق معنوی  صفات ارتفاع بوته و تعناد دانوه د 

 (.8)زنول 
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 9398-99 های گلرنگ طی سال زراعیگیری شده روی ژنوتیپتجزیه واریانس صفات اندازه -2جدول 

 میانگین مربعات

 وزن هزار دانه تعناد دانه در طبق تعناد طبق در بوته قطر طبق ارتفاع بوته دیدرزه آزا منابع تغییر

 671/1 188/6 921/6 611/1 117/616 8 تکرار

 111/81** 721/891** 199/0 778/96* 111/962 8 تنش خشکی

 879/1 719/8 188/6 199/8 117/626 0 اصلیخطای 

 099/9** 711/11** 600/6 999/9 871/912** 0 ژنوتیپ

 916/1 917/69** 766/1 109/8 900/91** 1 ژنوتیپ× تنش خشکی 

 919/1 671/6 111/1 008/6 221/82 80 خطای فرعی

 96/6 92/8 71/1 0771 17/9   ریب تغییرات  )% (

 باشن.درصن می 6و  2ترتیب معنی دار در سطح احتمال به **و *

 

 2ادامه جدول 

 میانگین مربعات                                                                        

 عملکرد روغن دانه درصن روغن دانه شاخص برداشت عملکرد دانه درزه آزادی منابع تغییر

 920/1908 088/1 1112/1 721/16612 8 تکرار

 621/6262991** 119/9 191/1** 921/6111988** 8 تنش خشکی

 796/0667 919/8 116/1 988/67280 0 خطای صلی

 881/19697** 911/66** 116/1* 119/089990** 0 ژنوتیپ

 778/6990 119/6 1110/1 688/61172 1 ژنوتیپ× تنش خشکی 

 171/6121 878/6 1119/1 166/66919 80 خطای فرعی

19/9   ریب تغییرات  )% (  10/61  19/0  91/2 

 باشن.درصن می 6و  2ترتیب معنی دار در سطح احتمال به **و *

 

 

 

 

 9398-99 های آب و هوایی ایستگاه خسروشاه در سال زراعیویژگی -9جدول 

 میانگین دمای های سالما  سال

 (ºCحناق  ) 

 میانگین دمای 

 (ºC) حناکثر

 میانگین ک  

 (ºCدما )

  مجموع بارننگی

(mm) 

0/61 شهریور 6991  2/91  0/89  1 

7/66 مهر   1/82  1/16  9/67  

-8/1 آبان   1/68  1/7  6/7  

-0/6 آذر   1/7  1/8  1/61  

-2/9 دی   6/2  1/1  1/96  

-1/7 بهمن   0/8  1/8-  1/69  

7/6 اسفنن   1/68  1/1  0/90  

1/0 فروردین 6999  1/60  9/9  0/78  

9/1 اردیبهشت   9/88  9/62  6/81  

6/60 خرداد   7/91  0/88  9/9  

2/61 تیر   1/98  1/82  1/2  

1/16 مرداد   1/99  1/82  1/8  

 دست آمن  است.شرقی )خسروشا ( بهها از ایستگا  سینوپتیک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانداد  -
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نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح 

ها نشان داد که بروز مختلف تنش خشکی روی ژنوتیپ

داری روی تنش در دور  روزت و پرشنن دانه اثر معنی

(. چرا 9نناشت )زنول  و تعناد طبق در بوته ارتفاع بوته

ها دانه روی در بهار رخ داد  و تا دور  پرشننکه ساقه

)دور  کمبود آ ( در گلرنگ زراعی به بیشینه مقنار 

ها نیز تا دور  پرشنن دانه در بهار رسن و طبقخود می

همچنین اثر تنش خشکی انن. ها شک  گرفتهروی بوته

دار بود. بروز تنش روی درصن روغن دانه غیر معنی

داری روی کمبود آ  در مرحله روزت پاییز  اثر معنی

انه و روغن و همچنین اززای عملکرد دانه و عملکرد د

گیری صفات مذکور (. شک 9قطر طبق نناشت )زنول 

ان بود  و بنابراین مرحله روزت تدر بهار و اوای  تابس

-های پاییز  گلرنگ بهدر منطقه آزمایش و در ژنوتیپ

خشکی، بحرانی دین  نشن. عنوان دانه روغنی متحم  به

تواننن بنون کاهش گلرنگ مینشان داد  شن  که گیاهان 

فاحش در عملکرد دانه، تحت شرایط کمبود آ  رشن و 

بروز تنش کمبود آ  در  (.8169نمو کننن) پابایون 

دار قطر طبق، ها باعث کاهش معنیمرحله پرشنن دانه

تعناد دانه در طبق و وزن هزار دانه گردین. توسعه 

  پرشنن ها در گلرنگ، طی دورها و به تبع آن دانهطبق

گردد که کمبود آ  باعث کاهش آن گردین  دانه واقع می

عملکرد دانه و روغن شاخص برداشت، است. در نهایت 

داری طور معنیهای مورد مطالعه نیز بهدانه ژنوتیپ

-گیری می. بنابراین چنین نتیجه(9)زنول  کاهش یافت

گردد که کاهش عملکرد دانه و روغن دانه ناشی از تنش 

، در در گلرنگ پاییز  آ  طی دور  پرشنن دانهکمبود 

در اثر  هاتعناد دانهکاهش ها، تر ماننن طبقکوچکاثر 

ها بود  باشن. وزن آنها در طبقکاهش و  سقط گ 

( عملکرد و اززای عملکرد 8169پاسبان اسالم و امینی )

های پاییز  گلرنگ را مورد بررسی قرار داد  و ژنوتیپ

دهی با ی واقع شن  از مرحله گ گزارش کردنن که خشک

دار تعناد دانه در طبق و وزن هزار دانه، افت معنی

زوشن و همکاران عملکرد دانه و روغن را کاهش داد. 

( با مطالعه بازتا  عملکرد و اززای عملکرد دانه 8169)

گلرنگ در شرایط کمبود آ  نشان دادنن که کمبود آ  

عملکرد کاهش داد عملکرد دانه را با کاهش همه اززای 

های ( با بررسی ژنوتیپ8169ولی ابراهیمی و همکاران )

زمستانه گلرنگ به این نتیجه رسیننن که کاهش عملکرد 

دانه در اثر تنش خشکی، از طریق کاهش تعناد دانه در 

در آزمایش حا ر همبستگی بین  هر طبق بود  است.

ه قطر طبق با وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن دان

اززای عملکرد  وشاخص برداشت  دار شن.مثبت و معنی

عملکرد دانه و روغن دانه همبستگی مثبت  با وبا یکنیگر 

رسن نقش نظر میبه .(0)زنول  ننداری نشان دادو معنی

همه اززای عملکرد دانه در تعیین عملکرد دانه و روغن 

دانه در گلرنگ، اساسی باشن. البته با توزه به اثر غیر 

های روزت پاییز  و دار تنش خشکی در دور نیمع

-پرشنن دانه روی تعناد طبق در بوته به علت عنم ه 

، بخش عملکرد دانهگیری این زمانی دور  تنش با شک 

دهی گلرنگ پاییز  از اثر کاهشی تنش روی محصول

همبستگی عملکرد روغن دانه با طریق این صفت نباشن. 

دار بود مثبت و معنی عملکرد دانه و درصن روغن نیز

گردد که هر دو عام  (. چنین استنباط می0)زنول 

مذکور در تولین روغن گلرنگ نقش تعیین کننن  داشته 

( با بررسی 8111امینی تبریزی و همکاران ) باشنن.

صفات مه  زراعی ارقام گلرنگ، همبستگی مثبت و 

داری بین عملکرد روغن با عملکرد دانه را مشاهن  معنی

گیری کردنن که با افزایش عملکرد دانه در نمود  و نتیجه

نتایج یک یابن. بوته، عملکرد روغن نیز افزایش می

دار بین مبستگی مثبت و معنیمطالعه در دشت تبریز، ه

های پاییز  تعناد دانه در طبق با عملکرد دانه در ژنوتیپ

(. از بین اززای 8168گلرنگ را نشان داد )پاسبان اسالم 

عملکرد، تعناد طبق در بوته و وزن هزار دانه در تعیین 

انن تری داشتهعملکرد دانه گلرنگ نقش برزسته

نین همبستگی مثبت و همچ(. 8110)کوترباس و همکاران 

داری بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط معنی

دهی دین  شن )یاری و درصن گ  21بروز تنش از زمان 

 (. 8161کشتکار 



    71                                                                         های زمستانه برتر گلرنگ تحت شرایط کمبود آب....دهی ژنوتیپارزیابی محصول

پرنیان  های مورد مطالعه در دشت تبریزبین ژنوتیپ   

داری ارتفاع بوته طور معنیها، بهنسبت به سایر ژنوتیپ

ین مقادیر تعناد دانه در طبق و بیشتر کمتری کسب کرد.

 801مهر و مکزیکوزن هزار دانه هموار  به پنین ، گ 

تعلق داشت و پرنیان هموار  کمترین مقادیر تعناد دانه 

مهر و های پنین ، گ . ژنوتیپداشتدر طبق را 

در همه شرایط آبی بیشترین مقادیر عملکرد  801مکزیک

ات مذکور در دست آوردنن ولی صفدانه و روغن را به

داری مقادیر کمتری را به خود طور معنیپرنیان به

درصن روغن دانه نیز در این ژنوتیپ در  اختصاص داد.

نتایج مطالعه  (.9تری دین  شن )زنول مقادیر پایین

های ( نشان داد بین گلرنگ8169زارعی و همکاران )

ایرانی ارزیابی شن  در شرایط قطع آبیاری از مرحله 

پرنیان بیشترین افت عملکرد دانه را داشت. در  دهی،گ 

های گلرنگ، یک مطالعه با اعمال تنش خشکی روی بوته

داری کاهش یافت طور معنیعملکرد دانه و اززای آن به

(. نتایج مطالعه اثرات تنش 8169)نوروزی و کاظمینی 

خشکی روی روغن دانه و ترکیبات آن در گلرنگ نشان 

دار درصن روغن کاهش معنی داد که کمبود آ  باعث

حسینی و (. 8161گردد )اشرفی و رزمجو دانه می

( با ارزیابی پانزد  ژنوتیپ گلرنگ در 8161همکاران )

هایی شرایط عادی و تنش خشکی گزارش کردنن ژنوتیپ

که در هر دو شرایط آبی عملکرد دانه بیشتری داشتنن، 

ای از پایناری عملکرد باالتری برخوردار بود  و بر

با توزه به باشنن. های موازه با خشکی مناسب میاقلی 

بازد  رسن در ارا ی ک نظر میبهنتایج آزمایش حا ر 

و مناطقی با شرایط آ  و هوایی مشابه و دشت تبریز 

های در هر سه شرایط آبی عادی، کمبود آ  در دور 

 ارقامها در اوای  تابستان، دانهروزت پاییز  و پرشنن

قاب  کشت بود  و  801مکزیک  و ژنوتیپ مهرگ پنین ، 

عملکرد اقتصادی داشته باشنن همچنین ژنوتیپ 

های معرفی ارقام پاییز  توانن در برنامهمی 801مکزیک

-های سرد و نیمهبازد  اقلی گلرنگ برای ارا ی ک 

   بخشی داشته باشن.خشک کشور آینن  نوین

 

         

.9398-99های گلرنگ در شرایط عادی و تنش خشکی طی سال زراعی ده روی ژنوتیپگیری شمیانگین صفات اندازه –3جدول   

 ژنوتیپ سطح تنش خشکی
 ارتفاع بوته

)cm( 
 قطر طبق
(mm) 

تعناد طبق در 
 بوته

تعناد دانه 
 در طبق
 

 وزن هزار دانه
(g) 

7/606 پنین  بنون تنش  b-d 7/87  a 1/68  a-c 1/28  ab 6/99  ab 
7/601 گ  مهر   ab 1/28  a-d 1/68   a-c 7/28  ab 7/98  a-c 

1/691 پرنیان   e 7/82  a-d 1/68   a-c 7/08  d 1/96  cd 

1/692 60مکزیک   de 1/82  a-d 1/66  b-d 7/26  ab 1/98  bc 
1/691 801مکزیک   e 8/82  b-d 7/68  a 9/29  a 0/99  a 

9/98 پنین  تنش در مرحله روزت  b-d 8/81  a-c 9/66  a-d 1/01  c 2/98  a-c 

7/606 گ  مهر   a-c 9/87  ab 1/68  a-c 1/02  c 9/98  a-c 

1/602 پرنیان   ef 1/81  ab 9/66  a-d 1/09  d 1/91  de 
9/681 60مکزیک   ab 8/82  b-d 7/66  a-c 7/01  c 8/98  bc 
7/601 801مکزیک   a 9/82  b-d 9/68  ab 1/26  b 7/98  a-c 

7/626 پنین  تنش در مرحله پرشنن دانه  c-e 2/89  de 7/16  cd 1/08  d 7/91  de 

1/692 گ  مهر   de 1/89  c-e 1/61  d 1/08  d 8/91  e 
1/681 پرنیان   f 9/80  cd 9/66  a-d 1/01  e 7/89  e 
1/601 60مکزیک   b-d 8/80  c-e 1/66  b-d 7/06  de 0/91  e 

7/691 801مکزیک   c-e 1/88  e 9/66  a-d 7/08  d 2/91  e 

 باشن.درصن می 2دار در سطح احتمال فاوت معنیگر عنم تحروف مشابه در هر ستون نشان
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3جدول ادامه   

 ژنوتیپ سطح تنش خشکی
 عملکرد دانه

)Kg. ha-1( 
 درصن روغن دانه شاخص برداشت

 عملکرد روغن دانه

(1-ah .Kg) 

 

a-c 81/1 9197 پنین  بنون تنش  ab 7/89  a 6179 a 

a-c 86/1 9291 گ  مهر   a 7/81  a-c 6198 ab 

d 69/1 9601 پرنیان   a-c 7/81  cd 191 c 

c 69/1 9017 60مکزیک   a-c 1/81  a-c 999 b 

a 86/1 9719 801مکزیک   a 2/81  a-c 6116 a 

a-c 67/1 9167 پنین  تنش در مرحله روزت  bc 7/81  a-c 6197 ab 

b-c 61/1 9219 گ  مهر   cd 9/89  ab 6101 ab 

d 60/1 9611 پرنیان   de 1/87  c 197 c 

c 69/1 9261 60مکزیک   d-f 1/81  a-c 910 b 

ab 61/1 9729 801مکزیک   a-c 1/87  a-c 6191 ab 

ef 68/1 6720 پنین  تنش در مرحله پرشنن دانه  eg 9/89  ab 262 d 

fg 61/1 6119 گ  مهر   fg 7/87  a-c 000 de 

h 61/1 6979 پرنیان   g 1/82  d 901 f 

gh 66/1 6268 60مکزیک   e-g 1/81  a-c 080 e 

e 68/1 6189 801مکزیک   e-g 9/87  bc 211 de 

 باشن.درصن می 2دار در سطح احتمال م تفاوت معنیگر عنحروف مشابه در هر ستون نشان

 .9398-99های گلرنگ طی  سال زراعی ضرایب همبستگی ساده  بین صفات مورد مطالعه روی ژنوتیپ  -4جدول 

 صفات
 طبققطر  ارتفاع بوته

تعناد طبق 

 در بوته

تعناد دانه در 

 طبق

وزن هزار 

 دانه
 عملکرد دانه

شاخص 

 برداشت

درصن 

 روغن دانه

عملکرد 

 روغن دانه

          ارتفاع بوته

         8/1 قطر طبق

        01/1 80/1 تعناد طبق در بوته

       16/1* 01/1 02/1 تعناد دانه در طبق

      11/1** 72/1** 11/1* 26/1 وزن هزار دانه

     96/1** 11/1** 78/1** 72/1** 01/1 عملکرد دانه

    17/1** 11/1** 12/1** 76/1** 19/1* 89/1 شاخص برداشت

   02/1 02/1 18/1* 22/1* 68/1 91/1 26/1 درصن روغن دانه

  20/1* 11/1** 99/1** 99/1** 18/1** 71/1** 72/1** 21/1 عملکرد روغن دانه

 .درصن 6و  2به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و     *
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 گیری نتیجه
تنش کمبود آ  در مرحله روزت پاییز  اثر  وقوع     

داری روی عملکرد دانه و روغن و اززای عملکرد معنی
در گلرنگ پاییز  مرحله روزت بنابراین . نشان نناد دانه

رحله . کمبود آ  در منبودبحرانی از نظر تنش خشکی، 
دار قطر طبق، تعناد ها باعث کاهش معنیپرشنن دانه

ها و دانه در طبق و وزن هزار دانه گردین. توسعه طبق
ها در گلرنگ، طی دور  پرشنن دانه واقع به تبع آن دانه

گردد که کمبود آ  باعث کاهش آن گردین  است. در می
نهایت شاخص برداشت، عملکرد دانه و روغن دانه 

داری کاهش طور معنیمورد مطالعه نیز به هایژنوتیپ
گردد که کاهش گیری میبنابراین چنین نتیجه، یافت

عملکرد دانه و روغن دانه ناشی از تنش کمبود آ  طی 
تر دور  پرشنن دانه در گلرنگ پاییز ، در اثر کوچک

ها ها و وزن آنها در طبقها، کاهش تعناد دانهماننن طبق
شاخص برداشت، ین قطر طبق با همبستگی ببود  باشن. 

-وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن دانه مثبت و معنی

شاخص برداشت و اززای عملکرد با همچنین دار شن. 
یکنیگر و عملکرد دانه و روغن دانه همبستگی مثبت و 

رسن نقش همه اززای نظر می. بهننداری نشان دادمعنی
روغن دانه در عملکرد دانه در تعیین عملکرد دانه و 

گلرنگ، اساسی باشن. همبستگی عملکرد روغن دانه با 
دار بود. عملکرد دانه و درصن روغن نیز مثبت و معنی

گردد که هر دو عام  مذکور در تولین چنین استنباط می
بین  روغن گلرنگ نقش تعیین کننن  داشته باشنن.

های مورد مطالعه در دشت تبریز بیشترین ژنوتیپ
ناد دانه در طبق و وزن هزار دانه هموار  به مقادیر تع
های تعلق داشت. ژنوتیپ 801مهر و مکزیکپنین ، گ 
در همه شرایط آبی  801مهر و مکزیکپنین ، گ 

دست بهنیز بیشترین مقادیر عملکرد دانه و روغن را 
داری طور معنیآوردنن ولی صفات مذکور در پرنیان به

-نظر می. بهنناص دادمقادیر کمتری را به خود اختص

بازد  دشت تبریز در هر سه شرایط رسن در ارا ی ک 
های روزت پاییز  و آبی عادی، کمبود آ  در دور 

مهر و ها در اوای  تابستان، ارقام پنین ، گ دانهپرشنن
قاب  کشت بود  و عملکرد اقتصادی  801مکزیک ژنوتیپ

نن در توامی 801همچنین  ژنوتیپ مکزیک .داشته باشنن
معرفی ارقام پاییز  گلرنگ برای اصالحی و های برنامه

خشک کشور های سرد و نیمهبازد  اقلی ارا ی ک 
 بخشی داشته باشنن.  آینن  نوین
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