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  چکیده

 بررسـی  کاشـت و مختلف  هايزمانآزمایش با هدف ارزیابی عملکرد دانه، روغن و اجزاي عملکرد ارقام بهاره گلرنگ طی 
در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات کشاورزي  ،کاشت از طریق تاخیر در زمان عملکردحفظ  باامکان کاهش دوره رشد 

 زراعـی  سـال  درتکـرار  3هاي کامـل تصـادفی بـا    بلوكطرح فاکتوریل بر پایه  صورتبهو منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
گلدشـت،   :شـامل اردیبهشت ماه و رقـم   9فروردین و  30، 20، 10شد. فاکتورهاي آزمایش شامل زمان کاشت:  اجرا 1393
ارتفاع  ،طبق سرعت رشد مطلقروي  ات ساده و متقابل فاکتورهاي مورد مطالعهنتایج نشان دادند اثر بودند. سینا  صفه و

 دار بـود. معنـی  و روغن عملکرد دانه ، درصد روغن،بوته، قطر طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه
مـورد   ارقـام  داري با عملکرد دانـه و روغـن نشـان داد.    بستگی مثبت و معنیاز بین اجزاي عملکرد، تعداد طبق در بوته هم

فـروردین   20و  10هـاي  کشـت  درصفه  .را داشتند و روغن ن عملکرد دانهیشترین ماه بیفرورد 10کاشتزمان مطالعه در 
، سـینا محصـول   بهشتاردی 9 دیرتر گلدشت و در کشت، فروردین 30 در کشتباالتري داشت. ولی  دانه و روغن  عملکرد

همبستگی ارتفاع بوته با تعـداد طبـق در بوتـه، تعـداد دانـه در طبـق، عملکـرد دانـه و روغـن مثبـت و            .بیشتري تولید نمود
در زمـان   زراعـی بـه رعایـت اصـول   و در دشـت تبریـز   مـاه  دهه اول فروردین طی  کاشترسد با نظر میبهدار بود. معنی
    رسید.گلرنگ بهاره قابل قبول در  ردعملکبه ها، بتوان روي بوتهساقه

  
  گلرنگ بهارهدرصد روغن دانه، عملکرد دانه، تاریخ کاشت، دشت تبریز،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

        In order to evaluate the seed and oil yields and yield components in spring safflower during 

different planting times and study the possibility of  reducing growth period with the conservation 

of yield, an experiment was carried out in Khosrovshah station of Agriculture and Natural 

Resources Research Center of East Azarbaijan, Iran in 2014. A factorial experiment including 4 

planting dates (30th Marth, 9th, 19th and 29th April) and 3 spring safflower cultivars (Goldasht, 

Soffeh and Sina) based on randomized complete block design with 3 replications, was used. The 

results showed that simple and interaction effects of studied factors were  significant on the 

capitulum relative growth rate, plant height, capitulum diameter, capitula per plant, seeds in 

capitulum, 1000 seeds weight, oil percent, seed and oil yields. Among yield components, capitula 

per plant showed positive and significant correlation with the seed and oil yields. In addition, 

cultivars under consideration  had the higher seed and oil yiels on 30th Marth of planting time. In 

cultures 30th Marth and 9th April, Soffeh had higher seed and oil yields but the cultivation of  

Goldasht on 19th  April and late sown of Sina on 29th  April showed the highest production of 

yields. The correlation of  plant height with capitula per plant, seeds in capitulum, seed and oil 

yields was positive and significant. It seems that, by planting in Tabriz plain during late Marth and 

early April can be achieved acceptable performance in spring safflower with respect to the 

principles of better agronomic during stem stage.  

 

Keywords: Grain Oil Percent, Grain Yield, Planting Date, Spring Safflower, Tabriz Plain. 
 

  مقدمه
اي از روغــن خــوراکی مــورد نیــاز در بخــش عمــده 

گردد. بنابراین توسـعه  کشور از منابع خارجی تامین می
هاي روغنی از اهمیت زیادي برخوردار اسـت.  کشت دانه
هاي روغنی سازگار بـا شـرایط آب و هـوایی    از بین دانه

عنـوان  بـه ) .Carthamus tinctorius L( ، گلرنـگ ایران
تـنش شـوري و خشـکی (باسـیل و کافکـا      گیاه مقاوم به 

هـاي  و با داشتن تیپ ) 1992و اسندل و همکاران  2002
(پاسـبان اسـالم    بهاره و پاییزه، آینـده نویدبخشـی دارد  

عنوان گیـاهی سـازگار بـه منـاطقی بـا      ). گلرنگ به1380
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بارندگی زمستانه و بهاره اندك و هوایی خشک در طول 
ه از یـک سـو و بـا    دهی، پرشدن و رسـیدن دانـ  دوره گل

هــاي طویـل و بـا تــوان جـذب آب بــاال از    داشـتن ریشـه  
تر خـاك از سـوي دیگـر،  دانـه روغنـی      هاي عمیقبخش

 .) 2006 آیـد (یـائو  متحمل به کمبود آب بـه حسـاب مـی   
ــپ  ــاي زمســتانی ژنوتی ــا  بق ــاطقی ب ــگ در من ــاي گلرن ه

بـوده ( جانسـون و    بنـدان پـایین  هاي سرد و یخزمستان
 همچنین .تر استو کشت ارقام بهاره مناسب )2008 داج
کـاهش دوره رشـد و توجیـه اقتصـادي محصـول       براي

تولید شده نسبت به مدت زمـان اشـغال مزرعـه توسـط     
کومـــار  . قابل توصیه استزراعت، کشت بهاره گلرنگ، 

ــابی پتانســیل توســعه کشــت گلرنــگ و  2006( ) بــا ارزی
، بـه ایـن   آفتابگردان در کشور هندوستان و تطبیـق آنهـا  

نتیجه رسید که سود حاصـل از تولیـد گلرنـگ بـاالتر از     
ــابگردان  ــد آفتـ در  (.Helianthus annuus L)تولیـ

مساحت مشخصی از مزرعه است . وي علت اصلی ایـن  
امر را مقاومت باالتر گلرنـگ بـه کمبـود آب ذکـر کـرده      

که گـزینش   گزارش کردند) 2006مظفري و اسدي( است.
نگ در شرایط کشت آبی بر مبناي هاي بهاره گلرژنوتیپ

قطر ساقه، قطر طبق، تعـداد دانـه در طبـق و وزن هـزار     
  دانه باعث بهبود عملکرد دانه گردید.  

کـاهش تـراکم بوتـه    کـه   بیان داشت) 1976ابل(       
شـود. پاسـبان   باعث کاهش ارتفاع بوتـه در گلرنـگ مـی   

در  گلرنـگ  هـاي پـاییزه  ) با مطالعه ژنوتیـپ 1383اسالم(
نشـان داد کـه    شـاه، هاي کاشت مختلف در خسروریختا

اثر زمـان کاشـت روي ارتفـاع بوتـه، وزن هـزار دانـه و       
گــزارش شــده اســت کــه عملکــرد دانــه معنــی دار بــود. 

عملکرد دانه در گلرنگ با میزان بارندگی و دمـاي پـایین   
دهــی تــا دهــی و گــلزنــی تــا گــلدر طــول دوره جوانــه

دار و بــا معنــی رســیدگی محصــول همبســتگی مثبــت  و
دار داشـته و وجـود   دماي باال همبسـتگی منفـی و معنـی   

دهــی تــا رســیدن بارنــدگی و دمــاي خنــک در دوره گــل
دار عملکـرد روغـن را   محصول در گلرنگ افزایش معنـی 

بنـدي  نتـایج  پهنـه  ). 2002 و کافکـا  (باسـیل  درپی داشت
هاي کاشت ارقام گلرنگ بهاره در اسـتان اصـفهان   تاریخ

د که در منـاطقی بـا شـرایط آب و هـوایی نیمـه      نشان دا
بندان، زمان کاشت هاي سرد و یخخش همراه با زمستان

تـر اسـت (یـاري و همکـاران     نیمه فروردین ماه مناسـب 
اسـترالیایی کلـزا    ارقـام نتایج حاصل از مطالعه  ). 1392

هـاي  هاي مختلف کاشت نشان داد که در کشتدر تاریخ
ها هاي فتوسنتزي کمتري به دانهوردهآدیرهنگام، گیاه فر

). 1990یابد(منـدهام  اختصاص داده و عملکرد کاهش می
عملکرد دانه در گلرنگ با میزان بارندگی و دمـاي پـایین   

دهــی تــا دهــی و گــلزنــی  تــا گــلدر طــول دوره جوانــه
دار و با دماي رسیدگی محصول همبستگی مثبت و معنی

همچنـین وجــود  دار دارد. بـاال همبسـتگی منفــی و معنـی   
دهــی تــا رســیدن بارنــدگی و دمــاي خنــک در دوره گــل

دار درصد روغـن را باعـث شـده    محصول افزایش معنی
رسـد  نظر میبنابراین به). 1992است( اسندل و همکاران 

با تنظیم زمان کاشت بتوان مراحل فنولوژیک گیـاه را بـا   
            شرایط مناسب فصل هماهنگ کرد. 

حاکی از ه ژرم پالسم جهانی گلرنگ نتایج مطالع      
از نظـر تعـداد دانـه     گهاي گلرنکه بین ژنوتیپ آن است 

در طبق و عملکرد دانه تنوع باالیی وجـود دارد (مجیـدي   
مشخص شده است که رقم صـفه در  ). 2014و زادهوش 

هـاي بهـاره گلرنـگ، از قابلیـت     مقایسه با سایر ژنوتیـپ 
ــاالتري در شــرای  ــرد ب ــان ســازگاري و عملک ط آذربایج

 یــائو ). 1387شـرقی برخــوردار اســت( پاســبان اســالم  
طـی   گلرنگ در کشت دیـم  PI) با ارزیابی ژنوتیپ 2006(

هاي کاشت مختلف و در شرایط آب و هوایی نیمـه  تاریخ
ــه ــدگی  خشــک مدیتران ــانگین بارن ــا می ــان (ب  513اي لبن

اي از آن در طول فصل زمسـتان  متر که بخش عمدهمیلی
ست)، نشان داد که کشت دیم گلرنـگ بـا تولیـد    متمرکز ا
کیلوگرم دانـه در هکتـار از عملکـرد قابـل      1210متوسط 

قبولی در شرایط مذکور برخوردار است. نتـایج حاصـل   
الین گلرنگ در کرج، اصفهان و  10از بررسی سازگاري 

 گـر آن اسـت کـه   بیانداراب فارس طی سه سال زراعی، 
قابـل تـوجهی از نظـر     هاي مورد بررسـی تنـوع  بین الین

ها وجود دارد (امیدي عملکرد دانه و روغن در این محیط
هـاي گلرنـگ در   ارزیـابی ژنوتیـپ  نتـایج  ). 2006تبریزي 
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آوري شــده از ژنوتیــپ جمــع آشــکار ســاخت کــهکــرج 
گرم دانه در بوتـه بیشـترین    6/29اطراف تبریز با کسب 

عملکرد تک بوته را بـه خـود اختصـاص داد و بیشـترین     
 02/22مربوط به صفت تعداد دانه در طبـق ( یب تنوع ضر

 ).1378 امیـدي تبریـزي و همکـاران   دست آمد (درصد) به
ــا     ــگ ب ــپ گلرن ــار ژنوتی ــابی چه ــایج حاصــل از ارزی نت

شدن دانه، نشان داد کـه بـین دوره   هاي متفاوت پردوره
دهــی، روز تــا رســیدگی شــدن دانــه بــا روز تــا گــل پــر

داري گی مثبـت و معنـی  محصول و عملکرد دانـه همبسـت  
 گزارش شـده کـه   ).1998وجود داشت (زوپ و همکاران 

از بین اجزاي عملکرد، تعداد طبـق در بوتـه و وزن هـزار    
دانــه در تعیــین عملکــرد دانــه گلرنــگ بهــاره نقــش       

  ).  2004 (کوتروباس و همکاران داشته استتري برجسته
ارزیابی عملکرد دانـه، روغـن و   آزمایش با هدف      

تاریخ  درگلرنگ جدید  بهاره ارقامتاب اجزاي عملکرد باز
 بررسی امکان کـاهش دوره رشـد   وهاي کاشت مختلف 

دار عملکرد دانه معنی افتبدون  با تاخیر در زمان کات و
  آمد.      به اجرا درتبریز  شرایط آب و هواییدر 

  
  هامواد و روش
در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  پژوهش

دشت واقع در  )شاهخسرو جان شرقی (ایستگاهآذربای
دقیقه  دودرجه و  46با مشخصات جغرافیایی  و تبریز

سال  دردقیقه شمالی  58درجه و  37، شرقی
اطالعات هواشناسی دوره به اجرا در آمد.  1393زراعی

 صورتآزمایش بهآمده است.  1آزمایش در جدول 
 سهبا هاي کامل تصادفی بلوكطرح فاکتوریل بر پایه 

. فاکتورهاي آزمایش شامل اجرا گردید 1393تکرار 
 9فروردین و    30، 20، 10سطح :  چهارزمان کاشت با 

 ارقام شاملسطح  سهاردیبهشت ماه و فاکتور رقم با 
 24فاصله خطوط کاشت  بودند.گلدشت، صفه و سینا 

 بذر کیلوگرم 20و میزان  در نظر گرفته شدمتر سانتی
 ششهر کرت آزمایشی شامل . فتکار ربهدر هکتار

دهی مطابق نتایج کود متر بود. پنجردیف به طول 
هاي تجزیه خاك انجام گرفت و در زمان کاشت آزمایش

کیلوگرم سوپر فسفات  100کیلوگرم اوره،  120مقدار به
کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم پس از  70تریپل و 

بقیه کود  زنی به مزرعه داده شد.شخم و قبل از دیسک
 کیلوگرم در زمان 60مقدار صورت سرك بهاوره به

ها به روش آبیاري کرت کار رفت.دهی بهشروع گل
از زمان  نوبت انجام گرفت. 7طور کلی در سیفونی و به

هاي هر درصد گل 50دهی (زمانی که درصد گل 50
طبق سرعت رشد مطلق  روز 20کرت شکفتند) به مدت 

 صورت انتخاب تصادفیبوته به 10و روي  در هر کرت
برحسب گرم بر ه ومیانگین آن تعیین شداز رابطه یک 

  . کار رفتبهروز 

  

  93شاه تبریز طی دوره آزمایش در سال اطالعات هواشناسی ایستگاه خسرو  -1جدول 

 هاي سالماه
میانگین دماي 

 )οCحداقل (

میانگین دماي 
 )οCحداکثر (

میانگین کل دما 
)οC( 

  ارندگیمجموع ب
 متر)(میلی

میانگین رطوبت 
  )٪نسبی هوا (
 

  مجموع تبخیر
 متر)(میلی

  6/80  3/56  7/22  8/9  9/15  7/3 فروردین
  5/206  0/50  0/26  4/17  4/24  4/10 اردیبهشت
  7/295  0/44  1/13  4/21  0/29  8/13 خرداد
  8/371  8/38  6/1  2/26  8/33  5/18  تیر
  7/383  7/31  0/0  1/27  8/34  5/19  مرداد
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  طبق سرعت رشد مطلق=  )هاوزن ثانویه طبق - هاوزن اولیه طبق( / فاصله زمانی بین وزن اولیه و ثانویه              ]1رابطه [
 

، قطر ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته براي تعیین
بوته  10و تعداد دانه در طبق از هر کرت آزمایشی  طبق

ه گیري قرار به صورت تصادفی انتخاب و مورد انداز
ها با استفاده از کولیس دیجیتالی گرفت. قطر طبق

مرداد  20 ها دردانه هنگام رسیدگیگیري شدند. بهاندازه
پس از حذف دو ردیف کناري و نیم متر از دو ، 93ماه 

ها برداشت عنوان حاشیه، تمامی کرتانتهاي هر کرت به
د درصو عملکرد دانه و وزن هزار دانه تعیین گردید. 

تکرار با استفاده  سهها روي همه تیمارها در روغن دانه
در  )1369(حسینی  از روش استخراج پیوسته سوکسله

هاي روغنی موسسه تحقیقات اصالح بخش تحقیقات دانه
در نهایت تجزیه  .و تهیه نهال و بذر کرج تعیین شد

با  ضرایب همبستگی ساده هامقایسه میانگین ،هاداده
 SPSSوMSTATC افزارهاي آماري  استفاده از نرم
  صورت  گرفت.

  نتایج و بحث
در  صفات مورد مطالعهتجزیه واریانس  نتایج      

داري روي آمده است. زمان کاشت اثر معنی 2جدول 
ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد  ،طبقسرعت رشد مطلق 

 ،طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه
داشت. اثر رقم روي تمامی صفات  و روغن عملکرد دانه

دار شد. اثر غیر از عملکرد دانه معنیمورد مطالعه به
مورد صفات  همهروي نیز متقابل زمان کشت با رقم 

) با مطالعه 1383دار گردید. پاسبان اسالم(معنیمطالعه 
هاي کاشت مختلف هاي گلرنگ پاییزه در تاریخژنوتیپ

ن کاشت روي در خسروشهر نشان داد که اثر زما
دار ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی

   .است

  

  
مده آ 3در جدول  میانگین صفات مورد مطالعه  

رقم فروردین ماه  20و  10هاي کشت است. در زمان
 ماه اردیبهشت 10فروردین و  30هايزمانصفه و در 

از میزان رشد نسبی گلدشت و صفه  ارقام  ترتیببه

رسد رقم نظر میبه د.نباالتري برخوردار بوطبق 
دوره هاي کشت دیرتر منطقه که گلدشت در زمان

زایش میانگین دما مصادف است با افپرشدن دانه 
 بیشتريطبق سرعت رشد مطلق  )، از1(جدول 

  93شاه تبریز طی سال زراعیهاي کاشت مختلف در خسرونتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ارقام بهاره گلرنگ در تاریخ -2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
میزان رشد 
تعداد طبق   قطر طبق  فاع بوتهارت  نسبی طبق

  در بوته
تعداد دانه 
  در طبق

وزن هزار 
درصد   عملکرد دانه  دانه

  روغن دانه
عملکرد روغن 

  دانه
 ns 001/0  ns 194/13  ns 000/2  0/655 ns 10/458 ns 2/847 ns 145073/028 ns 4/003 ns 9163/370 ns  2  تکرار

 **ns 407900/707 6/051 **4837885/741 **20/790 **52/748 **15/412  676/16**  287/193**  015/0**  2  زمان کشت

ns 028/3743  **072/74   *403/49850  619/724**  614/35*  321/3*  005/61**  111/311**  062/0**  4  رقم
578/100456**  560/7*  435/1117596**  797/19**  860/50**  300/3**  685/9**  593/192**  065/0**  17  رقم× زمان کشت 

  225/13699  637/2  361/108141  846/3  466/9  690/0  685/1  831/26  003/0  34  طاي آزمایشخ
  73/17  09/6  41/13  41/5  86/11  15/15  83/5  39/10  99/13  ضریب تغییرات (%)

ns ، **  باشد.درصد می 1و  5دار، معنی دار در سطح احتمال ترتیب غیر معنیبه *و  
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) 1390سلیمانی فرد و همکاران ( برخوردار باشد.
گزارش کردند با تمرکز اهداف اصالحی روي مقدار 
ماده خشک و بهبود سرعت رشد گیاه و شاخص سطح 

در توان عملکرد دانه در گلرنگ را افزایش داد. برگ، می
ود آب، ارقام گلرنگ با سرعت رشد باالتر از شرایط کمب

ثبات عملکرد بیشتري برخودارند (استانبول اغلو و 
ارتفاع صفه در مقایسه با دو رقم دیگر ). 2009همکاران 

 10شت ازاولی با انتقال زمان ک داشتبوته بیشتري 
اختالف ارتفاع بوته بین ارقام  ،اردیبهشت 9به فروردین 

با  که کم شده و گلدشت ارتفاع بوته باالتري نشان داد
 ارقام نیز هماهنگی داشت طبق در میزان رشد نسبی

همبستگی ارتفاع بوته با تعداد طبق در بوته،   ).3(جدول 
تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و روغن مثبت و 

ده اهمیت این صفت نشان دهن ) که4جدول (دار بود معنی
گلرنگ رسد ارقام بهاره نظر میدر گلرنگ بهاره است. به

تري با ارتفاع بوته بیشتر از پتانسیل عملکرد باال
زراعی در به رعایت اصولبرخوردار باشند و همچنین 

بتواند به بهبود  ،روي با افزایش ارتفاع بوتهدوره ساقه
لعه نتایج مطاعملکرد دانه و روغن باعث گردد. 

روشن هاي مختلف کاشت هاي کلزا در تاریخژنوتیپ
هاي هاي دیرهنگام، گیاه فرآوردهدر کشتساخت 

ها اختصاص داده و عملکرد فتوسنتزي کمتري به دانه
قطر طبق صفه و سینا ). 1990یابد(مندهام کاهش می

رقم  همواره در یک سطح آماري قرار داشت ولی
 تريقطور هاياز طبقداري طور معنیبهگلدشت 

هاي گلدشت از تر بودن طبقبزرگ .برخوردار بود
  

  93شاه تبریز طی سال زراعیهاي کاشت مختلف در خسرومیانگین صفات مورد مطالعه روي ارقام بهاره گلرنگ در تاریخ -3جدول 

زمان 
  رقم  کشت

میزان رشد 
  نسبی طبق
(گرم در 

  روز)

  ارتفاع بوته
  متر)(سانتی

  قطر طبق
  تر)م(میلی

  تعداد طبق
  در بوته

  تعداد دانه
  در طبق

وزن هزار 
  دانه (گرم)

  عملکرد دانه
(کیلو گرم در 

  هکتار)

درصد 
  روغن
  دانه

  عملکرد روغن دانه
(کیلو گرم در 

 هکتار)
  

10 
  ef237/0 bcd7/51 b8/21 a7/7 abc9/26 c0/33 bc3052  a5/28 ab872  سینا  فروردین

 ab543/0 a0/65 b7/22 a9/8 a7/31 c8/32 a3852 a1/30 ab1161  صفه  

 def330/0 bcde0/50 a3/26 b5/5 bc8/19 ab2/46 ab3222 c8/23 bc771 گلدشت  

20 
 f227/0 de3/38 b5/20 b9/4  abc6/24 c7/32 d2155 ab5/27 bcd599  سینا  فروردین

 abc507/0 abc0/55 b6/20 b2/5 bc2/22 c0/30 bcd2674 a8/28 bc771  صفه  

 def303/0 cde7/46 a3/26 b5/5 abc5/26 a4/50 bc3007 bc9/24 bc750 گلدشت  
30 

 cd403/0 cde7/41 b2/20 b9/4 abc8/26 c5/31 d1978 a8/28 bcd575  سینا  فروردین

 f223/0 bcd7/51 b9/20 b7/4 a6/30 c5/32 cd2215 c4/24 cde542  صفه  

 a593/0 ab7/61  a7/26 b2/5 a5/30 b7/42 cd2355 c6/23 cd556 گلدشت  

9 
 de370/0 bcde0/50 b1/21 b5/5 ab7/27 c0/33 bcd2618 a2/28 bc738  سینا  اردیبهشت

 abc517/0 bcde0/50 b8/19 b5/4 abc9/24 c8/28 e1141 a1/28 de320  صفه  

 bcd427/0 e7/36 b1/20 b3/3 c3/19 b6/41 e1156 c8/22 e265 گلدشت  

درصد براي درصد روغن دانه و یک درصد براي سایر  5دار در سطح احتمال ختالف معنیحروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم وجود ا
 .صفات است
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ریخت شناسی آن است (پاسبان اسالم  هايویژگی

 10کاشت  زمان دربیشترین تعداد طبق در بوته ). 1387
ترتیب با بهدو رقم سینا و صفه  از فروردین ماه و

 .)3جدول ( دست آمدبهعدد  9/8و  7/7میانگین 
بق در بوته و داري بین تعداد طهمبستگی مثبت و معنی

حاکی ). این امر 4عملکرد دانه و روغن دیده شد (جدول 
از بین  اهمیت تعداد طبق در پشتیبانی عملکرد است. از

اجزاي عملکرد، تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه در 
تري دارد تعیین عملکرد دانه گلرنگ بهاره نقش برجسته

ها در اغلب تیمار ). 2004(کوتروباس و همکاران 
در  تري برخوردار بود.گلدشت از تعداد دانه در طبق کم

 30کاشت  زمانمجموع بیشترین تعداد دانه در طبق از 
همواره گلدشت با داشتن  دست آمد.فروردین به

تر از وزن هزار دانه بیشتري نیز هاي بزرگطبق
داري همبستگی مثبت و معنی). 3برخوردار بود (جدول 

). همبستگی بین 4شد (جدول بین این دو صفت دیده 
دار شد وزن هزار دانه با درصد روغن دانه منفی و معنی

تري تر درصد روغن کمهاي درشت). دانه4جدول (
مورد  ارقام هاي دانه و روغنبیشترین عملکرد. داشتند

و  دست آمدبهفروردین ماه  10کاشت  زمان ازمطالعه 
وجود افت. کاهش ی هابا تاخیر در زمان کاشت عملکرد

دار بین عملکرد دانه و روغن همبستگی مثبت و معنی
) نشان دهنده نقش اصلی و تعیین کننده 4(جدول 

عملکرد دانه در مقایسه با درصد روغن دانه روي 
فروردین ماه  10در زمان کاشت عملکرد روغن است. 

را کسب کرد. رقم  و روغن صفه بیشترین عملکرد دانه
در  بیشتري عملکرد و رقم دیگردر مقایسه با دگلدشت 
. در زمان داشت فروردین ماه 30و  20هاي کاشتزمان

 نیز سینا عملکرد باالتري داشت ماه اردیبهشت 9کاشت 
تواند مربوط به خصوصیات . این امر می)3(جدول 
ها و تحمل به گرماي ها و بوتهتر بودن برگکوچک

حساس ویژه در مراحل فنولوژیک باالتر این رقم به
نتایج تعیین  ها بوده باشد.شدن دانهدهی و پرمانند گل

تاریخ کاشت مناسب ارقام گلدشت، پدیده و سینا طی 
که تاریخ روشن ساخت کشت پاییزه در منطقه ورامین 
داري داشته و در کشت کاشت با رقم اثر متقابل معنی

کیلوگرم در  3395نیمه آبان ماه بیشترین عملکرد با 
ن هزار دانه به رقم گلدشت اختصاص داشت هکتار و وز

هاي کاشت ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه روي ارقام بهاره گلرنگ در تاریخ -4جدول 
  93شاه تبریز طی سال زراعیخسرو مختلف در

  صفات
میزان رشد 
نسبی طبق 

)1(  

ارتفاع 
   بوته

)2(  

  قطر طبق
 )3(  

تعداد طبق 
  )4در بوته (

تعداد دانه 
  )5در طبق (

وزن 
هزار دانه 

)6(  

عملکرد 
  دانه

 )7(  

درصد 
روغن 

  )8دانه (

عملکرد 
روغن دانه 

)9(  
2  ns 52/0         

3  ns 10/0 ns 41/0        

4  ns 05/0 *65/0  ns 23/0       

5  ns 10/0 *60/0 ns 13/0 ns 51/0      

6  sn 08/0- ns10/0- *82/0 ns 13/0- ns 23/0-     

7  ns 09/0- *60/0 ns 54/0 **84/0 ns 34/0 ns21/0    

8  ns 13/0 ns 23/0 ns 48/0- ns 56/0 ns 29/0 **74/0- ns 27/0   

9  ns 03/0- *60/0 ns 33/0 **91/0 ns 39/0 ns01/0- **96/0 ns50/0  

ns ،**  درصد 1و  5معنی دار در سطح احتمال دار، ترتیب غیر معنیبه *و 
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همچنین نتایج ارزیابی  ).1391(فیروزآبادي و یزدانی 
ارقام صفه و گلدشت در شرایط عادي و  دانه عملکرد

 تنش شوري نشان داد که رقم صفه با تحمل به شوري
برخوردار بود  باالتري، همواره از عملکرد بیشتر
هاي کاشت ه تاریخدر هم ).1393خواه و کاظمینی (بهادر

رقم تر بوده و دو درصد روغن دانه رقم گلدشت پایین
). 3هاي روغن مشابهی داشتند (جدول درصددیگر 

هاي ایرانی گلرنگ به زمان هاي کولتیوارارزیابی بازتاب
کاشت و تراکم بوته در ساوه نشان داد که تاخیر در 

دار عملکرد دانه و روغن زمان کاشت باعث کاهش معنی
شده وبین ارقام مورد بررسی پدیده بیشترین عملکرد 

). 2010دانه و روغن را داشت (امیدي و شریفی مقدس 
الین گلرنگ در  10نتایج حاصل از بررسی سازگاري 

طی سه سال نشان داد که  سکرج، اصفهان و داراب فار
هاي مورد بررسی تنوع قابل توجهی از نظر بین الین

ها وجود دارد (امیدي ین محیطعملکرد دانه و روغن در ا
گزارش شده است که عملکرد دانه در  ).2006تبریزي 

گلرنگ با میزان بارندگی و دماي پایین در طول دوره 
دهی تا رسیدگی محصول دهی و گلزنی تا گلجوانه

دار و با دماي باال همبستگی همبستگی مثبت  و معنی
اي خنک دار داشته و وجود بارندگی و دممنفی و معنی
دهی تا رسیدن محصول در گلرنگ افزایش در دوره گل

و  (باسیل دار عملکرد روغن را درپی داشته استمعنی
  ).   2002  کافکا

  
  گیري کلینتیجه

توان گفـت زمـان کاشـت    گیري میعنوان نتیجهبه     
از نظـر   هـاي مـورد مطالعـه   زمـان فروردین ماه بین  10

و  10هـاي  کشت درهمچنین بهتر دیده شد.  عملکرد دانه،
فروردین رقم صفه عملکـرد دانـه و روغـن  بـاالتري      20

فــروردین مــاه رقــم گلدشــت و در  30داشــت. ولــی در  
اردیبهشت ماه، رقم سـینا محصـول دانـه     9کشت دیرتر 

تعـداد  دانه،  از بین اجزاي عملکرد بیشتري تولید نمودند.
لکـرد  داري بـا عم همبستگی مثبـت و معنـی   طبق در بوته

ارتفاع بوته در پشتیبانی عملکرد  .دانه و روغن نشان داد
. داشـت تـري  دانه و روغن گلرنگ بهـاره نقـش برجسـته   

همبستگی ارتفاع بوته با تعداد طبق در بوته، تعـداد دانـه   
دار بـود.  در طبق، عملکرد دانـه و روغـن مثبـت و معنـی    

در رقـم صـفه   رسـد بـا کاشـت گلرنـگ بهـاره      نظر میبه
رعایـت اصـول   و یـز طـی دهـه اول فـروردین     دشت تبر

 ، بتـوان بـه عملکـرد   گیاهانروي زراعی در زمان ساقهبه
  .  رسیدباالتري  دانه و روغن

  

  منابع مورد استفاده

هاي بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش .1378 ،س ع ر، پیغمبريامیدي تبریزي اح، قنادها م 
  . 826 - 817 ):4 ( 30،مجله علوم کشاورزي ایران ،چند متغیره آماري

. اثر شوري و روش کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم 1393ر، عبهادرخواه ف و کاظمینی س
 .  272- 264):2(12هاي زراعی ایران، ) بهاره، نشریه پژوهش.Carthamus tinctorius Lگلرنگ(

  . 280 -  221 ،694نشریه شماره  ،لرنگ. سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقیگ .1380،ب پاسبان اسالم 
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گزارش  ،هاي کاشت مختلف در خسرو شهر تبریزهاي گلرنگ پاییزه در تاریخارزیابی ژنوتیپ .1383 ،ب پاسبان اسالم
 -  8 ،یج کشاورزيسازمان تحقیقات، آموزش و ترو ،18/3/83مورخ  305/83نشریه شماره  ،نهایی پروژه تحقیقاتی

15 .  
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	* لﻮﺌﺴﻣﻪﺒﺗﺎﮑﻣ :
	ﯽﻃ ﮓﻧﺮﻠﮔ هرﺎﻬﺑ مﺎﻗرا دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﻦﻏور ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآنﺎﻣزيﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ و ﺖـﺷﺎﮐ ﯽـﺳرﺮﺑ ﺪﺷر هرود ﺶﻫﺎﮐ نﺎﮑﻣاﺎﺑ ﻆﻔﺣدﺮﮑﻠﻤﻋنﺎﻣز رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﻖﯾﺮﻃ زاﺖﺷﺎﮐ، يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ هﺎﺷوﺮﺴﺧ هﺎﮕﺘﺴﯾا رد ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وﻪﺑترﻮﺻ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ حﺮ
	: ،ﺰﯾﺮﺒﺗ ﺖﺷد ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻردهرﺎﻬﺑ ﮓﻧﺮﻠﮔ
	ناﺮﯾا ﮓـﻧﺮﻠﮔ ،)
	( ﻪـﺑ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ هﺎﯿﮔ ﺎـﮑﻓﺎﮐ و ﻞﯿـﺳﺎﺑ) ﯽﮑـﺸﺧ و يرﻮـﺷ ﺶﻨـﺗ 2002 نارﺎﮑﻤﻫ و لﺪﻨﺳا و1992(ﭗﯿﺗ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ و يﺎـﻫ دراد ﯽـﺸﺨﺑﺪﯾﻮﻧ هﺪـﻨﯾآ ،هﺰﯿﯾﺎﭘ و هرﺎﻬﺑ مﻼـﺳا نﺎﺒـﺳﺎﭘ) 1380ﻪﺑ ﮓﻧﺮﻠﮔ .( ﺎـﺑ ﯽﻘﻃﺎـﻨﻣ ﻪـﺑ رﺎﮔزﺎـﺳ ﯽﻫﺎـﯿﮔ ناﻮﻨﻋ
	هﺪــﻤﻋ ﺶــﺨﺑ رد زﺎــﯿﻧ درﻮــﻣ ﯽﮐارﻮــﺧ ﻦــﻏور زا ياﯽﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﯽﺟرﺎﺧ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا رﻮﺸﮐ ﻪﻌـﺳﻮﺗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ددﺮﮔ ﻪﻧاد ﺖﺸﮐ .ﺖـﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا زا ﯽﻨﻏور يﺎﻫﻪﻧاد ﻦﯿﺑ زا ﯽﯾاﻮـﻫ و بآ ﻂﯾاﺮـﺷ ﺎـﺑ رﺎﮔزﺎﺳ ﯽﻨﻏور يﺎﻫ
	اد نﺎﺸﻧ ﻪـﻤﯿﻧ ﯽﯾاﻮـﻫ و بآ ﻂﯾاﺮـﺷ ﺎـﺑ ﯽﻘﻃﺎـﻨﻣ رد ﻪﮐ دنﺎﺘﺴﻣز ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺶﺧﺦﯾ و دﺮﺳ يﺎﻫ ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز ،ناﺪﻨﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ ﻪﻤﯿﻧ نارﺎـﮑﻤﻫ و يرﺎـﯾ) ﺖـﺳا ﺮـﺗ 1392 .( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ مﺎـﻗرا اﺰـﻠﮐ ﯽﯾﺎﯿﻟاﺮﺘـﺳا ﺦﯾرﺎﺗ ردﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يﺎـﻫ ﺮﻓ ه
	لﻮﻃ رد ﮏﺸﺧ ﯽﯾاﻮﻫ و كﺪﻧا هرﺎﻬﺑ و ﻪﻧﺎﺘﺴﻣز ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑﻞﮔ هرود ـﻧاد نﺪﯿـﺳر و نﺪﺷﺮﭘ ،ﯽﻫد ﺎـﺑ و ﻮـﺳ ﮏـﯾ زا ﻪ ﻪـﺸﯾر ﻦﺘـﺷاد زا ﻻﺎــﺑ بآ بﺬـﺟ ناﻮــﺗ ﺎـﺑ و ﻞـﯾﻮﻃ يﺎــﻫ ﺶﺨﺑﻖﯿﻤﻋ يﺎﻫ ﯽـﻨﻏور ﻪـﻧاد  ،ﺮـﮕﯾد يﻮـﺳ زا كﺎـﺧ ﺮﺗ ﯽـﻣ بﺎـﺴﺣ ﻪـﺑ بآ دﻮﺒﻤﮐ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺘﻣ ﻮﺋﺎـﯾ) ﺪـﯾآ2006(. ﭗــ
	رد ﻦـﯾا ﯽﻠﺻا ﺖﻠﻋ يو . ﺖﺳا ﻪﻋرﺰﻣ زا ﯽﺼﺨﺸﻣ ﺖﺣﺎﺴﻣ هدﺮـﮐ ﺮـﮐذ بآ دﻮـﺒﻤﮐ ﻪـﺑ ﮓـﻧﺮﻠﮔ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ار ﺮﻣا.ﺖﺳا)يﺪﺳا و يﺮﻔﻈﻣ2006 (ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺶﻨﯾﺰـﮔ ﻪﮐ ﭗﯿﺗﻮﻧژﺮﻠﮔ هرﺎﻬﺑ يﺎﻫ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﯽﺑآ ﺖﺸﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﮓﻧ راﺰـﻫ نزو و ﻖـﺒﻃ رد ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ،ﻖﺒﻃ ﺮﻄﻗ ،ﻪﻗﺎﺳ ﺮﻄﻗ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻧاد 
	ﻢـﯾد ﺖﺸﮐ رد ﮓﻧﺮﻠﮔ ﯽـﻃ ﺦﯾرﺎﺗ ﻪـﻤﯿﻧ ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ رد و ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫﻪــﻧاﺮﺘﯾﺪﻣ ﮏــﺸﺧ ﯽﮔﺪــﻧرﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎــﯿﻣ ﺎــﺑ) نﺎــﻨﺒﻟ يا513 ﯽﻠﯿﻣهﺪﻤﻋ ﺶﺨﺑ ﻪﮐ ﺮﺘﻣ نﺎﺘـﺴﻣز ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد نآ زا يا ا ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﺎـﺑ ﮓـﻧﺮﻠﮔ ﻢﯾد ﺖﺸﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ،(ﺖﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ1210 ﻞـﺑﺎﻗ دﺮـﮑﻠﻤﻋ زا رﺎ
	ﯽﻗﺮﺷ ،37 و ﻪﺟرد58 ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗدرد لﺎﺳ ﯽﻋارز1393 .ﺪﻣآ رد اﺮﺟا ﻪﺑ هرود ﯽﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ تﺎﻋﻼﻃا لوﺪﺟ رد ﺶﯾﺎﻣزآ1 .ﺖﺳا هﺪﻣآﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآترﻮﺻ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ حﺮﻃكﻮﻠﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑﻪﺳ راﺮﮑﺗ1393ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا ﻞﻣﺎﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ . ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣزرﺎﻬﭼ : ﺢﻄﺳ10 ،20 ،30 و ﻦﯾدروﺮﻓ9 
	جﺮــﮐﻪــﮐ ﺖﺧﺎــﺳ رﺎﮑــﺷآﻊــﻤﺟ ﭗــﯿﺗﻮﻧژ زا هﺪــﺷ يروآ ﺐﺴﮐ ﺎﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ فاﺮﻃا6/29 ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد مﺮﮔ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ و داد صﺎـﺼﺘﺧا دﻮـﺧ ﻪـﺑ ار ﻪﺗﻮﺑ ﮏﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺿ عﻮﻨﺗ ﺐﯾ ) ﻖـﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ02/22 ﻪﺑ (ﺪﺻرد) ﺪﻣآ ﺖﺳد نارﺎـﮑﻤﻫ و يﺰـﯾﺮﺒﺗ يﺪـﯿﻣا1378.( ﺎــﺑ
	ﺶﻫوﮋﭘ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯾﺎﺑرذآهﺎﮕﺘﺴﯾا) ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠوﺮﺴﺧهﺎﺷ( رد ﻊﻗاو ﺖﺷد ﺰﯾﺮﺒﺗو ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﺎﺑ46 و ﻪﺟردود ﻪﻘﯿﻗد
	ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑﻪﺗﻮﺑ رد ﻖﺒﻃ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺮﻄﻗ ، ﻖﺒﻃ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐ ﺮﻫ زا ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ و10 ﻪﺗﻮﺑ زاﺪﻧا درﻮﻣ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ راﺮﻗ يﺮﯿﮔ ه ﻖﺒﻃ ﺮﻄﻗ .ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﺲﯿﻟﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ هزاﺪﻧاﻪﺑ .ﺪﻧﺪﺷ يﺮﯿﮔﯽﮔﺪﯿﺳر مﺎﮕﻨﻫﻪﻧادرد ﺎﻫ20 دادﺮﻣ هﺎﻣ93 ، ود زا ﺮﺘﻣ 
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ رد لوﺪﺟ2ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز .ﺖﺳا هﺪﻣآ يور يراد ﻖﻠﻄﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳﻖﺒﻃ، داﺪﻌﺗ ،ﻖﺒﻃ ﺮﻄﻗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻖﺒﻃ، ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻦﻏور و تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ يور ﻢﻗر ﺮﺛا .ﺖﺷاد ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ﺮﯿﻏ ﺮﺛا
	و
	.ﺖﻓﺮﮔ  ترﻮﺻ
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ لوﺪﺟ رد3آ هﺪﻣ نﺎﻣز رد .ﺖﺳا ﺖﺸﮐ يﺎﻫ10 و20 هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ ﻢﻗر رد و ﻪﻔﺻنﺎﻣزيﺎﻫ30 و ﻦﯾدروﺮﻓ10ﺖﺸﻬﺒﯾدراهﺎﻣ ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ مﺎﻗرا ﻪﻔﺻ و ﺖﺷﺪﻠﮔ ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ زا ﻖﺒﻃﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑﻧ.ﺪﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻢﻗر ﺪﺳر نﺎﻣز رد ﺖﺷﺪﻠﮔ ﻪﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺗﺮﯾد ﺖﺸﮐ يﺎﻫ هرود ﻪﻧاد ن
	.ﺪﺷﺎﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و دﺮﻓ ﯽﻧﺎﻤﯿﻠﺳ1390 ( راﺪﻘﻣ يور ﯽﺣﻼﺻا فاﺪﻫا ﺰﮐﺮﻤﺗ ﺎﺑ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ و هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ دﻮﺒﻬﺑ و ﮏﺸﺧ هدﺎﻣﯽﻣ ،گﺮﺑ .داد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﮓﻧﺮﻠﮔ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﻮﺗ رد ﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ ﮓﻧﺮﻠﮔ مﺎﻗرا ،بآ دﻮ و ﻮﻠﻏا لﻮﺒﻧﺎﺘﺳا) ﺪﻧرادﻮﺧﺮﺑ
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