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 چكیده

خشکککی گلرنب برای کشککت در ارا ککی   های متحمل بههای زراعی و گزینش ژنوتیپارزیابی ویژگیپژوهش با هدف       

های کامل تصادفی با سه تکرار در ارا ی های خرد شده بر پایه بلوكدر قالب کرت بازده اجرا گردید. آزمایششور و کم

ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  دسکی زیمن  بر متر   9/6)هدایت الکتریکی  شکور 

دون تنش و تنش از ب  پیاده گردید. فاکتور اصککلی تنش خشکککی با سکک وح 2996-99آذربایجان شککرقی طی سککال زراعی 

بودند. نتایج نشککان دادند وقوخ خشکککی از مر له پاییزه گلرنب  دهی تا رسکیدگی دانه و فاکتور فرعی پانزده یی  و رقم گل

های گلرنب دار عملکرد دانه و روغ  در ژنوتیپدهی بکا کاهش تعداد دانه در طب  و وزن هزار دانه، باع  کاهش معنی گکل 

شود که اثر خشکی روی عملکرد دانه و روغ  در گلرنب از طری  ای  دو بخش عملکرد دانه بود. میگیری شد. چنی  نتیجه

ها با اسککتتاده از تجزیه کالسککتر و  بندی ژنوتیپداری داشککتند. نتایج گروهها نیز تتاوت معنیصککتات مذکور بی  ژنوتیپ

ها  قرار تر )بقیه ژنوتیپ  و بایK.M.S.56و  K.H.Y.23 تر ) پرنیان،های پایی روش وارد، آنهکا را در دو گروه بکا عملکرد  

، Mexico189 ،K.H.Y.2های داد. در هر دو شرایط عادی و تنش خشکی همواره بیشتری  عملکرد دانه و روغ  به ژنوتیپ

K.M.S.38مهر و ، گلMexico295 با  بازده و شکککورها برای کشکککت در ارا کککی کمرسکککد ای  یی نظر میتعل  گرفت. به

 بندی کوپ  سرد و نیمه خشک ، مناسب باشند. )در سیستم اقلیم شرایط اقلیمی مشابه من قه آزمایش
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Abstract      

      The present research was done in order to evaluate the agronomical characteristics and to select drought 

tolerant safflower fall genotypes for cultivation in saline and marginal lands. The experiment was carried out 

in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center with saline soil (6.7 

dS m-1), during 2017-18 cropping season. The experiment was conducted as split plot based on a randomized 

complete blocks design with three replications. The experimental factors included drought stress with two 

levels: non-stressed and drought stress from flowering stage to maturity and safflower varieties and lines in 15 

levels. The results indicated that drought from flowering stage by decreasing grain number per capitulum and 

1000-seeds weight, significantly decreased the grain and oil yields in fall genotypes of safflower. It is 

concluded that drought stress diminished the seed and oil yields by decreasing grain number in capitulum and 

1000-seeds weight. Significant differences were seen among genotypes in these portions of seed yield. The 

results of grouping genotypes by cluster analysis and ward method, located them in two low (Parnian, 

K.H.Y.23 and K.M.S.56) and high (other genotypes) yielding groups. The highest amounts seed and oil yields 

belonged to Mexico189, K.H.Y.2, K.M.S.38, Golemehr and Mexico295 in drought stress and non-stressed 

conditions. It seems that these genotypes could be used to cultivate in marginal and saline lands with similar 

climate to experimental location (semi-arid and cold climate according to Koppen climatic classification 

system).  
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 مقدمه

ای از روغ  خوراکی مصرفی کشور از بخش عمده     

گردد. بنابرای  توسعه کشت منابع خارجی تامی  می

ای برخوردار است. از بی  ههای روغنی از اهمیت ویژدانه

های روغنی سازگار با شرایط آب و هوایی کشور، دانه

عنوان یک گیاه مقاوم به تنش شوری و خشکی گلرنب به

  و با 2999اسندل و همکاران  ؛1111باسیل و کافکا )

های بهاره و پاییزه، از آینده نوید بخشی داشت  تیپ

نب گیاهی  . گلر1112پاسبان اسالم برخوردار است )

سازگار به مناطقی با بارندگی زمستانه و بهاره اندك و 

دهی، پرشدن و رسیدگی هوایی خشک در طول دوره گل

های طویل و با توان جذب آب و با داشت  ریشه بودهدانه 
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تر خاك، یک دانه روغنی متحمل های عمی بای از پروفیل

  .1112وینبرگ و همکاران آید )به خشکی به  ساب می

های   با ارزیابی ژنوتیپ1112کوتروباس و همکاران )

هیبرید و آزاد گرده افشان گلرنب در کشت دیم و تحت 

ای یونان، به ای  نتیجه شرایط آب و هوایی مدیترانه

رسیدند که تولید و تجمع ماده خشک تا مر له گرده 

افشانی و میزان انتقال ای  مواد به دانه در طول دوره 

در نهایت عملکرد دانه با همدیگر همبستگی  شدن دانه وپر

های مورد داری داشته و بی  ژنوتیپمثبت و معنی

داری وجود دارد. نتایج بررسی از ای  جهات تنوخ معنی

یی  گلرنب در کرج،  21 اصل از بررسی سازگاری 

اصتهان و داراب فارس طی سه سال زراعی، نشان داد 

داری از نظر معنی های مورد بررسی تنوخکه بی  یی 

امیدی ها وجود دارد )روغ  در ای  محیط عملکرد دانه و

های گلرنب در کرج نشان ارزیابی ژنوتیپ  .1116تبریزی 

آوری شده از اطراف تبریز با کسب داد که ژنوتیپ جمع

گرم دانه در بوته بیشتری  عملکرد تک بوته را به  6/19

ربوط به خود اختصاص داد و بیشتری   ریب تنوخ م

)امیدی  بوددرصد    11/11صتت تعداد دانه در طب  ) 

تنش خشکی متوسط و شدید  . 1119تبریزی و همکاران 

م سالها گردید )دار رشد بوتهدر گلرنب باع  کاهش معنی

 . گزارش شده است با کاهش میزان آب 1122و همکاران 

درصد آب  92های گلرنب به کمتر از در دسترس بوته

طور تاده خاك، عملکرد دانه و اجزای آن بهقابل است

در  . 1129نوروزی و کاظمینی یابد )داری کاهش میمعنی

شرایط کمبود آب، ارقام با سرعت رشد بایتر گلرنب از 

برخوردارند )استانبول اوغلو و ثبات عملکرد بیشتری 

  . 1119همکاران 

در دشت تبریز، همبستگی مثبت و  آزمایشینتایج      

ای هدار تعداد دانه در طب  با عملکرد دانه در ژنوتیپیمعن

 گزارش . 1121پاسبان اسالم پاییزه گلرنب را نشان داد )

شده است از بی  اجزای عملکرد، وزن هزار دانه در تعیی  

کوتروباس و ) دارد ایعملکرد دانه گلرنب نقش برجسته

های بهاره گلرنب نتایج ارزیابی ژنوتیپ . 1112همکاران 

در شرایط اقلیمی همدان نشان داد که تحت خشکی اعمال 

بندی دهی و از شروخ دانهدرصد گل 21شده از مر له 

ترتیب وزن هزار دانه و شاخص برداشت بیشتری  اثر به

مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. همچنی  همبستگی 

نه در داری بی  وزن هزار دانه و عملکرد دامثبت و معنی

دهی دیده شد درصد گل 21شرایط بروز تنش از زمان 

امیدی تبریزی و همکاران  . 1126یاری و کشتکار )

  با بررسی صتات مهم زراعی ارقام گلرنب بهاره، 1119)

داری بی  عملکرد روغ  با عملکرد همبستگی مثبت و معنی

گیری کردند که با افزایش دانه را مشاهده نموده و نتیجه

د. یابد دانه در بوته، عملکرد روغ  نیز افزایش میعملکر

های ایرانی گلرنب در شرایط ق ع نتایج ارزیابی ژنوتیپ

دهی نشان داد خشکی باع  کاهش آبیاری از مر له گل

داری از عملکرد دانه در همه آنها گردید ولی تنوخ معنی

 زارعی ) ها دیده شدنظر تحمل به کمبود آب بی  ژنوتیپ

ژنوتیپ گلرنب تحت تنش  62با م العه . 1129ان و همکار

کمبود آب در شرایط اقلیمی اصتهان مشاهده گردید که 

دار عملکرد دانه در همه خشکی باع  کاهش معنی

 داریطور معنیها گردید ولی میزان ای  کاهش بهژنوتیپ

ها متتاوت بوده و تجزیه کالستر آنها را در بی  ژنوتیپ

مل به خشکی قرار داد )بهرامی و دو گروه  ساس و متح

داری از نظر عملکرد  . تنوخ ژنتیکی معنی1122همکاران 

های گلرنب در شرایط تنش کمبود آب دانه بی  یی 

های متحمل به گزارش شده است که امکان گزینش یی 

  .1129سازد )بورتوهیرو و سیلوا کمبود آب را فراهم می

های زراعی و گزینش ارزیکابی ویژگی هکدف پژوهش      

های متحمل به خشککی گلرنب برای کشت پاییزه  ژنوتیپ

 بازده بود.در ارا ی شور و کم

 

 هامواد و روش

آزمایش در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و      

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی 

درجه  26)ایستگاه ای   اجرا شد. 2996-99سال زراعی 

دقیقه شمالی   در  29درجه و  99قه شرقی، دقی 1و 

بندی کوپ  سرد و نیمه خشک است. همچنی  سیستم اقلیم

بندان دارد. میانگی  هایی با روزهای یخمن قه زمستان
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مجموخ باشد. میلیمتر می 191دراز مدت بارندگی ساینه 

متر بود. بخش میلی 2/921بارندگی دوره آزمایش نیز 

تا آخر  2996ل آبان ماه سال عمده بارندگی در طو

واقع گردید و در دوره اعمال تنش  2999اردیبهشت ماه 

بخش عمده بارندگی در بازه زمانی نیمه بارندگی رخ نداد. 

دهد. ارتتاخ محل دوم پاییز تا نیمه اول بهار رخ می

باشد. ای  ایستگاه متر می 2929آزمایش از س ح دریا 

ارد. خاك محل آزمایش در  اشیه دریاچه اورمیه قرار د

 9/6شوری آن  درصد ماده آلی بوده و 2/2لوم رسی با 

 است.دسی زیمن  بر متر 

های خرد شککده  بر م العه در قالب طرح آماری کرت     

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کشت در  پایه بلوك

های انجام گردید. عامل 2996شکککهریور مکاه سکککال    11

عنوان عامل اصلی با دو به آزمایش شکامل تنش خشککی  

دهی تا رسیدگی سک ح : بدون تنش و تنش از مر له گل 

شکککامل:  پکانزده رقم و یی  گلرنب  دانکه و عکامکل فرعی   

، K.H.Y.23 ،K.H.Y.19دشت، پرنیان، مهر، پدیده، گلگل

K.H.Y.2، K.M.S.22، K.M.S.81، K.M.S.56، 

K.M.S.38، Mexico295، Mexico189، Mexico23  و

Mexico11 .سانتیمتر و  12فاصکله خ وط کاشت   بودند

میزان بکذر بیسکککت کیلوگرم در هکتار بوده و در نهایت  

بوته در متر مربع تثبیت شککد. هر کرت شککامل   29تراکم 

طول پنج متر بود. برای جلوگیری از نشت چهار ردیف به

ها دو متر فاصککله ایجاد شد. ها و بی  تکرارآب بی  کرت

 .اعمال گردید Aده از تشککتک تبخیر کالس تنش با اسککتتا

در دوره اعمال تنش برای س وح بدون تنش، آبیاری در 

های تنش، آبیاری متر تبخیر و برای تیمارمیلی  91زمان 

متر تبخیر از تشکککتکک انجکام گرفت   میلی 291در زمکان  

.  1116دانشکککمند و همکاران  ؛1122شککرقی وهمکاران  )

ج آزمون خاك با اسککتتاده از دهی مزرعه بر پایه نتایکود

کیلوگرم در هکتککار  291مقککدار دار اوره بککهکود نیتروژن

دهی، سکککولتات در دو مر له قبل کاشکککت و شکککروخ گل

و  O2Kصورت کیلوگرم در هکتار به 11مقدارپتاسکیم به 

کیلوگرم در هکتار  29مقدار سکککوپر فسکککتکات تری کل به   

  قبل از کاشکت صورت گرفت. همچنی  5O2Pصکورت  به

دهی برای مبکارزه با آفت مگ   در اواسکککط مر لکه گکل  

گلرنکب، مزرعکه با سکککم دیازینون با غلظت یک در هزار   

 سم اشی گردید.  

برای تعیی  ارتتککاخ بوتککه، ق ر طب ، تعککداد طب  در       

بوته  21بوته و تعداد دانه در طب  از هر کرت آزمایشککی 

ر گیری قرابه صکککورت تصکککادفی انتخاب و مورد اندازه

هنگککام رسکککیککدگی محصکککول پ  از  ککذف  گرفککت. بککه

ها برداشت و عملکرد دانه و وزن ها، تمامی کرت اشکیه 

مرداد ماه انجام  12هزار دانه تعیی  شککدند. برداشککت در 

با  هاها و مقایسکککه میانگی نهایت تجزیه دادهگردیکد. در 

در سک ح ا تمال    LSDدار )آزمون  داقل اختالف معنی

بندی و گروه MSTATCم افزار آماری پنج درصککد با نر

  با Wardروش وارد )ها با تجزیه کالسکککتر و بهژنوتیپ

صککورت  11نسککخه  SPSSاسککتتاده از نرم افزار آماری 

روش سککوکسککله تعیی    ها بهدرصککد روغ  دانه  گرفت.

  .  1122) بخاری و همکاران شدند 

 

 بحث نتايج و

معنی داری دهی اثر بروز تنش خشکی از مر له گل     

روی ق ر طب ، تعداد دانه در طب ، وزن هزار دانه، 

های عملکرد دانه و روغ  داشت. همچنی  بی  ژنوتیپ

مورد م العه از نظر تمام صتات مورد م العه اختالف 

داری دیده شد. اثر متقابل تنش خشکی با ژنوتیپ معنی

روی ارتتاخ بوته، ق ر طب ، تعداد دانه در طب ، وزن هزار 

دار انه، درصد روغ  دانه و عملکرد دانه و روغ  معنید

داری از نظر عملکرد  . تنوخ ژنتیکی معنی2شد )جدول 

های گلرنب در شرایط تنش کمبود آب دانه بی  یی 

های متحمل به گزارش شده است که امکان گزینش یی 

  .1129سازد )بورتوهیرو و سیلوا کمبود آب را فراهم می

یی  گلرنب در کرج،  21رسی سازگاریهمچنی  با بر

اصتهان و داراب فارس طی سه سال زراعی، تنوخ 

های داری از نظر عملکرد دانه و روغ  بی  یی معنی

  .1116مورد بررسی دیده شد )امیدی تبریزی 
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 های پايیزه گلرنگ تحت تنش خشكیژنوتیپ در مورد مطالعهتجزيه واريانس صفات نتايج  -1جدول 

 1971-79زراعی طی سال

 میانگی  مربعات                                               

 دانه در طب تعداد  در بوته طب تعداد  ق ر طب  ارتتاخ بوته درجه آزادی منابع تغییر

 691/29 119/2 122/1 211/669 1 تکرار

 699/2221** 122/2 969/229* 922/212 2 تنش خشکی

 921/2 669/1 996/2 222/99 1 خ ای صلی

 992/2999** 22 ژنوتیپ
**929/22 

**119/19 
**921/162 

 299/699** 22 ژنوتیپ×  تنش خشکی
**261/1 929/1 **129/26 

 992/9 999/1 926/1 119/162 26 خ ای فرعی

 96/2 26/9 99/9 12/29   ریب تغییرات  )%  

 .باشدمی درصد 2و  2به ترتیب معنی دار در س ح ا تمال  **و *

 

 

 1ادامه جدول 

 میانگی  مربعات                      

 عملکرد روغ   درصد روغ  دانه عملکرد دانه وزن هزار دانه درجه آزادی منابع تغییر

 222/2122 299/1 122/19999 969/2 1 تکرار

 212/2699** 2 تنش خشکی
**911/99229191 922/2 **929/1219991 

 699/2292 299/1 199/92912 122/2 1 خ ای صلی

 929/92** 22 ژنوتیپ
**969/9912219 

**226/9 
**222/911129 

 292/16196* 222/9** 912/196921* 199/9** 22 ژنوتیپ×  تنش خشکی

 261/29629 999/1 991/222299 919/1 26 خ ای فرعی

 29/29 29/9 29/21 19/9   ریب تغییرات  )%  

 باشد.می درصد 2و  2به ترتیب معنی دار در س ح ا تمال  **و  *
 

     

آمده است.  1میانگی  صتات مورد م العه در جدول 

ولی  دار بودغیر معنیها روی ارتتاخ بوته اثر خشکی

های مورد م العه از داری بی  ژنوتیپاختالف معنی

نظر ارتتاخ بوته در هر دو شرایط بدون تنش و تنش 

بیشتری  ارتتاخ  K.M.S.22مهر و خشکی دیده شد. گل

ز جها بهو ارتتاخ بوته سایر ژنوتیپ بوته را داشتند

تر بود، که کوتاه K.M.S.56و  K.H.Y.23، پرنیان

-. ارتتاخ بوته بایتر در گلرنب بهآمد دستبهقابل قبول 

-علت تسهیل برداشت مکانیزه یک مزیت محسوب می

بروز تنش خشکی از  . 1122)پاسبان اسالم  گردد

ها در دار ق ر طب باع  کاهش معنی دهیمر له گل

ها گردید. ای  صتت در هر دو شرایط آبی آذی  بوتهگل

 ت. بیشتری داری داشها نیز اختالف معنیبی  ژنوتیپ

، Mexico295ق ر طب  در شرایط بدون تنش به 

K.M.S.22 ،Mexico189 ،Mexico11مهر، پدیده، ، گل

K.H.Y.19 ،K.H.Y.2  وK.M.S.81  تعل  داشت. در

شرایط خشکی نیز بیشتری  مقادیر ق ر طب  به 

Mexico295 ،Mexico189 ،Mexico11 ،K.M.S.22  و

K.M.S.81 .مربوط بود 
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دار تعداد طب  در بوته بی  با توجه به اختالف معنی     

-های گل ، ژنوتیپ2های مورد م العه )جدول ژنوتیپ

، در هر دو شرایط آبی و K.M.S.22 ،Mexico295مهر،

 . 1خشکی بیشتری  تعداد طب  در بوته را داشتند )جدول 

دار تعداد دانه در طب  تنش خشکی باع  کاهش معنی

ها در داری بی  ژنوتیپ  اختالف معنیگردید. همچنی

شرایط تنش و بدون تنش از نظر ای  صتت دیده شد 

طب  در شرایط بدون   . بیشتری  تعداد دانه در1)جدول 

، K.M.S.22 ،Mexico11 ،Mexico295تنش به 

Mexico23 ،K.H.Y.19 ،Mexico189   و پدیده تعل

، Mexico11 ،Mexico295گرفت. در شرایط تنش 

Mexico189 ،K.H.Y.2دشت بیشتری  تعداد ، پدیده و گل

 . در یک م العه روی 1دانه در طب  را داشتند )جدول 

  بیشتریبی  اجزای عملکرد دانه،  از های گلرنب،ژنوتیپ

)امیدی  مربوط بودتعداد دانه در طب   به ریب تنوخ 

نتایج یک م العه در دشت  . 1119تبریزی و همکاران 

دار تعداد دانه در طب  با مثبت و معنیتبریز، همبستگی 

 ههای پاییزه گلرنب را نشان دادعملکرد دانه در ژنوتیپ

-بروز خشکی از مر له گل . 1121پاسبان اسالم ) است

دار وزن هزار دانه را باع  گردید. بی  دهی کاهش معنی

ها نیز وزن هزار دانه متتاوت بود. بیشتری  وزن ژنوتیپ

دشت، ط بدون تنش به پدیده، گلهزار دانه در شرای

K.H.Y.19 ،K.H.Y.2 ،K.H.Y.22 ،Mexico295 ،

Mexico189 ،Mexico11 مهر، و در شرایط تنش به گل

، K.H.Y.19 ،K.M.S.22 ،K.M.S.38دشت، گل

Mexico295 ،Mexico189 ،Mexico11  تعل  گرفت

نشان داده شده است که از بی  اجزای عملکرد،  . 1)جدول 

انه در تعیی  عملکرد دانه گلرنب نقش وزن هزار د

در یک  . 1112کوتروباس و همکاران )دارد  ایبرجسته

های گلرنب در م العه با اعمال تنش کمبود آب روی بوته

-طور معنیطول فصل رشد، عملکرد دانه و اجزای آن به

در   .1129داری کاهش یافته است )نوروزی و کاظمینی 

آزمایش  ا ر از بی  اجزای عملکرد دانه گلرنب پاییزه 

اثر تنش خشکی روی تعداد دانه در خورجی  و وزن هزار 

نهایت روی عملکرد دانه و روغ  دار شده و دردانه معنی

گردد که منعک  گردید. بنابرای  چنی  استنباط می

خشکی با کاهش ای  دو بخش عملکرد دانه، باع  کاهش 

های روغ  دانه در هر دید. بیشتری  درصدمحصول گر

، K.H.Y.2 ،K.M.S.32مهر، دو شرایط آبیاری به گل

Mexico38 ،Mexico295 ،Mexico189 وMexico11 

و  K.H.Y.19اختصاص یافت. همچنی  دو ژنوتیپ 

K.H.Y.22  در شرایط آبیاری درصد روغ  دانه بیشتری

-یداشته و در اثر خشکی درصد روغ  آنها کاهش معن

نتایج م العه اثرات تنش  . 1داری نشان داد )جدول 

خشکی روی روغ  دانه و ترکیبات آن در گلرنب نشان 

دار درصد روغ  دانه داد که کمبود آب باع  کاهش معنی

های چرب اشباخ . ای  افت با کاهش بیشتر در اسیدشد

امیدی تبریزی و   .1121همراه بود )اشرفی و رزمجو 

ا بررسی صتات مهم زراعی ارقام   ب1119همکاران )

داری بی  عملکرد گلرنب بهاره، همبستگی مثبت و معنی

گیری روغ  با عملکرد دانه را مشاهده نموده و نتیجه

کردند که با افزایش عملکرد دانه در بوته، عملکرد روغ  

یابد. در ای  آزمایش  ریب همبستگی نیز افزایش می

و با عملکرد  99/1ساده عملکرد روغ  با درصد روغ  

 بود. 99/1دانه 

ر طودهی تا رسیدگی دانه بهبروز خشکی از مر له گل     

 . 1داری عملکرد دانه و روغ  را کاهش داد )جدول معنی

های گلرنب در شرایط اقلیمی اصتهان ارزیابی ژنوتیپ

دهی نشان داد که بروز تنش خشکی در هر دو مر له گل

دار مقدار نسبی آب عنیو پرشدن دانه باع  کاهش م

برگ، وزن خشک بوته و عملکرد دانه و روغ  گردید. 

میزان ای  کاهش در شرایط بروز تنش در مر له پرشدن 

دهی بود درصد بیشتر از اثر تنش در مر له گل 11دانه 

در ای  آزمایش   .1129)شیراسماعیلی و همکاران 

مقادیر عملکرد دانه و روغ  بی   در داریاختالف معنی

های ژنوتیپ .شد دیدههای مورد م العه ژنوتیپ

Mexico189 ،K.H.Y.2 ،K.M.S.38مهر و ، گل

Mexico295  در هر دو شرایط عادی و تنش خشکی
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ای  بیشتری  عملکرد دانه و روغ  را کسب کردند. 

باییی ها تعداد دانه در طب  و وزن هزار دانه ژنوتیپ

مذکور  ژنوتیپپنج رسد نظر می . به1)جدول  داشتند

بازده و شور  اشیه دریاچه برای کشت در ارا ی کم

داری از نظر اورمیه مناسب باشند. تنوخ ژنتیکی معنی

های گلرنب در شرایط تنش کمبود عملکرد دانه بی  یی 

های متحمل آب گزارش شده است که امکان گزینش یی 

یرو و سیلوا هسازد )بورتومیبه کمبود آب را فراهم 

های گلرنب در شرایط نتایج م العه ژنوتیپ   .1129

هایی که در عادی و تنش کمبود آب نشان داد ژنوتیپ

شرایط عادی عملکرد دانه بایتری داشتند، در شرایط 

بایتری کسب کردند )صتوی  کمبود آب نیز عملکرد دانه

و  K.H.Y.23های پرنیان، ژنوتیپ . 1129و همکاران 

K.M.S.56  همواره کمتری  مقادیر اجزای عملکرد و

نتایج   .1عملکرد دانه و روغ  را نشان دادند )جدول 

م العه دیگری نشان داد از بی  ده ژنوتیپ گلرنب ایرانی 

دهی، ارزیابی شده در شرایط ق ع آبیاری از مر له گل

پرنیان بیشتری  افت عملکرد دانه در اثر خشکی را داشت 

گزارش شده است گلرنب .  1129)زارعی و همکاران 

پاییزه رقم پدیده در دشت تبریز تحت آبیاری عادی با 

 2969و  2211ترتیب تولید عملکرد دانه و روغ  به

پاسبان اسالم کیلوگرم در هکتار، رقم برتر بوده است )

1122.   

های مورد م العه بر پایه ارتتاخ بوته، ق ر ژنوتیپ      

اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغ  با استتاده از طب ، 

روش وارد در شرایط بدون تنش و تنش تجزیه کالستر به

. با برش دندروگرام از فاصله بندی شدندگروهکمبود آب 

که  K.M.S.56 و K.H.Y.23 های پرنیان،ژنوتیپ ،وا د 6

کمتری  مقادیر اجزای در شرایط آبیاری و تنش خشکی 

در   1کرد دانه و روغ  را داشتند )جدول عملکرد و عمل

ند گرفتقرار  یدر گروه دیگر هاسایر ژنوتیپ یک گروه و

ژنوتیپ گلرنب تحت تنش  62. نتایج ارزیابی  2)شکل 

کمبود آب در شرایط اقلیمی اصتهان نشان داد که کمبود 

ها دار عملکرد دانه در همه ژنوتیپآب باع  کاهش معنی

ا هداری بی  ژنوتیپطور معنیکاهش بهگردید ولی میزان 

الستر آنها را در دو گروه  ساس ک متتاوت بوده و تجزیه

  .1122و متحمل به خشکی قرار داد )بهرامی و همکاران 
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1971-79سال زراعی های پايیزه گلرنگ تحت تنش خشكی طی میانگین صفات مورد مطالعه روی ژنوتیپ –2جدول  

 ژنوتیپ تنش خشکی

 
  ارتتاخ بوته

(cm) 

 ق ر طب 
(mm) 

 دانه در طب تعداد  در بوته طب تعداد 

 21 29 16 229 مهرگل بدون تنش

 29 9 12 299 پدیده 

 29 9 19 219 دشتگل 

 16 22 11 99 پرنیان 

 K.H.Y.23 92 11 2 92 

 K.H.Y.19 291 12 22 29 

 K.H.Y.2 299 12 22 29 

 K.M.S.22 221 16 22 21 

 K.M.S.81 299 12 21 22 

 K.M.S.56 229 11 6 99 

 K.M.S.38 299 11 22 96 

 Mexico295 299 19 21 21 

 Mexico189 299 19 21 29 

 Mexico23 291 12 21 29 

 Mexico11 291 19 9 21 

 19 29 19 292 مهرگل دهیتنش از مر له گل

 91 21 12 229 پدیده 

 91 9 11 212 دشتگل 

 29 22 29 99 پرنیان 

 K.H.Y.23 99 22 6 11 

 K.H.Y.19 229 19 22 99 

 K.H.Y.2 299 11 21 92 

 K.M.S.22 221 12 29 91 

 K.M.S.81 219 12 21 19 

 K.M.S.56 229 22 6 29 

 K.M.S.38 99 11 22 12 

 Mexico295 291 16 22 92 

 Mexico189 291 12 9 92 

 Mexico23 291 11 21 99 

 Mexico11 219 12 9 99 

LSD 5%  61/16  21/2  61/2  1/9  
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 2ادامه جدول 

  ژنوتیپ تنش خشکی
 

 عملکرد دانه
)1-(kg.ha 

 درصد روغ  دانه
 عملکرد روغ 

 )1-(kg.ha 

9/91 مهرگل بدون تنش  2992 19 2996 

9/92 پدیده   9699 19 2121 

9/92 دشتگل   2669 19 2199 

1/19 پرنیان   2122 19 192 

 K.H.Y.23 9/92  2626 16 219 

 K.H.Y.19 9/92  9996 19 2199 

 K.H.Y.2 1/92  2991 19 2291 

 K.M.S.22 1/92  9919 19 2192 

 K.M.S.81 1/92  9916 19 2119 

 K.M.S.56 9/91  2299 12 912 

 K.M.S.38 1/92  2129 19 2996 

 Mexico295 1/96  2911 19 2991 

 Mexico189 1/92  2212 19 2211 

 Mexico23 1/92  2192 19 2221 

 Mexico11 9/92  2999 19 2299 

2/12 مهرگل دهیتنش از مر له گل  9291 19 962 

9/12 پدیده   1922 19 621 

9/12 دشتگل   9219 19 919 

9/11 پرنیان   962 19 192 

 K.H.Y.23 9/11  2121 16 169 

 K.H.Y.19 9/16  1999 16 629 

 K.H.Y.2 9/91  9699 19 2191 

 K.M.S.22 9/12  1611 16 691 

 K.M.S.81 9/19  1262 19 662 

 K.M.S.56 9/11  929 19 112 

 K.M.S.38 9/12  9229 19 966 

 Mexico295 1/19  9922 19 999 

 Mexico189 9/19  9921 19 2212 

 Mexico23 9/12  9191 19 919 

 Mexico11 1/12  9112 19 992 

LSD 5%  211/2  9/622  61/2  1/292  
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                      0         5        10        15        20        25 

 +---------+---------+---------+---------+---------+   شماره      ژنوتیپ   
  Padideh       2   ─┐ 

  K.H.Y.19      6   ─┼─┐ 

  Mexico11     15   ─┘ │ 

  K.H.Y.2       7   ─┐ ├─────┐ 

  Mexico189    13   ─┼─┤     │ 

  Mexico295    12   ─┘ │     │ 

  Golemehr      1   ─┬─┘     ├───────────────────────────────────────┐ 

  K.M.S.22      8   ─┘       │                                       │ 

  K.M.S.81      9   ─┐       │                                       │ 

  Mexico23     14   ─┼───┐   │                                       │ 

  K.M.S.38     11   ─┘   ├───┘                                       │ 

  Goldasht      3   ─────┘                                           │ 

  K.H.Y.23      5   ─┬───┐                                           │ 

  K.M.S.56     10   ─┘   ├───────────────────────────────────────────┘ 

  Parnian       4   ─────┘ 

 بدون تنش -الف
                   0         5        10        15        20        25        

 +---------+---------+---------+---------+---------+  شماره      ژنوتیپ   
 

  Padideh       2   ─┐ 

  K.M.S.81      9   ─┤ 

  Mexico23     14   ─┤ 

  Goldasht      3   ─┼───┐ 

  Mexico11     15   ─┘   │ 

  K.M.S.38     11   ─────┼───────┐ 

  K.H.Y.19      6   ─┬───┘       │ 

  K.M.S.22      8   ─┘           ├───────────────────────────────────┐ 

  Mexico295    12   ─┐           │                                   │ 

  Mexico189    13   ─┼─┐         │                                   │ 

  K.H.Y.2       7   ─┘ ├─────────┘                                   │ 

  Golemehr      1   ───┘                                             │ 

  K.H.Y.23      5   ─┬───┐                                           │ 

  K.M.S.56     10   ─┘   ├───────────────────────────────────────────┘ 

  Parnian       4   ─────┘ 

 با تنش خشكی -ب

پايه ارتفاع بوته، قطر طبق، اجزای عملكرد، عملكرد دانه و روغن با استفاده های پايیزه گلرنگ بر بندی ژنوتیپگروه -1شكل 

 روش وارد در شرايط بدون تنش )الف( و تنش كمبود آب )ب(از تجزيه كالستر به

 

 گیری كلینتیجه

نتکایج آزمایش نشکککان دادند وقوخ تنش خشککککی از        

دار تعداد دهی تا رسککیدگی دانه با کاهش معنیمر له گل

دانککه در طب  و وزن هزار دانککه، عملکرد دانککه و روغ  

داری کاهش طور معنیهکای پکاییزه گلرنب را به  ژنوتیکپ 

داری هککا تتککاوت معنیهککا بی  ژنوتیککپداد. ای  ویژگی

داشکککتنکد. در شکککرایط عادی و تنش خشککککی ،همواره   

هککای بکیشکککتکری  عملکرد دانککه و روغ  بککه ژنوتیککپ   

Mexico189 ،K.H.Y.2 ،K.M.S.38مککهککر و   ، گککل

Mexico295  ها ای  ژنوتیپرسد نظر میتعل  داشکت. به

بازده و شککور و مناطقی با  برای کشککت در ارا ککی کم 

شکرایط اقلیمی مشکابه من قه آزمایش مناسکب باشند. با    

ای هاسکتتاده از توسعه کشت گلرنب پاییزه در ای  دشت 

وسککیع که به علت شککور شککدن خاك آنها، امکان کشککت  

سکایر محصویت پربازده از بی  رفته است،  م   ت   

، محصککولی قابل قبول از نظر اقتصککادی ارا ککی زراعی

 نیز تولید گردد.
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