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فاطمه محتشمی ،1محمودرضا تدین ،*2پرتو روشندل
 .1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
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چکیده
بهمنظور بررسي تنش کمآبي بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتیپهاي گلرنگ ،آزمایشي به صورت کرتهاي خردشده در
قالب طرح پایه بلوكهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد ،در بهار سال
 5931انجام شد .در این پژوهش تیمارها شامل سه سطح آبیاري بر اساس  51 ،511و  11درصد نیاز آبي گیاه و ژنوتیپهاي
گلرنگ شامل سینا ،محلي اصفهان و فرامان بودند .نتایج نشان داد تنش کمآبي موجب کاهش معنيدار تعداد شاخههاي جانبي در
هر بوته ،ارتفاع بوته ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در غوزه ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،درصد روغن ،عملکرد روغن،
زیستتوده و شاخص برداشت شد .کمترین عملکرد دانه ( 5531کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 959کیلوگرم در هکتار)
از تیمار تنش کمآبي  11درصد و بیشترین عملکرد دانه ( 0951کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 113کیلوگرم در هکتار) از
تیمار  511درصد نیاز آبي بهدست آمد .همچنین نتایج نشان داد در بین ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر صفات مورد مطالعه تفاوت
معنيداري وجود داشت بهطوريکه بیشترین عملکرد دانه ( 5331کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 115کیلوگرم در هکتار)
در ژنوتیپ سینا و کمترین عملکرد دانه ( 5113کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 601کیلوگرم در هکتار) در ژنوتیپ محلي
اصفهان مشاهده شد .نتایج نشان داد تفاوتهاي موجود در بین ژنوتیپها از نظر صفات مورفولوژیک ،درصد روغن و عملکرد
روغن از مؤلفههاي مهم بوده که ميتواند در انتخاب ژنوتیپها و یا ارقام مناسب تحت شرایط خشکي از آن استفاده کرد.
کلیدواژهها :درصد روغن ،زیستتوده ،شاخص برداشت ،عملکرد روغن ،وزن

 .1مقدمه

* نویسنده مسئول

هزاردانه.

گیاه گلرنگ ( ،)Carthamus tinctorius L.امروزه بیشتر براي

Email: mrtadayon@yahoo.com

محتشمی و همکاران

اولویت بیشتري برخوردار باشد

تولید دانه بهمنظور استخراج روغن خوراکي کشت ميشود،

].[59

ولي در برخي کشورها از جمله چین و هند این گیاه بهخاطر

بیاواس و همکاران ][ 09با بررسي عملکرد و اجزاي

گلهاي آن در رنگ و طعم دادن به غذاها و تهیه رنگ پارچه

عملکرد  01رقم ،الین و جمعیت گلرنگ در دو سال در

استفاده ميگردد و همچنین بهدلیل کاربردهاي دارویي متعدد

شرایط نیمهخشک مشاهده کردند ارقام  Hama ،Syriaو

کشت ميشود ] .[00با توجه به مشکالت موجود در صنعت

 Haryinanو الین  S-541-2داراي بیشترین عملکرد دانه و

روغنهاي نباتي در داخل و اینکه بیش از  39درصد از نیاز

الینهاي  011161و  S-541-2داراي بیشترین محتوي روغن

مصرفي به روغن )بهصورت دانههاي روغني و روغن خام)

بودند .ستانبولگلو ][ 06در بررسي اثر تنش خشکي در

از طریق واردات تأمین ميشود ،الزم است تالشهاي

مراحل مختلف رشد گلرنگ گزارش نمود که تنش آبي در

گستردهاي در جهت بهبود شرایط از جمله بهکار بردن منابع

مرحله غوزهدهي بهطور جدي عملکرد این گیاه را کاهش

روغني جدید همچنین اصالح این منابع روغني بهمنظور

ميدهد و این مرحله حساسترین مرحله به تنش خشکي

دستیابي به بازدهي و کیفیت مطلوبتر از نظر تغذیهاي و

ميباشد .ضمن اینکه تنش آبي در مرحله گلدهي و پر شدن

عملکردي انجام شود ] .[01گلرنگ بهعلت دارا بودن بیش از

دانه بیشترین تأثیر را در کاهش وزن دانه دارد .یاري و

 31درصد اسیدهاي چرب غیر اشباع ،بهویژه اسید لینولئیک و

همکاران ][ 51با ارزیابي گلرنگ بهاره تحت تأثیر تنش

اسید اولئیک ميتواند نقش مهمي در گسترش سطح زیر

خشکي ایجادشده در اثر قطع آبیاري در مراحل مختلف

کشت گیاهان روغني و تأمین دانههاي روغني در کشور

رشدي ،مشاهده کردند که تنش خشکي در مرحله گلدهي

داشته باشد ].[05

بیشترین تأثیر را در کاهش ارتفاع بوته ،تعداد غوزه در بوته،

خشکي یکي از مهمترین تنشهاي غیرزنده ایجادکننده

تعداد دانه در غوزه ،شاخص برداشت ،عملکرد دانه و

خسارت باال در گیاهان و بهعنوان مهمترین عامل

عملکرد روغن داشته است .پورداد و جمشیدي مقدم ] [1با

محدودکننده رشد و تولید شناخته شده است ] .[51تأثیر

ارزیابي  511ژنوتیپ گلرنگ در شرایط دیم گزارش کردند

خشکي بر محتوا و ترکیب اسیدهاي چرب دانه گلرنگ،

که باال بودن عملکرد در ژنوتیپهاي پرمحصول مربوط به

ارزش اقتصادي روغن و ترکیب اسیدهاي چرب دانه را

سه جزء عملکرد دانه شامل تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در

تعیین ميکند .بنابراین خشکي ميتواند اثر برجستهاي بر

طبق و وزن هزاردانه بود .پژوهشگران تنوع زیادي را در

کیفیت و کمیت روغن استخراج شده از دانه داشته باشد

ارقام گلرنگ از لحاظ تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق،

].[05

عملکرد دانه و عملکرد روغن در شرایط تنش و بدون تنش

گلرنگ ،با داشتن تیپهاي پاییزه و بهاره و دامنه

خشکي مشاهده کردند و اظهار داشتند که تنش خشکي

سازگاري گسترده نسبت به شرایط آبوهوایي کشور ،از

موجب کاهش عملکرد دانه از طریق کاهش تعداد دانه در

آینده نویدبخشي در توسعه کشت دانههاي روغني

غوزه و وزن دانه گردید ].[51

برخوردار است .با توجه به طوالني بودن کشت گلرنگ

اهمیت گیاه گلرنگ بهدلیل مقاومت باالي این گیاه به

پاییزه ،در حال حاضر جهت کاهش کشت آن و توجیه

شرایط نامساعد محیطي از جمله خشکي و نیز قابلیت

اقتصادي محصول تولیدشده نسبت به مدت زمان اشغال

باالي این گیاه در تولید روغن بر کسي پوشیده نیست.

مزرعه توسط این گیاه ،بهنظر ميرسد کشت بهاره آن از

لیکن در این بین شناخت ژنوتیپهایي که توان سازگاري
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خاك در جدول  5ارائه شده است.

بیشتري با شرایط مذکور دارند گامي مهم در دستیابي به
عملکردهاي قابل قبول ميباشد و هدف از انجام پژوهش

عملیات آمادهسازي خاك شامل شخم سطحي ،دیسک

حاضر بررسي و مقایسه عملکرد برخي ژنوتیپهاي

و مالهکشي بود و زمین کرتبندي شد .هر کرت شامل نه

گلرنگ موجود در کشور به تنش کمآبي و شناسایي

خط کاشت به طول سه متر بود .فاصله بوتهها روي خط

ژنوتیپهاي متحمل به کمآبي ميباشد.

پنج سانتيمتر و تراکم بوته در هر کرت  61بوته در متر
مربع بود .کشت در اوایل اردیبهشت و پس از رسیدن

 .2مواد و روشها

رطوبت مزرعه به حد ظرفیت زراعي و تأمین دماي پایه

این آزمایش در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه

براي جوانهزني بذرهاي گلرنگ انجام شد .کلیه عملیات

شهرکرد (با طول جغرافیایي  11درجه و  15دقیقه شرقي و

داشت شامل مبارزه با علفهاي هرز و آفات ،سلهشکني

عرض جغرافیایي  90درجه و  53دقیقه شمالي و با ارتفاع

بهصورت دستي بهموقع اجرا شد .پس از استقرار کامل

 0111متر از سطح دریا) طراحي و اجرا شد .جهت مطالعه

گیاهچهها در مرحله  9تا  6برگي ،جهت دست یافتن به

اثر سطوح مختلف آبیاري روي عملکرد و اجزاي عملکرد

تراکم مورد نظر ،بوتههاي اضافي تنک شد .اولین آبیاري

ژنوتیپهاي گلرنگ آزمایشي بهصورت کرتهاي خردشده

بالفاصله بعد از کاشت و آبیاريهاي بعدي تا استقرار

در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفي با سه تکرار در

کامل مزرعه هر هفت روز یک بار بر اساس تخلیه آب

مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد در بهار

سهلالوصول انجام شد .تغذیه گیاه گلرنگ شامل کوددهي

و تابستان سال زراعي  5931-5936اجرا گردید .فاکتور

(کود پایه 511 :کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات

اصلي شامل سه سطح آبیاري ) 51 ،511و  11درصد نیاز

تریپل) و همچنین  51کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص

آبي) که از مرحله ساقهروي تنش خشکي اعمال شد و

(از منبع کود اوره حاوي  61درصد نیتروژن خالص) در

فاکتور فرعي آزمایش شامل سه ژنوتیپ گلرنگ )محلي

سه قسط (قسط اول زمان دو تا چهار برگي ،قسط دوم

اصفهان ،فرامان و سینا) بود که از شرکت توسعه کشت

زمان ساقهدهي و قسط سوم زمان گلدهي) بود که در این

گیاهان روغني اصفهان تهیه شد .قبل از آمادهسازي زمین51 ،

مطالعه مبناي کار قرار گرفت.

نمونه خاك بهصورت زیگزاگ از عمق صفر تا 91

جهت تعیین میزان آب آبیاري با استفاده از مشخصات

سانتيمتري مزرعه برداشت و با یکدیگر مخلوط شدند سپس

خاك و گیاه و رابطههاي  0 ،5و  9حد پاییني رطوبت

یک نمونه مرکب خاك از آنها تهیه شده و جهت بهدست

سهلالوصول ( ،)ƟMADمقدار ظرفیت قابل ذخیره براي گیاه با

آوردن ویژگيهاي فیزیکي و شیمیایي خاك به آزمایشگاه

توجه به عمق ریشه تعیین و سپس با استفاده از اندازه کرت

ارسال گردید نتیجه تجزیه ویژگيهاي فیزیکي و شیمیایي

حجم آب براي تیمار شاهد مشخص شد ].[56

جدول  .7ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
خصوصیات شیمیایي

خصوصیات فیزیکي
 55درصد رس 60 ،درصد سیلت و  65درصد شن

پتاسیم ()mg/kg

فسفر ()mg/kg

نیتروژن ()%

pH

)EC (ds/m

لوم

031

5/5

1/13

5/51

5/5

( )5حد پاییني رطوبت حجمي سهلالوصول ()ƟMAD
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( )0عمق آب مورد نیاز

d = (ƟFC - ƟSoil) × D

( )9حجم آب مورد نیاز

بهمدت  51ساعت در مجاورت حالل پترولیوم اتر مورد
استخراج روغن قرار گرفت و پس از توزین توسط ترازوي

V= d×A

در این رابطهها  ƟFCرطوبت حجمي ظرفیت زراعي

دیجیتال با دقت  1/115گرم ،مقدار روغن نمونه هر کرت بر

ƟSoi

اساس ماده خشک ،بهصورت درصد در یک گرم نمونه

رطوبت حجمي خاك MAD ،ضریب تخلیه مجاز d ،عمق

تعیین گردید ] .[01عملکرد روغن از حاصلضرب عملکرد

آب مورد نیاز ( D ،)mعمق مؤثر ریشه گیاه مورد نظر (،)m

دانه در درصد روغن بهدست آمد .تجزیه واریانس صفات با

 Vحجم آب مورد نیاز d ،عمق آب و  Aابعاد کرت ميباشد.

استفاده از نرمافزار ) SASنسخه  )3انجام گرفت و میانگین

نیاز آبي سایر تیمارها با توجه به نیاز آبي تیمار شاهد تعیین و

تیمارها با استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح

با استفاده از کنتور ،حجم آب مورد نیاز به هر کرت اضافه

احتمال  1درصد با استفاده از نرمافزار  SASمورد مقایسه

گردید فاصله بین دور آبیاري با استفاده از دادههاي

قرار گرفتند .رسم جدولها نیز توسط نرمافزارهاي  lecxEو

هواشناسي و تعیین نیاز آبي روزانه مشخص و تیمارهاي

 drowصورت گرفت.

مزرعه Ɵpwp ،رطوبت حجمي نقطه پژمردگي دائم،

رطوبتي (تنش آبي) در مرحله ساقهروي اعمال شد.
 .3نتایج و بحث

با مشاهده عالیم رسیدگي گیاه در اواسط مهر 51 ،بوته
بهصورت تصادفي از هرکرت آزمایشي برداشت و ارتفاع

 .1.3تجزیه واریانس

بوته ،تعداد ساقههاي جانبي ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تیمارهاي

در غوزه ،وزن هزاردانه اندازهگیري شدند .طي مرحله مذکور،

آبیاري و ژنوتیپهاي مورد بررسي گلرنگ بر ارتفاع بوته،

از هر کرت آزمایشي  5/1متر مربع برداشت و پس از جدا

تعداد شاخههاي جانبي ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در

کردن دانه و کاه و کلش هر یک بهطور جداگانه نگهداري

غوزه ،وزن هزاردانه ،زیستتوده ،شاخص برداشت ،درصد

شدند .دانهها براي خشک کردن در معرض تابش نور آفتاب

روغن و عملکرد روغن تأثیر معنيداري داشت (جدول.)0

و جریان طبیعي هوا قرار داده شدند و براي خشک کردن کاه

 .2.3ارتفاع بوته

و کلش آنها بهمدت  61ساعت در آون در دماي  51درجه

اثر رژیمهاي آبیاري بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک

سانتيگراد قرار گرفتند .پس از خشک شدن نمونهها ،با

درصد معنيدار شد (جدول  .)0مقایسه میانگین اثر رژیمهاي

ترازوي دقیق وزن دانه و کاه و کلش بهطور جداگانه

مختلف آبیاري نشان داد که بیشترین ( 15/53سانتيمتر) و

اندازهگیري شده و از مجموع عملکرد دانه و کاه و کلش،

کمترین ( 15/16سانتيمتر) ارتفاع بوته بهترتیب در تیمارهاي

عملکرد بیولوژیک محاسبه گردید .شاخص برداشت نیز از

 511و  11درصد نیاز آبي بهدست آمد (جدول.)9

طریق رابطه ( )6محاسبه گردید.
( )6شاخص برداشت

بهطوريکه میزان ارتفاع بوته در تیمار 11درصد نیاز آبي

HI =GY/ BY

 95/16درصد در مقایسه با تیمار 511درصد نیاز آبي کاهش

در این رابطه  GYعملکرد دانه BY ،عملکرد

یافت (جدول )9که با نتایج فرخينیا و همکاران ] [59مبني

بیولوژیک و  HIشاخص برداشت ميباشد.

بر اینکه تنش خشکي موجب کاهش معنيدار ارتفاع گیاه

جهت اندازهگیري روغن دانه ،مقدار  0گرم نمونه آسیاب

گلرنگ ميشود ،مطابقت دارد.

و خشکشده مربوط به هر کرت ،توسط دستگاه سوکسله

دوره   02شماره   0تابستان 7931

552

ارزیابی تأثیر سطوح کمآبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای گلرنگ

جدول  .0نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مرفولوژیک ژنوتیپهای گلرنگ تحت تأثیر سطوح آبیاری
درجه آزادي

منابع تغییرات
تکرار

میانگین مربعات
تعداد شاخههاي جانبي

ارتفاع بوته

تعداد غوزه در بوته

تعداد دانه در غوزه

وزن هزاردانه

5/50

050/35

13/05

661/31

33/93

0

**

رژیمهاي آبیاري

0

خطا ()a

6

3/56

ژنوتیپ

0

**

آبیاري × ژنوتیپ

6

ns

خطا ()b

50

ضریب تغییرات (درصد)

**

06/51

**

136/51

055/11
**

6/6

015/19

ns

5/11

**

516/11

659/31

559/01

551/91

**

**

50/55

ns

51/33

10/31

0/51
**

51/11

ns

1/55

**

911/56

ns

5/60

1/16

1/91

3/35

5/60

5/63

1/31

1/15

1/03

1/01

5/91

0/93

 * ،nsو ** :به ترتیب نبود تفاوت معنيدار و وجود تفاوت معنيدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد.

ادامه جدول  .0نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مرفولوژیک ژنوتیپهای گلرنگ تحت تأثیر سطوح آبیاری
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادي

تکرار

عملکرد دانه
6111111/31

0

رژیمهاي آبیاري

0

9133616/15

**

زیستتوده

شاخص برداشت

درصد روغن

عملکرد روغن

5155091/16

013/56

1/55

911159

**

**

1013151/50

061/31

خطا ()a

6

5361651/101

9501911/19

513/95

ژنوتیپ

0

**

**

*

آبیاري × ژنوتیپ

6

ns

خطا ()b

50

ضریب تغییرات (درصد)

011193/135

151150/65

ns

95151/013

63615/56

51/01

51/96
**

06/51

ns

**

**

9/93

560635/96
**

51/10

ns

015315/16
61191/15

ns

1/13

1115/90

90111/69

15301/51

6/65

1/15

0155/61

3/56

1/16

5/95

53/0

51/11

 * ،nsو ** :به ترتیب نبود تفاوت معنيدار و وجود تفاوت معنيدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد.

جدول  .9مقایسه میانگین برخي صفات مرفولوژیک ژنوتیپهاي گلرنگ تحت تأثیر سطوح آبیاري

رژیمهاي آبیاري

تعداد شاخههاي جانبي

ارتفاع بوته ()cm

تعداد غوزه در بوته

تعداد دانه در غوزه

وزن هزاردانه ()g

عملکرد دانه ()kg/ha

زیستتوده ()kg/ha

شاخص برداشت ()%

درصد روغن

عملکرد روغن

ژنوتیپ

تیمار

( )511%نیازآبي

3/15a

15/53a

00/5a

00/09a

69/15a

0951/6a

1511/3a

91/51a

01/13a

113/5a

( ) 51%نیاز آبي

1/91a

11/15a

01/11a

53/15a

65/15a

0151/5a

1555/1a

96/69a

01/69b

115/0b

( )11%نیاز آبي

1/03b

15/16b

56/11b

1/91b

91/95b

5531/3b

6111/0b

01/51b

01/59b

959/9c

فرامان

1/5a

15/31a

01/91a

51/55b

60/31b

5306/13a

1115/1a

90/35a

05/39a

191/19a

محلي اصفهان

1/10b

19/11a

51/51b

55/51a

96/93c

5113/19b

1005/1b

91/05b

01/19b

601/16b

سینا

1/30a

16/05b

00/65a

51/55b

61/16a

5331/56a

1511/0a

99/51a

05/51a

115/11a

میانگینهاي هر ستون که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد تفاوت معنيدار ندارند.
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محاسبهشده توارثپذیري خصوصي با استفاده از نسل

در گلرنگ ارتفاع بوته و به تبع آن ارتفاع طبقبندي در

F2

مرحله ساقهروي تعیین ميگردد .بنابراین ،تنش کمآبي در

تالقيهاي دايآلل براي صفت ارتفاع بوته باال بود.

مرحله ساقهروي گلرنگ ارتفاع گیاه را کاهش ميدهد.

مشاهده مقادیر باالي توارثپذیري خصوصي براي ارتفاع

بهطوريکه نشان داده شده است که وقوع تنش خشکي در

بوته در هر دو نسل  F1و  F2نشان از نقش ژنهایي با

مرحله ساقهروي با اختالل در فرآیندهاي فتوسنتزي و کاهش

اثرات افزایشي در کنترل ژنتیکي این صفت دارد ،بنابراین

تولید مواد پرورده جهت ارائه به بخشهاي در حال رشد،

بخش بیشتر تنوع مشاهدهشده براي صفت مورد بررسي

مانع از دستیابي به پتانسیل ژنتیکي کامل گیاه ميگردد.

توسط عوامل ژنتیکي ایجاد شده است.

بهعالوه افزایش تنش خشکي در زمان رشد گیاه سبب

کافي و رستمي ] [0گزارش کردند که بهعلت خاردار

ميگردد رقابت براي جذب آب بین بخش هوایي و زمیني

بودن اکثر ارقام گلرنگ امکان برداشت این گیاه بهصورت

در بوته افزایش یابد و در این رقابت ،گیاه سهم بیشتري از

دستي وجود ندارد ،بنابراین یکي از اهداف اصلي توسعه

مواد فتوسنتزي را به ریشه اختصاص دهد و در نتیجه مواد

کشت گلرنگ ،ساخت و استفاده از دستگاههاي برداشت

فتوسنتزي کمتري به بخش هوایي از جمله ساقه رسیده ،که

مکانیزه است ،در این راستا یکي از صفاتي که بسیار حائز

این امر باعث کاهش ارتفاع بوته ميشود ].[01

اهمیت ميباشد ارتفاع بوته گلرنگ است ،لذا شناسایي
ژنوتیپهاي داراي حداقل ارتفاع بوته و به کارگیري آنها

بین ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر ارتفاع بوته نیز تفاوت

در برنامههاي بهنژادي ميتواند مطلوب به نظر آید.

معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت (جدول )0
بهطوريکه ژنوتیپ محلي اصفهان و سینا بهترتیب داراي
بیشترین ( )19/01و کمترین ( )16/05ارتفاع بودند

 .3.3تعداد شاخههای جانبی

(جدول  .)9در آزمایشي دیگر نیز در بین ژنوتیپهاي

بین رژیمهاي آبیاري از نظر تعداد شاخههاي جانبي

گلرنگ تفاوت معنيداري از نظر ارتفاع بوته مشاهده شد

تفاوت معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

] .[3بهنظر ميرسد اختالفهاي ژنتیکي در رابطه با

(جدول .)0مقایسه میانگین دادهها نشان داد بیشترین تعداد

ژنهاي مؤثر در ارتفاع بوته ،موجب ارتفاع متفاوت در

شاخههاي جانبي ( )3/15مربوط به تیمار  511درصد نیاز

][5

آبي و کمترین میزان صفت مذکور ( )1/03مربوط به تیمار

طي بررسي نسلهاي  F1و  F2ژنوتیپهاي گلرنگ گزارش

 11درصد نیاز آبي بود (جدول  .)9بهطوريکه تعداد

کردند که در اثر تجزیه دايآلل  F1و  F2صفت ارتفاع بوته

شاخههاي جانبي در تیمار 11درصد نیاز آبي 10/56

در تجزیه نتاج  F1توارثپذیري عمومي باالیي دارد.

درصد در مقایسه با تیمار  511درصد نیاز آبي کاهش

توارثپذیري خصوصي نیز در نسلهاي  F1و  F2براي

یافت (جدول  .)9با افزایش تنش خشکي بهنظر ميرسد

صفت ارتفاع بوته محاسبه شد و در ارزیابي نتاج دي آلل

تعداد سلولهاي آغازین تشکیلشده جهت تولید انشعابات

 ،F1مقادیر توارثپذیري خصوصي براي ارتفاع بوته زیاد

اولیه شاخه کاهش ميیابد و در نتیجه به کاهش تعداد

بود .مقادیر باالي توارثپذیري خصوصي براي ارتفاع

شاخههاي جانبي در گیاه ميانجامد .با افزایش صفت

بوته نشان داد که واریانس ژنتیکي افزایشي نقش

مذکور تعداد غوزهها در بوته بیشتر خواهد بود و ازآنجاکه

قابلتوجهي در ایجاد تنوع این صفت دارد .مقادیر

همبستگي مثبت بین تعداد غوزه و عملکرد دانه در واحد

ژنوتیپهاي گلرنگ شده است .پهلوي و همکاران
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سطح وجود دارد ،این صفت ميتواند در عملکرد دانه

تعداد غوزه در بوته ( )00/5و کمترین آن ()56/11

بسیار تأثیرگذار باشد ].[9

بهترتیب مربوط به تیمار  511و  11درصد نیاز آبي بود

بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر تعداد شاخههاي

(جدول  .)9بهطوريکه تعداد غوزه در بوته در تیمار11

جانبي تفاوت معنيداري در سطح احتمال یک درصد

درصد نیاز آبي  95/35درصد در مقایسه با تیمار511

وجود داشت (جدول .)0تعداد شاخههاي جانبي در

درصد نیاز آبي کاهش یافت (جدول  .)9در آزمایشي با

ژنوتیپ سینا بیشترین ( )1/30و در ژنوتیپ محلي اصفهان

چهار تیمار آبیاري ( 511 ،11و  561میليمتر تبخیر

کمترین ( )1/10بود و تفاوت معنيداري بین ژنوتیپ سینا

تجمعي از تشتک تبخیر از کالس  )Aتعداد غوزه در بوته

و فرامان ازنظر تعداد شاخههاي جانبي وجود نداشت

بهترتیب  11 ،51و  39درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش

(جدول  .)9با توجه به نتایج گزارششده در این پژوهش

نشان داد ].[ 1بهنظر ميرسد هر عاملي که فرصت رشد

بهنظر ميرسد که از یکسو تفاوت در پتانسیل ژنتیکي و

بیشتري در اختیار گیاه قرار دهد ،مانند آبیاري موجب

از سوي دیگر بهرهبرداري بیشتر از پتانسیلهاي محیطي

شکلگیري مکانهاي بالقوه بیشتري جهت تولید غوزه در

موجب افزایش ساخت و تحریک آغازندههاي ایجادکننده

روي گیاه ،از طریق افزایش انشعابات جانبي و دوره رشد

شاخه و افزایش تخصیص مواد فتوسنتزي به آغازههاي

خواهد شد.

جانبي ژنوتیپ سینا و فرامان در مقایسه با ژنوتیپ محلي

بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر تعداد غوزه در

اصفهان شده است .همچنین ،با توجه به این که تنظیم

بوته تفاوت معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

کننده رشد اکسین تولیدشده در مریستم انتهایي ساقه

(جدول  .)0بهطوريکه بیشترین تعداد غوزه ( )00/65و

موجب غالبیت انتهایي و به دنبال آن موجب افزایش

کمترین آن ( )51/51بهترتیب مربوط به ژنوتیپ سینا و

ارتفاع ساقه و کاهش نمو جوانههاي جانبي ميشود این

محلي اصفهان بود (جدول  .)9بین ژنوتیپ سینا و فرامان

احتمال وجود دارد که مقدار تولید این تنظیمکننده رشد در

از نظر تعداد غوزه در بوته تفاوت معنيداري وجود

مریستم انتهایي ژنوتیپ محلي اصفهان در مقایسه با

نداشت (جدول  .)9با توجه به اینکه در این پژوهش

ژنوتیپ فرامان و سینا بیشتر بوده و موجب افزایش ارتفاع

ژنوتیپ سینا و فرامان داراي تعداد غوزه بیشتري در

و کاهش تعداد شاخههاي جانبي این ژنوتیپ در مقایسه با

مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان است بهنظر ميرسد این

][0

دو ژنوتیپ داراي قدرت جوانهزني و استقرار بوته

گزارش کردند که تفاوت معنيداري در تعداد شاخههاي

مطلوبتري در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان بوده که

جانبي در بین ژنوتیپهاي گلرنگ تحت تأثیر ساختار

این ویژگي موجب افزایش بهرهبرداري از پتانسیلهاي

ژنتیکي و شرایط محیطي وجود دارد.

محیطي و افزایش تخصیص مواد فتوسنتزي به مریستمهاي

ژنوتیپ سینا و فرامان شده است .بختوري و همکاران

زایشي را فراهم نموده است و از سوي دیگر احتماالً
 .4.3تعداد غوزه در بوته

تفاوتهاي ژنتیکي ژنوتیپ سینا و فرامان با ژنوتیپ محلي

رژیمهاي مختلف آبیاري تأثیر معنيداري در سطح یک

اصفهان از نظر تعداد مریستمهاي زایشي ایجادکننده غوزه

درصد بر تعداد غوزه در بوته داشت (جدول  .)0مقایسه

زمینه تفاوت در تعداد غوزه در بوته را بین زنوتیپ سینا و

میانگین اثر تیمارهاي مختلف آبیاري نشان داد که بیشترین

فرامان در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان ایجاد نموده
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است .همچنین ،با توجه به نتایج بیانشده در این پژوهش

غوزه بهترتیب مربوط به ژنوتیپهاي محلي اصفهان و

ميتوان کاهش یا افزایش تعداد غوزه در ژنوتیپهاي

سینا بود و تفاوت معنيداري بین ژنوتیپهاي سینا و

مورد بررسي را با تغییر تعداد شاخههاي جـانبي کـه

فرامان از نظر تعداد دانه در غوزه وجود نداشت (جدول

خـود تحت تأثیر عوامل ارثي و محیطي است مربوط

 .)9به نظر ميرسد که تعداد بیشتر غوزه در ژنوتیپهاي

دانست .با توجه به اینکه تعداد غوزه در بوته در این

سینا و فرامان موجب کاهش تخصیص مواد فتوسنتزي به

پژوهش از تنوع برخوردار بود ميتـوان ژنوتیـپهـایي با

هر غوزه شده و در نتیجه موجب کاهش وزن غوزه و

تعداد غوزه بیشتر را براي انتخاب غیرمستقیم عملکـرد

تعداد دانه در غوزه ژنوتیپهاي سینا و فرامان شده است.

انتخاب کرد .نتایج این پژوهش با نتایج خلیلي و همکاران

نتایج بهدستآمده با نتایج گزارش شده توسط فرجام و

] [1مبني بر تفاوت معنيدار بین ژنوتیپهاي گلرنگ از

همکاران ] [50مبني بر تفاوت معنيدار بین ژنوتیپهاي

نظر تعداد غوزه در بوته مطابقت دارد.

گلرنگ از نظر تعداد دانه در غوزه مطابقت دارد.

 .5.3تعداد دانه در غوزه

 .6.3وزن هزاردانه

تأثیر رژیمهاي مختلف آبیاري بر تعداد دانه در غوزه در

اثر رژیمهاي مختلف آبیاري بر وزن هزاردانه در سطح

سطح یک درصد معنيدار شد (جدول  .)0در تیمار آبیاري

یک درصد معنيدار شد (جدول  .)0در تیمار  511و 11

 511و  11درصد نیاز آبي بهترتیب بیشترین ( )00/09و

درصد نیاز آبي بهترتیب بیشترین ( 69گرم) و کمترین

کمترین ( )1/91تعداد دانه در غوزه بهدست آمد (جدول

( 91/95گرم) وزن هزاردانه حاصل شد (جدول .)9

 .)9بهطوريکه تعداد دانه در غوزه در تیمار 11درصد نیاز

بهطوري که وزن هزاردانه در تیمار 11درصد نیاز آبي

آبي  10/93درصد در مقایسه با تیمار  511درصد نیاز آبي

 55/11درصد در مقایسه با تیمار 511درصد نیاز آبي

کاهش یافت (جدول  .)9با توجه به نتایج گزارششده در

کاهش یافت (جدول  )9که با نتایج باغخاني و فرح بخش

این پژوهش بهنظر ميرسد که تنش کمبود آب در مرحله

] [5مبني بر این که تنش خشکي موجب کاهش معنيدار

دانهبندي سبب سقط جنین در بعضي از غوزهها شده در

وزن هزاردانه ميشود مطابقت دارد.

][05

تنش خشکي رشد گیاه گلرنگ را کاهش داده و تولید

نتیجه تعداد دانه در غوزهها کاهش یافته است .یائو

گزارش کرده که تنش کم آبي موجب خشک شدن دانه

اندامهاي زایشي و همچنین پر شدن دانه را تحت تأثیر

گرده و افت میزان تلقیحشده و در نتیجه درصد دانههاي

قرار ميدهد ،لذا با افزایش رطوبت آسیمیالسیون کربن با

پوك در طبق افزایش و یا تعداد دانه در غوزه کاهش یافته

سهولت بیشتري امکانپذیر بوده و سبب بهبود رشد گیاه و

است .کاهش تعداد دانه در غوزه تحت تأثیر تنش خشکي

پر شدن دانه و افزایش عملکرد دانه ميگردد ] .[55کاهش

توسط برخي از محققین گزارش شد ] 1و

وزن هزاردانه در گیاه گلرنگ ،ناشي از کوچک بودن سطح

.[9

بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر تعداد دانه در غوزه

برگها در اثر تنش خشکي و در نتیجه ساخته شدن مواد

تفاوت معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

فتوسنتزي کمتر بوده و تنش خشکي سبب کاهش طول

(جدول  .)0مقایسه میانگین ژنوتیپهاي گلرنگ نشان داد

دوره پر شدن دانه ميشود که این مسئله به نوبه خود بر
کاهش وزن هزاردانه مؤثر است

که بیشترین ( )55/51و کمترین ( )51/55تعداد دانه در
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بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر وزن هزاردانه

تغییر معنيدار است ] .[05از جمله دالیلي که براي تغییرات

تفاوت معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

اندك درصد روغن در شرایط اعمال تیمارهاي مختلف

(جدول  .)0بیشترین وزن هزاردانه ( 61/16گرم) مربوط

آبیاري آورده شده است این است که مقدار روغن دانه صفتي

به ژنوتیپ سینا و کمترین آن ( 96/93گرم) مربوط به

کمي است که توسط تعداد زیادي ژن کنترل ميشود و

ژنوتیپ محلي اصفهان بود (جدول  .)9احتماالً برتري

بنابراین احتمال آسیب دیدن تمامي ژنهاي کنترلکننده این

ژنوتیپ سینا در رابطه با وزن هزاردانه به ویژگيهاي

صفت بسیار کم است ] .[51نکته دیگر اینکه درصد روغن

ژنتیکي و فیزیولوژیکي آن برميگردد .ازآنجایيکه

عبارت است از نسبت روغن موجود در دانه به کل وزن دانه

ژنوتیپهاي سینا و فرامان تعداد دانه در غوزه کمتري

که شامل پوست و فیبر نیز ميشود .چون در شرایط اعمال

داشتند بهطور معمول ميبایست وزن هزاردانه آنها

تنش ،کل وزن دانه نیز کاهش ميیابد این نکته باعث ميشود

افزایش یابد ،زیرا سهم مواد فتوسنتزي اختصاصیافته به

که با وجود کاهش میزان روغن دانه ،درصد روغن دانه تغییر

هر دانه افزایش یافته است .همچنین ،این احتمال وجود

زیادي نداشته باشد ].[05

دارد که که سرعت پر شدن یا طول دوره پر شدن دانه در

بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر درصد روغن

ژنوتیپ سینا و فرامان در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان

تفاوت معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

بیشتر بوده که موجب افزایش وزن دانه این دو ژنوتیپ در

(جدول  .)0بیشترین درصد روغن ( )05/39مربوط به

مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان شده است .نتایج

ژنوتیپ سینا و کمترین آن ( )01/19مربوط به ژنوتیپ

بهدستآمده با نتایج گزارششده توسط بهداني و

محلي اصفهان بود (جدول  .)9درصد روغن دانه در

جامياالحمدي ] [9مبني بر تفاوت معنيدار بین

ژنوتیپ فرامان تفاوت معنيداري با ژنوتیپ سینا نداشت

ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر وزن هزاردانه مطابقت دارد.

(جدول  .)9در این پژوهش تفاوت معنيدار درصد روغن
در ژنوتیپ سینا و فرامان با ژنوتیپ محلي اصفهان احتماالً

 .7.3درصد روغن

به دلیل تفاوتهاي ژنتیکي در رابطه با ژنهاي کنترلکننده

رژیمهاي مختلف آبیاري تأثیر معنيداري در سطح یک

میزان روغن دانه و همچنین سازگاري بیشتر ژنوتیپ سینا

درصد بر درصد روغن داشت (جدول  .)0مقایسه میانگین

و فرامان با شرایط محیطي موجب افزایش بهرهبرداري از

اثر تیمارهاي مختلف آبیاري نشان داد که بیشترین درصد

پتانسیلهاي محیطي و افزایش سنتز مواد فتوسنتزي و

روغن ( )01/15و کمترین آن ( )01/19بهترتیب مربوط

تخصیص آن به دانه شده و میزان سنتز روغن را افزایش

به تیمار  511و  11درصد نیاز آبي بود و تفاوت

داده است .از سوي دیگر بهنظر ميرسد که طول دوره پر

معنيداري بین  51و  11درصد نیاز آبي وجود نداشت

شدن دانه در ژنوتیپ سینا و فرامان در مقایسه با ژنوتیپ

(جدول  .)9بهطوريکه درصد روغن در تیمار 11و 51

محلي اصفهان بیشتر بوده و فرصت بیشتري جهت سنتز

درصد نیاز آبي بهترتیب  51/5و  5/03درصد در مقایسه

روغن ایجاد نموده است .نتایج بهدستآمده با نتایج

با تیمار  511درصد نیاز آبي کاهش یافت (جدول .)9

گزارششده توسط اشرفي و رزمجو ] [05مبني بر تفاوت

گزارش شده که درصد روغن دانه گلرنگ در اثر

معنيدار بین ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر درصد روغن

تیمارهاي مختلف آبیاري تغییر اندکي ميکند ،ولي این

مطابقت دارد.
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محتشمی و همکاران

 .8.3عملکرد دانه

دانه در واحد زایشي و متوسط وزن هزاردانه است و با

بین رژیمهاي آبیاري از نظر عملکرد دانه ،اختالف

توجه به اینکه در ژنوتیپ سینا که بیشترین تعداد غوزه در

معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت (جدول .)0

بوته را داشت بیشترین عملکرد دانه بهدست آمد .ميتوان

رژیم آبیاري  511درصد نیاز آبي بیشترین عملکرد دانه

نتیجه گرفت که اهمیت تعداد غوزه در بوته در افزایش

( 0951کیلوگرم در هکتار) و رژیم آبیاري  11درصد نیاز

عملکرد در ژنوتیپهاي مورد بررسي در مقایسه با تعداد

آبي کمترین میزان عملکرد دانه ( 5531کیلوگرم در هکتار)

دانه در بوته بیشتر است .تفاوتهاي موجود در بین

را به خود اختصاص دادند (جدول  .)9بهطوريکه

ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر ویژگيهاي مورفولوژیک و

عملکرد دانه در تیمار 11درصد نیاز آبي  61/53درصد در

اجزاي عملکرد ،امري بدیهي است و از این تنوع ژنتیکي

مقایسه با تیمار  511درصد نیاز آبي کاهش یافت

بین ژنوتیپها ،ميتوان در برنامههاي اصالحي براي تولید

(جدول .)9رژیم آبیاري  511درصد نیاز آبي منجر به

ژنوتیپهاي اصالحشده گلرنگ استفاده کرد.

افزایش عملکرد دانه در مقایسه با تیمار  51و  11درصد
نیاز آبي شد که این موضوع بهدلیل کاهش رقابت بین

 .9.3زیستتوده

گیاهان براي آب و افزایش تعداد شاخههاي فرعي ،تعداد

اثر رژیمهاي مختلف آبیاري بر زیستتوده در سطح

غوزه و وزن هزاردانه گیاه ميباشد ] .[1کمترین عملکرد

احتمال یک درصد معنيدارشد (جدول  .)0در تیمارهاي

دانه در رژیم آبیاري  11درصد نیاز آبي بهدست آمد که

آبیاري  511و  11درصد نیاز آبي بهترتیب بیشترین

بهنظر ميرسد تنش کمآبي باعث ایجاد تنش اکسیداتیو

( 1511کیلوگرم در هکتار) و کمترین ( 6111کیلوگرم در

ميشود و این تنش موجب اختالل در ساختار

هکتار) زیستتوده حاصل شد (جدول  .)9بهطوريکه

کلروپالست و کاهش محتوي کلروفیل ميشود و در نتیجه

میزان زیستتوده در تیمار  11درصد نیاز آبي 01/31

منجر به کاهش فعالیت فتوسنتزي و عملکرد دانه گیاه شده

درصد در مقایسه با تیمار  511درصد نیاز آبي کاهش

است ].[53

یافت (جدول  .)9گزارش شده که تنش خشکي در

بین ژنوتیپهاي گلرنگ نیز از نظر عملکرد دانه

ژنوتیپهاي گلرنگ موجب کاهش زیستتوده و عملکرد

اختالف معنيداري در سطح یک درصد وجود داشت

دانه شد ] .[55کاهش در عملکرد زیستتوده را ميتوان

(جدول  .)0بیشترین عملکرد دانه ( 5331/56کیلوگرم در

ناشي از کاهش سطح ویژه برگ ،کاهش در سطح اجزاي

هکتار) در واحد سطح در ژنوتیپ سینا که بیشترین تعداد

رویشي و به تبع آن کاهش قدرت منبع (برگها و سطوح

شاخه و غوزه در بوته را دارا بود اختصاص یافت ،ولي

فتوسنتزکننده و همچنین کاهش در اجزاي زایشي گیاه

کمترین میزان صفت مذکور ( 5113/19کیلوگرم در

دانست ].[5

هکتار) در ژنوتیپ محلي اصفهان بهدست آمد (جدول .)9

تفاوت معنيداري در سطح یک درصد بین

توسط برخي از محققین بین ژنوتیپهاي گلرنگ

ژنوتیپهاي گلرنگ از نظر زیستتوده در واحد سطح

تفاوتهاي معنيداري از نظر عملکرد دانه در واحد سطح

وجود داشت (جدول  .)0بهطوريکه ژنوتیپ سینا و

گزارش شد ] 51و  .[9عملکرد دانه حاصل ضرب اجزاي

محلي اصفهان بهترتیب بیشترین ( 1511کیلوگرم در

عملکرد ،یعني تعداد واحد زایشي در واحد سطح ،تعداد

هکتار) و کمترین ( 1005کیلوگرم در هکتار) زیستتوده
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را به خود اختصاص دادند .بین ژنوتیپ سینا و فرامان

آسمیالت کمتري به اجزاي تشکیلدهنده عملکرد دانه

تفاوت معنيداري از نظر زیستتوده وجود نداشت

مانند وزن هزاردانه ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در

(جدول  .)9با توجه به نتایج گزارششده در این پژوهش

غوزه اختصاص یافته که در نهایت موجب کاهش عملکرد

ژنوتیپ سینا و فرامان داراي تعداد شاخههاي جانبي،

دانه شده است و همچنین بهدلیل اینکه با کاهش رطوبت

تعداد غوزه در بوته ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه باالتري

مورد نیاز گیاه ،دوره پرشدن دانه کوتاه شده ،بنابراین،

در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان بودهاند که بيگمان در

مدت زمان الزم براي ذخیرهسازي روغن در دانه ،کاهش

افزایش زیستتوده ژنوتیپ سینا و فرامان در مقایسه با

یافته است و با در نظر گرفتن اینکه عملکرد روغن از

ژنوتیپ محلي اصفهان تأثیرگذار بوده است .احتماالً

حاصلضرب عملکرد دانه و درصد روغن حاصل ميشود

تفاوتهاي ژنتیکي ژنوتیپ سینا و فرامان در مقایسه با

ميتوان دریافت که علت کاهش عملکرد روغن بهعلت

ژنوتیپ محلي اصفهان در تفاوت زیستتوده این دو

کاهش درصد و عملکرد روغن تحت رژیمهاي کمآبي

ژنوتیپ در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان تأثیرگذار

بوده است .در آزمایشي که با تیمارهاي سطوح مختلف

بوده و از سوي دیگر بهنظر ميرسد که ژتوتیپ سینا و

آبیاري بر اساس  51 ،511و  11درصد نیاز آبي روي

فرامان داراي قدرت جوانهزني و استقرار بوته مطلوبتري

گلرنگ انجام گرفت ،بیشترین عملکرد روغن به

بوده که زمینه را جهت افزایش بهرهبرداري از پتانسیلهاي

مقدار ( 615کیلوگرم در هکتار) با تأمین  511درصد

محیطي فراهم نموده و موجب افزایش تولید و تخصیص

نیاز آبي و کمترین عملکرد روغن نیز به مقدار

مواد فتوسنتزي به اندامهاي رویشي و زایشي شده و در

( 035/5کیلوگرم در هکتار) با تأمین  11درصد نیاز

نهایت موجب افزایش زیستتوده دو ژنوتیپ مذکور در

آبي گیاه بهدست آمد

مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان شده است .تفاوت

].[55

بین ژنوتیپهاي گلرنگ تفاوت معنيداري از نظر

معنيدار زیستتوده در بین ژنوتیپهاي گلرنگ در مطالعه

عملکرد روغن در واحد سطح وجود داشت (جدول .)0

باغخاني و فرحبخش ] [5نیز گزارش شد.

بهطوريکه ژنوتیپ سینا و محلي اصفهان بهترتیب بیشترین

( 115/11کیلوگرم در هکتار) و کمترین ( 191/19کیلوگرم

 .11.3عملکرد روغن

در هکتار) عملکرد روغن را به خود اختصاص دادند

اثر رژیمهاي مختلف آبیاري بر عملکرد روغن در سطح

(جدول  .)9بین ژنوتیپ سینا و فرامان تفاوت معنيداري از

احتمال یک درصد معنيدارشد (جدول  .)0در تیمارهاي

نظر عملکرد روغن وجود نداشت (جدول  .)9احتماالً

آبیاري  511و  11درصد نیار آبي بهترتیب بیشترین

تفاوت معنيدار درصد روغن و بهویژه عملکرد دانه در

( 113/59کیلوگرم در هکتار) و کمترین ( 959/0کیلوگرم
در هکتار) عملکرد روغن حاصل شد (جدول .)9

ژنوتیپهاي سینا و فرامان با ژنوتیپ محلي اصفهان

بهطوريکه میزان عملکرد روغن در تیمار 11درصد نیاز

موجب تفاوت معنيدار عملکرد روغن این دو ژنوتیپ

آبي  10/61درصد در مقایسه با تیمار 511درصد نیاز آبي

با ژنوتیپ محلي اصفهان شده است .تفاوت عملکرد

کاهش یافت (جدول  .)9بهنظر ميرسد که تنش کمآبي

روغن بین ژنوتیپهاي گلرنگ توسط پاسبان اسالم ] [6نیز

موجب کاهش سنتز مواد فتوسنتزي شده ،بنابراین

گزارش شده است.
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 .11.3شاخص برداشت

ژنوتیپهاي سینا و فرامان موجب افزایش شاخص برداشت

اثر رژیمهاي مختلف آبیاري بر شاخص برداشت در سطح

آنها در مقایسه با ژنوتیپ محلي اصفهان شده است .هرچه

احتمال یک درصد معنيدار شد (جدول  .)0در رژیمهاي

شاخص برداشت بیشتر باشد ،نشاندهنده آن است که درصد

آبیاري  511و  11درصد نیار آبي بهترتیب بیشترین

بیشتري از مواد فتوسنتزي به دانهها انتقال یافته است .تفاوت

( 91/51درصد) و کمترین ( 01/51درصد) شاخص

شاخص برداشت بین ژنوتیپهاي گلرنگ توسط کافي و

برداشت حاصل شد (جدول  .)9بهطوريکه میزان شاخص

رستمي ] [51نیز گزارش شده است.

برداشت در تیمار 11درصد نیاز آبي  05/15درصد در
مقایسه با تیمار  511درصد نیاز آبي کاهش یافت (جدول

 .4نتیجهگیری

 .)9شاخص برداشت یک شاخص مهم فیزیولوژیک است

با توجه به نتایج پژوهش حاضر افزایش تنش خشکي

که بیانگر درصد انتقال مواد فتوسنتزي از اندامهاي رویشي

سبب کاهش معنيدار صفات مربوط به ارتفاع بوته ،تعداد

به دانهها ميباشد بهنظر ميرسد این شاخص تحت

شاخههاي جانبي ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد دانه در

تنشهاي کمآبي و بهویژه شدت تنش کمآبي تغییرات

غوزه ،وزن هزاردانه ،زیستتوده ،عملکرد بیولوژیک،

متفاوتي نشان ميدهد .بهطوريکه به احتمال زیاد در تیمار

درصد روغن و عملکرد روغن شد .ژنوتیپ سینا از لحاظ

 11درصد نیاز آبي میزان فتوسنتز در مقایسه با تیمار 511

صفات مذکور بهاستثناي ارتفاع بوته و تعداد دانه در غوزه

درصد نیاز آبي کاهش یافته و موجب کاهش درصد انتقال

داراي بیشترین میزان صفات در شرایط آبیاري نرمال و

مواد فتوسنتزي از اندامهاي رویشي به دانهها شده و میزان

تنش کمآبي بود درحاليکه ژنوتیپ محلي اصفهان جزء

شاخص برداشت را در مقایسه با تیمار  511درصد نیاز

کمبازدهترین و ضعیفترین ژنوتیپها طي انجام این

آبي کاهش داده است .محققان گزارش کردهاند که برخورد

پژوهش بود .تفاوتهاي موجود در بین ژنوتیپها از نظر

مرحله زایشي گیاه با تنش خشکي ،موجب کاهش اکثر

ویژگيهاي مورفولوژیک ،درصد روغن و عملکرد روغن

صفات وابسته به عملکرد در کلزا ( )Brassica napusنظیر

از مؤلفههاي مهم بوده که ميتواند در انتخاب ژنوتیپها و

تعداد خورجین در گیاه ،وزن هزاردانه و تعداد دانه در

یا ارقام مناسب با شرایط خاص از آن استفاده کرد.

خورجین ميگردد که کاهش عملکرد دانه عمدتاً از طریق

اثر متقابل ژنوتیپ و تنش کم آبي بر هیچ کدام از

کاهش تعداد خورجین در گیاه ميباشد و موجب کاهش

صفات مورد بررسي معنيدار نگردید .لذا تغییرات این

عملکرد اقتصادي

صفات در هر دو تیمار سطوح کم آبي و ژنوتیپ مستقل

ميشود ].[52

عمل نموده است.

بین ژنوتیپهاي گلرنگ تفاوت معنيداري از نظر
شاخص برداشت در واحد سطح وجود داشت (جدول .)0

منابع

بهطوريکه ژنوتیپهاي سینا و محلي اصفهان بهترتیب

 .1باغخانی ف و فرحبخش ح ( )1831اثرات تنش

بیشترین ( 99/51درصد) و کمترین ( 91/05درصد) شاخص

خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه

برداشت را به خود اختصاص دادند .اما ،بین ژنوتیپ سینا و

رقم گلرنگ بهاره .پژوهش کشاورزی :آب ،خاک و

فرامان تفاوت معنيداري از نظر شاخص برداشت وجود

گیاه در کشاورزی.41-54 :)2(3 .

نداشت (جدول  .)9بهنظر ميرسد عملکرد دانه بیشتر ،در
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Abstract
In order to evaluate the effect of water deficit stress on seed yield and yield components of safflower
genotypes (Carthamus tinctorius L.), an experiment has been conducted as a split plot with three
replicates at the research filed of University of Shahrekord for the duration of spring 2016. The treatments
have consisted of three levels of irrigation based on 100%, 75%, and 50% of the plant’s water
requirement as well as three selected safflower genotypes, including Sina, Isfahan, and Faraman. Results
indicate that deficit irrigation causes a significant reduction in all traits, namely the number of lateral
branches per plant, plant height, number of heads per plant, number of seeds per head, the weight of seeds
in thousand, seeds' yield, oil percentage, oil yield, biological yield, and harvest index. The lowest values
of seed yield (1196 kg.ha-1) and oil yield (313 kg.ha-1) are for the deficit irrigation treatment of 50% of
plant's water requirement, while the highest seed yield (2310 kg.ha-1) and oil yield (561kg.ha-1) have been
obtained in 100% of plant's water requirement. Also, according to the obtained results, it can be seen that
there has been a significant variation among investigated safflower genotypes, wherein the highest seed
yield (1998kg.ha-1) and oil yield (561kg.ha-1) belong to Sina genotype, whereas the lowest seed yield
(1659kg.ha-1) and oil yield (426 kg.ha-1) are related to the local Isfahan genotype. Accordingly, it can be
understood that the variations among genotypes in terms of morphological traits, oil percentage, and oil
yield are important components that could be used to select genotypes or appropriate cultivars with
drought conditions.
Keywords: Biological yield, grain thousand weight, harvest index, oil percentage, oil yield.
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