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 چکیده

های کامل  ایه بلوکصورت کرت خردشده در قالب طرح پ منظور بررسی اثر قطع آبیاری آخر فصل بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد ارقام گلرنگ آزمایشی به به
شامل  اجرا درآمد. عامل اصلی  به 6971-79دانشگاه شیراز در سال زراعی  ،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارابتصادفی در سه تکرار 

 پدیده، هاینام به گلرنگ ارقام شامل یفرع عامل و دانه پرشدن لیاوا و دهی اواسط مرحله گل از آبیاری قطعو  سطح آبیاری مطلوب سهآبیاری در رژیم 
 یدرصد 98/62 شیافزا و b لیکلروف یدرصد 8/52 و aدرصدی کلروفیل  99/93گلدهی سبب کاهش  از یاریآب قطع. بود اصفهان محلی و فرامان گلدشت،

 قطع طیشرا در. بود ارقام ریسا از تر بیش گلدشت رقم در که شد دازیپراکس میآنز تیفعال یدرصد 79/99 و کاتاالز میآنز تیفعال یدرصد 98/59 د،یکارتنوئ
 از یاریآب قطع ی،طورکل به. آمد دست به گلدشت رقم در مترمربع در گرم 2/623 و 695 زانیم به ترتیب به دانه عملکرد نیتر بیش دانه پرشدن و یده گل از یاریآب

 ،a (**99/3=r) لیکلروف یمحتوا با دانه عملکرد یاریآب قطع طیشرا در. داد کاهش را دانه عملکرد درصد 79/67 و 9/95 بیترت به دانه پرشدن و یده مرحله گل
 یدار یمعن و مثبت یهمبستگ ،(r =89/3**) برداشت شاخص و ،(r =95/3**) دازیپراکس و( r=96/3**) کاتاالز ،(r=99/3**) دیکارتنوئ ،b (**81/3=r) لیکلروف
 دانه عملکرد رشد فصل آخر در آب کمبود طیشرا در یمیآنز تیفعال و یفتوسنتز یها زهیرنگ شیافزا با توانست گلرنگ گلدشت رقم مجموع در. داشت
 .                             آورد دست به ارقام ریسا به نسبت را یتر بیش

 
 .لیکلروف یمحتوا د،یکارتنوئ کاتاالز، گلدشت، رقم ،یاریآب میرژ :هادواژهیکل
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Abstract 
In order to investigate the effect under late season cutting off irrigation on biochemical properties and yield of safflower cultivars a split factorial 
experiment in a randomized complete block design was conducted in three replicates at College of Agriculture and Natural resources of Darab, Shiraz 
University during 2017-2018 growing season. The main factor was irrigation regime in three levels included of normal irrigation, cutting off irrigation 
in the middle of the flowering, and in the early seed filling stages and sub factor was safflower cultivars including Padideh, Goldasht, Faraman and 
Isfahan local. Cutting off irrigation in flowering stage decreased 30.37% of chlorophyll a and 25.8% of chlorophyll b, and increased 15.38% 
carotenoid, 23.38% of catalase activity and 34.94 % of peroxidase activity, which in Goldasht cultivar was more than the other cultivars. Under cutting 
off irrigation at flowering and seed filling, the highest seed yield was obtained in Goldasht cultivar as 132 and 150.5 g/m2, respectively. Overall, 
cutting of irrigation at flowering and seed filling stages reduced grain yield by 32.3 and 19.93%, respectively. Under cutting off irrigating, seed yield 
with chlorophyll a content (r=0.77**), chlorophyll b (r=0.86**), carotenoid (r=0.74**), catalase (r=0.71**), peroxidase (r=0.72**), and harvest index 
(r=0.83**) had positive and significant correlation. In addition, Goldasht cultivar of safflower could by increasing photosynthetic pigments and enzyme 
activity under water deficit in late season obtained the more seed yield compared to other cultivars.  
 
Keywords: Chlorophyll content, carotenoids, catalase, Goldasht cultivar, irrigation regime. 
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 مقدمه.1

 یاهان بومیاز گ (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ 

ژه در یو آن به یمحل های رقمرباز کشت یران بوده و از دیا

ن مزارع، یمختلف مانند پرچ یها ه مزارع و با هدفیحاش

عنوان رنگ غذا، کاربرد  به یرنگ یهاکاربرد گلبرگ

دانه رواج  پروتئیناستفاده از روغن و  یو حت ییدارو

تحمل نسبتاً  گیاه این(. Foroozan, 2005داشته است )

خاطر داشتن  ن امر بهیدارد که علت ا یبه خشک ییباال

تر قیعم یها هیآب از ال یبا توان جذب باال ییهاشهیر

گلرنگ در  ی(. تحمل باالForoozan, 2005خاک است )

و گرما از  ی، شوریمانند خشک یستیزریغ یهابرابر تنش

 یهاپی( و داشتن تShir Esmaeili et al., 2017سو ) كی

 یکشور از سو ییوهوا ط آبیزه سازگار با شرایبهاره و پائ

 یرا برا یدبخشینده نوی( آTayebi et al., 2012گر )ید

 یزند. در سال زراعیرقم م ین دانه روغنیتوسعه کشت ا

ش یهکتار افزا 1191سطح کشت گلرنگ به  6971- 79

ل یدل اه بهین گیافت که علت آن را توجه کشاورزان به ای

اه ین گیآب و خاک و مقاومت ا ی، شوریسال بروز خشك

در  یو خشک یتوان دانست. تنش شوریط مین شرایبه ا

ك یاز نقاط جهان به  یاریت گلرنگ در بسیرید و مدیتول

 (.Foroozan, 2005ل شده است )یمشکل مهم تبد

 و نیتر مهم از یکیو تنش حاصل از آن  یسال خشك

 یکشاورز داتیتول که است یطیمح یهاتنش نیتر جیرا

 مناطق از استفاده بازده و ساخته رو هروب تیمحدود با را

(. Ansari et al., 2013) است داده کاهش را خشك مهین

 رشد با خاک آب کمبود ارتباط شناخت راستا نیدر ا

 با ارتباط در یکیولوژیزیف یها واکنش یبررس محصوالت،

 امکان که یموارد ریسا و مقاوم اهانیگ کشت تنش،

 و خشك مناطق در اهانیگ تر بیش هرچه توسعه

 بود خواهد مطلوب و دیکند مفیم فراهم را خشك مهین

(Ansari et al., 2013 .)ن تری مهماز  یکی یآب تنش کم

 یاهان زراعیعملکرد گ یاجزاعوامل مؤثر بر عملکرد و 

ق افت یاز طر طور عمده بهن اثر یباشد، که ا یمختلف م

از  یعیف وسیسبب ط یآب رد. کمیپذ یفتوسنتز صورت م

شود  یاهان میدر گ ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف یها واکنش

اه به هنگام یکه گ یکارآمد یاز سازوکارها یکیو 

کار  به یحفظ آماس سلول ی، برایآب روشدن با کم هروب

(. در Pirzad et al., 2014است ) یم اسمزیرد، تنظیگ یم

 یها بافت یل اسمزیك، پتانسیولوژیزیده فین پدیا یط

ها  در سلول یمواد اسمز یتحت تنش، در اثر انباشت برخ

ها در حد  ن فشار آماس سلولیابد و بنابرای یکاهش م

  (.Levitt, 1980شود ) یم یمطلوب نگهدار

توجه در کلروفیل و کارتنوئید تحت تنش  کاهش قابل

دلیل آسیب  به طورعمده بهآبی نیز بر اثر کمبود آب و  کم

های اکسیژن فعال روی  به کلروپالست توسط گونه

(. کارتنوئیدها در این Agastin et al., 2007دهد ) می

های کوتاه را گرفته  شرایط قادرند انرژی زیاد طول موج

شده، نقش یدهای اکسیژن تول رادیکالا گرفتن ب و

(. Inze & Montagu, 2000اکسیدانی خود را ایفا کنند )

Amiri et al. (2016) گلرنگ تحت  یاهبر گ یا مطالعه در

 قطع رژیممختلف نشان دادند که  آبیاری رژیم یطشرا

 یدرصد 95سبب کاهش  داری یمعن طور به یاریآب

را در  یدکارتنوئ میزانچنین  در گلرنگ شد و هم کلروفیل

 کاهش این ولی داد کاهشدرصد  96/9گلرنگ  یاهگ

 قطع رژیمداشتند که،  یانب یشانچنین ا . همنبود دار معنی

 یاهگ یندر ا یدانیاکسیآنت های یمآنز یتفعال یزانم آبیاری

 آنزیم فعالیت یتنها برا یشافزا ینا یداد ول یشرا افزا

 یمال لوبیا گیاه روی ای لعهمطا درشد.  دار یمعن یدازپراکس

((Phaseolus lunatus L.، Beheshti & Tadayyon 

سبب  ترتیب به آبیاری قطعداشتند که،  اظهار (2017)

 کارتنوئید یدرصد 23و  کلروفیل یدرصد 59/9کاهش 

 شد.  یاهگ یندر ا

https://jispp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Beheshti
https://jispp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Tadayyon
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Shir Esmaeili et  al. (2017در مطالعه ) بر ارقام  یا

بر ارتفاع، تعداد  یاریآب یمارمختلف گلرنگ نشان دادند که ت

داشت و قطع  داری یو عملکرد دانه اثر معن طبقدانه در 

. یدو عملکرد گرد طبقباعث کاهش تعداد دانه در  یاریآب

در دوره پرشدن  یاریآب یمارهایچنین عملکرد دانه در ت هم

 29و  56 یبترت شاهد به یمارنسبت به ت یدانه و دوره گلده

ارقام مختلف رقم صفه و  یندرصد کاهش را نشان داد و در ب

از اهداف  یبودند. یکعملکرد دانه  ینباالتر یگلدشت دارا

 شرایط در ویژه به زراعی گیاهان بهینه تولیداصلی در 

برای سازگارکردن گیاهان به شرایط  محیطی های تنش

مقاومت به  بیوشیمیاییهای  محیطی، درک مکانیسم

مناطق خشك و  وجز یرانا که ینهاست. با توجه به ا تنش

 یاداراب دار شهرستانو  شود یجهان محسوب م خشك یمهن

 نیدر ا یبارندگ زانیکه م باشد یم یریگرمس مهین یوهوا آب

 یبررس نیبنابرا .کند یتجاوز نم متر یلیم 923شهرستان از 

های  درک مکانیسم جهت گلرنگآبی بر  اثرات تنش کم

 رو، این از. باشد یم یها ضرور فیزیولوژیك مقاومت به تنش

بر  فصل آخر آبی های تنش اثر یمنظور بررس پژوهش به ینا

گلرنگ  ارقامعملکرد  یو اجزا علمکرد یوشیمیایی،ب ییراتتغ

 انجام گرفت. 

 

 هاروشومواد.2
 تحقیقاتی مزرعه در 6971-79 زراعی سال در پژوهش این

 کیلومتری هفت در داراب طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده

 و درجه 29 جغرافیایی طول با فارس استان داراب، شهرستان

 ارتفاع و دقیقه 53 و درجه 58 جغرافیایی عرض و دقیقه 53

 کرتصورت  به یش. آزماشد انجام دریا سطح از متر 6623

های کامل تصادفی با سه  در قالب طرح پایه بلوک خردشده

سطح  سهشامل آبیاری در  یمطالعات های عاملتکرار بود. 

اواسط مرحله گلدهی )مرحله  ازآبیاری مطلوب، قطع آبیاری 

اوایل پرشدن  ازبا کدبندی فلمر( و قطع آبیاری  مطابق 12

 ,.Flemmer et alمطابق با کدبندی فلمر( ) 86دانه )مرحله 

های پدیده  به نام رقم چهار شامل( و ارقام گلرنگ 2015

متحمل به  بهارهمقاوم به سرما و خاردار(، گلدشت ) ییزه،)پا

 و زودرس پاییزه، کشت در گرم مناطق مخصوصسرما، 

خار( و محلی اصفهان  یزودرس و ب ییزه،(، فرامان )پارخا بی

 عاملعنوان  به یاریآب یمخار( بود. رژ ی)بهاره، پرمحصول و ب

فرعی در نظر گرفته شد.  عاملعنوان  به گلرنگ رقماصلی و 

و در   مزرعه خاک و شیمیایی فیزیکی شرایط (6) جدول در

شهرستان داراب در سال  یهواشناس یها داده (5)جدول 

 قابل مشاهده است.  6971-79 یزراع

 متری سانتی 33 صفرتا عمق در آزمایش در مورداستفاده خاک و شیمیایی فیزیکی های ویژگی .1 جدول
 خاک تهیدیاس

(pH) 
  میپتاس

(mg/kg) 
  فسفر

(mg/kg) 
  یآل کربن
(%) 

  کل تروژنین
(%) 

  شن
(%) 

 لتیس
(%) 

  رس
(%) 

  یکیالکتر تیهدا
(dSm-1) 

54/7 313 15 97/3 384/3 16/38 16/44 26/17 39/1 

 
 1397-1396 زراعی سال در داراب شهرستان هواشناسی های داده .2 جدول

 ماه
 شاخص اقلیمی

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

 6/21 9/16 1/12 6/8 5/4 3/3 7/4 5/9 9/15 دما حداقل

 4/39 2/32 6/28 5/22 4/21 1/23 5/19 4/27 33 دما حداکثر
 5/33 5/24 4/23 6/15 9/12 7/11 1/12 5/18 5/24 دما متوسط

 3 7/1 4/6 62 4/3 3/1 2/26 9/1 3 بارندگی
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آبمیزانگیری.اندازه2.1

 یتهر کرت براساس ظرف یبرا یازآب موردن یزانم

( محاسبه شد. در یدرصد وزن 52خاک مزرعه ) یزراع

مترمربع  دوروش ابتدا قطعه زمینی به مساحت  ینا

مشخص شد و به شکل حوضچه در آمد. سپس این 

طور سنگین آبیاری شد و روی آن با  هحوضچه ب

پالستیك پوشانده شد. پس از قطع آبیاری و 

ساعت  65صل زمانی هر کردن آب، در فوا فروکش

توسعه ریشه  یمتر یكتا  صفراز عمق  بار یك

روش وزنی  برداری کرده و مقدار رطوبت آن به نمونه

گیری شد. این عمل آن قدر ادامه داده شد تا  اندازه

گیری پشت سر هم  سرانجام مقدار رطوبت در دو اندازه

تقریباً با هم برابر شدند که این مقدار رطوبت براساس 

باشد  یبرابر با رطوبت ظرفیت زراعی م (6) بطهرا

(Danesh et al., 2006; Araus et al., 2002 .) 

 وزن/ )خشك خاک وزن [  ×633(            6) رابطه

 رطوبت مقدار ] =( تر خاک وزن– خشك خاک

 یانگیناز م با استفاده روزانه صورت به گلرنگ یازآبین

 یهواشناس یستگاها یهواشناس یپارامترها یها داده روزانه

محاسبه شد  یرو با استفاده از روابط ز آباد داراب حسن

(Daneshmand et al., 2006مراحل .) یآب یازن محاسبه 

 :باشد یم یلذ شرح به طورخالصه هب

رشد  مختلف درمراحل (ETc) یاهگ تعرق -یرتبخ – 6

 .شد محاسبه (5) رابطهاز  گلرنگ با استفاده

 ET c= Kc.ET0                                     (       5) رابطه

ETc: متر در روز(،  یلی)م یاهگ تعرق -یرتبخ:ET0 

 Kc:متر در روز( و  یلیمرجع )م یاهگ تعرق -یرتبخ

 یبضر (FAO, 2018)است که براساس  یاهیگ یبضر

با  ET0مرجع  یاهگ تعرق -یردر نظر گرفته شد. تبخ 2/6

 یستگاهدر ا ثبتشده یهواشناس های داده از استفاده

 .دست آمد آباد داراب به حسن یهواشناس

از  با استفاده ییاردر هر دور آب ییارآب آب یزانم -5

 شد. محاسبه (9) رابطه

IRیاریآب آب یزان: م ،Ea 82: راندمان مصرف آب که 

 یزان: مLR، (Alizadeh, 2006) شددرصد در نظر گرفته 

( و 6مناسب خاک )جدول  یفیتکه با توجه ک شویی آب

 شد یپوش آن چشم یزاناز م آب مصرفراندمان 

(Alizadeh, 2006) . 

                                  IR = ETc/ [Ea (1- LR)](9) رابطه

تمام  یبرا یاریآب، آب یزانم یریگ پس از اندازه

 از استفاده باو  یکسانصورت  به یها تا مرحله گلده کرت

و پرشدن دانه  یمرحله گلده ازانجام شد.  کنتور و شیلنگ

شده  های تعیین کرت در یاریقطع آب یمارهایت یاریآب

متوقف شد. در مجموع میزان آب مصرفی برای تیمار 

مترمکعب  9889معادل  یاریدور آب 66مطلوب با  یاریآب

 نهاز مرحله گلدهی با  یاریقطع آب یمارت یدر هکتار، برا

 یمارت یمترمکعب در هکتار و برا 9791دور آبیاری معادل 

دور آبیاری معادل  63از مرحله پرشدن دانه با  یاریقطع آب

 مترمکعب در هکتار بود. 9996

( بوده یاری)ش یا و پشته یصورت جو روش کاشت به

متر،  سهطول  کاشت به یفو هر کرت شامل چهار رد

ف یرد یفاصله رو متر، یسانت 23رأس دو پشته  ینفاصله ب

مترمربع و عمق  5×9به ابعاد  یها متر در کرت یسانت پنج

ن تکرارها یدر نظر گرفته شد. فاصله ب متر یسانت سهکاشت 

متر در نظر گرفته شد.  یكها  ن کرتیمتر و فاصله ب دو

 یاتهرز در طول فصل رشد عمل یها کنترل علف یبرا

هر  یبرا یاصول زراع یهانجام گرفت. کل یدست ینوج

بذر با استفاده از سم رورال  یعفونضد یرمحصول نظ

 یکار روش خشکه در هزار و کاشت به دوبه نسبت  اس یت

به  یا و با دست انجام گرفت. از خاک مزرعه نمونه

 ییآن عناصر غذا یجمنتقل و براساس نتا یشگاهآزما

 یبرگ چهارداده شد. در مرحله  ینبه زم یاهگ یازموردن
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مترمربع  دربوته  93به  یدنرس یبرا یاضاف یها تعداد بوته

پس از  دانه عملکرد یریگ اندازه ی. برایدندحذف گرد

 هرمترمربع از  یكبه وسعت  یه، از سطحیحذف اثر حاش

ها جدا و عملکرد  انجام شد سپس دانه یریگ کرت نمونه

 یلاز قب یصفات چنین همدانه در واحد سطح برآورد شد. 

 پایاندر  یدازکاتاالز و پراکس ید،، کارتنوئbو  a یلکلروف

 دومکشت در  عملیاتشد.  یریگ اندازه یمرحله گلده

 6979خردادماه  سوم و بیستدر  برداشت و6971آذرماه 

 انجام شد. یصورت دست به
 

یفتوسنتزیهازهیرنگتیفعالیریگاندازه.2.2

 چند از دیکارتنوئ و لیکلروف یمحتوا یریگ اندازه جهت

 یریگ نمونه دانه پرشدن شروع از پس روز ده جوان برگ

 در و یکیتار در حاصل عصاره سپس. شد یریگ عصاره و

 و شد یدارنگه خچالی در گراد سانتی درجه چهار یدما

 دور 1333 با وژیفیسانتر در قهیدق 62 مدت به جامد مواد

 محلول از تریل یلیم كی سپس. شد داده رسوب قهیدق در

 حجم به درصد 83 استون تریل یلیم نه با را ییرو شفاف

 شده استخراج عصاره جذب زانیم و رسانده تریل یلیم 63

( UV-160A-Japan) مدل اسپکتروفتومتر از استفاده با

 119 و 192 یها موج طول در Shimadzu شرکت ساخت

 یها زهیرنگ زانیم سپس و دیگرد قرائت نانومتر 993 و

 .(Arnon, 1967) شد محاسبه ریز های معادله از یفتوسنتز

 =Chlorophyll a                                    (9) رابطه

(19.3× A 663-0.86×A 645) V/100W 
 = Chlorophyll b                                    (5) رابطه

(19.3 ×A 645 – 3/6 × A663)V/100W 
                                                   (1) رابطه

                                                    
 

دازیپراکسوکاتاالزمیآنزتیفعالیریگاندازه.2.3

 پراکسیداز، و کاتاالز هایآنزیم فعالیت گیریاندازه برای

 کامالً چینی هاون از استفاده با برگی نمونه از گرم 6/3

 پنج آن به سپس و شد ساییده مایع نیتروژن با و سرد

 از پس و شد اضافه( pH =9) فسفات بافر از لیترمیلی

با استفاده از دستگاه  ml 5 هایمیکروتیوپ به انتقال

دور در  62333( با Z326K-Germanyمدل ) یفیوژسانتر

 یقهدق 62مدت  به گراد چهار درجه سانتی یو دما یقهدق

 زمان تا شده استخراج های شد. نمونه یفیوژسانتر

درجه  –53 یفوق در دما هایآنزیم گیری اندازه

 .(Chance & Maehly, 1955) شدند نگهداریگراد  سانتی

کاتاالز شامل  یمآنز یتفعال یینتع یمخلوط واکنش برا

 یدموالر پراکس یلیم 62موالر،  یلیم 23بافر فسفات 

 از پس. بود آنزیمی عصاره از یکرولیترم 23و  یدروژنه

 593 موج طول در جذب میزان آنزیمی عصاره کردن اضافه

 مدل اسپکتروفتومتر دستگاه توسط ثانیه 93 مدت به نانومتر

(UV-160A-Japan )با کاتاالز آنزیم فعالیت. شد ثبت 

mM) خاموشی ضریب از استفاده
-1 

cm
صورت  ( به9/97 1-

صورت  شده و به یهتجز یدروژنه یدپراکس یکرومولم

 (. Aebi, 1984شد ) یانبر گرم وزن تر ب یقهواحد بر دق

 پراکسیداز آنزیم فعالیت تعیین برای واکنش مخلوط

 62 گایاکول، موالر میلی 63 موالر، میلی 23 فسفات بافر شامل

 یمیعصاره آنز یکرولیترم 23و  یدروژنه یدمول پراکس یلیم

 یهثان 13 مدت درنانومتر  993جذب در طول موج  یزانبود. م

 عصاره جز به مواد این یقرائت شد. محلول شاهد شامل تمام

 ترا میزان عنوان به پراکسیداز آنزیم فعالیت. بود آنزیمی

بر گرم وزن تر و  یقهبراساس واحد بر دق شده تشکیل گایاکول

ی خاموش یببا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با ضر

(mM
-1 

cm
 ,Chance & Maehly) شد محاسبه( 1/51 1-

صفات  یانسوار یهها، تجز داده یآور پس از جمع(. 1955

 ( انجام شد5/7)نسخه  SASافزار  کمك نرم شده به یریگ اندازه

در سطح احتمال پنج درصد مورد  LSDبا آزمون  ها یانگینو م

 یبرا یز( ن5369 افزار اکسل )نسخه قرار گرفتند. از نرم یسهمقا

 ها استفاده شد. شکل یمترس
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بحثوجینتا.3

 bوaلیکلروفیمحتوا.3.1

 آبیاری رژیم اثر که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج

 بر و درصد پنج احتمال سطح در a کلروفیل محتوای بر

 دار معنی درصد یك احتمال سطح در b کلروفیل محتوای

 نبود، دار معنی a کلروفیل محتوای بر رقم اثر چنین هم. بود

 درصد یك احتمال سطح در b کلروفیل محتوای بر ولی

 (. 9 جدول) بود دار معنی

 a کلروفیل بر آبیاری رژیم اثر میانگین مقایسه نتایج

 کلروفیل و a کلروفیل آبیاری قطع شرایط در که داد نشان

b از  آبیاری قطع مرحله در کاهش این و یافت کاهش

 با aترین میزان کلروفیل  تر بود و بیش مرحله گلدهی بیش

 شرایط به مربوط تر وزن گرم بر گرم میلی 28/6 میانگین

از مرحله  آبیاری قطع به نسبت که بود مطلوب آبیاری

 گرم بر گرم وزن تر و قطع میلی 6/6میانگین گلدهی با 

 بر گرم میلی 99/6 میانگین با از مرحله پرشدن دانه آبیاری

 را درصدی 96/66 و 92/57 افزایش ترتیب به تر وزن گرم

 رژیم اثر میانگین مقایسه چنین هم(. 6 شکل) داد نشان

 میزان ترین بیش که داد نشان b کلروفیل میزان بر آبیاری

 مربوط تر وزن گرم بر گرم میلی 9/3 میانگین با b کلروفیل

از مرحله  آبیاری قطع و بود آبیاری مطلوب شرایط به

 55 و 1/55 کاهش ترتیب باعث گلدهی و پرشدن دانه  به

شد  مطلوب آبیاری به نسبت b کلروفیل مقدار درصدی

 نشان b کلروفیل میزان بر رقم اثر نتایج(. الف -5 شکل)

 اختالف b کلروفیل میزان نظر از مختلف ارقام بین که داد

 با شاخص این میزان ترین بیش و دارد وجود داری معنی

 رقم به مربوط تر وزن گرم بر گرم میلی 97/3 میانگین

 و پدیده اصفهان، محلی ارقام سایر بین ولی بود گلدشت

 (. ب -5 شکل) نشد مشاهده داری معنی اختالف فرامان

 یابیارز یبرا شاخص كی عنوان به لیکلروف یمحتوا

 از یکی برگ لیکلروف رایز شود، یم شناخته مبدأ قدرت

 خشك ماده دیتول و فتوسنتز سرعت نییتع در یدیکل عوامل

 تواند یم یاریآب میرژ طیشرا در آن کاهش نیبنابرا است، اهیگ

 فتوسنتز در یا روزنه ریغ محدودکننده عامل كی عنوان به

 .Amiri et al. (Ghosh et al., 2004) دیآ یم حساب به

 در Flexas & Medrano  (2008)  و گلرنگ گیاه در (2016)

 کلروفیل میزان تنش شدت افزایش با که داشتند بیان لوبیا گیاه

 این نتایج با که یافت کاهش درصد 55 و 69 ترتیب به

 نتیجه در کلروفیل میزان در کاهش دهنده نشان که پژوهش

 .دارد مطابقت بود آبیاری قطع

 

 آبیاری مختلف های رژیم شرایط در گلرنگ ارقام شده گیری اندازه صفات واریانس تجزیه .3 جدول
  عملکرد

 دانه

  آنزیم فعالیت

 پراکسیداز

  آنزیم فعالیت

 کاتاالز

  محتوای

 کارتنوئید

  محتوای

 b کلروفیل 

  محتوای

 a کلروفیل 

  درجه

 آزادی
 تغییرات منابع

ns58/13347 33/3 ns 32/3 ns 35/3 ns ns35/3 ns 42/3 2 تکرار 
**22/69663 **12/3 

**38/3 
  یاریآب میرژ 2 37/3* 38/3** 39/3**

22/2364 32/3  32/3  31/3  31/3  38/3  1 خطا 4 

ns38/1373 **1/3 
**36/3 

*33/3 
**39/3 

  رقم  3 27/3*

2923/21ns 
*34/3 

*33/3 32/3 ns 
*33/3 39/3 ns 6 رقم ×تکرار  

**38/17247 
**13/3 

*33/3 32/3 ns 
**35/3 1/3 ns 6 رقم ×یاریآب میرژ  

1163/21 31/3  31/3  337/3  2 خطا 12 36/3 337/3 

14/98 65/14  33/8  54/12  14/88 63/14   راتییتغ بیدرصد ضر - 

ns،  *درصد 1 و 5 سطح در داری معنی داری، معنی عدم دهنده نشان ترتیب به**  و. 
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 .گلرنگ a کلروفیل میزان بر آبیاری رژیم اثر .1شکل 

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح درLSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)

 

 
 

 
 .گلرنگ b کلروفیل میزان بر( ب) رقم و( الف) آبیاری رژیم اثر .2 شکل

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)
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 قطع آبیاری در اوایل پرشدن دانه  قطع آبیاری در مرحله گلدهی آبیاری مطلوب
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 میزان که شد مشخص آمده دست به نتایج به توجه با

از مرحله گلدهی  آبیاری قطع رژیم در کلروفیل کاهش

توان  میتر از مرحله پرشدن دانه بود که دلیل آن را  بیش

 نظر آبی برای گیاه دانست. به ترشدن شرایط تنش کم طوالنی

 دلیل به تواند می ها کلروفیل محتوای در کاهش رسد می

 های رنگدانه تخریب و ها کلروفیل کاتابولیسم افزایش

 نبودن فراهم نتیجه خود نیز فرایند این که باشد فتوسنتزی

 در آن انساختم تخریب و کلروفیل سنتز جهت الزم عوامل

 یها تنش و ونیداسیاکس طیشرا در. باشد می تنش شرایط

 و فعال یها کالیراد دیتول زانیم یخشک مانند یطیمح

 مشخص و ابدی یم شیافزا یدیپیل ونیداسیپراکس جهیدرنت

 یدهایپیل ونیداسیپراکس جهینت لیکلروف بیتخر که است شده

 در موجود چرب یدهایاس دیپراکس درویه لیتشک و غشا

 نیز گران پژوهش دیگر. (Gong et al., 2005) باشد یم غشا

 افزایش به را آبیاری رژیم شرایط در کلروفیل میزان کاهش

 و پراکسیداسیون باعث که دهند می نسبت آزاد های رادیکال

 ,Flexas & Medrano) شود می کلروفیل تجزیه نتیجه در

 رژیم نتیجه در کلروفیل میزان کاهش طورکلی، به(. 2008

 شده داده نسبت تنش شرایط تحت کلروفیل تجزیه به آبیاری

 Agastin(. Yadollahi Dehcheshmeh et al., 2014) است

et al. (2000) و کارتنوئیدها و کلروفیل در توجه قابل کاهش 

 کمبود به توجه با را آبیاری رژیم شرایط تحت ها رنگدانه کل

 توسط کلروپالست به آسیب دلیل به طور عمده به و آب

 باال کلروفیل محتوای. کند می توجیه فعال اکسیژن های گونه

 القا گیاه در را متابولیسم و شیمیایی انرژی تولید حداکثر

 Ayumi) شود می گیاه رشد بهبود سبب راه این از و کند می

et al., 2004 .)ارقام بین که شد مشخص حاضر پژوهش در 

 آن ترین بیش و بوده متفاوت b و a کلروفیل محتوای مختلف

 .Meerajipour et al نتایج با که بود گلدشت رقم به مربوط

 میزان گلرنگ مختلف های رقم بین دادند نشان که (2012)

 . دارد مطابقت باشد می متفاوت آب کمبود شرایط در کلروفیل

 

دیکارتنوئیمحتوا.3.2

 بر آبیاری رژیم اصلی اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 بود دار معنی درصد 6 احتمال سطح در کارتنوئید محتوای

 قطع شرایط در کارتنوئید محتوای چنین هم(. 9 جدول)

و  69/3ترتیب  از مرحله گلدهی و پرشدن دانه به آبیاری

گرم بر گرم وزن تر بود که نسبت به شرایط  میلی 66/3

درصدی را نشان داد  66و  98/62مطلوب آبیاری افزایش 

 (. 9 شکل)

 

 
 .گلرنگ کارتنوئید محتوای بر آبیاری رژیم اثر .3 شکل

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)
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 ینور حفاظت دها،یکارتنوئ فیوظا از یکی

 یاریآب قطع طیشرا در که است یفتوسنتز یها زهیرنگ

 یحفاظت نقش تواند ینم و افتهی کاهش دیکارتنوئ یمحتوا

 نقش دیکارتنوئ (.Wang et al., 2010) دهند انجام را خود

 نیا اما ،دارند اهیگ یدانیاکس یآنت دفاع ستمیس در یدیکل

 گزارش و است شیاکسا  بیآس به حساس اریبس رنگدانه

 در یشیاکسا بیآس موجب یاریآب میرژ کهاست  شده

 دیکارتنوئ زانیم بر قیطر نیا از و شود می اهیگ یها بافت

 مقدار کاهش(. Wang et al., 2010) گذارد یم ریتأث

 یاریآب میرژ طیشرا در دیکارتنوئ و یفتوسنتز یها زهیرنگ

 توسط ها آن دشدنیاکس لیدل به طور عمده به تواند یم

 Flexas et) باشد ها آن ساختار بیتخر و فعال یها گونه

al., 2008) .افزایش با کارتنوئیدها افزایش رسد می نظر به 

 شرایط در آنها حفاظتی نقش کننده بیان تنش شدت

 پیری جمله از دالیلی به تنش پیشرفت با و باشد خشکی

 جمله از) مخرب عوامل توسط آنها تخریب و شده تسریع

 شود می کاسته آنها افزایش سرعت از( فعال اکسیژن

(Chalker-Scott, 2002 .) 

 تنش شرایط در که مهمی اکسیداتیو صدمات از یکی

 دنبال به که است کلروفیل مولکول تخریب شود، می ایجاد

 آن دلیل احتماالً و رسد می نظر به رنگی گیاه تخریب، این

 مانند محافظ های رنگیزه شدن رؤیت قابل و افزایش

 ,Chalker-Scott) باشد می آنتوسیانین و کارتنوئیدها

 طول زیاد انرژی قادرند شرایط این در کارتنوئیدها(. 2002

 اکسیژن های رادیکال گرفتن با و گرفته را کوتاه های موج

 & Inze) کنند ایفا را خود اکسیدانی آنتی نقش تولیدشده،

Montagu, 2000 .)بتواند که گیاهی گونه تردیدبی 

 از ناشی اکسیداتیو تنش در باشد داشته تری بیش کارتنوئید

 تنش مقابل در و داشت خواهد بهتری عملکرد آب تنش

-Chalker) دهد می نشان خود از تری بیش مقاومت آب

Scott, 2002 .)Arab et al. (2016) تنش که دادند نشان 

 داد افزایش درصد 61 را گلرنگ کارتنوئید میزان آبی کم

 98/62 افزایش دهندهنشان که حاضر پژوهش نتایج با که

 آبیاری قطع تیمار نتیجه در کارتنوئید میزان در درصدی

 .دارد خوانی هم باشد می

 

دازیپراکسوکاتاالزمیآنزتیفعال.3.3

 و آبیاری رژیم اثر که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج

 درصد 6 احتمال سطح در کاتاالز آنزیم فعالیت بر رقم

 اثر میانگین مقایسه نتایج چنین هم(. 9 جدول) بود دار معنی

 طور به آبیاری قطع که داد نشان کاتاالز بر آبیاری رژیم

 شرایط با مقایسه در کاتاالز افزایش سبب داری معنی

از  آبیاری قطع شرایط در کاتاالز میزان و شد آبیاری مطلوب

 دقیقه در پروتئین گرم میلی 36/5 مرحله گلدهی با میانگین

 شرایط به نسبت که داشت را کاتاالز فعالیت ترین بیش

افزایشی از مرحله پر شدن دانه  آبیاری قطع و مطلوب

 اثر(. الف -9 شکل) داد نشان را درصدی 15/65 و 98/59

 از مختلف ارقام بین که داد نشان کاتاالز آنزیم میزان بر رقم

 و دارد وجود داری معنی اختالف آنزیم این فعالیت نظر

 بر واحد 58/5 میانگین با کاتاالز آنزیم فعالیت ترین بیش

(. ب -9 شکل) بود گلدشت رقم به مربوط پروتئین گرم میلی

 و اصفهان محلی پدیده، ارقام برای آنزیم این فعالیت میزان

 گرم میلی بر واحد 79/6 و 89/6 ،59/6 ترتیب به فرامان

 افزایش طریق از آبیاری قطع(. ب -9 شکل) بود پروتئین

 سلولی، غشای تخریب سبب اکسیژن آزاد های رادیکال

 حیاتی ترکیبات از بسیاری اکسیداسیون و فتوسنتزی سیستم

 ,.Borislev et al., 2016; Rahbarian et al) شود می گیاهان

 های رادیکال افزایش با مقابله در دفاعی سد اولین(. 2012

 نظیر هایی آنزیم را گیاهان های سلول در اکسیژن آزاد

 دهند، می تشکیل کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز پراکسیداز،

 اثر کاهش جهت در ها آنزیم این فعالیت افزایش بنابراین

 منطقی آبی کم تنش تحت اکسیژن آزاد های رادیکال منفی
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 های تنش به مقاوم ارقام(. Gunes et al., 2006) است

 شدید افزایش با مقابله برای سازوکارهایی محیطی،

 کارها راه این از یکی که دارند اکسیژن آزاد های رادیکال

 اکسیژن دهنده واکنش های گونه سریع سازی پاک و تجزیه

 گزارش آبی کم تنش به تحمل مطالعات در. هاست سلول در

 های آنزیم فعالیت افزایش که است شده

 افزایش سبب اکسیداز و کاتاالز سوپراکسیددیسموتاز،

 میزان و شود می آب کمبود با مقابل در گیاه دفاعی پتانسیل

 BorisÏev et) بخشد می بهبود خشکی تنش به را آن تحمل

al., 2016; Rahbarian et al., 2012 .)های آنزیم 

 دفاعی سیستم در را مشابهی و موازی نقش اکسیدان آنتی

 تجزیه و زدایی سم ها آنزیم این وظیفه و کنند می ایفا گیاه

 Rahbarian) باشد می سلول در تولیدشده هیدروژن پراکسید

et al., 2012 .)Taheri et al. (2018 )روی ای مطالعه در 

 میزان شدید و مالیم آبی کم تنش که دادند نشان گلرنگ

 19 و 99 ترتیب به مناسب آبیاری شرایط به نسبت را کاتاالز

 داد نشان که حاضر پژوهش نتایج با که داد افزایش درصد

از مرحله گلدهی فعالیت آنزیم کاتاالز را  آبیاری قطع

داشتند که چنین ایشان بیان  افزایش داد مطابقت دارد. هم

بین ارقام مختلف از نظر فعالیت آنزیم کاتاالز اختالف 

ترین فعالیت آنزیم کاتاالز  داری وجود دارد و بیش معنی

باشد که با نتایج این پژوهش که  مربوط به رقم گلدشت می

تر بودن فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم  دهنده بیش نشان

 (. 1 شکل) خوانی دارد گلدشت بود هم

 

 

 
 .گلرنگ کاتاالز آنزیم فعالیت میزان بر( ب) رقم و( الف) آبیاری رژیم اثر .4شکل 

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)
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 پراکسیداز  آنزیم بر آبیاری رژیم اثر میانگین مقایسه نتایج

 افزایش سبب داری معنی طور به آبیاری قطع که داد نشان

 و شد مطلوب آبیاری شرایط با مقایسه در پراکسیداز آنزیم

از مرحله گلدهی  آبیاری قطع شرایط در آنزیم این میزان

 شرایط به نسبت که بود پروتئین گرم میلی بر واحد 29/6

  افزایشی پروتئین گرم میلی در واحد 78/3 میانگین با مطلوب

 قطع چنین هم(. الف -2 شکل) داد نشان را درصدی 79/99

واحد در  58/6از مرحله پرشدن دانه با میانگین  آبیاری

درصدی را نشان داد. نتایج  72/66گرم پروتئین افزایشی  میلی

 که داد نشان سیدازمقایسه میانگین اثر رقم بر میزان آنزیم پراک

 اختالف آنزیم این فعالیت نظر از مختلف ارقام بین

 با پراکسیداز آنزیم فعالیت ترین بیش و دارد وجود داری معنی

 رقم به مربوط پروتئین گرم میلی بر واحد 95/6 میانگین

 برای آنزیم این فعالیت میزان(. ب -2 شکل) بود گلدشت

 و 78/3 ،57/6 ترتیب به فرامان و پدیده اصفهان، محلی ارقام

 نتایج(. ب -2 شکل) بود پروتئین گرم میلی بر واحد 99/6

 محلی رقم بین و فرامان و گلدشت ارقام بین که داد نشان

 نتایج. ندارد وجود داری معنی اختالف فرامان و اصفهان

 میزان بر رقم و آبیاری رژیم کنش برهم میانگین مقایسه

 آبیاری قطع شرایط در که داد نشان پراکسیداز آنزیم فعالیت

 طور به ها رقم تمامی در پراکسیداز آنزیم فعالیت میزان

 آنزیم این فعالیت میزان ترین بیش و یافت افزایش داری معنی

 اصفهان، محلی ارقام به مربوط آبیاری مطلوب شرایط در

 37/6 و 66/6 ،37/6 میانگین با ترتیب به فرامان و گلدشت

 نشان نتایج ادامه در(. 1 شکل) بود پروتئین گرم میلی بر واحد

از مرحله گلدهی و پرشدن دانه  آبیاری قطع شرایط در که داد

ترتیب با میانگین  ترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز به بیش

 رقم به مربوط پروتئین گرم میلی بر واحد 99/6و  99/6

 Akbarian & Arzani ای مطالعه در(. 1 شکل) بود گلدشت

 لحاظ از مختلف های رقم بین که داشتند اظهار (2015)

 وجود داری معنی اختالف اکسیدانی آنتی های آنزیم فعالیت

 تر بیش اکسیدانی آنتی های آنزیم فعالیت با های رقم و دارد

. دارند تری بیش مقاومت آبیاری رژیم شرایط به نسبت

مرحله از  آبیاری قطع اثر که داد نشان نتایج طورکلی، به

اکسیدانی  های آنتی تری بر فعالیت آنزیم گلدهی شدت بیش

از مرحله پرشدن دانه داشت که دلیل  آبیاری نسبت به قطع

از  آبیاری ترشدن تنش درشرایط قطع توان به طوالنی آن را می

 گلرنگ در Taheri et al. (2018)مرحله گلدهی دانست. 

 آنزیم فعالیت انمیز شدید و مالیم آبی کم تنش که دادند نشان

 95/63 ترتیب به مطلوب آبیاری شرایط به نسبت را پراکسیداز

 که حاضر پژوهش نتایج با که داد افزایش درصد 2/99 و

 آنزیم فعالیت گلدهی آبیاری از مرحله قطع داد نشان

. داشت خوانی هم داد افزایش درصد 79/99 را پراکسیداز

 پراکسیداز آنزیم فعالیت ترین بیش کردند بیان ایشان چنین هم

 پژوهش این نتایج با که بود گلدشت و صفه رقم به مربوط

 رقم در پراکسیداز آنزیم فعالیت تربودن بیش دهنده نشان که

 .دارد مطابقت بود گلدشت

 

دانهعملکرد.3.4

 رقم و یاریآب میرژ اثر که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا

 سطح در دانه عملکرد بر رقم و یاریآب میرژ کنش برهم و

 نیانگیم سهیمقا(. 9 جدول) بود دار یمعن درصد 6 احتمال

 که داد نشان دانه عملکرد بر رقم و یاریآب میرژ کنش برهم

ترین عملکرد  مرحله گلدهی بیش از یاریآب قطع طیشرا در

 رقم به مربوط مترمربع در گرم 695دانه با میانگین 

 داد نشان جینتا ادامه در(. 9 شکل) آمد دست به گلدشت

 عملکرد کاهش سبب یدار یمعن طور به یاریآب قطع که

 طیشرا در عملکرد کاهش شدت و شد گلرنگ ارقام دانه

ترین عملکرد  تر بود. کم مرحله گلدهی بیش از یاریآب قطع

ترتیب  گرم در مترمربع به 52/89و  86دانه با میانگین 

 قطعیمار مربوط به رقم پدیده و محلی اصفهان در ت

 مرحله گلدهی بود.  از یاریآب
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 .گلرنگ پراکسیداز  آنزیم فعالیت میزان بر( ب) رقم و( الف) آبیاری رژیم اثر .5 شکل

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)

 

 
 .گلرنگ پراکسیداز  آنزیم فعالیت میزان بر رقم و آبیاری رژیم اثر .6 شکل

 (.ندارند داری معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس مشابه حروف با های ستون)

 

 ،یاریآبشدن عملکرد بر اثر رژیم  ترین عامل کم مهم

 رهیش دیتول کاهش آن دنبال به و فتوسنتز زانیم کاهش

 یاریآب قطع وقوع (.Ozturk et al., 2008) باشد یم پرورده

 کمبود نتیجه در و فتوسنتز شدن کم سبب یشیزاز مرحله ا

 دهنده لیتشک یاجزا دیتول کاهش زین و پرورده مواد

 در را دانه عملکرد کاهش تیدرنها که گرددیم عملکرد
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 یاجزا نیب ندیبرآ جهینت دانه عملکرد ،طورکلی به. دارد یپ

 سبب عملکرد یاجزا کاهش و باشد یم دانه عملکرد

 .Tahmasebpour et al .شود یم دانه عملکرد کاهش

 نظر از گلرنگ مختلف ارقام نیب که داشتند انیب (2017)

 یدار یمعن اختالف درصد 6 احتمال سطح در دانه عملکرد

 ازین یبحران مرحله که داشتند انیب چنین هم. دارد وجود

 طیشرا در و باشد یم یگلده مرحله در آب به گلرنگ

 خشك وزن شیافزا باعث یاریآب مرحله كی ،یاریآب قطع

 و انتقال در مختلف ارقام ییتوانا. شود یم عملکرد و

 نیتر مهم از ها دانه به طبق از ویژه به یفتوسنتز مواد رهیذخ

 . باشد یم گلرنگ عملکرد بر اثرگذار عوامل

Rostami (2003) گزارش گلرنگ یرو یپژوهش در 

 است ممکن دانه عملکرد بر یاریآب قطع زمان اثر که نمود

 که هایی رقم و باشد تیاهم یدارا تنش شدت اندازه به

 طبق در تر بیش دانه تعداد و تر کم طبق تعداد یدارا

 رسد یم نظر به. برخوردارند یباالتر عملکرد از باشند یم

 شدن کوچك به منجر یاریآب قطع یشیرو رشد مرحله در

 در فتوسنتز و برگ سطح شاخص کاهش برگ، سطح

 در عملکرد کاهش جهینت در و شود یم برگ سطح واحد

 اما. باشد یم طبق در دانه تعداد کاهش واسطه به مرحله نیا

 طول کاهش واسطه به یشیزا مرحله در عملکرد کاهش

 وزن کاهش و ها دانه شدن کوچك ها، دانه پرشدن دوره

 (. Ferasat et al., 2012) باشد یم ها دانه

Shir Esmaeili et al. (2017) نشان گلرنگ اهیگ در 

 و طبق در دانه تعداد بوته، ارتفاع یاریآب قطع با که دادند

 ماریت یاریآب یمارهایت نیب در و افتی کاهش دانه عملکرد

 را عملکرد یاجزا و عملکرد نیتر بیش مطلوب، یاریآب

دوره  از یاریآب قطع به مربوط عملکرد نیتر کم و داشت

چنین  کیلوگرم در هکتار بود. هم 6253گلدهی با میانگین 

بیان داشتند که بین ارقام مختلف از لحاظ عملکرد دانه 

ترین عملکرد دانه  داری وجود دارد و بیش اختالف معنی

 5273ن ترتیب با میانگی مربوط به رقم گلدشت و صفه به

کیلوگرم در هکتار بود که با نتایج پژوهش حاضر  5293و 

 و ارقام مبنی بر باالتربودن عملکرد گلدشت نسبت به سایر

دوره گلدهی  از یاریآب قطع طیشرا در عملکرد نیتر کم

 مطابقت دارد.

 

 
 .گلرنگ دانه عملکرد بر رقم و آبیاری رژیم کنش برهم .7شکل 

 (.ندارند داری معنی اختالف% 1 احتمال سطح در ،LSD آزمون براساس مشترک حروف دارای های میانگین)
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3 .5 طیشرادرصفاتریساباعملکردنیبیهمبستگ.

دانهپرشدنمرحلهدریآبکمتنشومطلوبیاریآب

 برداشت شاخص با یاریآب قطع طیشرا در دانه عملکرد

(**89/3=r)،  لیکلروف یمحتوا a (**99/3=r)، لیکلروف b 

(**81/3=r)، دیکارتنوئ (**99/3=r)، کاتاالز میآنز 

(**96/3=r )دازیپراکس  و (**95/3=r )و مثبت یهمبستگ 

 و Bagheri et al. (2006)(. 9 جدول) داد نشان را یدار یمعن

Khalili et al. (2015) یرو یا جداگانه مطالعات در 

 با دانه عملکرد که دادند نشان گلرنگ مختلف یها پیژنوت

 عملکرد هزاردانه، وزن طبق، تعداد طبق، در دانه تعداد

 یدار یمعن و مثبت یهمبستگ برداشت شاخص و كیولوژیب

 .باشد یم همسو حاضر پژوهش جینتا با که ،دارد

 منجر یآب تنش یشیرو رشد مرحله در رسد یم نظر به

 و برگ سطح شاخص کاهش برگ، سطح شدن کوچك به

 کاهش جهینت در و شود یم برگ سطح واحد در فتوسنتز

 طبق در دانه تعداد کاهش واسطه به مرحله نیا در عملکرد

 واسطه به یشیزا مرحله در عملکرد کاهش اما. باشد یم

 و ها دانه شدن کوچك ها، دانه پرشدن دوره طول کاهش

(. Ferasat et al., 2012) باشد یم ها دانه وزن کاهش

Taheri et al. (2018) انیب گلرنگ یرو یا مطالعه در 

 کاتاالز میآنز تیفعال و دانه عملکرد نیب که داشتند

 جینتا با که دارد وجود یدار یمعن و مثبت یهمبستگ

 عملکرد نیب باال یهمبستگ دهنده نشان که حاضر پژوهش

 دارد مطابقت بود کاتاالز تیفعال زانیم و دانه

 

یریگجهینت.4

مرحله گلدهی و پرشدن دانه  از یاریآب قطع ،یطورکل به

درصد عملکرد دانه را کاهش داد  79/67و  9/95ترتیب  به

های  ابتدای پرشدن دانه، بوته از یاریآب قطعکه در شرایط 

 آب هکتار در مترمکعب 996 نیانگیم طورگلرنگ به

 چنین هم. کردند افتیدر مطلوب یاریآب نسبت یتر کم

 داد  نشان گلرنگ های رقم ییایمیوشیب یهاواکنش یبررس

 فصل یانتها در آب کمبود طیشرا در گلدشت رقم که

 یها میآنر تیفعال ل،یکلروف یمحتوا نیباالتر یدارا رشد

 موجب که بود دانه عملکرد یاجزا و دازیپراکس و کاتاالز

آخر فصل  از یاریآب قطع طیشرا در رقم نیا بهتر کارکرد

 رقم نیا که شد دانه عملکردرشد و درنهایت باالترین 

 تنش با طور عمده به که رانیا جنوب ینواح در تواند یم

 یرقم هست مواجه رشد فصل یانتها در یآب کم

 . باشد هیتوص قابل

 

  گلرنگ عملکرد و عملکرد یاجزا ،ییایمیوشیب صفات نیب یهمبستگ بیضرا .4 جدول

 (مطلوب یاریآب طیشرا در قطر نییپا و یاریآب قطع طیشرا در قطر یباال)

 صفات a لیکلروف b لیکلروف دیکارتنوئ کاتاالز دازیپراکس دانه عملکرد
 a لیکلروف  0/723* 0/32 0/27- 0/05 77/3**
 b لیکلروف 0/95**  0/54 0/21- 0/05 86/3**
 دیکارتنوئ 0/86** 0/75**  0/12- 0/26 74/3**
 کاتاالز 0/16 0/3 0/01  *0/61 71/3**
 دازیپراکس 0/37- 0/3- 0/31- 0/27  72/3**

 دانه عملکرد 0/01- 0/24- 0/21 0/43- 0/41- 
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وقدردانیتشکر.5

اگرواکولوژی آقای از کارشناس محترم آزمایشگاه بخش 

 کارگیری و به آوردن مهندس عبداهلل ستوده که در فراهم

مرکز وسایل آزمایشگاه یاری رساندند و مسئول محترم 

 در استان فارس، آباد( تحقیقات کشاورزی داراب )حسن

 .گردد تشکر و قدردانی می
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