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و روغن تنش خشكي بر تأثير  هاي پاييزه گلرنگ ژنوتيپعملكرد دانه

 بهمن پاسبان اسالم
و منابع طبيعي آذربايجان شرقي  استاديار مركز تحقيقات كشاورزي

)29/10/89: تاريخ تصويب-22/3/89: تاريخ دريافت(

 چكيده

و آزمايش با هدف مطالعه آثار تنش خشكي اواخر فصل روي عملكرد اين و روغن دانه

و مواجه با كمبود اجزاي آن در ژنوتيپ هاي پاييزه گلرنگ براي كشت در اراضي كم بازده

ا و منابع طبيعي آذربايجانروآب حاشيه درياچه طي ميه در مركز تحقيقات كشاورزي شرقي

در اين مطالعه از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح. به اجرا در آمد1387-88 سال زراعي

با بلوك شد3هاي كامل تصادفي دو. تكرار استفاده تيمارهاي مورد بررسي شامل آبياري در

و تنش كمبود آب   درصد آب قابل75تا70آبياري به هنگام تخليه شدن(سطح بدون تنش

گل) استفاده خاك و ژنوتيپ در پنج سطح شامل از اواخر ارقام داخلي: دهي تا رسيدگي دانه

و خارجي كادبليوو دورگ295نپديده، زرقان، ورامي و ) KW5(5هاي بين ارقام داخلي

و دماي ) RWC(در طول دوره اعمال تنش، مقدار آب نسبي برگ. بودندKW8)(8كادبليو

و روغن تعيين گرديدند و اجزاي عملكرد دانه و در نهايت عملكرد نتايج به دست آمده. برگ

، قطر طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد RWC دار كمبود آب باعث كاهش معنينشان دادند كه

و افزايش معني و روغن و. دار دماي برگ گرديد دانه در طبق، عملكرد دانه همبستگي منفي

بادار معني و RWCي بين دماي برگ و همبستگي مثبت و روغن يدار معنيو با عملكرد دانه

و روغن ديده شدRWCبين ميبنابراين استنبا. با عملكرد دانه دوط گردد بتوان از اين

و بررسي بازتاب ژنوتيپ به شاخص در شناسايي آثار خشكي آخر فصل هاي پاييزه گلرنگ

و طبق بندي، قطر طبق،.كمبود آب استفاده نمود و روغن با ارتفاع بوته بين عملكرد دانه

و وزن هزار دانه همبستگي و تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق داري ديده معنيهاي مثبت

و. شد هاي داراي گلرنگ. بوددار معنيهمبستگي بين قطر طبق با تعداد دانه در طبق نيز مثبت

هاي در بين ژنوتيپ. هاي بيشتر در طبق، عملكرد باالتري داشتند هاي قطورتر با داشتن دانه طبق

و روغن كيلوگرم در هكتار عملكرد913و 3189 به ترتيب با كسب KW8مورد مطالعه،   دانه

را به خود اختصاص داد و ورامينKW5. بيشترين مقادير هاي به ترتيب در رتبه295، پديده

به. بعدي قرار گرفتند مي در نهايت ژنو نظر  براي كشت در اراضي كم بازدهها تيپرسد اين

بااروميهحاشيه درياچه و مناطقي  كه همواره در معرض كمبود آب اواخر فصل قراردارند

.شرايط اقليمي مشابه، مناسب باشند

و روغن، گلرنگ، مقدار آب نسبي تنش:هاي كليدي واژه .خشكي، دماي برگ، عملكرد دانه
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 مقدمه
اي از روغن خوراكي مورد نياز در كشور بخش عمده

بنابراين توسعه كشت. گرددميتأميناز منابع خارجي 
اه دانه از بين. ميت زيادي برخوردار استهاي روغني از
و هوايي كشور، دانه هاي روغني سازگار با شرايط آب

و خشكي  گلرنگ به عنوان گياه مقاوم به تنش شوري
(Bassil & Kaffka, 2002; Esendel et al., 1992 &.

Napy et al., 1995)،و پاييزه،و با داشتن تيپ  هاي بهاره
گلرنگ ). Pasban Eslam, 2001( آينده نويدبخشي دارد

و به عنوان گياهي سازگار به مناطقي با بارندگي زمستانه
و هوايي خشك در طول دوره گل پر بهاره اندك دهي،

و با داشتن ريشه و رسيدن دانه از يك سو هاي شدن
و با توان جذب آب باال از بخش تر خاك هاي عميق طويل

متحمل به از سوي ديگر، به عنوان يك گياه دانه روغني 
 ,Arnon, 1972; Yau) آيد كمبود آب به حساب مي

 گلرنگ در جريان كمبود آب اواخر فصل، بخشي. (2006
را به وسيله انتقال) درصد95تا65(از عملكرد دانه

 تأميني به دانه، افشان گردهذخاير كربوهيدراتي قبل از 
 با Yau (2006). (Koutroubas et al., 2004) كند مي

طي در كشت ديم PI الين گلرنگ بهاره به نامارزيابي
و هوايي نيمه تاريخ و در شرايط آب هاي كاشت مختلف

 513با ميانگين بارندگي(اي لبنان خشك مديترانه
اي از آن در طول فصل زمستان متر كه بخش عمده ميلي

شد،)متمركز است كه كشت ديم گلرنگ با مشاهده
ه در هكتار از عملكرد كيلوگرم دان1210توليد متوسط 

گزارش. قابل قبولي در شرايط مذكور برخوردار است
در است خشكي با افزايش كربوهيدراتشده  هاي محلول
ميآب  . گردد باعث القاي تحمل به خشكي در گلرنگ

Koutroubas et al. (2004)هاي با ارزيابي ژنوتيپ
و آزاد  و تحتافشان گردههيبريد  گلرنگ در كشت ديم

و هوايي مديترانهشر اي يونان، به اين نتيجه ايط آب
و تجمع ماده خشك تا مرحله  رسيدند كه توليد

و ميزان انتقال اين مواد به دانه در طول افشان گرده ي
و در نهايت عملكرد دانه با همديگر دوره پر شدن دانه

و معني و بين ژنوتيپ همبستگي مثبت هاي داري داشته
ج . داري وجود دارد هات تنوع معنيمورد بررسي از اين

در10نتايج حاصل از بررسي سازگاري  الين گلرنگ
و داراب فارس طي سه سال زراعي، نشان  كرج، اصفهان

از داد كه بين الين  هاي مورد بررسي تنوع قابل توجهي
و روغن در اين محيط  ها وجود دارد نظر عملكرد دانه

)Omidi Tabrizi, 2006.(درپ ارزيابي ژنوتي  هاي گلرنگ
آوري شده از اطراف كرج نشان داد كه ژنوتيپ جمع

ك  گرم دانه در بوته بيشترين عملكرد6/29سب تبريز با
و بيشترين  ضريب تنوعتك بوته را به خود اختصاص داد

به) درصد02/22(مربوط به صفت تعداد دانه در طبق
 .Omidi Tabrizi, 1999.( Bageree et al(دست آمد

(2001a) ژنوتيپ121 گزارش كردند كه در ارزيابي 
گلرنگ، عملكرد تك بوته با تعداد روز تا ظهور اولين گل،

و وزن  قطر طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق
و معني و نيز دانه در طبق همبستگي مثبت دار نشان داد

و  همبستگي وزن هزار دانه با درصد روغن دانه منفي
 باEhdaie & Nour Mohammadi (1984). دار بود معني

و اجزاي عملكرد در دو رقم گلرنگ به  بررسي عملكرد
، همبستگي2811-و محلي اراك10- هاي نبرسكا نام

و معني در مثبت  داري بين عملكرد دانه با تعداد دانه
و درصد روغن دانه مشاهده كردند . طبق، وزن هزاردانه

دو معنيهمچنين در آزمايش مذكور اختالف داري بين
 Pasban Eslam. رقم از نظر تعداد دانه در طبق ديده شد

(2004a) ژنوتيپ گلرنگ در خسروشهر14با بررسي 
از تبريز، مشاهده كرد كه بين ژنوتيپ  هاي مورد مطالعه

و عملكرد روغن  نظر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد
 تنش شديد خشكي. داري وجود داشت اختالف معني

باباعث كا و  هش مقدار روغن توليدي در گلرنگ شده
ب با چند پيوند دوگانه يشتر مقدار اسيدهاي چرب كاهش

موو افزايش نسبت اسيدهاي چر جبب اشباع، در نهايت
گردد باال رفتن درجه اشباع بودن روغن گلرنگ مي

)Hamrouni et al., 2001 .(Pourdad (1999) با ارزيابي
ش171 و توده گلرنگ در  رايط ديم سرارود رقم

كرمانشاه، گزارش كرد كه باال بودن عملكرد دانه در
پر ژنوتيپ محصول در اثر باال بودن يكي از اجزاي هاي

و سه بخش اصلي عملكرد دانه شامل  عملكرد نبوده
و وزن هزار دانه تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق

.بر عملكرد اثرگذارهستند
 افزايش تعداد آبياري تكميلينشان داده شده است با

از يك مرتبه به سه مرتبه در فصل كشت تحت شرايط
به23/1ديم شرق هند، كارايي مصرف آب در گلرنگ از 
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هر04/3  كيلوگرم دانه در هكتار به ازاي مصرف
و عملكرد دانه در حدود ميلي  220متر آب افزايش يافته

از نتاي (Kar et al., 2007).درصد افزايش يافت ج حاصل
پر ارزيابي چهار ژنوتيپ گلرنگ با دوره هاي متفاوت

شدن دانه، نشان داد كه بين دوره پر شدن دانه با روز تا 
و عملكرد دانه گل  دهي، روز تا رسيدگي محصول

و معني  Zope et)داري وجود داشت همبستگي مثبت

al., 1998) . نشان داده شده است كه از بين اجزاي
و وزن هزار دانه در تعيين عملكرد، تعداد  طبق در بوته

اند تري داشته عملكرد دانه گلرنگ بهاره نقش برجسته
)Koutroubas et al., 2004 .( رژيم5در اثر اعمال 

آبياري از سطوح بدون تنش تا خشكي شديد روي
 گلرنگ، شاخص برداشت تغيير نكرد ولي در تنش شديد،

. (Lovelli et al., 2007) عملكرد به شدت افت كرد
Omidi Tabrizi et al. (1999) با بررسي صفات مهم

و معني داري زراعي ارقام گلرنگ بهاره، همبستگي مثبت
و  بين عملكرد روغن با عملكرد دانه را مشاهده نموده

گيري كردند كه با افزايش عملكرد دانه در بوته، نتيجه
ب. يابد عملكرد روغن نيز افزايش مي ررسي نتايج حاصل از

بي26 و دو ژنوتيپ خاردار خار گلرنگ نشان داد كه
 به ترتيب با كسب295و ورامين .23L.R.Kژنوتيپ
 كيلوگرم دانه در هكتار از عملكردهاي 3877و 4122

 بروز).Omidi Tabrizi, 2003(باالتري برخوردار بودند
و پر شدن دانه كمبود آب در مرحله گل در دهي ها

و وزننيگلرنگ باعث كاهش مع دار تعداد دانه در طبق
و).Efatdoost, 2003(هزار دانه گرديد   همبستگي مثبت

ي بين ميزان محصوالت فتوسنتزي توليد شده،دار معني
و روغن در ژنو ي گلرنگ كشت شدهها تيپعملكرد دانه

 & Dordas)در شرايط ديم يونان گزارش شده است

Sioulas, 2008).
 (RWC)مقدار آب نسبي عقيده بر اين است كه

در شاخص مناسب تري براي بيان وضعيت آب برگ
و شايد گياهان زراعي مي  وضعيت RWC باشد

و فراگيرتري از تعادل بين ميزان عرضه آب به برگ
 ,Sinclair & Ludlow)ميزان تعرق را نشان بدهد 

 Rao & Mendham نتايج حاصل از مطالعات.(1985
تگي باال بين توان جذب حاكي از وجود همبس (1991)

و   شرايط تنشدر. برگ آن استRWCآب در كلزا

شديد خشكي، ارقام مقاوم به خشكي گندم دوروم از
RWCهاي خود برخوردار بودند باالتري در برگ

)Golestani Araghi & Assad, 1998 .(Pasban Eslam 
(2004a) هاي كلزا، گزارش كرد تنش با بررسي ژنوتيپ

ب و افزايش دماي برگ RWCاعث كاهش كمبود آب
و در ژنوتيپ تر در مقايسه با ساير هاي متحمل شده

و پايداري عملكرد ژنوتيپ ها اين تغييرات كمتر بوده
.بيشتر بود

به امروزه اندازه و تاج پوشش برگي  گيري دماي برگ
عنوان روشي متداول براي ارزيابي شدت تنش خشكي

ميدر گياهان زراعي مورد استفاد  Johnson)گيرده قرار

& Rumbaugh, 1995).به طور كلي دماي تاج پوشش 
به دنبال كاهش. برگي با تنش خشكي همبستگي دارد

و در نهايت  آب قابل استفاده خاك، پتانسيل آب گياه
در. يابد تعرق آن نيز كاهش مي بر مبناي بيالن انرژي

سطح برگ، تنزل تعرق منجر به افزايش دماي تاج 
ميپو يك. (Carcova et al., 1998)گردد شش گياه  در

كه آزمايش مزرعه اي روي سه رقم يونجه مشاهده گرديد
اي با دماهاي باالتر تاج تر هدايت روزنه مقادير پايين

 ,Johnson & Rumbaugh)پوشش برگ مطابقت دارد 

 هاي متعددي حاكي از آن است كه دماي گزارش. (1995
د در توانمين شاخصي مناسب، تاج پوشش برگ به عنوا

به شناسايي ژنوتيپ و ذرت هاي مقاوم به خشكي گندم
 & Carcova  et al., 1998; Golestani Araghi)كار رود 

Assad, 1998) .داري در دماي تفاوت معني همچنين آنها 
به تاج پوشش برگ بين ژنوتيپ و حساس هاي مقاوم

و معني و وجود همبستگي منفي دار بين خشكي گندم
و عملكرد دانه در شرايط تنش آبي را  شاخص مورد بحث

. گزارش كردند
آزمايش با هدف مطالعه اثرات تنش خشكي اواخر

در فصل و اجزاي آن  روي عملكرد دانه، روغن
هاي پاييزه گلرنگ براي كشت در اراضي كم بازده ژنوتيپ

. به مرحله اجرا درآمداروميهو نيمه آبي حاشيه درياچه 

و روش ها مواد
و منابع طبيعي آزمايش در مركز تحقيقات كشاورزي

با مشخصات) ايستگاه خسروشهر(شرقي آذربايجان
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و46جغرافيايي و37 دقيقه شرقي،2 درجه 58 درجه
. به اجرا در آمد1387-8 دقيقه شمالي طي سال زراعي

در اين تحقيق از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح آماري
ك بلوك شد3امل تصادفي با هاي عوامل. تكرار استفاده

و  مورد آزمون شامل آبياري در دو سطح بدون تنش
كه(دهي تنش كمبود آب از اواخر مرحله گل 80زماني

گل آذين اصلي شكفته باشند درصد گل تا رسيدن) هاي
و ژنوتيپ در  هاي پاييزه سطح عبارت از ژنوتيپ5دانه

5، كادبليو295ان، ورامين پديده، زرقافشان گردهآزاد 
)(KW5 8كادبليوو)KW8 (دو ژنوتيپ كادبليو. بودند 

و حاصل دورگ گيري الين و خارجي بوده هاي داخلي
از. بقيه ايراني هستند 30 رديف با فاصله5هر كرت

و به طول سانتي و فاصله5متر  متر تشكيل شده بود
در بوته كاشت. متر تنظيم شدند سانتي7ها روي رديف
. شهريور ماه صورت گرفت20در 

 براي اعمال تيمار آبياري، خاك مزرعه مورد آزمايش
 هاي كه داراي بافت لوم شني بود، در افق توزيع ريشه

 با حفر پروفيل مورد بررسي) متر سانتي90تا عمق(گياه
 آمده1مشخصات خاك مزرعه در جدول. قرار گرفت

ا برداري با نمونه. است  هاي تيمارز خاك كرتهاي مداوم
آب75تا70تنش، آبياري به هنگام تخليه شدن  درصد

 هاي آبياري كرت. گرفت قابل استفاده خاك صورت مي
آب40تا35تيمار آبياري نيز با تخليه حدود  درصد

 گيري رطوبت اندازه. گرفت قابل استفاده خاك صورت مي
يدر دوره اعمال تنش بارندگ. خاك به روش وزني بود

 هاي احتمالي پوشش نداد ولي براي مهار بارندگي رخ
 بيني شده بود هاي تحت تنش پيش نايلوني بر روي كرت

 براي جلوگيري از نشت. كه مورد استفاده قرار نگرفت
و تنش، بين كرت آب بين كرت و هاي آبياري ها يك متر

منطقه. متر فاصله منظور شده بود2ها بين بلوك
. دارد قراراروميهرقي درياچهش آزمايش در حاشيه

و منطقه كم بازده بوده هزاران هكتار از اراضي زراعي اين

آببه هاي زيرزميني در منطقه علت منفي بودن بيالن
و رو به خشكي نهادن طي دهه هاي گذشته از يك سو
و خشكي اروميهدرياچه   از سوي ديگر دچار تنش شوري

. به ويژه در طول تابستان هستند
 در طول دوره اعمال تنش) RWC(دار آب نسبي مق

و در نهايت ميانگين روز يكبار اندازه4هر  گيري گرديد
و به كار رفت داده به اين. هاي حاصل محاسبه گرديده

از ميلي20 ديسك به قطر3منظور براي هر نمونه  متر
و بالفاصله وزن شدند  تر(هر برگ جدا گرديده ،)وزن

مد سپس نمونه دو4ت ها به بار ساعت در آب مقطر
و نور اندك درجه سانتي5تقطير با دماي در حدود  گراد

و افزايش وزن، براي تعيين زمان( تا تثبيت جذب آب
هاي گلرنگ به حالت اشباع، مناسب جهت رسيدن برگ
در ها طي زمان قبل از انجام آزمايش، برگ هاي مختلف

 كردن آنها، در نهايت با وزن. ور شدند آب مقطر غوطه
 ساعت جهت حصول حداكثر جذب آب مناسب4زمان

و (Efatdoost, 2003)ور شده غوطه) تشخيص داده شد
پس از گرفتن آب روي آن ها با كاغذ صافي، وزن شدند

در24ها به مدت سپس نمونه) وزن تورم كامل(  ساعت
و وزن شدند درجه سانتي80دماي  گراد قرار داده شده

محاسبه زيررابطه ازRWC نهايترد).وزن خشك(
برداري از باالترين به توضيح است كه نمونه الزم.گرديد
و بين هاي بالغ در ارتفاع يك سوم از راس بوته برگ ها

 ,Pasban Eslam) صورت گرفت14تا12ساعات 

2004b; Rao & Mendham, 1991):
تر- وزن خشك  وزن

 وزن تورم كامل- وزن خشك
RWC=

 روز يكبار بين4دماي برگ در طول دوره تنش هر
 با استفاده از دماسنج مادون 1400 تا 1200ساعات

) Testo( ساخت كارخانه تستو 2T-825قرمز مدل
.(Singh et al., 1985)گيري گرديد ايتاليا اندازه

 مشخصات خاك مزرعه آزمايشي-1جدول
 برداري عمق نمونه

)متر سانتي(
ايعهآب ظرفيت مزر

)درصد وزني(
آب نقطه پژمردگي دايم

)درصد وزني(
آب قابل استفاده

)درصد وزني(
35-05/225/120/10
65-350/210/120/9
90-650/150/80/7
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و دماي برگ از اواخر مرحلهRWCگيري اندازه
هر دهي تا پيري برگ گل و در مجموع4ها 5 روز يكبار

گ براي افزايش اعتبار نتايج، در تجزيه. رفتمرتبه صورت
شد تحليل داده .ها از ميانگين آنها استفاده

براي تعيين ارتفاع بوته، ارتفاع طبق بندي، قطر طبق
10و تعداد طبق در بوته، در هر كرت آزمايشي حداقل 

و مورد اندازه گيري قرار بوته به صورت تصادفي انتخاب
ها نيز بر روي همين بوتهساير اجزاي عملكرد. گرفتند

از. تعيين شدند در نهايت به هنگام رسيدن محصول پس
و نيم متر از دو انتهاي هر كرت  حذف دو رديف كناري

و عملكرد دانه به عنوان حاشيه، تمامي كرت ها برداشت
در. تعيين گرديد  شهريورماه صورت5برداشت محصول

 تكرار3در ها روي همه تيمارها درصد روغن دانه. گرفت
 ساخت 25A-18-H20 مدل NMRبا استفاده از دستگاه

هاي كارخانه بروكر كشور كانادا در بخش تحقيقات دانه
و بذر كرج  و تهيه نهال روغني موسسه تحقيقات اصالح

.(Anonymous, 2004)تعيين شد 
از در نهايت داده هاي به دست آمده با استفاده

و SPSSو MSTATCافزارهاي آماري نرم  مورد تجزيه
.تحليل قرار گرفتند

و بحث  نتايج
ها اثر تنش خشكي در طول دوره پر شدن دانه

و مقدار آب نسبي برگ، قطر طبق، دار معني ي روي دما
و تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه

 دماي دار معنيتنش افزايش).2جدول( روغن نشان داد
و كاهش  مقدار آب نسبي برگ، قطر طبق، دار معنيبرگ

و و عملكرد دانه تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق
نشان داده شده است).3جدول( روغن را باعث گرديد

و  به دنبال افت آب قابل استفاده خاك، پتانسيل آب گياه
ميكاهش تعرق، دماي برگ افزايش  دهد نشان

(Carcova et al., 1998).هايش شاخص در اين آزماي
و مقدار آب نسب ي برگ در بازتاب اثر تنش از دماي برگ

همچنين بازتاب.ي خوبي برخوردار بودندكاراي
ي مورد مطالعه نيز به اين دو شاخص، به طورها تيپژنو

با توجه به وجود).2جدول(ي متفاوت بوددار معني
و   بين دماي برگ با مقدار آب دار معنيهمبستگي منفي

و نيز همبستگي نسبي بر و روغن و با عملكرد دانه گ

و و دار معنيمثبت  مقدار آب نسبي برگ با عملكرد دانه
دورسدميبه نظر)5جدول(روغن  شاخص بتوان از اين

ها در شناسايي آثار تنش خشكي طي دوره پر شدن دانه
ي گلرنگ پائيزه به كمبودها تيپهاي ژنوو بررسي بازتاب

 دماي تاج پوشش برگ به عنوان.آب استفاده نمود
بهها تيپشاخصي مناسب براي شناسايي ژنو ي مقاوم

و ذرت  ;Carcova et al., 1998)د باشميخشكي گندم

Araghi & Assad, 1998) .از  بررسي نتايج حاصل
ي كلزا نشان داد كه خشكي آخر فصل مقدارها تيپژنو

و مقدار اين كاهش در آب نسبي برگ را كاهش داد
 ,Pasban Eslam)تر، كمتر بوده استي متحملها تيپنوژ

2004a).كه  كمبود آب در نتايج اين آزمايش نشان دادند
با طول دوره پر شدن دانه ها از بين اجزاي عملكرد

و تعداد دانه در طبق، عملكرد  كاهش تعداد طبق در بوته
و ساير اجزاي عملكرد  و روغن را كاهش داد  تأثيردانه

نشان داده).3و2هاي جدول( نپذيرفتنديدار معني
شده است با افزايش تعداد آبياري تكميلي از يك مرتبه 
به سه مرتبه در فصل كشت تحت شرايط ديم شرق هند، 

 كيلوگرم04/3به23/1كارآبي مصرف آب در گلرنگ از 
متر آب افزايش دانه در هكتار به ازاي مصرف هر ميلي

و عملكرد دانه در حدود   درصد باال رفت220يافته
(Kar et al., 2007) . خشكي آخر فصل رسدميبه نظر 

 گلرنگ پاييزه با كاهش اين دو قسمت عملكرد، در
و روغن را كاهش دهد  171نتايج ارزيابي. محصول دانه

و توده گلرنگ نشان داد كه باال بودن عملكرد دانه رقم
ول در اثر باال بودن يكي از اجزايي پرمحصها تيپدر ژنو

و سه بخش اصلي عملكرد دانه شامل  عملكرد نبوده
و وزن هزار دانه تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در  طبق

در گلرنگ بهاره نيز نقش . (Pourdad, 1999)بوده است 
و وزن هزار دانه در تعيين عملكرد  تعداد طبق در بوته

.(Koutroubas et al., 2004)تر بود دانه، برجسته
و طبق و روغن با ارتفاع بوته بندي بين عملكرد دانه

و همبستگي ).4جدول(ي ديده شد دار معنيهاي مثبت
و طبق  بندي در گلرنگ ضمن باالتر بودن ارتفاع بوته

 بخشد، با باالتر بودن اينكه برداشت مكانيزه را بهبود مي
د طول ساقه به عنوان مخزن موقت ذخيره موا

 كربوهيدراتي غيرساختاري، امكان انتقال مقدار بيشتري
به از كربوهيدرات  ها را به ويژه در شرايط تنش خشكي
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مي دانه  سازد ها در طول دوره پرشدن دانه، فراهم
(Koutroubas et al., 2004) . بين صفت قطر طبق با

و با  و تعداد دانه در طبق و طبق بندي ارتفاع بوته
ر و و عملكرد دانه وغن نيز همبستگي هاي مثبت

شددار معني و.ي ديده ي بين دار معنيهمبستگي مثبت
و روغن با تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در عملكرد دانه

و  و وزن هزار دانه ديده شد همبستگي مثبت طبق
بهدار معني و تعداد دانه در طبق، دستي بين قطر طبق
مث. آمد و همچنين با توجه به همبستگي  دار معنيبت

و همبستگي غير  درصد روغن دانهدار معنيعملكرد دانه
با عملكرد روغن، نقش اصلي را در تعيين عملكرد روغن،

).4جدول(عملكرد دانه ايفا كرده است 

 هاي پاييزه گلرنگ گيري شده بر روي ژنوتيپ تجزيه واريانس صفات اندازه-2جدول
 ميانگين مربعات

 درجه آزادي دماي برگ مقدار آب نسبي برگ بندي ارتفاع طبق ارتفاع بوته
اتمنابع تغيير

833/10 ns 833/10 ns 001/0 ns 258/0 ns 2  تكرار
333/13 ns 333/53 ns 234/0 ** 000/480  تنش خشكي 1 **

917/1252 ** 000/1005 ** 016/0 ** 071/19  ژنوتيپ 4 **
417/65 ns 333/78 ns 007/0 ns 104/1 ns 4 ژنوتيپ× تنش 
463/90 907/84 004/0 092/1  خطا 18
83/8 77/9 10/10 48/5  (%)ضريب تغييرات

ns ،**:درصد1دار در سطح احتمال معنيو دار معني غير به ترتيب .

-2ادامه جدول
 ميانگين مربعات

 عملكرد
 روغن

ددرص
 روغن دانه

كرد عمل  
 دانه

 وزن
 هزار دانه

تعداد دانه
 در طبق

تعداد طبق
 در بوته

 قطر
 طبق

درجه
 آزادي

اتمنابع تغيير

845/6760  ns 264/9 ** 4/33962  ns 160/0 ns 433/0 ns 600/19 * 124/1 ns 2  تكرار
3/220003  ** 320/0 ns 5/2601907  ** 520/36 ns 033/32 * 033/28 * 683/19  تنش خشكي 1 **
9/138525 ** 804/21 ** 7/1941720 ** 534/102 ** 883/51 ** 367/52 ** 041/6 * 4  ژنوتيپ
5/16092 ns 725/0 ns 1/133569  ns 651/10 ns 117/4 ns 533/2 ns 532/1 ns 4 ژنوتيپ× تنش 
2/17919  183/1 5/171260  997/10 693/6 970/4 388/1  خطا 18

85/18 60/3 51/17 77/9 23/7 76/16 4/4  (%)ضريب تغييرات
ns،*و معني به ترتيب غيرمعني: **و . درصد1و5دار در سطح احتمال دار

 در شرايط تنش خشكي آخر فصلهاي پاييزه گلرنگ گيري شده بر روي ژنوتيپ ميانگين صفات اندازه-3جدول

 دماي برگ سطوح تنش
(°C) 

 مقدار آب
 نسبي برگ

 قطر طبق
)متر ميلي(

 تعداد طبق
 در بوته

تعداد دانه
 طبقدر 

 عملكرد دانه
(Kg ha-1)

 عملكرد روغن
(Kg ha-1)

 7/795 1/1575/06/273/148/363/2657 بدون تنش
 5/624 1/2357/09/253/127/343/2068 با تنش

 هاي پاييزه گلرنگ گيري شده روي ژنوتيپ ميانگين صفات اندازه-4جدول
 عملكرد
 روغن

(Kg  ha-1)

 عملكرد
 دانه

(Kg  ha-1)

ددرص
 روغن
 دانه

 وزن
هزاردانه

(gr) 

 تعداد
دانه در
 طبق

تعداد
طبق در 
 بوته

 قطر
 طبق

(mm) 

ارتفاع
بندي طبق

(cm) 

 ارتفاع
 بوته

(cm) 

 مقدار
آب نسبي

 برگ 

 دماي
 برگ
(°C) 

 ژنوتيپ

696abc 2338 bc 8/29 bc 0/31 bc 7/39 a 3/16 a 1/28 a 93 ab 106 b 63/0 bc 3/18 b  پديده
549 c 1662c 8/32 a 3/28 c 2/34 bc 7/9 b 9/25 bc 82 b 93 b 59/0 c 2/21 a  زرقان
586 bc 2072 bc 4/28 c 1/36 ab 5/33 c 7/10 b 6/25 c 82 b 95 b 67/0 abc 8/20 a  295ورامين
807ab 2553 ab 5/31 ab 2/38 a 2/38 ab 3/15 a 2/27 ab 107 a 122 a 68/0 ab 9/17 b 5كا دبليو
913 a 3189 a 6/28 c 2/36 ab 3/33 c 5/14 a 0/27 abc 108 a 123 a 73/0 a 2/17 b 8كا دبليو

و يك درصد براي ساير هايي كه داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چنددامنه در هر ستون ميانگين اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد براي قطر طبق
.دار ندارند صفات تفاوت معني
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 هاي پاييزه گلرنگ ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه در ژنوتيپ-5ول جد
عملكرد
 روغن

)11(

ددرص
روغن دانه

)10(

 عملكرد
 دانه

)9(

وزن هزار
 دانه

)8(

تعداد دانه
 در طبق

)7(

تعداد طبق
 در بوته

)6(

 قطر
 طبق

)5(

 ارتفاع
 بوته

)4(

ارتفاع
 بندي طبق
)3(

مقدار آب
ب رگنسبي

)2(

 دماي
 برگ

)1(
 صفت

- 80/0 ** )2(
31/0- 35/0)3(

96/0 **26/0- 32/0)4(
38/0 *43/0 *44/0 *- 64/0 ** )5(

50/0 ** 45/0 *45/0 *31/0- 48/0 ** )6(
32/059/0 ** 27/030/020/0- 40/0 *)7(

08/021/025/049/0 ** 41/0 *54/0 ** - 40/0 *)8(
52/0 ** 44/0 *50/0 ** 51/0 ** 69/0 ** 69/0 ** 63/0 ** - 64/0 ** )9(

- 29/0- 28/027/0- 17/007/0- 07/0- 08/0- 24/014/0)10(
- 06/097/0 ** 49/0 ** 43/0 *48/0 ** 55/0 ** 70/0 ** 70/0 ** 60/0 ** - 63/0 ** )11(

ns ،*درصد1و5دار در سطح احتمال معني،ارد معني غيربه ترتيب : **و .

و  بين دار معنيبا توجه به وجود همبستگي مثبت
و هر و قطر طبق با تعداد دانه در طبق دو با عملكرد دانه

گردد كه گياهان داراي روغن، چنين استنباط مي
هاي قطورتر با داشتن تعداد بيشتر دانه در طبق، طبق

گزارش ديگري).4جدول(د عملكرد باالتري توليد كردن
حاكي از آن است كه از بين اجزاي عملكرد گلرنگ بهاره، 
و وزن هزار دانه در تعيين عملكرد  تعداد طبق در بوته

ي گلرنگها تيپارزيابي ژنو. تري دارند دانه نقش برجسته
و تنش خشكي نشان داد كه تعداد دانه در شرايط عادي

و در طبق، وزن صددانه، قطر ساقه در  شرايط آبياري
گل50تعداد دانه در طبق، وزن صددانه، روز تا  درصد

و قطر طبق در شرايط تنش خشكي، بزرگترين اثر دهي
و قطر ساقه بزرگترين اثر مستقيم منفي  مستقيم مثبت

 ,Mozaffary & Asadi)عملكرد دانه داشت را روي 

2006).
ي در دار معنيي مورد مطالعه تفاوتها تيپبين ژنو

و طبق بندي، و مقدار آب نسبي برگ، ارتفاع بوته دما
قطر طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن 
و روغن ديده  هزاردانه، درصد روغن دانه، عملكرد دانه

ي موردها تيپنتايج مقايسه ميانگين ژنو).2جدول(شد 
بيشترين مقدار آب نسبي. آمده است4مطالعه در جدول

د و اين دوKW5وKW8و ژنوتيپ برگ به  تعلق داشت
. تري نيز برخوردار بودند ژنوتيپ از دماي برگ پايين

بندي طبقو شايان توجه است كه باالترين ارتفاع بوته

باالتر بودن ارتفاع بوته. نيز به اين دو ژنوتيپ تعلق داشت
و طبق بندي در گلرنگ براي بهبود امكان برداشت 

از بين اجزاي عملكرد.دباشميوب مكانيزه از صفات مطل
دانه بيشترين تعداد طبق در بوته به ترتيب در پديده، 

KW5وKW8و. به دست آمد  از تعداد دانهKW5پديده
و قطر طبق بيشتري نيز برخوردار بودند . در طبق

وKW5بيشترين وزن هزار دانه نيز به  تعلق داشت
ي295و ورامينKW5،KW8يها تيپژنو ك گروه در

و. آماري قرار داشتند  در مقايسه با سايرKW5 زرقان
.ي مورد مطالعه، درصد روغن بيشتري داشتندها تيپژنو

 كيلوگرم 913و 3189 به ترتيب با كسبKW8ژنوتيپ
و روغن، بيشترين مقادير را به در هكتار عملكرد دانه

و ورامينKW5يها تيپژنو. خود اختصاص داد ، پديده
 ژنوتيپ. هاي بعدي قرار گرفتند ترتيب در رتبه به 295

و روغن را به خود اختصاص  زرقان كمترين عملكرد دانه
به. داد  نشدن اثرات متقابل اجزاي دار معنيبا توجه

و روغن در اين آزمايش و عملكرد دانه عملكرد
، پديده،KW5يها تيپ ژنورسدمي، به نظر)2جدول(

كم براKW8و به ويژه 295ورامين ي كشت در اراضي
 كه همواره در معرض كمبود اروميهبازده حاشيه درياچه

و آب در طول دوره پر شدن دانه قرار دارند، مناسب بوده
.از نظر اقتصادي عملكرد قابل قبولي داشته باشند

در مقايسه باKW5وKW8همچنين دو ژنوتيپ
و پديدهها تيپژنو ي رايج همچون ورامين، زرقان
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و بنابراين براي)4جدول( داده ارايههاي بهتري عملكرد
تر به نظر كشت پاييزه در اقليم سرد كشور مناسب

و انجام مطالعه مي هاي به زراعي روي اين رسند
كه. قابل توصيه استها تيپژنو نشان داده شده است

و تجمع ماده خشك تا مرحله  و ميزان افشان گردهتوليد ي
 در طول دوره پر شده دانه با انتقال اين مواد به دانه

و ي دارد دار معنيعملكرد دانه همبستگي مثبت
(Koutroubas et al., 2004) . ژنوتيپ10نتايج ارزيابي 

و داراب فارس نيز حاكي پاييزه گلرنگ در كرج، اصفهان
در از وجود تنوع صفات مرتبط با محصول و عملكرد دهي

هاي ابي ژنوتيپارزي. (Omidi Tabrizi, 2006)آنها بود 
ي شده از مناطق مختلف كشور نيز نشان داد كه آور جمع

آوري شده از اطراف تبريز بيشترين ژنوتيپ بومي جمع
و بيشترين ضريب  عملكرد دانه را به خود اختصاص داده
 تنوع، مربوط به صفت تعداد دانه در طبق بود

(Omidi Tabrizi, 1999).
يجبندي نتا جمع

ك دار مقدار آب نسبي اهش معنيكمبود آب باعث
برگ، قطر طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، 

و افزايش  و روغن  دماي برگ دار معنيعملكرد دانه
 بتوان از شاخص هاي مقدار آب رسدميبه نظر. گرديد

و دماي برگ در شناسايي اثرات خشكي آخر نسبي برگ
و بررسي بازتاب بهي پايها تيپهاي ژنو فصل يزه گلرنگ

هاي مورد در بين ژنوتيپ. كمبود آب استفاده نمود
و روغن را به خودKW8مطالعه   باالترين عملكرد دانه

،KW8هاي از ژنوتيپتوانميدر نهايت. اختصاص داد
KW5و ورامين براي كشت در اراضي كم بازده ، پديده

 كه همواره در معرض كمبود آب اروميهحاشيه درياچه
با دوره پر شدن دانهدر طول و مناطقي ها قراردارند

.شرايط اقليمي مشابه، استفاده نمود
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