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در هاي گلرنگ بهاره ژنوتیپدر مورفولوژیک زراعی و صفاتعملکرد دانه و برخی از ارزیابی
شرایط آبیاري و دیم

2و علیرضا پورابوقداره1، محمدرضا نقوي1معروف خلیلی

چکیده
ژنوتیپ 15شرایط آبی و دیم هاي گلرنگ در مورفولوژیک ژنوتیپزراعی و هاي بررسی عملکرد دانه و برخی از ویژگیمنظوربه

در ایستگاه 1390-1391هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی قالب طرح بلوكدر دو آزمایش جداگانه در گلرنگ بهاره 
ها از نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات در شرایط آبی نشان داد که بین ژنوتیپ. ندتحقیقات میاندوآب مورد بررسی قرار گرفت

همچنین در . داشتداري وجود ر تمام صفات مورد بررسی به جزء ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و وزن صد دانه اختالف معنینظ
مقایسه . داري وجود داشتهاي مورد مطالعه از نظر تمام صفات به جز تعداد شاخه فرعی اختالف معنیشرایط دیم بین ژنوتیپ

روز تا گلدهی کامل، تعداد طبق، قطر طبق، تعداد تعداد دار آبی باعث کاهش معنیش کممشخص کرد که تنبین شرایط آبی و دیم 
ر شرایط تنش و فاقد تنش ضرایب همبستگی صفات دبررسی . گردیددانه، عملکرد دانه و درصد روغن دانه در طبق، وزن صد

دندروگرام حاصل از تجزیه . داشتدار عملکرد دانه با قطر طبق و تعداد دانه در طبق همبستگی مثبت و معنینشان داد
بر اساس نتایج . ه تفکیک نمودنهاي مورد مطالعه را در هر دو شرایط تنش و فاقد تنش در چهار گروه جداگاژنوتیپ،ايخوشه

ن عملکردداراي باالتریIL-111ژنوتیپ و فاقد تنش،آبیکمدر هر دو شرایط تنش مورد مطالعههاي ژنوتیپدست آمده در بینبه
به ترتیب در Dincerو Syrian ،PI-537530شماره هايژنوتیپها بود و ، تعداد دانه در طبق و قطر طبق نسبت به سایر ژنوتیپدانه
شت در اراضی کم بازده که همواره در معرض ابراي کي اخیرهارسد ژنوتیپبه نظر میبنابراین،. هاي بعدي قرار گرفتندرتبه

.رشد قرار دارند و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه مناسب باشندکمبود آب در فصل

گلرنگعملکرد دانه، ،موروفولوژیک،، صفات زراعیآبیکمتنش : کلیديهايواژه

مقدمه
هاي روغنی از نظر تأمین ارزش و اهمیت غذایی دانه

کالري و انرژي مورد نیاز انسان و دام در بین محصوالت 
با وجود تولید . اي برخوردار استایگاه ویژهزراعی، از ج

غنی در کشور، بخش وهزار تن دانه ر271سالیانه 
اي از روغن مصرفی از منابع خارجی تأمین عمده

هاي روغنی از اهمیت بنابراین، توسه کشت دانه. شودمی
هاي روغنی از بین دانه). 34(سزایی برخوردار است به

، گلرنگ به عنوان ایرانیی سازگار با شرایط آب و هوا
هاي گیاه مقاوم به شوري و خشکی و با داشتن تیپ

این . )4(باشداي میداراي جایگاه ویژهیزه، بهاره و پای
هاي مطلوب و بوده و به دلیل ویژگیبومی ایران گیاه

هاي آن، هاي دارویی و غذایی از گلخاص نظیر استفاده
90دلیل بیش از نباتی با کیفیت باال بهتولید روغن

اشباع خصوصاً لینولئیک و درصد اسیدهاي چرب غیر
اولئیک، تولید کنجاله به عنوان مکمل غذایی براي دام، 

نظیر (هاي محیطی مقاومت نسبتاً زیاد آن به تنش
، از اهمیت خاصی )خشکی، شوري و سرماي زمستانه

هاي روغنی مورد نیاز کشور برخوردار براي تأمین دانه
هاي غیر زنده، خشکی از لحاظ بین تنشدر ). 3(است 

بینی وقوع، شدت، طول دوره و زمان آن غیرقابل پیش
زیستی ترین تنش غیرعنوان شایعبه و این تنش است

از درصد25در گیاه، با محدود کردن تولید محصول در 
هاي کشاورزي جهان، عامل اصلی کاهش عملکرد زمین

با توجه به .)32(شود در گیاهان زراعی محسوب می
خشک دنیا که ایران جزء مناطق خشک و نیمهاین

شود، در چنین مناطقی نوسانات بارندگی محسوب می
نیز زیاد بوده و ممکن است برخی از مراحل مهم رشدي 

تحت تأثیر کاهش پتانسیل آب آبیکمدلیل گیاه به
در چنین مناطقی باال بودن میزان ). 20(خاك قرار گیرد 

خیر و تعرق، محدودیت منابع آبی و سایر عوامل باعث تب
توجه بیشتري به مطالعه در مورد اثرات تنش خشکی در 

نورپیامدانشگاه،استادیار-1
) s926198001@edu.ikiu.ac.ir: نویسنده مسوول(،قزوین) ره(خمینیامامالمللیبیندانشگاه،دکتريدانشجوي- 2

8/11/92:تاریخ پذیرش27/8/92:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
94

.7
.1

6.
18

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1394.7.16.18.0
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-510-en.html


140....................................................................................................هاي گلرنگژنوتیپدر مورفولوژیک زراعی و صفاتعملکرد دانه و برخی از ارزیابی

کمبود آب و بروز . گیاهان زراعی مختلف شده است
تنش خشکی در محیط رشد گلرنگ باعث کاهش اندازه 

ها، کم شدن دوام سطح برگ و گیاه، تغییر رنگ برگ
در مورد اثر تنش طالعهم). 33(شود کاهش عملکرد می

دهد که خشکی بر عملکرد در مناطق مختلف، نشان می
متغیر تن در هکتار 3/3تا 1عملکرد دانه گلرنگ از 

درصد گزارش شده است که همچنین . )7(خواهد بود
گیرد و هاي آبیاري قرار میتحت تأثیر رژیمهمواره روغن 

یابدمیبا افزایش مقدار آبیاري درصد روغن نیز افزایش
مطالعات حاکی از آن است که تنش دیگر نتایج . )24(

داري بر خصوصیات مورفولوژیک و خشکی به طور معنی
و عملکرد دانه را نیزفیزیولوژیک گلرنگ تأثیرگذار بوده

کافی و ). 19،35(دهد داري کاهش میمعنیبه طور
تنش خشکی باعث کاهش اندنشان داده) 13(رستمی 

ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد ي دردارمعنی
درصد روغن ودانه، عملکرد دانهدانه در طبق، وزن هزار

تحت نیز عملکرد دانه کهو با توجه به این،شدخواهد 
کاهش در اجزا عملکرد بنابراین باشد، اجزا میاین تأثیر

در عملکرد کاهش ملکرد دانه و به دنبال آن عافتباعث 
و نیاخیفرهمچنین ). 20(گردد واحد سطح می

در بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات )8(همکاران 
اعمال تنش خشکی ندگلرنگ گزارش کردفیزیولوژیک

نسبت مغز دار ارتفاع بوته، قطر طبق، معنیباعث کاهش 

که با توجه به این.و عملکرد دانه گردیدبه کل دانه 
در مزارع با گلرنگ در ایران بیشتر به صورت دیم و یا 

شود، در گذشته تحقیقات آبیاري محدود کاشته می
متعددي در مورد سازگاري ارقام مختلف این گیاه در 

اثر مناطق مختلف کشور انجام شده است ولی در مورد 
تنش خشکی بر عملکرد و صفات زراعی آن مطالعه 

و شناسایی رو از این). 11(چندانی انجام نشده است 
برخوردار از عملکرد و اجزاي گلرنگ ي هاژنوتیپانتخاب

تواند راهبرد میآبیکمدر شرایط مطلوبعملکرد 
براي اصالح مندي از این خصوصیات بهرهجهتمناسبی 

.باشدارقام متحمل به خشکی

هامواد و روش
ر بآبیکمشرایط تنش ثیر أتمنظور بررسی به

15یکی، مورفولوژزراعی و صفات عملکرد دانه و برخی از
هاي در قالب طرح بلوك) 1جدول (ژنوتیپ گلرنگ بهاره 

در دو به صورت جداگانه و تصادفی با سه تکرار کامل
در 1390-91شرایط آبی و دیم طی سال زراعی 

میاندوآب تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیایستگاه 
دقیقه شمالی و طول 58درجه و 36عرض جغرافیایی (

متري از 1310دقیقه شرقی و 9و درجه 46جغرافیایی 
هر طرح به صورت جداگانه و با .اجرا گردید) سطح دریا

. متر از هم اجرا گردید15فاصله 

هاي مورد آزمایشاسامی ژنوتیپ-1جدول 
ژنوتیپ شماره ژنوتیپ شماره ژنوتیپ شماره

LRV-51-51 11 Dincer 6 PI-1989290 1
KINO-76 12 Hartman 7 CW-4440 2
Yenice 13 Gila 8 Syrian 3

PI-537636-S 14 PI-537636 9 PI-537530 4
IL-111 15 PI-537598 10 CH-5 5

عملیات تهیه بستر کاشت با شخم، دیسک و فارو 
انجام گرفت و بر اساس نتایج آزمون خاك کود سوپر 

65کیلوگرم در هکتار و 80ه میزان فسفات تریپل ب
کیلوگرم کود اوره توسط دیسک قبل از کاشت با خاك 

از شیار ساز براي ایجاد جوي و پشته. مخلوط گردید
هر کرت آزمایشی شامل شش خط پنج . استفاده شد

5متر و فاصله بوته روي خط سانتی50متري با فواصل 
وجین و مبارزه کلیه عملیات داشت مانند . بودمترسانتی

در شرایط آبی، آبیاري .با آفات به نحو مطلوبی انجام شد
متر میلی110تکمیلی به صورت جوي و پشته و بعد از 

و در مرحله Aتبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس 
آبیکمدر شرایط تنش .شدانجام گیاه شروع گلدهی

در طول فصل رشد . نگرفتصورتآبیاري تکمیلی ) دیم(
درصد 50هم فنولوژیکی نظیر تعداد روز تا صفات م

. برداري شدیادداشتروز تا گلدهی کاملتعداد وگلدهی
، طبققطر تعداد شاخه فرعی،براي تعیین ارتفاع بوته، 

وزن صد دانهو طبقدر بوته، تعداد دانه در طبقتعداد 
بوته به صورت تصادفی 10آزمایشی حداقل واحددر هر 

در نهایت به . گیري قرار گرفتندازهانتخاب و مورد اند
هنگام رسیدن محصول پس از حذف دو ردیف کناري و 

عنوان اثر حاشیه، تمامی نیم متر از دو انتهاي هر کرت به
بر حسب کیلوگرم در ها برداشت و عملکرد دانه کرت

به روش استخراج درصد روغن دانه .تعیین گردیدهکتار 
.گیري شدهاندازسوکسله پیوسته با دستگاه 
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هاي تجزیه ها و برقراري فرضآوري دادهبعد از جمع
جداگانه در شرایط به صورتواریانس تجزیه واریانس، 
انجام هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوكآبی و دیم

دار بودن اثر ژنوتیپ، با ها در صورت معنیمیانگین.شد
ح احتمال وطاستفاده از آزمون چند دامنه دانکن در س

. مورد مقایسه قرار گرفتند% 1
بر آبیکماثر تنش دار بودن معنیبراي بررسی 

گیري شده میانگین صفات در دو شرایط صفات اندازه
. شدندیکدیگر مقایسه با tاستفاده از آزمون آبی و دیم با 

بررسی روابط بین صفات از تجزیه همبستگی منظوربه
و با ) Ward(اي به روش وارد شهتجزیه خو. استفاده شد

شده انجام و استفاده از میانگین متغیرهاي استاندارد
کلیه . مربع فاصله اقلیدسی به عنوان معیار به کار رفت

هاي افزارنرمازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه
MSTAS-C (ver. 2.10)وSPSS (ver. 16) صورت

.گرفت

نتایج و بحث
را داري ل از تجزیه واریانس اختالف معنینتایج حاص

ها براي کلیه صفات به جز ارتفاع بوته، تعداد بین ژنوتیپ
همچنین . و وزن صد دانه در شرایط آبی نشان دادشاخه

ها از نظر کلیه بین ژنوتیپ) دیم(آبیکمدر شرایط تنش 
داري مشاهده اختالف معنیشاخهصفات به جز تعداد 

وه بر این ضریب تغییرات محیطی در عال). 2جدول (شد 
هاي مورد مطالعه در شرایط آبی و دیم براي ژنوتیپ

شاخهدرج شده است، به طوري که تعداد 2جدول 
و تعداد طبق ) درصد34/11(، عملکرد )درصد40/18(
در شرایط آبی، و تعداد طبق در بوته ) درصد10/11(
در) درصد22/14(و عملکرد دانه ) درصد80/22(

داراي بیشترین ضریب تغییرات آبیکمشرایط تنش 
توان به تأثیر ها را میمحیطی بودند که دلیل این تفاوت

نتایج حاصل از . بیشتر محیط بر این صفات دانست
که از نظر مقایسه میانگین شرایط آبی و دیم نشان داد 

فرعی در بوته، شاخهتعداد روز تا گلدهی کامل، تعداد 
عملکرد وزن صد دانه، دانه در طبق، قطر طبق، تعداد

دانه و درصد روغن دانه بین شرایط آبی و دیم اختالف 
داري وجود دارد، به طوري که با توجه معنی

هاي هاي به دست آمده براي هر صفت ژنوتیپمیانگین
مورد مطالعه در شرایط آبی در تمام صفات از مقادیر 

طالعه در م). 3جدول (باالتري برخوردار بودند 
نیز تنش خشکی باعث کاهش ) 10(دزفولی هاشمی

دار ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، رسیدگی معنی
طور کلی کاهش به. فیزیولوژیکی و کاهش عملکرد گردید

توسط سایر آبیکمعملکرد و اجزاي عملکرد در اثر تنش 
).6،9،16،21،25(محققان گزارش شده است 

هاي گلرنگ بهاره در شرایط آبی و دیمصفات مورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپتجزیه واریانس-2جدول 
میانگین مربعات

تعداد طبق 
در بوته

تعداد شاخه فرعی 
در بوته

ارتفاع بوته 
)مترسانتی(

تعداد روز تا گلدهی 
کامل

50تعداد روز تا 
درصد گلدهی

درجه 
آزادي

منابع 
تغییرات

آبی دیم آبی دیم آبی یمد آبی دیم آبی دیم
50/4 ** 05/1 ns 47/15 ns 16/3 * 20/182 ns 61/20 * 20/0 ns 04/0 ns 76/1 ** 001/0 ns 2 تکرار
88/0 * 32/2 * 92/9 ns 13/1 ns 03/36 ns 03/18 ** 85/5 ** 45/3 ** 93/2 ** 48/6 ** 14 ژنوتیپ
45/0 07/1 46/25 ns 17/14 * 87/24 48/5 44/0 30/0 16/0 19/0 28 خطا
10/11 80/22 40/18 22/0 75/10 02/6 44/0 52/0 43/0 47/0 درصد ضرب تغییرات

ns ،*درصد1و 5دار در سطوح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه: **و.

هاي گلرنگ بهاره در شرایط آبی و دیمتجزیه واریانس صفات مورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپ-2ادامه جدول 
میانگین مربعات

صد روغن در
دانه

عملکرد دانه 
)کیلوگرم در هکتار(

وزن صد دانه 
)گرم(

تعداد دانه 
در طبق

قطر طبق 
)مترسانتی( درجه 

آزادي
منابع 

تغییرات
آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم
37/0 ns 44/0 ns 89/133763 ns 89/268763 ** 80/24 ns **37/52 24/0 ns 05/0 ns 001/0 ns 01/0 ns 2 تکرار
13/33 ** 92/5 ** 08/93240 * 56/54805 * 82/9 ns **62/28 39/0 ** 26/0 * 08/0 ** 03/0 ** 14 ژنوتیپ
48/0 31/1 48/48689 13/25609 80/13 62/8 09/0 14/0 02/0 01/0 28 خطا
84/1 65/3 34/11 22/14 05/9 16/9 79/6 12/9 42/5 79/4 تغییراتضربدرصد

ns ،*درصد1و 5دار در سطوح احتمال دار و معنیغیر معنیترتیببه: **و
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هاي برتر بر اساس عملکرد دانه پگزینش ژنوتی
،تواند موثرتر از گزینش براي اجزاي عملکرد باشدنمی

ملکرد دانه و تعیین بنابراین ارزیابی این اجزاء به همراه ع
از راهکارهاي مهم در جهت بهبود ها روابط بین آن

مقایسه میانگین . )17(گرددعملکرد دانه محسوب می
گیري شده در ازهعملکرد دانه و سایر صفات اند

هاي مورد مطالعه در شرایط دیم و آبی در ژنوتیپ
و 2، 1هاي شماره ژنوتیپ. درج شده است5و 4جداول 

در 4و 12، 15هاي شماره در شرایط آبی و ژنوتیپ15
درصد گلدهی کمتري 50شرایط دیم داراي تعداد روز تا

بی در هر دو شرایط آ15و 3شماره هاي ژنوتیپ. بودند
از تعداد روز تا گلدهی کامل کمتري برخوردار و دیم 

ها قادرند از دوره بحرانی بنابراین این ژنوتیپ. بودند
زودرسی از جمله صفاتی است که . فرار کنندآبیکم
و )5(تواند باعث فرار گیاه زراعی از خشکی شود می

از جمله خصوصیات اصلی هاي فنولوژیکی گیاه ویژگی
هاي تحت ها به محیطپذیري ژنوتیپشمربوط به ساز

توان تنش کم آبی هستند که با تغییر در این صفات می
پذیري گیاهان را به محیط افزایش داد تا حدودي سازش

ارتفاع بوته، نظر ها از بین ژنوتیپدر شرایط آبی ). 23(
تعداد شاخه فرعی در بوته و وزن صد دانه اختالف 

دیم ولی در شرایط،)5جدول(داري وجود نداشت معنی
اراي کمترین ارتفاع بوته د15و 4، 3شماره هايژنوتیپ

داراي بیشترین 14و 13، 12شماره هاي و ژنوتیپ
بر عالوه. )4جدول (تعداد شاخه فرعی در بوته بودند

نسبت 4و 2، 6شماره هاي این در شرایط دیم ژنوتیپ
برخوردار دانه بیشتريصدها از وزن به سایر ژنوتیپ

کاهش ارتفاع بوته گیاه در اثر خشکی و کمبود . بودند
مشخص شده است که . آب یکی از بارزترین عالئم است

از طریق کاهش سرعت رشد گیاه باعث آبیکمتنش 
ها در شرایط ارتفاع بیشتر بوتهشود وکاهش ارتفاع می

تنش خشکی به قیمت کاهش عملکرد تمام خواهد شد 

و کشت آبیکمرسد در شرایط به نظر میبنابراین). 29(
ارقام پاکوتاه از کارایی بشتري به صورت دیم استفاده از 

) 13(عالوه بر این کافی و رسمتی . برخوردار باشند
ردار بودن اکثر ارقام گلرنگ ابه علت خگزارش کردند

،امکان برداشت این گیاه به صورت دستی وجود ندارد
لی توسعه کشت گلرنگ، بنابراین یکی از اهداف اص
هاي برداشت مکانیزه است، ساخت و استفاده از دستگاه

در این راستا یکی از صفاتی که بسیار حائز اهمیت 
شناسایی لذاباشد ارتفاع بوته گلرنگ است می

ا به کارگیري آنهداراي حداقل ارتفاع بوته و هاي ژنوتیپ
.آیدتواند مطلوب به نظرنژادي میهاي بهدر برنامه

در شرایط دیم و 7و 6، 12شماره هايژنوتیپ
از نظر تعداد در شرایط آبی 4و 6شماره هايژنوتیپ

و 4ول اجد(بودندباالترین ارزشداراي طبق در بوته 
نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد قطر طبق . )5

نیز تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت، با این وجود در 
داراي 15شماره یط دیم و آبی ژنوتیپهر دو شرا

. )5و4ول اجد(بیشترین مقدار براي این صفت بود
ترین اجزاء عملکرد بوده تعداد طبق در بوته یکی از مهم

در بین ) 21(تبریزي و همکاران و طبق نتایج امیدي
اجزاء عملکرد بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه 

) 27(محصل و بهدانی شدنتایج حاصل از مطالعه را. دارد
نیز بیانگر این مطلب است که تعداد طبق در بوته 

نتایج حاصل . ترین صفت مؤثر بر عملکرد دانه استمهم
چه قطر طبق در شرایط دیم از این مطالعه نشان داد اگر

در هر دو 15شماره کاهش نشان داد ولی ژنوتیپ 
ین شرایط دیم و آبی به عنوان ژنوتیپ برتر از نظر ا

در هر دو شرایط آبی و همپنین . صفت شناسایی شد
و 4، 3هاي دیم بشترین تعداد دانه در طبق در ژنوتیپ

ها از تعداد دانه در طبق مشاهده شد و دیگر ژنوتیپ15
و ) 1(ابل .)5و 4ول اجد(کمتري برخوردار بودند

به طور تنش خشکی نمودندنیز گزارش ) 31(توکلی 

هاي گلرنگ بهاره در شرایط آبی و دیممورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپبراي صفات مقایسه میانگین -3جدول 
میانگین شرایط دیم میانگین شرایط آبی صفات

93± 95/2 a 02/93 ± 11/2 a درصد گلدهی50روز تا 
28/106 ± 27/2 b 13/113 ± 84/2 a روز تا گلدهی کامل

89/38 ± 92/11 a 38/46 ± 18/3 a )مترسانتی(ارتفاع بوته 
49/7 ± 63/2 b 37/12 ± 94/6 a تعداد شاخه فرعی در بوته
49/7 ± 42/2 a 06/6 ± 75/0 a تعداد طبق در بوته
98/1 ± 24/0 b 25/2 ± 37/0 a )مترسانتی(قطر طبق 
02/4 ± 82/0 b 36/4 ± 87/0 a تعداد دانه در طبق
03/32 ± 23/8 b 03/41 ± 22/7 a )گرم(وزن صد دانه 
60/1125 ± 73/428 b 10/1946 ± 65/516 a )کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه 
32/31 ± 30/3 b 60/37 ± 59/6 a درصد روغن دانه

.باشنددرصد می1دار در سطح احتمال هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معنیبراي هر صفت میانگین: *
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ش تعداد دانه در طبق در گلرنگ باعث کاهداري معنی
که با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد . شودمی

تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه شده است به 
و 14، 3شماره هاي در شرایط آبی ژنوتیپطوري که

از 15و 4، 3شماره هاي و در شرایط دیم ژنوتیپ15
نتایج . )5و 4ول اجد(باالترین عملکرد برخوردار بودند

کاهش عملکرد دانه در شرایط دیم حاصل نشان داد که 
تعداد طبق، تعداد دانه در در کاهش دلیل تواند بهمی

به عبارت دیگر به . دانه نسبت داده شودطبق و وزن صد
أثیر بر ارتفاع بوته از رسد اعمال تنش خشکی با تنظر می

اي به عنوان یکی از اجزبر تعداد طبق در بوته یک طرف
با تأثیر بر اثر گذاشته و از طرف دیگر مهم عملکرد دانه 

کاهش فعالیت فتوسنتزي و تولید مواد پرورده باعث 
نتایج به دست همچنین. شودکاهش عملکرد دانه می

هاي برخوردار از تعداد روز تا ه ژنوتیپآمده نشان داد ک
. گلدهی کمتر از نظر عملکرد دانه نیز برتر هستند

عداد روز تا گلدهی و رسیدگی دانه توزیع مواد بنابراین ت

پرورده و میزان پر شدن دانه را تحت تأثیر قرار داده و 
هایی که داراي دوره رشد رویشی و زایشی ژنوتیپ

توانند از خطرات خشکی در زمان تري هستند میکوتاه
درصد روغن دانه نیز تحت . اجتناب کنند)30(رسیدگی 

گرفت و از نظر این صفت تأثیر تنش خشکی قرار 
در شرایط دیم و 10و 4، 2، 1ه شمارهايژنوتیپ
در شرایط آبی به 13و 4، 2، 1شماره هايژنوتیپ

و 4ول اجد(ترتیب داراي بیشترین درصد روغن بودند
درصد روغن در اثر گرددطور که مالحظه میهمان. )5

در .ه استاعمال تنش خشکی تغییر اندکی نشان داد
هاي ضد روي درصد روغن گزارشد اثر تنش خشکی مور

کمی است درصد روغن یک صفت. و نقیضی وجود دارد
بنابراین احتمال ،شودژن کنترل میچندینکه توسط 

در اثر کننده هاي کنترلژنتعداد زیادي ازآسیب دیدن 
از این رو کاهش . رسدتنش خشکی بعید به نظر می
).12،31(جزئی است درصد روغن در اثر تنش خشکی

هاي گلرنگ بهاره در شرایط دیممورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپاز نظر صفات هاي مورد مطالعه مقایسه میانگین ژنوتیپ-4جدول 
درصد 
روغن

عملکرد دانه 
کیلوگرم در (

)هکتار
وزن صد دانه 

)گرم(
تعداد دانه 

در طبق
قطر طبق 

)مترسانتی(
تعداد طبق 

در بوته
عداد شاخه ت

فرعی در بوته
ارتفاع بوته 

)مترسانتی(
روز تا 
گلدهی 

کامل
50روز تا 

درصد گلدهی 
شماره 
ژنوتیپ

77/33 a 1150abcd 58/32 abcd 62/3 c 03/2 bc 13/4 abcd 12/7 a 81/39 c 50/106 cd 94d 1
90/32 ab 1075bcd 08/34 abc 32/4 abc 98/1 bc 46/4 abcd 75/7 a 63/39 c 107d 95c 2
3/30 c 1300abc 54/32 abcd 36/4 ab 2bc 08/3 d 91/5 a 34/35 a 67/104 b 33/92 bc 3

56/32 ab 3/1283 abcd 75/32 abcd 1/4 bc 99/1 bc 62/3 bcd 71/6 a 33/35 a 67/105 c 83/92 b 4
76/30 bc 1050bcd 25/28 de 78/3 bc 9/1 bc 04/4 abcd 08/7 a 33/39 c 33/106 cd 93c 5
01/31 bc 3/1108 abcd 84/36 a 01/4 bc 96/1 bc 54/5 ab 58/8 a 88/44 d 33/106 cd 93c 6
92/31 abc 25/10 dc 75/30 bcd 94/3 bc 08/2 b 87/3 abcd 5/88 a 51/41 d 33/106 cd 93c 7
05/31 bc 3/1058 bcd 41/32 abcd 70/3 bc 86/1 c 71/5 a 71/7 a 54/38 c 33/107 d 94d 8
2/31 bc 67/991 dc 84/28 cde 99/3 bc 90/1 c 08/4 abcd 08/7 a 87/38 c 33/106 cd 94d 9

31/32 abc 3/1033 dc 91/34 ab 03/4 bc 86/1 c 46/4 abcd 50/7 a 33/37 c 33/107 d 95c 10
81/30 bc 33/983 d 16/32 abcd 08/4 bc 97/1 c 96/4 abcd 08/8 a 75/38 c 33/106 cd 93c 11
78/31 abc 1025dc 75/35 ab 86/3 bc 96/1 c 71/5 a 49/9 a 96/38 c 107d 92b 12
61/29 ed 7/1066 bcd 07/32 abcd 87/3 bc 87/1 c 50/5 abc 50/8 a 13/37 c 33/106 cd 93c 13
81/31 abc 3/1358 ab 08/32 abcd 94/3 bc 98/1 bc 46/5 abc 46/8 a 01/14 d 33/107 d 93c 14
99/27 e 1375a 5/24 e 81/4 a 25/2 a 50/3 cd 50/6 a 79/36 b 33/103 a 89a 15

.باشنددرصد می1دار در سطح احتمال هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معنیبراي هر صفت میانگین: *
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هاي گلرنگ بهاره در مورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپصفات از نظرهاي مورد مطالعه ژنوتیپمقایسه میانگین - 5جدول 
شرایط آبی

درصد 
روغن

عملکرد دانه 
)کیلوگرم در هکتار(

وزن صد 
دانه 

)گرم(

تعداد 
دانه در 

طبق
قطر طبق 

)مترسانتی(
تعداد 

طبق در 
بوته

تعداد شاخه 
فرعی در 

بوته
ارتفاع بوته 

)مترسانتی(
روز تا 
گلدهی 

کامل
50روز تا 

درصد گلدهی
شماره 
ژنوتیپ

47/40 a 7/1991 ab 79/41 a 49/4 abcde 16/2 bc 12/6 ab 21/11 a 12/48 a 67/113 de 33/91 a 1
59/39 abc 3/1983 ab 62/38 a 25/4 def 28/2 bc 71/5 ab 29/11 a 58/48 a 67/112 c 33/92 b 2
04/31 f 2050ab 09/39 a 88/4 ab 27/2 bc 66/5 ab 41/11 a 66/40 a 33/111 b 66/92 bc 3

48/39 abcd 7/2116 ab 87/41 a 78/4 abcd 29/2 b 12/6 ab 79/12 a 29/49 a 67/113 de 94de 4
25/38 d 7/2041 ab 71/40 a 31/4 cdef 21/2 bc 33/6 ab 96/12 a 87/47 a 67/113 de 66/92 bc 5
1/39 bcd 2/2050 ab 92/41 a 26/4 cdef 16/2 bc 92/6 a 92/16 a 12/45 a 67/114 g 33/93 cd 6
11/39 bcd 7/1866 b 83/39 a 91/3 f 27/2 bc 33/5 b 41/10 a 58/52 a 113cd 33/92 b 7
3/38 cd 3/1783 b 46/44 a 24/4 def 27/2 bc 21/6 ab 12/13 a 25/44 a 67/111 b 93bc 8

09/39 bcd 1850b 58/42 a 33/4 bcdef 26/2 bc 66/6 a 67/12 a 79/43 a 67/114 g 66/94 e 9
66/38 bcd 3/1808 b 72/43 a 87/3 f 05/2 c 33/5 b 66/12 a 33/46 a 67/114 g 33/94 e 10
97/36 e 3/1733 b 25/39 a 82/4 abc 12/2 bc 41/6 ab 25/13 a 41/49 a 113cd 33/93 cd 11

64/38 bcd 7/1966 b 58/41 a 02/4 ef 29/2 bc 5/6 ab 58/13 a 33/47 a 67/112 c 33/93 cd 12
95/39 ab 7/1791 b 40a 14/4 ef 14/2 bc 96/5 ab 16/12 a 87/47 a 114fg 66/92 bc 13
69/36 e 3/1758 b 58/41 a 13/4 ef 29/2 bc 58/6 ab 66/14 a 16/39 a 114fg 94de 14
7/28 g 2400a 5/38 a 02/5 a 78/2 a 08/5 c 41/6 a 29/45 a 67/109 a 33/91 a 15

.باشنددرصد می1دار در سطح احتمال هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معنیبراي هر صفت میانگین: *

روابط صفات با استفاده از محاسبه همبستگی ساده 
گرفتبین آنها در شرایط آبی و دیم مورد بررسی قرار

با بررسی ضرایب همبستگی صفات مشخص . )6جدول (
عملکرد به عنوان جزء اقتصادي در هر دو شرایط شد که 

با صفات قطر داري همبستگی مثبت و معنیمحیطی 
وجود رابطه مستقیم و مثبت . داشتطبق و تعداد دانه 

دهنده اهمیت آنها در عملکرد دانه با این صفات نشان
هاي که داراي است، بنابراین ژنوتیپافزایش عملکرد دانه

از اهمیت بودند،تعداد دانه در طبق و قطر طبق بیشتري 
در ارزیابی ) 2(و همکاران قريبا. زیادتري برخوردارند

که عملکرد دانه با گزارش کردند، ژنوتیپ گلرنگ 121
قطر طبق و تعداد دانه در طبق همبستگی مثبت و 

عملکرد دانه با ) 1(ابل در آزمایش. دار نشان دادمعنی
و تعداد شاخه قطر طبق ،تعداد طبق، تعداد دانه در طبق

) 26(م ندراراماچا.داري بودداراي همبستگی معنیفرعی 
پس از بررسی همبستگی و تجزیه علیت براي چند 
صفت کمی در گلرنگ گزارش نمود که عملکرد دانه با 

ور و مات. داري داردقطر طبق همبستگی مثبت و معنی

در بررسی ارقام مختلف گلرنگ تحت ) 16(همکاران 
ترین شرایط تنش خشکی قطر طبق را به عنوان مهم

عامل غیرمستقیم در افزایش عملکرد دانه گزارش 
درصد روغن آبیکمدر شرایط تنش همچنین . نمودند
گلدهی، تعداد روز تا درصد50تعداد روز تا با دانه 

و در شرایط فاقد تنش تنها گلدهی کامل و وزن صد دانه
با صفات تعداد روز تا گلدهی کامل و تعداد شاخه فرعی 

فراست و . دار نشان داددر بوته همبستگی مثبت و معنی
نیز در بررسی ارقام گلرنگ گزارش کردند ) 9(همکاران 

داري همبستگی مثبت و معنیآبیکمتحت شرایط تنش 
د که احتماالً بین درصد روغن و وزن صد دانه وجود دار

به علت حجیم شدن دانه و متعاقباً افزایش وزن صد 
یابد، دانه، نسبت روغن دانه به کل حجم دانه کاهش می

تر میزان روغن دانه به کل هاي کوچکبنابراین در دانه
این نتایج با به طور کلی .رسددانه بیشتر به نظر می

،)21(تبریزي امیدي، )18(هاي مظفري و اسدي یافته
و روپا و راویکومار ) 22(ویالمبوس و البورکورك پاسکول

.مطابقت نشان داد، )28(
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)باالي قطر اصلی(و دیم ) پایین قطر اصلی(ضرایب همبستگی بین صفات ارزیابی شده در شرایط آبی -6جدول 
درصد 

روغن دانه
عملکرد دانه 

)کیلوگرم درهکتار(
وزن صد 

)گرم(دانه 
ه تعداد دان
در طبق

قطر طبق 
)مترسانتی(

تعداد 
طبق در 

بوته
تعداد شاخه 
فرعی در بوته

ارتفاع بوته 
)مترسانتی(

روز تا 
گلدهی 

کامل
درصد 50روز تا 

گلدهی صفت

509/0 ** - 397/0 ** 284/0 ** - 358/0 * - 544/0 ** 177/0 181/0 181/0 725/0 ** 1 درصد گلدهی50روز تا 
523/0 ** - 332/0 * 399/0 ** - 441/0 ** - 461/0 ** 507/0 ** 474/0 ** 307/0 * 1 528/0 ** روز تا گلدهی کامل
184/0 - 035/0 186/0 - 240/0 181/0 463/0 ** 417/0 ** 1 047/0 - 176/0 )مترسانتی(ارتفاع بوته 
158/0 037/0 460/0 ** - 135/0 - 108/0 883/0 ** 1 - 158/0 445/0 ** 387/0 ** تعداد شاخه فرعی در 

بوته
140/0 098/0 522/0 ** - 112/0 - 103/0 1 727/0 ** 071/0 288/0 218/0 تعداد طبق در بوته

- 178/0 404/0 ** - 170/0 353/0 * 1 - 074/0 - 207/0 - 101/0 - 611/0 ** - 320/0 * )مترسانتی(قطر طبق 
- 280/0 337/0 * - 176/0 1 444/0 ** - 100/0 - 235/0 - 112/0 - 448/0 ** - 145/0 تعداد دانه در طبق

339/0 * 083/0 1 - 209/0 - 079/0 124/0 510/0 ** - 109/0 255/0 299/0 * )گرم(وزن صد دانه 
015/0 1 069/0 332/0 * 531/0 ** 130/0 - 040/0 191/0 - 338/0 * - 379/0 * کیلوگرم (عملکرد دانه 

)در هکتار
1 - 369/0 * 257/0 - 499/0 ** - 600/0 ** 268/0 369/0 * 240/0 746/0 ** 281/0 درصد روغن دانه

.درصد1و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی: **و *

ها براي کلیه صفات و اي ژنوتیپنتایج تجزیه خوشه
1به طور جداگانه در شکل دیم و آبیدر دو شرایط 

ها در دو شرایط تنش و بندي ژنوتیپگروه.آمده است
بدون تنش متفاوت از یکدیگر بود که نشانگر واکنش 

ها نسبت به شرایط مورد آزمایش نوتیپمتفاوت ژ
)آبی(ها در شرایط بدون تنشدر بررسی گروه. باشدمی

، 5هاي شماره مشخص شد که گروه اول شامل ژنوتیپ
بود، که در مجموع صفات 13و 7، 2، 11، 4، 6،1، 12

گروه دوم . مورد ارزیابی از مقادیر کمتري برخوردار بودند
که این بود، 14و 10، 9، 8هاي شماره شامل ژنوتیپ

ادیراز مقگیري شدهاندازهگروه نیز از نظر مقادیر صفات 
هر نیز گروه سوم و چهارم . برخوردار بودندیمتوسط

به طوري کدام به تنهایی در برگیرنده یک ژنوتیپ بودند
و در گروه سوم 15ژنوتیپ شماره در گروه چهارم ، که

ت به جز درصد روغن از نظر تمام صفا3ژنوتیپ شماره 
ها نمود بهتري دانه و تعداد طبق نسبت به سایر ژنوتیپ

نیز)دیم(آبیکمدر شرایط تنش . )a-1شکل (داشتند
بندي گروهدستهدر چهار مطالعههاي مورد ژنوتیپ

2، 7، 1، 9، 5هاي شماره که در گروه اول ژنوتیپندشد
، 12، 11، 13، 8هاي شماره ، در گروه دوم ژنوتیپ10و 
قرار 4و 3هاي شماره ژنوتیپدر گروه سوم و14، 6

15برگیرنده ژنوتیپ شماره گروه چهارم تنها در. گرفتند
به طور کلی نتایج این تجزیه نشان داد . )b-1شکل (بود

ها در شرایط تنش و فاقد تنش مشابه بندي ژنوتیپگروه
ها روهها در زیر گبوده و تنها در نحوه توزیع ژنوتیپ

باشد، با این وجود در هر دو شرایط متفاوت می
ها متمایز از سایر ژنوتیپ15و 3هاي شماره ژنوتیپ

بوده و این نتایج با نتایج حاصل از مقایسه میانگین 
اي براي استفاده از تجزیه خوشه. مطابقت نشان داد

در شرایط عادي هاي گیاهان مختلف بندي ژنوتیپگروه
سایر محققان گزارش شده استتوسط آبیکمو تنش 

)14،15،36.(

در ) bدر شرایط آبی و ) aهاي گلرنگ بهاره، اي براي صفات ارزیابی شده در ژنوتیپدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه- 2شکل 
)دهدخط قرمز محل برش دندروگرام را نشان می(شرایط دیم 
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ز این مطالعه نشان داد طور کلی نتایج حاصل ابه
بیشترین مقدار عملکرد دانه در شرایط دیم به ترتیب 

در .بود6و 4، 3، 15شماره هاي مربوط به ژنوتیپ
شرایط آبی نیز بیشترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط 

بنابراین به نظر . بود6و 4، 15هاي شماره به ژنوتیپ

اطقی با ها براي کاشت در منرسد که این ژنوتیپمی
ها تر از سایر ژنوتیپاحتمال بروز تنش خشکی مناسب

باشند و بتوان براي بهبود ارقام متحمل به تنش از آنها 
هاي اصالحی آینده استفاده به به عنوان والدین در برنامه
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Evaluation of Grain Yield and Some of Agro-Morphological Characters in Spring
Safflowers Genotypes under Irrigated and Rainfed Conditions

Marouf Khalili1, Mohammad Reza Naghavi1 and Alireza Pour-Aboughadareh2

Abstract
In order to assessment of grain yield and some of morphological characters in safflower genotypes

under irrigated and rainfed conditions fifteen spring safflower genotypes were studied using two separate
experiments based on randomized complete block design with three replications in 2010-2011 growing
season at Miandoab Research Station, Iran. Analysis of variance for each conditions revealed significant
differences among the genotypes for all characters except plant height, number of branch per plant and
100-seed weight in irrigated condition. Also, analysis of variance indicated significant differences among
genotypes for all characters except number of branches per plant, in rainfed conditions Mean comparison
between irrigated and rainfed conditions revealed that, water deficit stress reduced number of days to
complete flowering, number of heads per plant, head diameter, number of seeds per head, 100-seed
weight, grain yield and oil percentage. Significant positive correlations of grain yield with head diameter
and number of grain per head were observed in both conditions. Cluster analysis based on all traits
studied grouped genotypes into four groups under both conditions. In general under both conditions, “IL-
111” have the most grain yield, number of seed per head and head diameter in comparison with the other
genotypes and “Syrian”, “PI-537530” and “Dincer” genotypes were included the next in the ranked,
respectively. Finally, it seems these genotypes are suitable for cultivation in marginal lands that
constantly exposed to water deficit during the growing season, and areas with similar climatic conditions.
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