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  دهیچک

بـه   یشـ ی، آزمایاهان دانه روغنید و عملکرد روغن در گیت منابع آب و اثر آن بر تولین محدودیه بشر و همچنیبا توجه به نقش مهم روغن در تغذ
 يهاه بلوكیخرد شده در قالب طرح پا يها، به صورت کرتیشیدر مراحل مختلف رشد زا ياریپاسخ ارقام گلرنگ بهاره به سطوح قطع آب یمنظور بررس
شامل چهار سطح قطع  یاصل يهاکرت. انجام شد 1387رجند در سال یدانشگاه ب يدانشکده کشاورز یقاتیر مزرعه تحقو در چهار تکرار د یکامل تصادف

 یمحل(، سه رقم گلرنگ بهاره یفرع يهاو کرت) یدهتا مرحله تکمه ياریو آب یتا مرحله گلده ياری، آبيبندتا مرحله دانه ياریکامل، آب ياریآب( ياریآب
دار تعداد طبق در بوته، تعداد طبق بارور در یباعث کاهش معن یدهتا مرحله تکمه ياریمار آبیج نشان داد که تینتا. بود) IL111و  28اصفهان، اصفهان

بق ن تعداد طبق، تعداد طیشتریاصفهان ب یز رقم محلین ارقام نیدر ب. بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن شد
ب مربوط به ارقام یز به ترتین عملکرد دانه و روغن نین و کمتریشتریب. در نقطه مقابل آن قرار گرفت IL111 بارور و تعداد دانه در طبق را دارا بود و رقم

 ین بررسـ یج اینتا یلبه طور ک. را با عملکرد دانه داشت ین همبستگیشتریعملکرد، تعداد طبق ب ين اجزاین در بیهمچن. بود IL111اصفهان و  یمحل
 يریبودن و تطابق پذ یل بومین رقم به دلین اید نمود، بنابرایتول يشتریعملکرد دانه ب ياریقطع آب يهامیرژ یاصفهان در تمام ینشان داد که رقم محل

  .کندیراهم مط کمبود آب فیر ارقام در شرایسه با سایباالتر را در مقا يد عملکردهایران، امکان تولیط ایشتر آن به شرایب
 

    گیاهان صنعتی روغن،، عملکرد دانه: يدیکل هاي واژه
  

    1   مقدمه
درجـه   38تا  25 ییایعرض جغراف( یت مکانیل موقعیران به دلیا
) درصد 65(خود جزء مناطق خشک  یعیو ساختار طب یمی، اقل)یشمال
 Jazaeri Nushabadi(شـود  یمحسوب م) درصد25(مه خشک یتا ن

& Rezaei, 2007 .(است کـه در   یاز مشکالت یکی ین خشکیبنابرا
را به خصـوص در   ید محصوالت زراعیاز کشور تول يادیز يهابخش

دم  ،ماننـد ارزن  یاهانیگدر  یحت) یشیمرحله زا(رشد  ییمراحل انتها
ـ ی، سورگوم و لوبیروباه مـه  یخشـک و ن  یکـه در نـواح   یا چشم بلبل

ـ عبـور گ را بـا  یز دهدیکاهش م ،شوندیخشک کشت م اه از مرحلـه  ی
شتر فتوسـنتز در  یمنجر به کاهش ب یت آبی، محدودیشیبه زا یشیرو
ن زمـان تعـداد   ینکه در ایشده و با توجه به ا یشیسه با مرحله رویمقا
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موجب  يریع پیق تسریاست، از طر يریگدانه و وزن آن در حال شکل
اهش ت کیگردد که در نهایها و وزن دانه مکاهش دوره پر شدن دانه

از جملـه  ). Duysen,1974& Freeman (دارد  یعملکرد دانه را در پ
عبارتند  یشیدر مرحله زا یشتر تنش خشکیب ياثرگذار یل احتمالیدال
ش یها از برگ به دانه بـا افـزا  دراتیتروژن و کربوهیانتقال مجدد ن: از

کننـده  برداشت يهال و کمپلکسیب ساختمان کلروفیسن برگ، تخر
ش سـن بـرگ و کـاهش    یبا افزا يازان مقاومت روزنهیم شینور، افزا

  ).RUB )Cabuslay et al., 2002 مجدد  يایسکو و احیت رابیفعال
ش یرونـد افـزا  در کشـور،   یعالوه بر کمبود آب و تـنش خشـک  

ش مصـرف سـرانه   یر و به تبـع آن افـزا  یاخ يهاسال یت در طیجمع
اسـت،   عمـده کشـور   ییاز محصـوالت غـذا   یکیکه  یروغن خوراک

هنگفـت شـده، بـه     يهانهیش واردات روغن با صرف هزیموجب افزا
ـ درصد روغن مصرفی در داخـل کشـور تول   7که تنها حدود  يطور د ی

ــده و بــ  ــارج وارد مــ   93ش از یش  2002(شــود یدرصــد آن از خ
Tavakoli,(ـ  یک گیاز به ی، لذا ن ط یو مقـاوم بـه شـرا    یاه دانـه روغن
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  .شودیکمبود آب در کشور احساس م
باشد و بـه  یم ٢و از خانواده آستراسه یدانه روغن یاهیگ ١گلرنگ

کــه دارد  ياژهیــو یکیولــوژیزیو ف یکیات مورفولــوژیل خصوصــیــدل
)Leonard & French, 1969( ـ ، به عنـوان گ ط یاه مقـاوم بـه شـرا   ی

ط یزان روغن مناسب، که در شـرا یشناخته شده و قادر است م یخشک
ـ  درصـد  45مساعد بسته به رقـم تـا    ـ رسـد، تول یم ـ د نمای  2002(د ی

Tavakoli, .( ـ  یـ ن گیمطلوب و خاص ا يها ویژگیاز  یاه دانـه روغن
کشـور از لحـاظ ذخـائر     يباال يغنا: ن موارد اشاره کردیتوان به ایم

ـ بـودن آن، مقاومـت نسـبتاً ز    یاه به علت بومین گیا یکیژنت اد بـه  ی
ه کـه  زمستان يو سرما ی، خشکياز جمله شور یستیر زیغ يها تنش

ستم یبه س يریاد است، انعطاف پذیران احتمال بروز آنها زیط ایدر شرا
، زراعـت  )زهییبهاره، تابستانه و پا(ا فصل رشد یو ) یم و آبید(کشت 

ار یبسـ  یاه زراعـ یآالت غالت، گنیاه با کمک ماشین گینسبتاً ساده ا
ل یت باال به دلیفیبا ک ید روغن نباتیمناسب جهت تناوب با گندم، تول

ـ ر اشباع نظیچرب غ يدهایاس% 80ش از یوجود ب ـ د اولئیر اسـ ی ک و ی
ـ  یـی بـه عنـوان مصـارف دارو    ک، استفادهینولئیل ، اسـتفاده از  یو طب

م ی، استفاده مسـتق يو رنگرز یشیآن در رنگ غذا، لوازم آرا يها گلچه
ا به عنـوان  یم توسط دام و یف مستقیه پرندگان، تعلیاز دانه جهت تغذ

مناسب  یید کنجاله به عنوان مکمل غذای، تولییلویعلوفه خشک و س
ـ یز يهـا دام و استفاده از ارقام بـدون خـار بـه عنـوان گـل      يبرا  ینت
)Rashed Mohasel & Behdani, 1994; Behdani & Jami Al-

Ahmadi, 2009.(  
ط رشـد گلرنـگ باعـث    یدر محـ  یکمبود آب و بروز تنش خشک

ها و م شدن دوام سطح برگها، کر رنگ برگییاه، تغیکاهش اندازه گ
 Rostami, 2008) Kafi) .(1976 (Abel &شود یکاهش عملکرد م

ل کاهش یبه دل یط تنش خشکیاه گلرنگ در شرایان کرد که گیز بین
  .د کردیتول يتعداد طبق و تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه کمتر

)2002 ( Tavakoliـ گزارش کرد عدم آب گلرنـگ در مرحلـه    ياری
شود و هر چه یقبل از آن باعث کاهش تعداد دانه در طبق م و یگلده

بـر   يشـتر یتر باشد اثـر ب کینزد یزمان اعمال تنش به مرحله گلده
 et )2009(و  Kafi & Rostami) 2008(. تعداد دانه خواهد گذاشت

al.  Mousavifar  در گلرنگ را گزارش کرده  یز مقاومت به خشکین
د عملکـرد دانـه و روغـن بـاال در     یبه تولاه قادر ین گیان کردند ایو ب

 .ران استیمه خشک ایمناطق خشک و ن
هـا در اکثـر منـاطق    از سال یدر برخ یبا توجه به کاهش بارندگ

 ییبه خصوص در مراحـل انتهـا   یران که منجر به بروز تنش خشکیا
آنهـا را   ییجه کاهش عملکرد نهایشود که در نتیاهان میرشد اکثر گ

العمل متفاوت ارقـام بـه کمبـود آب، اثـر قطـع      عکس زیدر بردارد و ن

                                                        
1- Carthamus tinctorius 
2- Asteraceae 

عملکرد گلرنگ در مراحل مختلـف   يو رقم بر عملکرد و اجزا ياریآب
نه یقرار گرفت تا ضمن تحقق اهداف فوق زم یمورد بررس یشیرشد زا

  .فراهم گردد يقات بعدیانجام تحق
  

  ها  مواد و روش
خرد  يها، به صورت کرت1387ش در بهار و تابستان سال یآزما

و در چهار تکرار در  یکامل تصادف يهاه بلوكیشده در قالب طرح پا
رآبـاد  یرجند واقع در امیدانشگاه ب يدانشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

ـ و طول جغراف یقه شمالیدق 56 درجه و 32ییایعرض جغراف(  59 ییای
شامل چهار سطح  یاصل يهاکرت. اجرا شد) یقه شرقیدق 13درجه و 
تا مرحله  ياری، آبيبندتا مرحله دانه ياریکامل، آب ياریآب( ياریقطع آب

شـامل، سـه    یفرع يهاو کرت) یدهتا مرحله تکمه ياریو آب یگلده
ات یعمل. بود) IL111و  28اصفهان، اصفهان یمحل(رقم گلرنگ بهاره 

 5شـامل   یشـ یهر کـرت آزما . ه بستر طبق عرف محل انجام شدیته
 50متر و با فاصـله   5پشته به طول  و يف کاشت به صورت جویرد

متر  5/1 یاصل يهاک بلوك فاصله کرتین در یهمچن. متر بودیسانت
ن یفرورد 27کاشت در . متر در نظر گرفته شد 3ن دو بلوك یو فاصله ب

پشته و به صورت  يرو يمتریسانت 5تا  4با دست در عمق  1387ماه 
ت و از آن پس، طبق صورت گرف ياریمتراکم انجام شد و بالفاصله آب

 یبرگ 6تا  4در مرحله . اعمال شد ياریآب يمارهایاه تیگ يمراحل نمو
بوته در  40تراکم حدود (متر یسانت 5ها بر اساس فاصله حدود اهچهیگ

ـ گبه منظـور انـدازه  . دندیتنک گرد) متر مربع  يعملکـرد و اجـزا   يری
ر بـه طـو   یشـ یبوتـه از هـر کـرت آزما    5عملکرد در زمان برداشـت،  

برداشت و وزن شد و سپس تعداد طبق در بوته، تعداد طبـق   یتصادف
 يبـرا . بارور در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه محاسبه شد

محاسبه عملکرد دانه در واحد سطح سه متر مربع از مساحت هر کرت، 
ه را برداشت کـرده و  یت حاشیدوم، سوم و چهارم با رعا يهافیاز رد

در . درصد اصالح شد 14ن، عملکرد دانه بر اساس رطوبت یپس از توز
ها با ه نمونهیها و تهاب کردن دانهیشگاه، درصد روغن پس از آسیآزما

ــاســتفاده از دســتگاه سوکســله انجــام شــد و عملکــرد روغــن ن ز از ی
ه یتجز. مار محاسبه شدیحاصلضرب درصد روغن در عملکرد دانه هر ت

صـورت گرفـت و در     Genstatافـزار از نرمها با استفاده انس دادهیوار
در  FLSDاز آزمـون   یشـ یآزما يمارهـا یدار بودن اثر تیصورت معن

  .ها استفاده شدنیانگیسه میمقا يبرا% 5سطح احتمال 
  

  ج و بحثینتا
  تعداد کل طبق در بوته

بر تعداد کل طبـق در بوتـه داشـت     يداریمعن تأثیر ياریقطع آب
 یدهتا مرحله تکمه ياریمار آبیته تنها در تتعداد طبق در بو). 1جدول(



  43      … ع آبیاري در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرداثر قط

ـ   یه تیافت و در بقیکاهش   ياز نظـر آمـار   يداریمارهـا، تفـاوت معن
ـ باً قبل از اعمال ایطبق در بوته تقر ییرا تعداد نهایمشاهده نشد ز ن ی

رسـد هـر   یو به نظر م) 2جدول(، مشخص شده بود ياریمار آبیسه ت
، ياریاه قرار دهد، مانند آبیگ اریدر اخت يشتریکه فرصت رشد ب یعامل

 يد طبق در رویجهت تول يشتریبالقوه ب يهامکان يریگموجب شکل
و دوره رشد خواهد شد  یش ارتفاع، انشعابات جانبیق افزایاه، از طریگ
)Behdani & Jami Al-Ahmadi, 2009 .(ـ  ید ـ ن نیگـر محقق ز در ی

ـ گلرنگ کاهش تعداد طبق در بوته را در واکنش به کاهش م زان آب ی
 ,.Kafi & Rostami, 2008; Mousavifar et al(مشاهده کردنـد  

2009 ; ,1976 Abel .(  
داري وجـود  بوته تفاوت معنـی ز از نظر تعداد طبق در ین ارقام نیب

به ترتیب بیشترین و  IL111ارقام محلی اصفهان و ). 1جدول(داشت 
 .Prasad et al ).2جدول(کمترین تعداد کل طبق در بوته را دارا بودند 

هـاي جـانبی   تعداد کل طبق در گیاه را با تعداد کـل شـاخه    (1992)
تفاوت ارقام از نظر تعداد طبق در بوته توسط دیگـر  . اندمرتبط دانسته

 ;Kafi & Rostami, 2008(محققـین نیـز گـزارش شـده اسـت      
Behdani & Jami Al-Ahmadi, 2009 .( تعداد طبق در بوته یکی

 ,Rashed Mohasel & Behdani( ملکرد استاز مهمترین اجزاي ع
با عملکرد  يداریو معن و در این مطالعه نیز همبستگی مثبت) 1994
بر تعـداد   ياریاثر قطع آب). 4جدول( داشت) r= 53/0و  ›01/0p(دانه 

). 1جدول(دار بود یکل طبق در بوته در هر سه رقم گلرنگ بهاره معن
 و IL111 در رقمو  یدها تکمهت ياریمار آبین تعداد طبق در تیکمتر

ـ آب يمارهایاصفهان و در تمام ت یز در رقم محلین نیشتریب جـز   ياری
با  یبه طور کل). 3جدول(حاصل شد  یدهتا مرحله تکمه ياریمار آبیت

از تعداد طبق در بوتـه هـر سـه رقـم      ياریش مدت زمان قطع آبیافزا
در بوته شد را کمبود آب موجب کاهش تعداد کل شاخه یکاسته شد، ز

  .دیاه انجامیت به کاهش تعداد کل طبق در گیکه در نها
  

  بارور در بوته يهاتعداد کل طبق
ـ قطـع آب  تأثیربارور در بوته تحت  يهاتعداد کل طبق قـرار   ياری

 یدهتا مرحله تکمه ياریکامل و آب ياریآب يمارهایت). 1جدول(گرفت 
ر بوتـه را دارا بودنـد   ن تعداد طبق بارور دین و کمتریشتریب، بیبه ترت

توان به کمبود یکاهش تعداد طبق بارور م یاز عوامل اصل). 2جدول(
. اشاره کـرد  یو زودرس يآب، درجه حرارت باال، کاهش مواد فتوسنتز

ـ یز بیسه ارقام از نظر تعداد طبق بارور نیمقا ـ یانگر تفاوت معن ن یدار ب
اد طبق بـارور  ن تعدین و کمتریشتریکه ب يبه طور) 1جدول(آنها بود 

ـ  یدر بوته به ترت مشـاهده شـد    IL111اصـفهان و   یب در ارقـام محل
ز دوره رشد یو ن) 2جدول(با توجه به تعداد طبق کل باالتر ). 2جدول(

ن رقـم از تعـداد کـل    ی، ا)روز 107(اصفهان  یتر در رقم محلیطوالن
ــارور ب ــق بـ ــتریطبـ ــود  يشـ ــوردار بـ ــدول(برخـ ــ). 2جـ  یبررسـ

)2009(Mousavifar et al. ن آن است که ارقـام گلرنـگ از   یز مبین

  .گر متفاوتندیکدینظر تعداد طبق بارور با 
بر تعداد طبق بارور در بوتـه در هـر سـه رقـم      ياریقطع آب تأثیر

ن تعداد یشتریکه ب يبه طور). 1جدول(دار بود یز معنیگلرنگ بهاره ن
ان و اصفه یکامل و در رقم محل ياریط آبیطبق بارور در بوته در شرا

 IL111و در رقـم   یدهـ تا مرحله تکمه ياریط آبیز در شراین نیکمتر
ش مـدت زمـان   ین در هرسه رقم با افـزا یبنابرا). 3جدول(حاصل شد 

  . ، کاهش در تعداد طبق بارور مشاهده شدياریقطع آب
  

  در بوته متوسط تعداد دانه در طبق
ر گرفت قطع آبیاري قرا تأثیرمتوسط تعداد دانه در طبق نیز تحت 

بیشترین تعداد دانه در طبق به طور مشترك در تیمارهـاي  ). 1جدول(
در مطالعـه  ). 2جدول(بندي مشاهده شد آبیاري کامل و آبیاري تا دانه

)2005(Hasanzade   نیز در گیاه کلزاي پاییزه، بین تیمارهاي آبیاري
بندي از نظر متوسـط تعـداد دانـه در خـورجین     کامل و آبیاري تا دانه

کمترین تعداد دانـه در طبـق نیـز در    . داري مشاهده نشداوت معنیتف
 & Kafiدر مطالعه ). 2جدول(دهی حاصل شد شرایط آبیاري تا تکمه

Rostami (2008)       نیز کمترین تعـداد دانـه در طبـق تحـت شـرایط
دیگر محققین نیز با بررسـی  . دهی مشاهده شدآبیاري تا مرحله تکمه

کاهش تعداد دانـه در طبـق را گـزارش     اثر شرایط خشکی در گلرنگ
 Tavakoli, 2002; Mousavifar et al., 2009 ; ,1976( کردنـد 
Abel .(       در دو تیمار آبیاري تـا مرحلـه گلـدهی و آبیـاري تـا مرحلـه
افشانی، منجر به عقـیم شـدن   دهی، قطع آبیاري در مرحله گرده تکمه
اد ذخیره شده به هاي گرده و اختالل در فتوسنتز جاري و انتقال مو دانه
مار ین دو تیکه کاهش تعداد دانه در ا) Bradford, 1994(د ها شدانه

  .داشت یرا در پ
از لحـاظ تعـداد دانـه در طبـق اخـتالف       ین ارقام مورد بررسـ یب

ن تعـداد دانـه در   ین و کمتریشتریب). 1جدول(مشاهده شد  يدار یمعن
ـ  یـ طبق بـه ترت  شـد   مشـاهده  IL111اصـفهان و   یب در ارقـام محل

 ,.Kafi & Rostami (2008) Arsalan et al, یدر بررس). 2جدول(
ز تعداد دانـه در طبـق تحـت    ین .Cassato et al (1997)و   (1997)

  . رقم قرار گرفت تأثیر
در هر سه رقم گلرنـگ بهـاره از    يارین سطوح مختلف قطع آبیب

رقـم  ). 1جـدول (دار وجود داشـت  ینظر تعداد دانه در طبق تفاوت معن
ن تعداد دانه در طبـق را بـه طـور مشـترك در     یشتریاصفهان ب یحلم
در رقم ). 3جدول(دارا بود  يبندتا دانه ياریکامل و آب ياریآب يمارهایت

IL111 ن تعداد دانـه در  ی، کمتریدهتا تکمه ياریط آبیز تحت شراین
تعـداد   ياریش مدت زمان قطع آبیبا افزا). 3جدول(طبق مشاهده شد 

تا  ياریو آب یدهتا مرحله تکمه ياریمار آبیه رقم در دو تدانه در هر س
ـ تواند به دلیکاهش تعداد دانه م. افتیکاهش  یمرحله گلده ل اثـر  ی

 ,Bradford(ها باشد گل یو سقط برخ یافشانسوء کمبود آب بر گرده
1994(.  
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تعداد طبق و طبق بارور در بوته، تعداد دانه هر (عملکرد  يغن و اجزاو رقم بر عملکرد دانه و رو ياریقطع آب ین اثرات اصلیانگیسه میمقا -2جدول
  گلرنگ بهاره) طبق، وزن هزار دانه

Table 2- Mean compression of main effects of disruption irrigation and cultivar on Seed and oil yield and yield components 
(number of heads and fertile heads per plant, number of seeds per head, 1000- seed weight) of spring safflower 

  تیمارها
Treatments 

  

تعداد کل 
  طبق در بوته

Num. of 
heads 

per plant  

تعداد طبق 
  بارور در بوته

Num. of 
fertile  

head per 
plant  

 تعداد دانه در طبق
Num. of seeds 

per head  

وزن هزار دانه 
1000- seed )g( 
weight  

  عملکرد دانه
seed yield 

)kg/ha(  

 درصد روغن
oil content  

(%)  

 عملکرد روغن
oil yield  

)kg/ha(  

Irrigation regimes  
  کامل ياریآب

full irrigation  14.57 a  a 12.50  a 25.29  a 32.22  a 2401.96  a 32.32  a 745.78  
  يبندتا دانه ياریآب

Irri. until grain 
filling  

a 14.50  b 11.89  a 25.04  b 31.18 b 2159.39  a 32.10  b 688.78  

  یتا گلده ياریآب
Irri. until 
flowering  

a 14.37  c 11.37  a 18.83  c 30.27  c 1658.89  b 30.70  c 518.95  

 یدهتا تکمه ياریآب
Irri. Until 

heading -bud  
  

b 11.30  d 7.86  b 15.30  d 28.80  d 1209.37  b 30.15  d 373.07  

Cultivar  
IL111 c 7.32  c 7.32  c 17.54  a 37.62  c 1548.86  c 25.71  c 399.26  

Isfahan 28  b 15.38  b 11.67  b 21.66  c 26.55  b 1914.54  b 32.79  b 606.03  
Mahali Isfahan  a 18.36  a 13.72  a 24.16  b 27.68  a 2108.81  a 35.45  a 739.64  

   .درصد انجام شده است 5و در سطح احتمال  FLSDآزمون مقایسه میانگین با استفاده از 
Mean compression has done by FLSD test (P = 0.05)  

  
  متوسط وزن هزار دانه در بوته

ـ قطـع آب  یاثر اصل ـ    يبـر رو  ياری دار بـود  یوزن هـزار دانـه معن
، منجر یدهتا مرحله تکمه يارید در اثر آبیشد یتنش خشک). 1جدول(

ز یکامل ن ياریط آبیکاهش در وزن هزار دانه شد و در شرا نیشتریبه ب
ـ با توجه بـه ا ). 2جدول(ن وزن هزار دانه به دست آمد یشتریب ن کـه  ی

در طـول پـر    يارهیا از مواد ذخی يعرضه مواد پرورده از فتوسنتز جار
 یکیولـوژ یزیف یدگیتـا رسـ   یهـا از زمـان پـس از گلـده    شدن دانـه 

ـ باشد و طـول ا یهنگام برداشت م ها بهکننده وزن دانه نییتع ن دوره ی
ـ  یر تنش خشکینظ یطیمح يهاتنش تأثیرخود تحت  رد یـ گیقرار م

)De Souza et al., 1997(     لذا کاهش در وزن هـزار دانـه هـر سـه ،
ان دوره یتا پا يبندو دانه ی، گلدهیدهمراحل تکمه( ياریمار قطع آبیت

 .Rudra naik et al (2001). رسدیبه نظر م یهیبد يامر) اهیرشد گ
  .بیان کردند که تنش خشکی باعث کاهش در وزن هزار دانه گلرنگ شد 

ـ ن ارقام از نظر وزن هـزار دانـه در سـطح احتمـال     یتفاوت ب ک ی
ـ  IL111یرقم خارج). 1جدول(دار بود یدرصد معن  يداریبه طور معن

ـ یا). 2جدول(داشت  يشتریوزن هزار دانه ب ن ین کمتـر ین رقم همچن
ـ  يرا داشت که سبب شد مواد فتوسـنتز  يدیتعداد دانه تول زانیم ن یب

. ابدیش یجه وزن هزار دانه افزایع شده و در نتیدانه توز يتعداد کمتر

ـ    یبه نظر م اصـفهان و   یرسد کاهش وزن هـزار دانـه در ارقـام محل
مربوط به باال بودن تعداد طبق و تعداد دانه در بوته باشد،  28اصفهان 

افته به هر طبق و هر دانـه کـم   یاختصاص  يفتوسنتزرا سهم مواد یز
افتـد  یاتفـاق نمـ   یکـ یژنت ییل نهایها تا پتانسل دانهیشود و تکمیم
ن وزن هزار دانه با تعداد کل طبق و تعداد دانه در طبق یب یهمبستگ(

ـ بـه ترت  ـ  ›r ،05/0p= -41/0و  ›r  ،01/0p= -79/0ب  و ی باشــد یم
 )). 4جدول(

گر ید يهاج پژوهشینظر وزن هزار دانه در نتا ن ارقام ازیتفاوت ب
 & Rashed Mohasel & Behdani, 1994; Behdani(ن یمحققـ 

Jami Al-Ahmadi, 2009 (ز آمده استین.  
ز بر متوسط وزن هزار دانه در بوته یو رقم ن ياریاثر متقابل قطع آب

ـ ط آبین وزن هزار دانه تحت شـرا یشتریب). 1جدول(دار بود یمعن  ياری
ـ مـار آب یز در تیـ ن نیو کمتر IL111ل و در رقم کام تـا مرحلـه    ياری

ن قطـع  یبنابرا). 3جدول(مشاهده شد  28و در رقم اصفهان یده تکمه
). 3جدول(، کاهش در وزن هزار دانه هر سه رقم را در برداشت ياریآب

 یدگیتـا رسـ   ین آب در مرحلـه گلـده  یکامل تأم ياریمار آبیلذا در ت
ش وزن هـزار  یجه افزایپر شدن دانه و در نتش طول دوره یباعث افزا

  .دانه در هر سه رقم شد
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  و عملکرد دانه و روغن گلرنگ  )تعداد طبق و طبق بارور در بوته، تعداد دانه هر طبق، وزن هزار دانه(عملکرد  ين اجزایب یب همبستگیضرا -4جدول
Table 4-correlation yield components (number of heads and fertile heads per plant, number of seeds per head, 1000- seed 

weight) and safflower seed and oil yield  

  متغیر
Treatments 

تعداد طبق بارور در 
  بوته

Num. of heads 
per plant  

تعداد کل طبق در 
  بوته

Num. of fertile  
head per plant  

تعداد دانه در 
  طبق

Num. of 
seeds 

per head  

  وزن هزار دانه
1000- seed 

weight  

عملکرد 
  دانه
seed 
yield  

عملکرد 
  روغن

oil yield  

  تعداد طبق بارور در بوته
Num. of fertile head per 

plant  
1            

  تعداد کل طبق در بوته
Num. of heads per plant  

**0.93  1          
  تعداد دانه در طبق

Num. of seeds per head  
**0.91  **0.82  1        

  وزن هزار دانه
1000- seed weight  

**-0.57  **-0.79  *-0.41  1      
  عملکرد دانه
seed yield  

**0.72  **0.53  **0.89  ns -0.07  1    
  عملکرد روغن
oil yield  

ns 0.04  ns -0.23  *0.30  **0.66  **0.66  1  
ns ، * باشددرصد می 1و  5شی در سطح احتمال داري اثر عامل آزمایداري و معنیبه ترتیب نشانگر عدم معنی** و.  

ns,  *  and ** are no-Significant, Significant at the 0.05 and  0.01 level of probability, respectively 
  

  عملکرد دانه 
از نظر عملکرد دانه در هکتـار وجـود    يدارین ارقام تفاوت معنیب

ر واحد سـطح بـه   ن عملکرد دانه دین و کمتریشتریب) 1جدول(داشت 
ــیــترت مشــاهده شــد  IL111اصــفهان و در رقــم  یب در ارقــام محل

ــه ). 2جــدول( ــن Ghorpade et al.(1993)در مطالع ــای  يز تفاوته
ـ    يدار یمعن  يهـا پیـ ن ژنوتیاز لحاظ عملکرد دانه در واحـد سـطح ب

ـ   يهـا  گلرنگ گزارش شده است که با توجه به تفاوت ن یموجـود در ب
 یهیبـد  يعملکرد، امر يک و اجزایورفولوژات میارقام از نظر خصوص

 یاصالح يهاتوان در برنامهین ارقام،  میب یکین تنوع ژنتیاست و از ا
  . د ارقام اصالح شده گلرنگ استفاده کردیتول يبرا

ن تعداد طبق و طبق بارور در بوته یدار بیمثبت و معن یهمبستگ
ـ اکه در  ي، به طور)4جدول(با عملکرد دانه مشاهده شد  ش ین آزمـا ی

ن تعداد طبق و یشتریاصفهان که ب ین عملکرد دانه به رقم محلیباالتر
ن تعداد دانه یب). 2جدول(افت یطبق بارور در بوته را دارا بود اختصاص 

ـ   یز همبستگیدر طبق با عملکرد دانه ن و  ›01/0p(دار یمثبـت و معن
89/0 =r ( مشاهده شد)در  ن تعداد دانهیشتریکه ب يبه طور) 4جدول

ن عملکرد نسبت بـه دو  یباالتر ياصفهان که دارا یطبق در رقم محل
  ). 2جدول(گر بود، مشاهده شد یرقم د

مشـاهده شـد    IL111ز در رقم یر وزن هزار دانه نین مقادیباالتر
) 2009(  ,Behdani & Jami Al-Ahmadi یج بررسینتا). 2جدول(

ـ  یدهنده همبستگگلرنگ نشان يهاپیژنوت يبر رو ـ مثب ن وزن یت ب
 &  Harrigan (1986)  کـه   یهزار دانه با عملکرد دانه بـود درحـال  

Steer ن وزن یز بین مطالعه نیدر ا. را مشاهده نکردند ین همبستگیا
  ).   4جدول(مشاهده نشد  یهزار دانه با عملکرد دانه همبستگ

ـ  يارین سطوح قطع آبیب  يداریاز نظر عملکرد دانه، اختالف معن
ن عملکرد دانـه در  یشتریب). 1جدول(رصد وجود داشت ک دیدر سطح 

ـ م). 2جـدول (کامل مشاهده شد  ياریمار آبیت زان عملکـرد دانـه در   ی
تا مرحله  ياریو آب یتا مرحله گلده ياری، آبيبندتا مرحله دانه ياریآب

 3/50و  9/30، 10ب، یکامل به ترت ياریمار آبینسبت به ت یدهتکمه
 )2002(و  Kafi & Rostami (2008)). 2جدول(افت یدرصد کاهش 

Cabuslay et al.یشـ یدوران زا یت آب در طـ یش محـدود یز افزاین 
  .اه را در کاهش عملکرد دانه مؤثر دانستندیگ

توان بـه اثـر   یمحدود را م ياریط آبیکاهش عملکرد دانه در شرا
و کـاهش طـول    يریع پی، که با تسرياریاز قطع آب یکمبود آب ناش

ـ ن طـور بـه عال  یاه همراه است و همـ یشدن دانه گدوره رشد و پر  م ی
ـ هـا و در نها بسـته شـدن روزنـه    يشه به برگ و القایاز ر یارسال ت ی

 Clavel et al., 2005( . (2000)(کاهش فتوسنتز خالص نسبت داد 
Koutroubas et al. ط تـنش  یز علت کاهش عملکرد دانه در شـرا ین

نسبت دادند که در  يرایاهان به آب آبیگ یرا به عدم دسترس یخشک
آب و کاهش در تعداد طبق  ياهان براین گیش رقابت بیجه آن افزاینت

 یش درصـد پـوک  یاه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه و افزایدر گ
دار و مثبت بـا عملکـرد دانـه    یمعن یافتد که همبستگیطبق اتفاق م

  ).4جدول(دارند 
ـ   يز بر رویو رقم ن ياریاثر متقابل قطع آب دار یعملکرد دانـه معن
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بر  يداریو  معن یمنف تأثیر ياریدر هر سه رقم قطع آب). 1جدول(بود 
ط ین عملکرد دانه در شـرا یشتریعملکرد دانه در واحد سطح داشت و ب

 ياریط آبیز در شراین نیاصفهان و کمتر یکامل و در رقم محل ياریآب
  ). 3جدول(مشاهده شد  IL111و در رقم  یدهتا مرحله تکمه

  
  درصد روغن دانه

ـ  ياریمختلف آب يمارهایدرصد روغن دانه در ت  يداریتفاوت معن
ن یشـتر یب يبنـد تا دانه ياریکامل و آب ياریمار آبیت). 1جدول(داشت 

 یدهـ تا تکمه ياریو آب یتا گلده ياریمار آبیت. درصد روغن را داشتند
ن روغن دانه زایم). 2جدول(قرار گرفتند  يک گروه از نظر آماریز در ین

  ).3جدول(درصد قرار گرفت  30/36تا  21/24در دامنه 
ـ مختلف آب يمارهایدرصد روغن دانه گلرنگ در اثر اعمال ت  ياری

رات اندك درصد روغن ییتغ يل ممکن برایدو دل. کندیم یر اندکییتغ
است که توسـط تعـداد    یمطرح است اوالً، مقدار روغن دانه صفت کم

 يهاژن ین احتمال صدمه به تمامیو بنابرا شودیژن کنترل م يادیز
در ضمن درصد روغن، نسبت . ار کم استین صفت بسیکنترل کننده ا

ز یبر نیروغن موجود در دانه به کل وزن دانه است که شامل پوست و ف
ط اعمـال تـنش، کـل    یدر شرا (Kafi & Rostami, 2008)شود یم

ـ  یابد و موجب مییز کاهش میوزن دانه ن ا وجـود کـاهش   شود کـه ب
ـ زان روغن دانه درصد روغن دانـه تغ یم ـ ر زیی در . نداشـته باشـد   يادی

باعث کاهش وزن  یتنش خشک .Rudra naik et al (2001)مطالعه 
 Hashemiکه در مطالعه  ید، درحالیها گرددانه و درصد روغن  دانه

Dezfouli (1994) 1976(و (Abel ـ  تـأثیر  یتنش خشک  يداریمعن
 Leonard & French. گلرنـگ نداشـت   يهاانهدرصد روغن د يرو

مختلف مشـاهده نمودنـد    يمارهایگلرنگ تحت ت ياریبا آب  (1969)
مار قطـع  یتا زمان برداشت با ت ياریآب يمارهایدرصد روغن دانه در ت

ـ   . نداشت يداریتفاوت معن یدر اواخر گلده ياریآب رسـد  یبـه نظـر م
ـ بـر م  یخشـک  ج متفاوت به دست آمده در مورد نقش تـنش ینتا زان ی

و شـدت تـنش در    یطـ یط محیها بـه خـاطر تفـاوت شـرا    روغن دانه
مربوطه باشد به طور مثال در مطالعه حاضر با توجه بـه   يهاشیآزما

اهان عالوه بر قطع یگ یشیخ کاشت بهاره بود و مرحله زاین که تاریا
 تابستان همراه شد، يار باالیبا درجه حرارت بس یو تنش خشک ياریآب

تابستان توانسـته اسـت    ییبه همراه تنش گرما ین تنش خشکیرابناب
  .ها کاهش دهدزان روغن را در دانهیم

، )1جدول(ن ارقام داشت یدر ب يداریدرصد روغن دانه، تفاوت معن
ن ی، کمتـر IL111ن و رقـم  یشتریاصفهان ب یکه رقم محل يبه طور

 عمـوالً کوچـک م  يهـا دانـه ). 2جدول(درصد روغن دانه را دارا بودند 
 , 1984(دارند  يشتریتر، درصد مغز و درصد روغن بدرصد پوسته کم

(Paramaswarapa  ر ینظ یرسد که انتخاب ارقامین به نظر میبنابرا
بذور کوچک با درصد پوسته کمتر و درصـد   ياصفهان که دارا یمحل

ا یو  یط تنش خشکیشتر در شراید روغن بیتول يشتر هستند برایمغز ب
ــرا ــدونیش ــد یتــنش منطقــ  ط ب ــور . باش ــه ط  )1984(کــه يب

Paramaswarapa   وCorleto et al.(1997) ز گزارش نمودند که ین
ـ  یزان روغن دانـه در گلرنـگ همبسـتگ   ین پوسته دانه و میب و  یمنف

ـ وجود دارد و درصد روغن دانه در ا يداریمعن  ین محصـول بسـتگ  ی
  . به درصد مغز دانه دارد يادیز

  
 عملکرد روغن
از جمله گلرنگ، عملکرد روغن  یاهان روغنیکشت گ یهدف اصل

و رقم قرار گرفت و  ياریقطع آب تأثیرن مطالعه تحت یباشد که در ایم
ن عملکرد روغـن در  یشتریب). 1جدول(دار شد یز معنیاثر متقابل آن ن

تـا مرحلـه    ياریـ ط آبین مقدار آن در شرایکامل و کمتر ياریمار آبیت
ـ مـار آب یعملکرد روغن در ت. )2جدول(حاصل شد  یدهتکمه تـا   ياری
و  یتـا گلـده   ياریآب يمارهایشتر از تیب يداریبه طور معن يبنددانه

بـه طـور    یتـا گلـده   ياریمار آبین تیهمچن. بود یدهتا تکمه ياریآب
داشـت   يبرتـر  یدهتا مرحله تکمه ياریمار آبینسبت به ت يداریمعن

  ).2جدول(
دار وجـود داشـت   ین تفاوت معنز از نظر عملکرد روغین ارقام نیب

 یب در ارقام محلین عملکرد روغن به ترتین و کمتریشتریب). 1جدول(
ن که عملکـرد  یبا توجه به ا). 2جدول(مشاهده شد  IL111اصفهان و 

ن یروغن حاصل ضرب عملکرد دانه در درصد روغن دانه اسـت بنـابرا  
نهـا در  شـتر بـه تفـاوت آ   ین ارقام از نظر عملکرد روغـن ب یاختالف ب

به ). 2جدول(گردد یبرم یط تنش رطوبتیکاهش عملکرد دانه در شرا
 يبنددر مرحله دانه ياریکامل و قطع آب ياریآب يمارهایعنوان مثال ت

ـ    سـه  ینداشـتند و از نظـر مقا   يداریاز نظر درصد روغـن تفـاوت معن
ن تفاوت مشاهده شده یقرار گرفتند، بنابرا يک گروه آمارین در یانگیم

مربوط به کاهش عملکرد  يارین دو سطح آبین ایلکرد روغن بدر عم
از ). 2جـدول (اسـت   يبنـد در مرحله دانـه  ياریط قطع آبیدانه در شرا

از لحاظ عملکـرد دانـه    يداریز تفاوت معنین ارقام نیکه در ب ییآنجا
 يها از نظر عملکرد روغن امرپین ژنوتین تفاوت بیوجود داشت بنابرا

ـ ز بـر ا ین  Kafi & Rostami (2008)مطالعه ج ینتا. است یهیبد ن ی
رات عملکرد دانه ییرات عملکرد روغن مشابه تغیید دارد که تغینکته تأک

ز یو رقم ن ياریاثر متقابل قطع آب. با آن دارد يادیز یاست و همبستگ
و در هر سه رقـم قطـع   ) 1جدول(دار بود یعملکرد روغن معن يبر رو

ن یشـتر یب. بر عملکرد روغـن داشـت   يردایو معن یمنف تأثیر ياریآب
ـ    ياریط آبیعملکرد روغن در شرا اصـفهان و   یکامـل و در رقـم محل

 IL111و در رقـم   یدهـ تا مرحله تکمه ياریط آبیز در شراین نیکمتر
  ). 3جدول(مشاهده شد 

نشـان داد کـه وقـوع تـنش در مرحلـه       ین بررسیج ایدر کل نتا
ـ با محـدود کـردن م   یشیزا ل یر دسـترس و تشـک  الت دیمیزان آسـ ی
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مخزن را مختل کرده و منجـر   -تواند روابط منبعیم یشیزا ياندامها
ـ بعالوه با وجود قطـع آب . به کاهش عملکرد شود زود هنگـام در   ياری

ن یرا تحت ا ی، هر سه رقم گلرنگ عملکرد قابل قبولیدهمرحله تکمه
گرم  طیاه به شراین گیاد ایانگر مقاومت زیط به دست آوردند که بیشرا

ـ توان گفت با توجه بـه ا یو خشک است و در مجموع م ن کـه رقـم   ی

ط آب یکشور است و با شرا یو بوم  یمحل يهااصفهان از توده یمحل
ران که عمدتاً گرم و خشک است تطابق دارد لذا قـادر بـه   یا ییو هوا

ـ را تول يبوده و عملکـرد بـاالتر   یطیط محیاستفاده حداکثر از شرا د ی
  . کرد
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The effect of irrigation disruption in different reproductive growth stages on 
yield, yield components and oil content in three spring safflower cultivars 

 

B.E. Moosavifar*, M.A. Behdani, M. Jami Alahmadi and M.S. Hosaini Bojd1 
  

Abstract 
Oil has an important role in human food. An experiment was conducted in order to evaluate the 

response of spring genotypes of safflower to irrigation disruption in reproductive growth different 
stages, in a spilt plot arrangement based on randomized complete block design with four replications 
at Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Birjand during 2008. Irrigation regimes (full 
irrigation = whole season irrigation, irrigation until grain filling, irrigation until flowering, and 
irrigation until heading-bud) and cultivars (Mahali Isfahan (a local variety), Isfahan28 and IL111) 
were arranged in main plots and subplots, respectively. Results showed that irrigation until heading-
bud stage caused a significant reduction in number of total and fertile head per plant, number of seeds 
per head, 1000-seed weight, seed yield and oil content and yield. Among cultivars, Mahali Isfahan had 
the most number of total and fertile head per plant and number of seeds per head and IL111 showed 
just the reverse response. Also between yield components, number of total head per plant showed the 
highest correlation with yield. According to the results, Mahali Isfahan variety in all of the irrigation 
disruption regimes produced the highest kernel yield. Therefore, due to the nativeness of this cultivar 
and high adaptation to this arid climatic zone, provide an opportunity for producing higher yields in 
comparison with other cultivars under water stress. 

 
Keywords: Industrial crop, Oil, Seed yield,  
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