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  چكيده

هاي خـرد شـده در قالـب طـرح پايـه       صورت كرت به گلرنگ، آزمايشيهاي  ژنوتيپآبي بر عملكرد و اجزاي عملكرد  منظور بررسي اثرات تنش كم به
تيمارهـا شـامل سـه    . انجـام گرفـت   1388هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك طي تابستان سال  بلوك

  IL-111و  PI-537598، 14-اصـفهان، اصـفهان  هاي گلرنـگ شـامل محلـي     درصد نياز آبي گياه  و ژنوتيپ 50درصد و  75درصد،  100سطح آبياري 
كيلوگرم در هكتـار در آبيـاري معـادل     1198كه عملكرد دانه از  طوري به. دانه را كاهش داد خشكي عملكرد دانه و درصد روغن نتايج نشان داد تنش. بودند
بيشترين عملكرد دانـه از  . درصد نياز آبي گياه كاهش يافت 50و  75ترتيب در تيمار آبياري  كيلوگرم در هكتار به 936و  1081درصد نياز آبي گياه به  100

 1583اثر متقابل تيمـار هـاي آزمايشـي نشـان داد بيشـترين عملكـرد دانـه معـادل         . كيلوگرم در هكتار حاصل شد 1402ميزان  ژنوتيپ محلي اصفهان به
ژنوتيپ محلـي اصـفهان در   . نياز آبي گياه و ژنوتيپ محلي اصفهان حاصل شددرصد  100درصد از تيمار آبياري  38دانه معادل  كيلوگرم در هكتار و روغن

توان با كشت اين ژنوتيپ به عملكرد و  بنابراين در شرايط كمبود آب مي. دو شرايط مطلوب و شرايط تنش داراي بيشترين عملكرد دانه و درصد روغن بود
 .درصد روغن قابل قبول دست يافت

  
  ژنوتيپ، عملكرد دانه، گلرنگ بي، درصد روغن، آ تنش كم: واژه هاي كليدي

  
   1مقدمه 

 20روغن يكي از موادغذايي اصلي مورد نياز بشر اسـت و حـدود   
هاي غذايي متفاوت، توسط  درصد كالري مورد نياز انسان بسته به رژيم

گيـاهي در بازارهـاي    شـود، افـزايش تقاضـاي روغـن     روغن تأمين مي
ت آن، فشارهاي اقتصادي به كشـورهاي  دنبال افزايش قيم جهاني و به

بنـابراين بـا توجـه بـه     . است وارد شدهواردكننده روغن از جمله ايران 
افزايش جمعيت و مصرف سرانه روغـن، افـزايش سـطح زيـر كشـت      

ها بـراي كـاهش وابسـتگي بـه      هاي روغني و افزايش عملكرد آن دانه
ي مصـرف  در حال حاضر از كـل روغـن   ،كشورهاي ديگر ضروري است

درصد آن از خـارج   93درصد آن در داخل توليد و  7كشور فقط حدود 

                                                            
ارشــد زراعــت، دانشــگاه آزاد اســالمي، واحــد خوراســگان، باشــگاه   كارشــناس -1
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  كشاورزي، فراهان، ايران

   ).3( شود وارد مي
ميزان روغن قابل استخراج دانه گلرنگ در شرايط مساعد بسته به 

كشـور جهـان    60گلرنگ تقريبـاً در  ). 8( رسد درصد مي 45ژنوتيپ تا 
برابـر بـا    2005شود و سطح زير كشت آن در دنيا در سـال   كشت مي

بـا توجـه بـه اينكـه     ). 17( ميليون و سيزده هزار هكتار بوده است يك
ــران در تقســيم بنــدي جهــاني جــزء كشــورهاي خشــك و   كشــور اي

انتخـاب ژنوتيـپ متحمـل بـه      بنابراين ،خشك محسوب مي شود نيمه
توانـد جـايگزين    عنوان يك گياه بـومي كشـور مـي    خشكي گلرنگ به

اثـر زمـان ظهـور     .شودها و گياهان روغني حساس به خشكي  ژنوتيپ
شدت تنش اهميـت    خشكي بر عملكرد دانه ممكن است به اندازة تنش

خشكي در مرحله رشد رويشي از طريق كاهش  تنش). 12(داشته باشد 
خشك و كـاهش عملكـرد    برگ باعث كاهش توليد ماده شاخص سطح

  ). 26(شود  گياه مي
ود گلرنگ در مرحله رشد رويشي نسبت به مراحل بعدي بـه كمبـ  

آبياري در اين مرحله باعث گسـترش سيسـتم    تر است و عدم آب مقاوم
اي گياه و افزايش مقاومت گياه نسبت به شرايط گرم وخشك در  ريشه

زدن و  شود كه پس از جوانـه  شود، بنابراين توصيه مي مراحل بعدي مي
مـدت بـه گيـاه داده شـود،      استقرار گلرنگ، يـك دوره خشـكي كوتـاه   
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در طول مراحل نهايي نمو زايشـي موجـب   آبي  كمبروز تنش همچنين 
). 5(شـود   مـي  گلرنـگ  كاهش مـدت پـر شـدن دانـه    و تسريع پيري 
ــني  ــي ) 1(ابوالحس ــرايط     15در بررس ــگ در ش ــومي گلرن ــن ب الي

خشـكي روي وزن دانـه    خشكي و بدون تنش اظهار داشت، تنش تنش
تأثير منفي و شديدي داشته و صفت تعـداد دانـه در طبـق در شـرايط     

درصد از تغييرات عملكـرد   70درصد و در شرايط بدون تنش  71تنش 
  . نمايد دانه در بوته را توجيه مي

ژنوتيپ ايراني و خـارجي   15با بررسي ) 4(و پورداد  جمشيد مقدم
و  -4/0در شـرايط تـنش   كه گلرنگ تحت تنش رطوبتي اعالم كردند 

رطوبـت،  يافته و بـا كـاهش    چه افزايش مگا پاسكال طول ريشه -8/0
وقوع تنش در . چه نشان داد چه حساسيت بيشتري نسبت به ريشه ساقه

توانـد موجـب    آبـي مـي   مرحله گلدهي و حساسيت اين مرحله بـه كـم  
وقوع تنش در هنگام پـر شـدن دانـه     .كاهش تعداد طبق در بوته گردد

 24در آريزونا با مطالعـه روي  ). 10(بيشترين تأثير را بر وزن دانه دارد 
گلرنگ مشخص شد عملكرد دانه در واحد سطح با تعداد طبق، ژنوتيپ 

تعداد بذر در طبق، قطر طبق، وزن هـزار دانـه و تعـداد شـاخه جـانبي      
داري بود، ضمن اين كه تعـداد طبـق در بوتـه     داراي همبستگي معني

باشـد، همچنـين در اثـر     ترين جزء از اجزاي عملكرد گلرنـگ مـي   مهم
  ).13(يابد  اهش ميخشكي تعداد دانه در طبق ك تنش

هاي  زني بذرهاي ژنوتيپ در ارزيابي جوانه )2( جانسون و همكاران
داري  دست آمده بودند، تفاوت معنـي  گلرنگ كه از سه رژيم رطوبتي به

در يــك بررســي ديگــر اثــرات . هــا مشــاهده كردنــد در بــين ژنوتيــپ
خشكي روي گلرنگ نشان داد كه سطح برگ، ارتفاع گياه، تعـداد   تنش
رغـم كـاهش    ه و تعداد طبق در اثر خشكي كاهش يافـت و علـي  شاخ

  ).20(ماده خشك ساقه و ريشه، نسبت ريشه به ساقه افزايش يافت 
هـا در هـر دو شـرايط     اظهار داشت انتخاب ژنوتيـپ ) 25(ريچارد 

هـاي مطلـوب شـده و     خشـكي باعـث تجمـع آلـل     تنش و بدون تنش
) 24(پاتيل وهمكاران . شوند هايي با عملكرد باالتر گزينش مي ژنوتيپ

هفت ژنوتيپ گلرنگ را در پنج منطقه تحت شرايط خشـكي و هشـت   
. ژنوتيپ را در چهار منطقه تحت شرايط بـدون تـنش ارزيـابي كردنـد    

ها و نيز اثـر متقابـل    داري از نظر عملكرد دانه بين ژنوتيپ تفاوت معني
هـاي مطلـوب    در اين آزمايش ژنوتيـپ . ژنوتيپ و محيط وجود داشت

  .براي هر يك از شرايط آبي و ديم مشخص شدند
هـاي گلرنـگ در    العمـل ژنوتيـپ   براي تعيين عكس) 18(فروزان  

ها را در شرايط آزمايشگاهي در چهار سـطح پتانسـيل    برابر خشكي آن
مورد بررسي قرار داد و ) مگا پاسكال -2/1و  -9/0، -6/0، -3/0( آب 

از نظـر صـفات مـرتبط بـا     داري  مشاهده نمود بين ارقام تفاوت معنـي 
خشكي به  اعالم كردند تنش) 19(هانگ و ايوانز . زني وجود دارد جوانه

ها، باعث كاهش شاخص سـطح بـرگ در    علت زردي زودرس در برگ
عملكـرد تحـت   ) 22(در مطالعه لئونارد و فرنچ . كانوپي گلرنگ گرديد

درصـد   60در اين مطالعه بر اساس . هاي آبياري قرار گرفت تأثير تيمار

متري خـاك، آبيـاري    سانتي 120تخليه رطوبت قابل دسترس تا عمق 
گرفت، تيمارها شامل آبياري تا زمان برداشت، آبياري تا اواخر  انجام مي

گلدهي، آبياري تا اوايل گلدهي و آبياري تا دو هفتـه قبـل از گلـدهي    
، 3953ترتيـب   در اين مطالعه عملكرد دانه در تيمارهاي فوق به. بودند

كيلوگرم در هكتار بود، كه بين تيمـار اول ودوم   2011و  3317، 4056
داري وجود نداشت، ولي بين تيمـار اول و دوم بـا سـوم و     تفاوت معني

  . دار بود چهارم تفاوت معني
عنـوان كشـت جـايگزين بـراي      علت نياز كم به آب، به گلرنگ به

اشـت  محصوالتي كه مصرف آب زيادي دارند، مانند ذرت پـس از برد 
بيان داشتند وزن ) 15(عليزاده و كاراپتيان . باشد گندم و جو مناسب مي

در تحقيقات خـود  ) 27(وايز . هزار دانه گلرنگ وابسته به ژنوتيپ است
بيان داشت كـه در گيـاه گلرنـگ بـا افـزايش ارتفـاع بوتـه از درصـد         

نتايج تحقيق ديگـري نشـان داد كـه تـنش     . شود دانه كاسته مي روغن
در ايـن بررسـي بـين    . ر عملكرد و اجزاي عملكرد موثر اسـت آبي ب كم

داري  تنش و وزن هـزار دانـه و تعـداد دانـه در طبـق اخـتالف معنـي       
دانـه و   هاي گلرنگ بر ميـزان روغـن   مشاهده شد همچنين اثر ژنوتيپ

در  Montola 2000دار شد كـه ژنوتيـپ    دانه نيز معني عملكرد روغن
اي كمترين مقدار روغن بود، ولي هر دو شرايط تنش و بدون تنش دار

درصـد روغـن و در    32بـا   Dincerدر شرايط بـدون تـنش، ژنوتيـپ    
درصـد روغـن داراي بيشـترين     31بـا   C 9305شرايط تنش، ژنوتيپ 

  ).23(درصد روغن در دانه بودند 
آبـي بـر    تنش كـم  تاثير منظور بررسي در اين راستا اين پژوهش به
  .هاي گلرنگ عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ

 
  ها مواد و روش

آبي بر عملكرد و اجـزاي عملكـرد    منظور بررسي اثرات تنش كم به
هاي خرد شـده در قالـب طـرح پايـه      صورت كرت گلرنگ، آزمايشي به

هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه تحقيقـاتي دانشـگاه    بلوك
راك شرقي شـهر ا  كيلومتري جنوب 5آزاد اسالمي واحد اراك واقع در 

طول و عرض جغرافيايي مكان آزمايش . انجام گرفت 1388طي سال 
دقيقـه   43درجـه و   49شـمالي و   دقيقه عرض 4درجه و  34به ترتيب 

فاكتورهـاي مـورد   . متـر بـود   1757شرقي و ارتفاع از سطح دريا  طول
درصد نياز آبي گيـاه   100و  75، 50مطالعه شامل آبياري در سه سطح 

هاي محلي اصفهان،  بهاره در چهار سطح به نام هاي گلرنگ و ژنوتيپ
آبــي  عامــل تــنش كــم. بــودPI-537598 و   IL-111،14-اصــفهان

هاي  عنوان فاكتور كرت ها به هاي اصلي و ژنوتيپ عنوان فاكتور كرت به
مـاه بـه    سـازي زمـين در ارديبهشـت    آماده. فرعي در نظر گرفته شدند

ـ  . عميـق انجـام گرفـت    صورت شـخم نيمـه    60هـا   ين پشـته فاصـله ب
خط كشت در نظر  4متر و هر كرت شامل  6ها  متر و طول پشته سانتي

كاشت در اواسط خرداد ماه انجام شد و در اواخـر شـهريور   . گرفته شد
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صـورت دسـتي و    هاي هـرز بـه   وجين علف. برداشت گرديد 1388ماه 
آبيـاري  . شدن گياه انجام شد تنك در زمان شروع شش تا هشت برگي

ي نحوه اعمـال تـنش از ابتـدا   . جام شدرتب هر هفته يكبار انطور م به
  ).9(دهي گياه با استفاده از فرمول زير محاسبه و انجام شد  ساقه

راندمان×حجم تشتك تبخير×ارتفاع تبخير از تشتك ÷ دبي آب ورودي
 1000×ضريب گياهي×مساحت كرت × آبياري

 ثانيه60

د تشـتك تبخيـر كـه از نـوع     در اين فرمول براي جايگذاري اعـدا 
هـاي روزانـه ايسـتگاه هواشناسـي دانشـگاه در       بود از آمـار  Aكالس 

هـا محاسـبه    دبي آب ورودي سيفون. استفاده گرديد) مجاورت مزرعه(
گياهي نسبت به مرحله رشـد گيـاه و تـاريخي كـه در آن      شد و ضريب

 .دسـت آمـد   بـه ) 9(بوديم از جدول كتاب نياز آبـي گياهـان در ايـران    
. خروجي فرمول زمان آبياري بر حسـب ثانيـه در روزهـاي هفتـه بـود     

شده و ميـزان اعمـال تـنش، اقـدام بـه       سپس با توجه به اعداد حاصل
  . درصد نياز آبي گياه گرديد 50و  75، 100آبياري با مقادير 
صـورت   بوتـه بـه   20گيري صفات زراعي از هر كـرت   براي اندازه

بـراي تعيـين عملكـرد    . ه قرارگرفتتصادفي انتخاب شد و مورد مطالع
دانه از هر كرت آزمايش دو متر مربع برداشت شد كه پس از كوبيـدن  

ن شدند، سپس عملكرد دانـه در واحـد   يها توسط غربال جدا و توز دانه
شـده   دانه، از بذر تهيه منظور بررسي ميزان روغن به. سطح محاسبه شد

نـه بـه آزمايشـگاه    هاي جداگا گرمي در پاكت 100هر كرت يك نمونه 
دانه هـر نمونـه    دانشگاه تربيت معلم تهران فرستاده شد و درصد روغن

جهت تعيـين تعـداد دانـه در    . مشخص و ثبت شد 1با دستگاه سوكسله
مترمربـع از هـر كـرت و     2طبق و تعداد طبق در بوته پس از برداشت 

هـا   بوته و پس از شمارش صفات مورد نظـر، ميـانگين آن   10انتخاب 
ارتفاع گياه از سطح خاك با استفاده از متر و قراردادن آن از . ن شدتعيي

براي تعين وزن هـزار  . دست آمد سطح خاك تا انتهاي طبق مركزي به
 10ها در عدد  توزين و متوسط آن ،بذر با ترازوي دقيق 100دانه تعداد 

تجزيه آمـاري كليـه   . دست آيد ضرب شد تا وزن هزار دانه هر كرت به
انجام  MSTAT-Cافزار  ها، توسط نرم برداري حاصل از نمونه هاي داده

اي دانكن در سطح احتمال  ها با آزمون چند دامنه شد و سپس ميانگين
هـا   بـراي رسـم نمـودار    Excelافـزار   از نرم. يك درصد مقايسه شدند

  . استفاده شد
  

 نتايج و بحث

  ارتفاع بوته
بـر عملكـرد گيـاه و    ارتفاع بوته از صفات مهم و عوامل تأثيرگذار 

از اين رو بررسي اين صفت در گياه اهميـت  . باشد برداشت مكانيزه مي
                                                            
1- Soxhlet 

بر اساس نتايج تجزيه واريانس صفت ارتفـاع بوتـه تحـت    . زيادي دارد
بـا ايـن وجـود بـا اعمـال      ). 1جـدول  (خشكي قرار نگرفـت   تأثير تنش

اين نكتـه بيـانگر آن   ). 2جدول (خشكي ارتفاع بوته كاهش يافت  تنش
است كه در تيمار شاهد، گياه در شرايط مطلوب رطوبتي قرار داشـته و  
زمينه الزم براي افزايش تعداد و اندازه سلول و در نتيجه رشـد فـراهم   

در شـرايط تـنش ماليـم تـا متوسـط،      كه به نظر مي رسد . شده است
توسعه سلولي كاهش يافته و اين امر منجر به كاهش رشد و درنتيجـه  

كاهش ارتفاع  بيشـتر در مرحلـه رويشـي    . ده استششدن ساقه  طويل
كـاهش ارتفـاع در مرحلـه رويشـي     . گيـرد  خشكي قرار مي تحت تنش
دليل كاهش سطح برگ، تقليل فتوسـنتز، سـاخت و انتقـال     احتماالً به
شـدن بـرگ و    بسياري از محققين معتقدنـد كـه طويـل   . باشد مواد مي

در طـول دوره   تـرين فراينـد گيـاه در تـنش كمبـود آب      ساقه، حساس
خشـكي از طريـق كـاهش     مشخص شـده اسـت تـنش   . رويشي است

شود و هرچه زمان تـنش بـه    سرعت رشد گياه باعث كاهش ارتفاع مي
). 7(انتهاي فصل رشد نزديك تر باشد تأثير كمتري بر ارتفاع گياه دارد 

نتايج ). 20(نتايج اين تحقيق با نتايج برخي محققان ديگر مطابقت دارد
ها بر صفت ارتفاع بوته در سـطح   يانس در مورد تأثير ژنوتيپتجزيه وار

بيشترين ارتفاع بوتـه مربـوط   ). 1جدول (دار بود  درصد معني 1احتمال 
متر و كمترين ارتفـاع   سانتي 57/56به ژنوتيپ محلي اصفهان با مقدار 

بين ارتفاع . متر بود سانتي 51/37به ميزان   ILبوته مربوط به ژنوتيپ  
داري مشـاهده   تفاوت معنـي  14اي محلي اصفهان و اصفهانه ژنوتيپ
  ).2جدول(نگرديد 

بـا  . ارتفاع بوته تحت تأثير اثر متقابل ژنوتيپ و تنش قرار نگرفـت 
بررسي ضرايب همبستگي بين صفات مشخص گرديد كه بين صـفت  

دانـه و عملكـرد    ارتفاع بوته با صفات تعداد دانه در طبق، درصد روغـن 
داري وجود داشـت و بـا وزن هـزار دانـه      ت و معنيدانه همبستگي مثب

  ). 4جدول(داري داشت  همبستگي منفي و معني
  

  تعداد طبق در گياه
صفت تعداد طبق در بوته بر تعداد دانـه در گيـاه و عملكـرد دانـه     

اين صفت بر اسـاس نتـايج   . باشد موثر است و از اين رو با اهميت مي
). 1جدول ( آبياري قرار نگرفتجدول تجزيه واريانس تحت تأثير تيمار 

صفت تعداد طبق در بوته تحت تأثير ژنوتيپ قرار گرفـت و در سـطح   
بـا   PIكـه ژنوتيـپ    طـوري  به ،)1جدول(دار شد  درصد معني 1احتمال 

طبـق   33/8با تعداد  ILطبق در بوته بيشترين و ژنوتيپ  16/16تعداد 
ي محلي اصـفهان  ها بين ژنوتيپ. در بوته كمترين مقدار را نشان دادند

ميرزاخـاني و  ). 2جدول(داري مشاهده نشد  تفاوت معني 14-و اصفهان
ژنوتيپ گلرنـگ بهـاره انجـام     5اي كه روي  در مطالعه) 11(همكاران 

طبـق   78/14دادند، گزارش نمودند ژنوتيپ محلي اصفهان با ميانگين 
داراي  2811-، اراك 10-،نبراسـكا  Uc-1در گياه در بين ارقام ژيـال،  
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نتايج اين تحقيق مبني بـر تـأثير ژنوتيـپ در    . بيشترين تعداد طبق بود
  ).20(تعداد طبق در بوته با نتايج برخي محققان مطابقت دارد 

اثرات متقابل آبياري و ژنوتيپ بر تعـداد طبـق در گيـاه در سـطح     
بر اين اساس در تيمار آبيـاري  ). 1جدول(دار شد  درصد معني 1احتمال 

طبق در بوتـه   20با تعداد  PIنياز گياه و ژنوتيپ  درصد آب مورد 100
 ILدرصد آب مورد نياز گياه و ژنوتيپ  100بيشترين و در تيمار آبياري 

در  PIژنوتيـپ  . طبق در بوته كمترين مقدار حاصل شد 25/7با تعداد 
آبي داراي بيشترين تعداد طبق در گياه  شرايط تنش ماليم و شديد كم

خشكي پس از تشـكيل طبـق هـاي اوليـه      شاعمال تن). 2جدول(بود 
  ).16(شود  ها در مراحل بعدي رشد مي باعث كاهش طبق

همبستگي بين صفات، مشخص گرديد كه بـين    با بررسي ضرايب
صفت تعداد طبق در بوته و صفت تعداد دانه در طبق همبستگي منفي 

رسـد هرچـه تعـداد     نظر مـي  به). 4جدول(داري مشاهده گرديد  و معني
شود، كـه   ها كاسته مي ا در يك ژنوتيپ بيشتر باشد از قطر طبقه طبق

منجر به كاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه شده و در نهايـت  
  .گردد باعث كاهش عملكرد دانه و روغن در واحد سطح مي

 
  تعداد دانه در طبق

گيري عملكـرد دانـه، تعـداد دانـه در      يكي از صفات مهم در شكل
بوتـه و   با افزايش تعداد دانه در طبق، تعداد دانه در تك. طبق مي باشد

بر اساس نتايج تجزيه واريانس . يابد در نهايت عملكرد دانه افزايش مي
 1اين صفت تحت تأثير تيمار آبياري قرار گرفت و در سـطح احتمـال   

 100بر اين اساس تيمار آبيـاري  معـادل  ). 1جدول(دار شد  درصد معني
دانـه در طبـق بيشـترين و تيمـار      19/14با تعـداد   گياه درصد نياز آبي

دانـه در طبـق    69/12درصد آب مورد نياز گيـاه بـا تعـداد     75آبياري 
نتـايج برخـي محققـان نشـان     ). 2جدول(كمترين مقدار را نشان دادند 

خشكي در مرحله گلدهي باعث اختالل در تلقـيح و   داده است كه تنش
گـردد و   دانـه در طبـق مـي    ها و در نتيجه كاهش تعـداد  كاهش گلچه

تر باشد، كاهش تعداد دانـه   هرچه زمان تنش به مرحله گلدهي نزديك
  ).12و3(در طبق بيشتر است 

تعداد دانه در طبق تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در سطح احتمال 
كه ژنوتيپ محلـي اصـفهان    طوري به). 1جدول (دار شد  درصد معني 1

 42/10بـا تعـداد    PIشترين و ژنوتيـپ  دانه در طبق بي 17/16با تعداد 
رسـد   نظـر مـي   به). 2جدول(دانه در طبق كمترين مقدار را نشان دادند 

تعداد بيشتر طبق در اين ژنوتيپ باعث كاهش تعداد دانه در طبق شده 
تفاوت ارقام مورد مطالعه از نظـر تعـداد   ) 2(طبق گزارش برزگر . است

تعداد . دار بود درصد معني 1دانه در طبق در كل گياه در سطح احتمال 
 7/14تـا   279-عدد مربوط به ژنوتيـپ زرقـان   89/23دانه در طبق از 

اختالف در نتايج . متفاوت بود  LRV -51-51عدد مربوط به ژنوتيپ 

 و توان به پتانسيل ژنتيكي ارقام ، طول دوره پرشدن دانه موجود را مي
 . شرايط آب و هوايي متفاوت دانست

دار  درصد معنـي  1آبياري و ژنوتيپ در سطح احتمال اثرات متقابل 
درصد آب مـورد نيـاز    75براين اساس در تيمار آبياري ). 1جدول (شد 

دانه در طبق بيشترين و  25/17گياه و ژنوتيپ محلي اصفهان با تعداد 
بـا تعـداد    PIدرصد آب مورد نياز گيـاه و ژنوتيـپ    50در تيمار آبياري 

). 2جدول(مقدار را به خود اختصاص دادند  دانه در طبق كمترين 75/9
نظر مي رسد كه كارايي مصرف آب در ژنوتيپ محلـي اصـفهان در     به

. باشــد شــرايط مطلــوب و تــنش رطــوبتي، بــاالتر از ســاير ارقــام مــي
الين بومي گلرنـگ در شـرايط تـنش و     15در بررسي ) 1( ابوالحسني

 71شرايط تنش بدون تنش اظهار داشت، صفت تعداد دانه در طبق در 
درصد از تغييرات عملكـرد دانـه در    70درصد و در شرايط بدون تنش 

  .نمايد بوته را توجيه مي
با بررسي ضرايب همبستگي بين صفات، مشخص گرديد كه بـين  

دانـه و   صفت تعداد دانه در طبق با صفات ارتفاع بوتـه، درصـد روغـن   
بـين تعـداد   داري وجود داشت و  عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني

داري وجـود   دانه در طبق و تعداد طبق در بوته همبستگي منفي معنـي 
د با كاهش تعـداد طبـق در بوتـه، انـرژي     رس نظر مي به). 4جدول(دارد 

هاي باقيمانده در دسترس اسـت و باعـث افـزايش     بيشتري براي طبق
تـري را در توليـد    هاي گياه شده و تعداد دانه بيشتر و درشت قطر طبق

وجـود آمـد، ولـي يـك      هرچند چنين حالتي در اين تحقيق به. كند مي
  .فاوت باشدحالت نسبي است و ممكن است در تحقيقات بعدي مت

  
  وزن هزار دانه

در اين بررسي صفت وزن هزار دانه تحت تأثير تيمار آبياري قـرار  
با اين وجود با اعمـال تـنش،    ،دار بود معني نگرفت و از نظر آماري غير
رسد چون گياه از ابتداي رشد با  نظر مي به. وزن هزار دانه كاهش يافت

كانيسم خـود تنظيمـي   لذا م و در نتيجه آبي مواجه شده است تنش كم
گيـاه   درنتيجهگياه بر پايه تعداد محدودي دانه در طبق بنا شده است، 
از طرفي . باشد در ادامه رشد توانايي پر كردن اين تعداد دانه را دارا مي

صفت وزن هزار دانه كمتر تحت تأثير شرايط نامطلوب محيطـي قـرار   
عوامل محيطـي   گيرد، در صورتي كه ساير اجزاي عملكرد بيشتر از مي

گزارش نمود كـاهش وزن هـزار دانـه در    ) 7(رستمي  .پذيرند تأثير مي
شـدن دوره پرشـدن دانـه و پيـري      علـت كوتـاه   خشكي به شرايط تنش
دست آمده از جـدول تجزيـه واريـانس     طبق نتايج به. باشد زودرس مي

صفت وزن هزار دانه تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در سـطح احتمـال   
  ).1جدول(رصد معني دار شد د 1آماري 
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  تحت تاثير سطوح مختلف آبياري هاي گلرنگ نتايج تجزيه واريانس صفات مختلف ژنوتيپ  - 1جدول 
 ميانگين مربعات  

 درجه آزادي منابع تغييرات
ارتفاع
 بوته

 عملكرد دانه درصد روغن وزن هزار دانه تعداد دانه در طبق تعداد طبق

n.s12/5 45/21 3 تكرار n.s 1/83* 15/86 n.s 0/426 n.s 148590/24** 

62/94 2 سطوح آبياري n.s17/89 n.s 9/52** 3/52 n.s 20/201** 300746/69** 

 a( 6 86/06 13/14 0/354 30/63 0/339 11386/76(خطاي الف 

 **877338/17 **163/24 **99/83 **76/28 **137/05 **1074/41 3  ژنوتيپ

16/69 6 ژنوتيپ× آبياري n.s 17/95** 8/46** 21/28 n.s 0/536 n.s 40928/6 n.s 

 b( 27 18/12 3/09 0/903 18/64 1/724 18585/19(خطاي ب 

 12/69 4/19 10/76 7/13 15/53 8/93 - )درصد(ضريب تغييرات 

,ns *درصد1و5دار در سطح احتمالمعنيودار معني به ترتيب غير **و 
  

  هاي گلرنگ اصلي صفات مختلف ژنوتيپ اثرات يها نگينمقايسه ميا  - 2جدول

 تيمارها
 ارتفاع بوته

  )متر سانتي(
 تعداد طبق
 در بوته

 )گرم(وزن هزار دانه  تعداد دانه در طبق
  عملكرد دانه

 )كيلوگرم بر هكتار( 
 )درصد(دانه  روغن

 آبياري
I1 (100%)  99/49 a* 5/12  a 14/19 a 41/40  a 1198/16 a 32/83  a 

I2 (75%) 6/46  b 06/11  b 12/69 b 39/40  a 1081/64 b 30/48   b 

I3 (50%) 51/46  b 43/10  b 13/13 b 59/39  a 936/46 c 30/72   b 

 ژنوتيپ

 V1 54/89 a 10/08 b 14/5 b 38/95 b 1124/45 b 32/50   b)14-اصفهان(

 V2 56/57 a 10/75 b 16/17 a 37/21 b 1402/68 a 36/70  a)محلي اصفهان(

V3 (PI 537598) 41/83 b 16/16 a 10/42 d 40/36 b 1021/07 b 29/33    c 

V4 (IL 111)  37/51 c 8/33 c 12/25 c 44 a 740/15 c 26/83   d 

  .داري ندارند درصد اختالف معني 5داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال و براي هر فاكتورهايي كه در هر ستون ميانگين-*
  

  هاي گلرنگ صفات مختلف ژنوتيپمتقابل  اثرات يها مقايسه ميانگين  - 3جدول

 تيمارها
 ارتفاع بوته

 )متر سانتي( 
 تعداد طبق
 در بوته

 تعداد دانه در طبق
 وزن هزار دانه 

 )گرم(
  عملكرد دانه

 )كيلوگرم بر هكتار( 
 )درصد(دانه  روغن

I1 (100%)  

 V1 57/4 a 9/75 d-f 15/75 b 40/58 a-c 1256/95 bc 33/60 cd)14-اناصفه(

 V2 59/77 a 13 bc 15/75 b 37/9 bc 1583/05 a 38/17  a)محلي اصفهان(

V3 (PI 537598) 45/65 b 20 a 10/75 d 38/88 a-c 1205/15 b-d 30/90 ef 

V4 (IL 111)  37/15 c 7/25 f 14/5 b 44/3 ab 747/5 e 28/67  f 

I2 (75%) 

 V1 54/17 a 11/5 cd 12/75 c 39/38 a-c 1076/3 cd 32/03 de)14-اصفهان(

 V2 53/37 a 10/25 de 17/25 a 36/8 c 1340/9 b 35/37 bc)محلي اصفهان(

V3 (PI 537598) 39/77 bc 14 bc 10/75 d 43/67 a-c 1125/97 cd 28/47  f 

V4 (IL 111)  39/1 bc 8/5 ef 10 d 41/7 a-c 783/4 e 26/03 g 

I3 (50%) 

 V1 53/1 a 9 d-f 15 b 36/9 c 1040/1 d 31/87 de)14-اصفهان(

 V2 56/57 a 9 d-f 15/5 b 36/92 c 1284/1 bc 36/57 ab)محلي اصفهان(

V3 (PI 537598) 40/07 bc 14/5 b 9/75 d 38/53 bc 732/1 e 28/63  f 

V4 (IL 111)  36/3 c 9/25 d-f 12/25 c 46 a 689/57 e 25/80  g 

  .داري ندارند درصد اختالف معني 5هايي كه در هر ستون براي هر فاكتور داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين*
I1 ،I2  وI3  درصد نياز آبي گياه مي باشد 50و  75، 100به ترتيب، آبياري برابر.  

V1 ،V2 ،V3 و V4 محلي اصفهان، 14-به ترتيب ژنوتيپ هاي اصفهان ،PI-537598  وIL-111 مي باشند.  
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گـرم بيشـترين و    44با وزن هزار دانـه   ILبر اين اساس ژنوتيپ 
گرم كمترين مقـدار را بـه    37ژنوتيپ محلي اصفهان با وزن هزار دانه 

در ايـن بررسـي بـين ارقـام محلـي      ). 2جـدول (خود اختصاص دادنـد  
ــ ــفهاناص ــي  PIو  14-فهان، اص ــاوت معن ــد  تف ــاهده نش . داري مش
دليل دارا بـودن   بودن وزن هزار دانه در ژنوتيپ محلي اصفهان به پايين

تعداد بيشتر دانه در طبق و در نتيجه تقسيم بيشتر موادغذايي گياه بين 
بودن وزن هزار دانه توسط افزايش تعـداد   باشد، هرچند پايين ها مي دانه

نتايج اين تحقيق با نتايج ميرزاخـاني و  . ق جبران شده استدانه در طب
  .مطابقت دارد) 11(همكاران 

بـين  . دار نشـد  اثرات متقابل آبياري و ارقام بر وزن هزار دانه معني
دانه همبستگي منفـي و   اين صفت با صفات ارتفاع بوته و درصد روغن

  ). 4جدول(داري مشاهده گرديد  معني
  

  عملكرد دانه
دست آمده از جـدول تجزيـه واريـانس ايـن صـفت       يج بهطبق نتا

دار شد  درصد معني 1تحت تأثير آبياري قرار گرفت و در سطح احتمال 
كيلوگرم در  1198كه بيشترين عملكرد دانه معادل  طوري به ،)1جدول(

درصد نياز آبي گيـاه و كمتـرين عملكـرد    100هكتار از آبياري معادل  
درصـد نيـاز    50هكتار از آبياري معـادل   كيلوگرم در 936دانه معادل  

رسد در مرحله رشـد رويشـي    نظر مي به). 2جدول(آبي گياه حاصل شد 
بـرگ، كـاهش شـاخص     شـدن سـطح   خشكي منجر بـه كوچـك   تنش
شود و در نتيجـه كـاهش    برگ مي برگ و فتوسنتز در واحد سطح سطح

 باشـد  واسطه كاهش تعداد دانه در طبـق مـي   عملكرد در اين مرحله به
واسطه كاهش طول دوره  اما كاهش عملكرد در مرحله زايشي به). 26(

. باشـد  هـا مـي   ها و كاهش وزن دانـه  شدن دانه ها، كوچك پرشدن دانه
 50آبيـاري معـادل   (كاهش عملكرد و اجزاي آن در تيمار تنش شـديد  

علت كاهش تعداد دانه و وزن هـزار   توان به را مي) درصد نياز آبي گياه
دليل كاهش تعداد دانه ممكن است به علت كاهش تعداد . دانه دانست

شـده در مرحلـه پرشـدن دانـه باشـد و       هـاي آندوسـپرمي توليـد    سلول
بيشترين اثـر تـنش رطـوبتي روي وزن دانـه در مـدت پرشـدن دانـه        

توان به عدم نمـو دانـه پـس از     همچنين دليل اين امر را مي. باشد مي
  .افشاني و باروري دانست گرده

رد دانه تحت تأثير ژنوتيـپ قـرار گرفـت و در سـطح     صفت عملك
كـه ژنوتيـپ محلـي     طوري به ،)1جدول(دار شد  درصد معني 1احتمال 

كيلوگرم در هكتار بيشـترين و ژنوتيـپ    1402اصفهان با عملكرد دانه 
IL  كيلوگرم در هكتار كمترين مقدار را دارا بودند 740با عملكرد دانه .

). 2جدول(داري مشاهده نشد  فاوت معنيت PIو  14-بين ارقام اصفهان
با شرايط آب  محلي اصفهان اين نكته بيانگر سازگاري مناسب ژنوتيپ

باشـد كـه توانسـته بـه خـوبي از شـرايط        و هوايي محل آزمايش مـي 
از طرفي عـدم  . محيطي استفاده كند و عملكرد قابل قبولي توليد نمايد

حاكي از آن اسـت كـه    14-اصفهانبا  PIدار بين ژنوتيپ  تفاوت معني
تواند در منطقه كشـت شـود و عملكـرد     نيز ميژنوتيپ محلي اصفهان 

محـدوده  ژنوتيپ محلـي اصـفهان   رسد  نظر مي به. مناسبي توليد نمايد
تري به شـرايط محيطـي را نسـبت بـه ارقـام ديگـر دارا        تحمل وسيع

باشد و به همين خاطر در شـرايط تـنش ماليـم و شـديد رطـوبتي       مي
. باشـد  تعديل اثرات تنش، از افت كمتر عملكرد برخوردار مـي  واسطه به

گزارش نمودند كه بيشترين عملكرد دانـه  ) 11(ميرزاخاني و همكاران 
حاصل شد كه با ارقام ژيال و محلي اصـفهان   2811–از ژنوتيپ اراك

  .در يك گروه آماري قرار گرفتند
بـا  . دار بـود  معنـي  اثرات متقابل آبياري و ارقام بر عملكرد دانه غير

بيشترين عملكـرد  . هاي مختلف قرار گرفتند اين وجود تيمارها در گروه
از ژنوتيپ محلـي اصـفهان    ،دانه در دو شرايط مطلوب رطوبتي و تنش

  ). 2جدول (حاصل شد 
با بررسي ضرايب همبستگي بين صفات، مشخص گرديد كه بـين  

طبـق و درصـد   صفت عملكرد دانه با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در 
در ). 4جـدول (داري وجـود داشـت    دانه همبستگي مثبت و معني روغن

عملكرد دانه در واحد سطح با تعداد طبق، تعداد بـذر  ) 13(آزمايش آبل 
در طبــق، قطــر طبــق، وزن هــزار دانــه و تعــداد شــاخه جــانبي داراي 

 .بودهمبستگي معني دار 
  

  دانه  درصد روغن
تجزيـه واريـانس، ايـن صـفت      دست آمده از جدول طبق نتايج به
درصـد   1خشـكي قـرار گرفـت و در سـطح احتمـال       تحت تأثير تنش

درصد آب مـورد   100كه تيمار آبياري  طوري به). 1جدول(دار شد  معني
بـين دو  . دانه را داشت بيشترين درصد روغن 83/32نياز گياه با ميزان 

ه داري از نظـر درصـد روغـن مشـاهد     سطح ديگر آبياري تفاوت معني
دانه عبارت است از نسبت روغن موجود  درصد روغن). 2جدول(نگرديد 

چـون  . شـود  در دانه به كل وزن دانه كه شامل پوست و فيبر نيـز مـي  
شـود، بنـابراين درصـد     شرايط تنش باعث كاهش وزن كـل دانـه مـي   

رسـد كـه اعمـال     نظـر مـي   بـه ). 3(دانه نيز كاهش زيادي ندارد  روغن
داده و فرصـت   ها را كـاهش مـي   دن دانهخشكي، طول دوره پرش تنش

بيشتري براي تجمع پروتئين در دانه فراهم مي شود و در نتيجه درصد 
  . يابد روغن كاهش مي

درصد تحت تأثير ارقام  1دانه در سطح احتمال  صفت درصد روغن
كه ژنوتيپ محلـي اصـفهان بـا ميـزان      طوري به). 1جدول(قرار گرفت 

درصـد كمتـرين    83/26با ميـزان   IL درصد بيشترين و ژنوتيپ 7/36
رسـد درصـد روغـن     نظر مي به). 2جدول(دانه را دارا بودند  ميزان روغن

در بررسي خـود بـر   ) 6(ذاكري . باشد يك صفت وابسته به ژنوتيپ مي
روي ارقام بهاره گلرنگ در اصفهان گزارش نمود كـه متوسـط درصـد    

برزگـر  . د بـود  درص 98/33الي  27/36روغن ارقام مورد آزمايش بين 
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در بررسي ارقام گلرنگ پاييزه در اصفهان گزارش نمود كـه ارقـام   ) 2(
داري نداشـتند نـامبرده    مورد بررسي از نظر درصد روغن اختالف معني

 .درصد گزارش نمود 6/29ميانگين درصد روغن را 
بـا  . دار بـود  معني اثرات متقابل آبياري و ارقام بر درصد روغن غير 

هاي مختلف قرار گرفتند و ژنوتيپ محلـي   ر ها در گروهاين وجود تيما
اصفهان در شرايط مطلوب و تنش از در صد روغن باالتري نسبت بـه  

  ).3جدول (ساير ارقام قرار گرفت 
همبستگي بين صفات، مشـخص گرديـد    با بررسي جدول ضرايب
دانه با صفات ارتفـاع بوتـه، تعـداد دانـه در      كه بين صفت درصد روغن

لكرد دانه همبستگي مثبت و با وزن هـزار دانـه همبسـتگي    طبق و عم
شـدن   علـت حجـيم   احتماالً به). 4جدول(داري وجود داشت  منفي معني

دانه بـه كـل حجـم     دانه و متعاقباً افزايش وزن هزار دانه، نسبت روغن

دانـه   تر ميزان روغـن  هاي كوچك دانه كاهش مي يابد، بنابراين در دانه
  .رسد نظر مي به كل دانه بيشتر به

كلي نتايج ايـن تحقيـق نشـان داد كـه اگـر چـه بيشـترين         طور به
عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد روغن از آبياري مطلوب حاصـل شـد   

تـوان بـه عملكـرد و     گيـاه مـي   درصد نياز آبي 75ولي با آبياري معادل 
در بين ارقام، ژنوتيپ محلي اصفهان از . درصد روغن قابل قبول رسيد

كـه  . مورد بررسي نسبت به ساير ارقام برتري نشـان داد  لحاظ صفات
. باشـد  بيانگر سازگاري باالتر اين ژنوتيپ با شرايط اقليمي منطقه مـي 

اين ژنوتيپ در دو شرايط مطلوب و تنش از عملكـرد و درصـد روغـن    
هـا برخـوردار بـود بنـابراين پيشـنهاد       باالتري نسبت به ديگر ژنوتيـپ 

با كشت اين ژنوتيپ به عملكرد و درصد  شود در شرايط كمبود آب مي
  .توان دست يافت روغن قابل قبول مي

  
  تحت تاثير سطوح مختلف تنش خشكي هاي گلرنگ همبستگي ساده بين صفات مختلف ژنوتيپ ضرايب -4جدول 

 تعداد طبق تعداد دانه در طبق عملكرد دانه وزن هزار دانه درصد روغن دانه
ارتفاع
  بوته

 رتفاع بوته ا 1          

    1 0/064 ns تعداد طبق 

 تعداد دانه در طبق **0/581 **0/409- 1   

  1 0/509** 0/135 ns 0/663** عملكرد دانه 

 1 -0/262 ns -0/23 ns -0/142 ns -0/435** وزن هزار دانه  
1 -/457** 0/810** 0/719** 0/035 ns 0/768** درصد روغن دانه 

,ns *درصد1دار در سطح احتمالمعنيودارمعنييرترتيب غ به **و 
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