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موسوی فر ،ب.ا ،.و بهدانی ،م.ع .1397 .اثر کم آبیاریی و تاراکم بار ی اد و کرد ارن نانار و براای وافرل مویفورو ا

نی گدرنا

پار یه

( .)Carthamus tinctorius L.بوم نرسی کشرویزی.107-119 :)1(10 ،

چکیده
برمنظوی بریسی اثر کم آبیریی و تراکم بوتر بر ی د و کرد رن نانر و برای اصوویرل مویفورو ی گدرن پار یه ()Carthamus tinctorius L.
(یقم محدی اوفهرن) ،آزمر شی بر وویل کرلهری ارن د نی قررب طرح پر ر بدوکهری کرمل تصرنفی و نی چهری ت رای نی مهیکر نانش د کشرویزی
نانشگر بیرجند نی سرل  1392 -93اجرا د .تیرریهر رمل سر سطح آبیریی (آبیریی کرمل ،آبیریی تر گددهی ،آبیریی تر ت ررنهی) نی کرلهری اودی و
چهری سطح تراکم بوتر ( 40 ، 30 ،20و  50بوتر نی مترمربع) نی کرلهری فرکی قرای گرفتند .نتر ج نشرن نان ،تنهر نی تیرری آبیریی تر مرحدار ت رارنهای
کرهش ایتفرع بوتر ،فرودر اورین انشعرب از سطح ارک و تعدان رارهری اوریر و ثرنو ر مشرهد د .بر افها ش تراکم ،ایتفرع بوتر و فرودر محال اوراین
انشعرب رار هر از سطح ارک افها ش رفت ،امر از تعدان یوز تر یسیدگی و تعدان رار اوریر و ثرنو ر کرستر د .برکالو بیشتر ن کرد ارن نانار (3607
کیدوگرم نی ه تری) نی تیرری آبیریی کرمل بر تراکم  40بوتر نی مترمربع برنست آمد و نی تررمی تراکمهر ،بیشتر ن کرهش نی کرد رن نانر نی تیرری آبیریی
تر مرحدر ت ررنهی مشرهد د .بر نظر مییسد ا ن مرحدر ی دی حسرس تر ن مرحدر بر کربون آب بر د و تحت ا ن را ط ،بر انجارم آبیاریی نی ا ان
مرحدر میتوان کر رن نانر یا بر طوی قربل توجهی افها ش نان .بر کالو بر توجر بر نتر ج ا ن آزمر ش ،بر منظوی نستیربی بر حداکثر کرد ارن گدرنا نی
منطقر بیرجند آبیریی کرمل و تراکم  40بوتر نی مترمربع پیشنهرن می ون.

واژههای كلیدی :تنش اش ی ،نانر یوغنی ،فرودر یوی ین ف ،مرحدر نروی

مقدمه

1

 ))tinctorius L.بر نریل نایا بونن مقرن ر ز رنی از اسایدهری چارب

یوغنهر و چربیهر از موان کرد و اسرسی نی تغذ ر انسرن و تأمین
سوات و سرز بدن بر رری مییوند .منربع اودی تأمین یوغن و چربی
موین نیرز انسرن ،حیوانرل و گیرهرن بون و نی ا ان میارن یوغانهاری
گیرهی (سو ر ( ،)Glycine max L.آفتربگران ( Helianthus annuus

 ،)L.کنجاد ( )Sesamum indicum L.و گدرنا

(

Carthamus

 1و  -2برترتیب نانشجوی نکتری فیه ورو ی گیرهرن زیاکای نانشا د کشارویزی
نانشگر فرنوسی مشهد و استرن گرو زیاکت و اواالح نبرتارل نانشا د کشارویزی
نانشگر بیرجند
(* -نو سند مسئول)Email: mabehdani@birjand.ac.ir :
DOI:10.22067/jag.v10i1.53497

غیرا برع نقش مهری نی تعرنل چربایهار نی جیار غاذا ی انسارن و
کرهش مقادای کدساترول ااون نایناد .نی حارل حرلار توریاد یوغان
استحصرری از گدرن

برنریل نایا بونن اسید چرب غیرا برع رینورئی

بر مقدای ز رن ،از کیفیت برال ی براوینای بون و ا ن اسید چارب بارای
انسرن بسیری لرویی میبر د کر بدن انسرن قرنی بر تورید آن نریبر د
(.)Alyari et al., 2000
اش ی ی از مهمتر ن فرکتویهری محدونکنند تورید محصول
نی بسیریی از منرطق ننیر است ( )Khoshnam et al., 2012و گدرن
اگرچر گیرهی مقروم بر اش ی است ،وری تانش اشا ی بار مراحال
فنورااو ی آن تااأثیر ماایگااذاین و زونیساای و کاارهش نی واافرل
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مویفورو ی و کرد رن یا موجب می ون

;Sirus Mehr et al., 2008

گیر میگرنن ( .)Casal et al., 1998هرچنین نی تاراکمهاری ز ارن

( Jabbari

یقربت برای یطوبت ،موان غذا ی و نوی افها ش مای رباد کار از جردار

) .)Mousavifar, 2010نی مطررعر جبریی اینج و کبارنی

 )Orange & Ebadi, 2012اکرارل تانش اشا ی برکا کارهش

نتر ج آن ،کرهش قطر سرقر ،برال یفتن ایتفرع گیار و افاها ش ایتفارع

معنینای ایتفرع بوتر ،گددهی زونتر ،یسیدگی سر عتر و کرهش کرد رن

یل انشعرب سرقر از سطح زمین است ( Gozubenli et al.,

گرن د .کالو بر آن ،نی پژوهش قررنیر و ساههری (

& Ghamarnia

محل تش

 .)2003سایروسمهار و هر اریان

(Sirus Mehr et al.,

 )Sepehri, 2010نیه کربون آب ی د ا ن گیر یا تحت تأثیر قارای نان

) 2008نیه گهایش نانند کر بر افها ش تراکم بوتر و ر کرهش فواول

برطویی کر بر افها ش دل تنش اشا ی کارهش نی اکثار وافرل

ین ف کر ت ،ت ر ب نویی اکسین وویل نریگیرن کر میتواند برک

مویفورو ی از قبیل ایتفرع ،فرودر محل اورین انشاعرب ارارهار تار

افها ش طول میرنگر هر ،کارهش قطار سارقر و افاها ش ایتفارع بوتار

سطح ارک ،تعدان رار فرکی و میهان کرد ارن نانار مشارهد اد

گدرن

گرنن .طول مراحل نروی گیر نیه بر تراکم واکنش نشرن می-

است.

نهد بر طویی کر بر کرهش تراکم بوتر گدرنا

طاول نوی یسایدگی

گیرهرن سبه مرنند سر ر موجونال زند نی ننیاری یقاربتی زنادگی

طوالنیتر مای اون ( .)Oad & Samo, 2002نی مطررعار او انرم و

میکنند ،گیر بعد از جوانرزنی بر د برای فضر ،نوی ،آب و موان غذا ی بر

یقام اوافهرن

هر اریان ) (Khoshnam et al., 2012نی گدرنا

گونر بارکدات هام ا دی نی

 2819بر چهری سطح آبیریی (قطع آبیریی تر گدادهی ،قطاع آبیاریی از

چرار حیرتی و فرم بیورو ی و احتیرجرل مشربر زمرنی کر بار تعادان

ابتدای گددهی تر  50نیود گددهی ،قطع آبیریی از  50نیود گدادهی

وسعت نرکرفی کر تر وند تنرزع بقار بار ادل بیشاتری

تر  100نیود گددهی و آبیریی کرمل نی طول نوی ی د گیر ) و چهاری

انجرم می اون ( .)Hornok, 1986بناربرا ن تاراکم گیارهی ای از

سطح تراکم ( 40 ،35 ،30و  45بوتر نی مترمربع) ،بیشاتر ن کرد ارن

مؤرفرهری مهم برای تعیین توانر ی محصول زیاکای نی بارکاریگیری

نانر نی تیرری آبیریی کرمل بر تاراکم  40بوتار نی جیرفات کرمارن بار

منربع میبر د و از اوول اوریر زیاکت هر محصاول مشا ن نراونن

نست آمد .هری و هر ریان ( )Shahri et al., 2013بر آزمر شی بر

تراکم مطدوب آن اسات ( .)Lloveras et al., 2004تاراکم مطداوب

یوی گدرن

یقم گدد ت تحت را ط آبیریی کرمل و تراکم  40بوتر

گیرهی نی منرطق م تدف و بر توجر بر را ط اقدیم ،نوع ارک ،زمارن

بیشتر ن کرد رن نانر یا نی سیسترن و بدوچساترن مشارهد کرنناد .نی

کر ت و ایقرم بسیری متغیر است .نی نتیجر نی تعیین یابطر بین تراکم و

پژوهشهری م تدف بریسی هرهمرن تنش اش ی و تراکم گیرهی نی

کرد رن نانر برای برآوین مقدای کشت باذی نی منارطق م تداف حادی

کرتر موین توجر قرای گرفتر است .بنربرا ن بر توجر بر ا انکار

گیرهرن ن گر یقربت کند .بین افران
ز رن نی

گدرن

تاأثیر تاراکم بار کرد ارن

کرهش بریندگی نی برای از سرلهر نی اکثر منرطق ا ران منجر بر بروز

محصول زیاکی نشرن مینهند کر کرد ارن تار محادون تاراکمهاری

تنش اش ی براصو

نی مراحل انتهر ی ی د اکثر گیرهرن می اون

متوسط افها ش و پس از آن ثربت میمرند و فقط نی تراکمهری ایدای

و نی نتیجر کرهش کرد رن نهر ی نانر نی آنهر یا نی برناین و از طرفی

رفت ( Garcia del Moral et

تغییر تراکم ،ای از کوامال

وجون ناین .اغدب پژوهشهار نی اصاو

ز رن مقدای آن کرهش معنینایی اواهد

تغییر سراتری کرد رن ت

بوتر بر کر

 .)al., 2003اگر تراکم گیرهی کام بر اد اساتفرن کارفی از پترنسایل

اودی نی تعیین کرد رن است ،ا ن تحقیق بر بریسی اثر تاراکم و کام

مهیکر برکرل نریآ د .اگر تراکم ز رن بر د برنریل یقربت نیون گونر-

آبیریی نی نو مرحدر ی د زا شی بر مراحل نروی ،براای اصووایرل

ای د د وکرهش میهان موان فتوستنهی قربل نسترس ،اجهای کرد رن

مویفورو ی و کرد رن نانر گدرنا

پار یه نی ارا ط آب و هاوا ی

و نی نهر ت کرد رن کل کرهش می ربد .کیفیت نوی نی رفتی هم تغییر

بیرجند پرنااتر د.

میکند برطویی کر نوی قرمه توسط برگهری برال ی جذب مای اون
( )Aphalo et al., 1999و نوی قرمه نوی نی پار ین ساطح سار راناداز
افها ش می ربد .افها ش نسبت نوی قرمه نوی بر قرمه موجاب کارهش
تنفس گیرهی ،ااتصر

بیشتر موان فتوسنتهی بر ب شهری فوقارنی

سر رانداز و سرقر اودی ،افها ش فرودر میرن گر هار نی نتیجار ایتفارع

مواد و روشها
ا ن آزمر ش نی مهیکار تحقیقارتی نانشا د کشارویزی نانشاگر
بیرجنااد (کاارر جغرافیاار ی 32نیجاار و 56نقیقاار ااررری و طااول
جغرافیر ی  59نیجر و  13نقیقر رقی) نی سرل زیاکی  1392-93بار
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مرحدر اجرا نی آمد .طبق تقسیمبندی کوپن ،بیرجند نایای اقدیم نیرر-
اش

بر میرنگین برینادگی  176میدایمتار و حاداکثر نیجار حارایل

مطدق  40نیجر سرنتیگران و حداقل نیجر حرایل مطداق  -14نیجار
سرنتیگران است .آزمر ش بروویل کرلهاری اارن اد و نی قرراب
طرح پر ر بدوکهری کرمل تصرنفی نی چهری ت رای انجرم د .سر تیرری
قطع آبیریی (آبیریی کرمل ،آبیریی تر ت ررنهی و آبیریی تر گددهی) نی
کرلهاری اوادی و چهاری تیراری تاراکم ( 40 ،30 ،20و  50بوتار نی
مترمربع) نی کرلهری فرکی قرای گرفتند .کردیرل تهیار بساتر ارمل
م ،ن س  ،تسطیح و فریو بون .هر کرل آزمر شی نیه رمل اش
ین ف کر ت بروویل جوی و پشتر بر طول اش متار و بار فروادر
ین ف  50سرنتیمتر بون .هرچنین نی ا

بداوک فروادر کارلهاری

اودی  1/5متر و فرودر بین نو بداوک سار متار نی نظار گرفتار اد.
کر ت بذوی گدرن

پر یه یقم محدی اوفهرن نی  1آبرن مر  1392بار

نست نی کرق چهری تر پنج سرنتیمتری بریوی پشتر بروویل متراکم
انجرم د و بالفرودر آبیریی اکررل گرن د و از آن پس آبیریی هار 10
یوز انجرم د .نی  14فروین ن مار  1393نی مرحدار چهاری تار اش
برگی تراکمهری موین نظر بر تن
کدفهری هرز هرهمرن بر تن

کرنن بوترهر حروال اد .وجاین

و بری ن گر نیاه نی  10این بهشات مار

انجرم د .هر سر تیرری آبیریی نی زمرن ی د زا شی بساتر بار مرحدار
نروی گیر (آبیریی تر 50نیود ت ررنهی ،آبیریی تر 50نیود گدادهی
و آبیریی کرمل) اکررل دند .مراحل نرو گیر بار اسارس یسایدن 50
نیود بوترهری هر کرل بر هر مرحدر نروی (سبه دن ،سارقرنهای،
ت ررنهی ،گددهی و یسیدگی فیه ورو

) ثبت د (

Kahjehpoor,

 )2004; Mousavifar et al., 2010و نی زمرن برنا ت (برنا ت نی
سر زمرن متفرول بستر بر نوع آبیریی تر مرحدر ت ررنهی ،آبیاریی تار
گددهی و آبیریی کرمل و تأثیر آن بر یسیدگی محصول برترتیب نی ،1
 14و  28تیرمر انجرم د ،).از هر کرل آزمر شی برطوی تصرنفی پانج
بوتر برنا ت و اصوویرل مویفورو

نظیر ایتفرع بوتر ،فرودر محل

اورین انشعرب رارهر از سطح ارک ،تعدان رارهری اوریار و ثرنو ار
انداز گیری د .برای محرسبر کرد رن نانر نی واحد سطح سر مترمربع
از مسرحت هر کرل ،از ین فهری نوم ،سوم ،چهریم و پنجم بر یکر ت
حر یر یا برنا ت کرن و پس از توز ن ،کرد رن نانر بر اسرس یطوبت
 14نیود حرول اد .تجه ار وای ارنس نان هار بار اساتفرن از نارم-
افهای  SAS 9.6وویل گرفت و از آزماون  FLSDنی ساطح احترارل
پنج نیود برای مقر سر میرنگینهر استفرن د.
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نتایج و بحث
مراحل نموی :بر اسرس مطررعر مراحل فنورو

 ،طوالنیتر ن

مرحدر ی د گیر یا مرحدر ی د یزل تش یل نان کر از زمرن سبه دن
گیر تر سرقرنهی نی نظر گرفتر می ون و بین تیرریهری م تداف بار-
نریل اجرای تیرریهری کم آبیریی و تراکم نی بهاری سارل بعاد تفاروتی
وجون ندا ت (جدول  .)2نتر ج حرول از ا ن بریسی نشرن نان کر بین
تیرریهری کم آبیریی و تراکم از کر ت تر وقاوع  50نیواد گدادهی و
یسیدگی فیه ورو

کرهش معنینایی وجون نا ات (جادول 1و .)2

آبیریی تر ت ررنهی و آبیریی تر گددهی برترتیاب حادون  27و  11یوز
برک زونیسی و نی نتیجر کرهش کرد رن نانر ادند (جادول  )2کار
ا ن نشرننهند ت ریل سر ع چرار زندگی گیر جهت پر کرنن نانرهر
و فارای از اشا ی نی ارا ط نرمنرساب اسات .او انرم و هر اریان
) (Khoshnam et al., 2012اظهری نا تند کر تنش اش ی برکا
افها ش سرکت پر دن نانر د ،امر بر تأمین آب کرفی طول نوی پار
دن نانر افها ش رفت بنربرا ن ،میتوان گفت کر کوتر نراونن نوی
ی د ی از یا هری اجتنرب از اش ی توسط گیرهرن میبر د کار بار
کرهش کرد ارن نانار هرارا اسات (

Jabbari Orange & Ebadi,

 .)Yordanov et al., 2003; 2012افها ش تراکم نیه برک افاها ش
سرکت ی د و نرو د و بوترهار مراحال گدادهی و یسایدگی ااون یا
سر عتر طی کرنند .تسر ع نی یسیدن بر هر

از مراحال فاوب بار

نریل افها ش یقربت میرن بوترهر برای کوامل محیطی نی تاراکمهاری
بیشتر بون .ان و سارمو ( )Oad & Samo, 2002گاهایش کرنناد کار
طول مراحل نروی گدرن

تحت تأثیر تراکم قرای گرفت و بر افاها ش

تراکم بوتر ،طول نوی یسیدگی کوتر تر د.
ارتفاع بوته :بین تیرریهری کم آبیریی ،تنهر نی تیرری آبیاریی تار
مرحدر ت ررنهی ،کرهش نی ایتفرع بوتر مشارهد اد (جادول 1و )2
ز را بر آغرز مرحدر گدادهی ،گیار بار حاداکثر ایتفارع ااون ماییساد
( .)Tahmasebpour et al., 2011چنین برنظر ماییساد کار تانش
اش ی نی زمرن ایتفرعگیری گیر سبب د کر یقربت برای جاذب آب
بین ب ش هوا ی و زمینی نی بوتر افها ش ربد و نی ا ن یقربت ،گیار
سهم بیشتری از موان فتوسنتهی یا بر ی شر ااتصر

نهد و نی نتیجر

موان فتوسنتهی کرتری بر ب ش هوا ی از جردر سرقر برسد کار ا ان
امر برک کرهش ایتفرع بوتر د (.)Noruzi & Kazemaini, 2011
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فاصله محل اولین انشعاب شاخهها از سطح خاک :بار

.)2003

اسرس نتر ج جدول تجه ر وای رنس ،کم آبیریی بر فرودر محال اوراین

شاخههای اولیه و ثانویه :بین تیرریهری قطع آبیریی از نظار

نیود اثر معنی-

تعدان رارهری اوریر و ثرنو ر نی بوتر ،تنهار تیراری آبیاریی تار مرحدار

نایی نا ت (جدول  )1و تنهر نی تیرری آبیریی تر مرحدر ت ررنهی ا ن

ت ررنهی از نظر ا ن نو وفت برطوی معناینایی کارهش نشارن نان

وفت کرهش رفت (جدول  ،)2ز را نی ا ن تیرری از ایتفرع بوتر کرساتر

(جدول  1و  ،)2ز را نی مرحدار ارارنهای ت ریدای (مرحدار پاس از

د کر برتبع آن فرودر محل اورین انشعرب رارهر تر سطح ارک نیه

ت ررنهی) ،تنهر گیرهرن ا ان تیراری بار کرباون آب مواجار ادند .نی

کرهش رفت (جدولهاری  1و  .)2باین ایتفارع بوتار بار ا ان وافت،

مطررعار سایروسمهار و هر اریان ( )Sirus Mehr et al., 2008و

انشعرب رارهر از سطح ارک نی سطح احتررل

هربستگی مثبات و معناینای (** )r=0/99مشارهد

اد (جادول .)4

موسویفر) (Mousavifar, 2010و نویوزی و کرظریارنی ( Noruzi

موسویفر ) (Mousavifar, 2010نیه تیرری آبیریی تر مرحدار ت رار-
نهی ،موجب کرهش تعدان رار اوریر و ثرنو ر نی گدرن

اد .تعادان

 )& Kazemaini, 2011هربستگی مثبت و معناینایی باین محال

رارهری اوریر و ثرنو ر نی تراکمهری بیشتر برطوی معنینایی کرهش

تش یل اورین انشعرب از سطح ارک و ایتفرع بوتر مشرهد کرنند .اثار

رفت (جدول  1و  .)2برنظر مییسد کر بر افها ش تراکم بوتر ،یقربات

تراکم بر ا ن وفت نیه معنینای بون (جدول  .)1مقر سر میرنگین تراکم

بین بوترای زونتر اتفرب میافتد کر ا ن مولوع سبب کرهش ارا ط

گیرهی حرکی از آن است کر بر افها ش میهان تراکم گیر از  20بر 50

مطدوب محیطی از جردر یطوبت ،موان غذا ی و نوی د و راذا برکا

بوتر نی مترمربع فرودر اورین انشعرب ارارهار از ساطح اارک یوناد

می ون کر تورید رارهری اوریر و ثرنو ر محادونتر اون .بارکاالو
**

وعونی نا تر و افها ش می ربد (جدول  .)2نی تراکم بیشتر بار کدات

هربستگی مثبت و معنینایی (  )r=0/86بین تعدان رارهری اوریار

کرهش نفوذ نوی بر ناال سر رانداز گیرهی ،میارنگر هاری پار ین بوتار

و ثرنو ر نیه مشرهد

د (جدول  .)4ا ن هربستگی نشرن مینهد کار

ی د بیشتری کرن و نی نتیجر برک افاها ش فروادر اوراین انشاعرب

بر افها ش تعدان رارهری اوریر ،تعدان رارهری ثرنو ار نیاه افاها ش

رارهر از سطح ارک می ون کر یاندمرن برنا ت م رنیه بر کربر ن

نی انتهاری هار ارار طباق

می ربد .بر توجر بر ا ن کار نی گدرنا

کربار ن

تش یل می ون پس هر چر تعدان رارهر بیشتر بر د تعدان طبقهری

برنا ت نشد میمرنند یا کرهش مینهد .از طرفی بر کناوان م اهن

توریدی بیشتر اواهد بون کر نی نهر ت برک افها ش کرد رن نانار نی

یا نیه افها ش مینهد و تعدان طبقهر ی کر ز ر چار فدا

موقت ذایر موان کربوهیدیاتی غیرساراتریی ،ام ارن انتقارل مجادن

بوتر اواهد

د).(Sirus Mehr et al., 2008

مقدای بیشتری از کربوهیدیالهر بر نانر نی طول پر دن نانر برو ژ نی

اگرچر نی تراکم ز رن ،کرد رن نانر نی بوتر کرهش مای رباد ،ورای

زمرن پر دن نانر یا فراهم مایکناد (.)Koutroubas et al., 2004

امتیرز مهم آن افها ش کرد رن نی واحد سطح و جداوگیری از تشا یل

اثر متقربل کم آبیریی و تراکم نیه نی ا ن وفت نی ساطح پانج نیواد

رارهری ثرنو ر و ثررثیر و نی نتیجر مررنعات از تشا یل طباقهاری

معنینای بون (جدول  .)1بیشاتر ن میاهان ا ان وافت تحات ارا ط

ن ریس میبر د .ا ن واکنش میتواند سبب نوااتی یسیدگی گدرن

آبیریی کرمل و آبیریی تر مرحدر گددهی نی تراکم  50بوتر نی مترمرباع

گرنن کر برنا ت م رنیه آن یا تسهیل میکند .ن گر محققین نیه اثار

و کرتر ن نیه بر  35نیود کرهش نسبت بر رهد نی تیرری آبیاریی تار

هربستگی مثبتی بین تراکم و تعدان رار نی گیر یا مشارهد کرنناد

مرحدر ت ررنهی بر تراکم  20بوتر مشرهد اد (جادول  .)3بناربرا ن

( .)Ehsanzade, 2003; Shams et al., 2007اثار متقربال تاراکم و

منجار بار افاها ش

قطع آبیریی بر تعدان رارهری اوریر و ثرنوبر معنینای بون (جادول .)1

ایتفرع و فرودر اورین انشعرب رار از سطح ارک می ون .بر توجر بار

بیشتر ن ا ن وفرل نی تیرریهری آبیاریی کرمال و آبیاریی تار مرحدار

ا نکر نی تراکمهری ز رن یقربات بارای یطوبات ،ماوان غاذا ی و ناوی

گددهی نی تراکم  20بوتر مشرهد د (جدول  ،)3ز را نی وویتی کار

افها ش می ربد نی نتیجر اگر ا ن افها ش تراکم بر تأمین آب کرفی نیه

آب کرفی برای گیرهرن نی مرحدر ارارنهای فاراهم بر اد آنهار نی

هررا بر د ،منجر بر برال یفتن ایتفرع گیار و افاها ش ایتفارع محال

را ط تراکم کرتر بر افها ش تعادان ارار فرکای اقادام بار جباران

قطع آبیریی ن ر هنگرم و افها ش تراکم نی گدرن

تش

یل انشعرب سرقر از سطح زماین مایگارنن ( Gozubenli et al.,

کرهش تراکم مینرر ند .از طرفی کرتر ن تعادان ارارهاری اوریار و
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ثرنوبر نی را ط آبیریی تار مرحدار ت رارنهای و نی تاراکم  50بوتار
مشرهد د (جدول  .)3کربون آب و نیه کرهش نفوذ نوی بر ب شهری
پر ین سر رانداز گیرهی نی اثار تاراکم بارال موجاب انتقارل اکساین از
مر ستم انتهر ی بر محل تش یل جوانرهری جرنبی رار میگارنن .نی
اغدب گیرهرن کرری ،جوانرهری انتهر ی بر نیجرل م تدفای یوی ی اد
جوانرهری جرنبی تأثیر میگذایند و ا ن پد د غرربیت انتهار ی نرمیاد
می ون .مقرن ر ز رن اکسین نی نواحی انتهر ی سرقر مر ن است ماوان
غذا ی و هویمونهری گیرهی مثل سیتوکینین یا کر نی تنظیم تقسایم
سدوری ناررت نایند بر سرت اون جذب کند .طبق نظر ار فقار ماوان
غذا ی ،یأس سرقر بر کنوان

م هن قوی موان غذا ی ،ا ن موان یا

از جوانرهری جرنبی بر سرت اون منحرف میکند .چارا کار احترارال
منرفذ آوندی نی جوانرهری جرنبی کرمل نیستند ( Sirus Mehr et al.,

.)2008
عملکرد دانه :اثر کم آبیریی بر یوی کرد رن نانر نی سطح
نیود معنینای بون (جدول  .)1بیشتر ن و کرتر ن کرد ارن نانار بار-
ترتیب نی آبیریی کرمل و آبیریی تر مرحدار ت رارنهای مشارهد اد
(جدول  .)2تیرری آبیریی تر مرحدر ت ررنهی نسابت بار تیراری آبیاریی
کرمل  27/10نیود کرهش کرد رن نشرن نان (جدول .)2
کربون آب و بروز تنش اشا ی نی محایط ی اد گدرنا
کرهش انداز گیر  ،تغییر ین

برکا

برگهر و کم دن نوام سطح برگهر و

کرهش کرد رن می ون .بنربرا ن افها ش آبیریی برک افها ش کرد رن
می ون کر ا ن مولوع بر نریل کرهش یقربت بین گیرهرن برای آب و
افها ش تعدان رارهری فرکی و نی نتیجر تعدان طباق بارای گیرهارن
میبر د ( .)Kafi & Rostami, 2008برکاالو باین ترارمی وافرل
انداز گیری د بر کرد رن نانر هربستگی مثبت و معنینای نی ساطح
احتررل

نیود مشرهد د (جدول  .)4اثر تراکم بر یوی کرد ارن

115

Omidi & Sharifmogadas, al., 2012; Shahri et al., 2013
 .)2010هر چند بر افها ش تراکم ،کرد رن ت بوتر برواسطر افاها ش

یقربت بین گیرهرن کرهش می ربد ،امار نی مجراوع ،بار میاهان جاذب
تشعشع توسط جرمعر گیرهی افهون می ون و کرد رن نهر ی برال می-
یون ( & Edwards et al., 2005; Lee et al., 2007; Amanullah

 .)Khalil, 2009اثر متقربل تراکم و قطع آبیاریی بار کرد ارن نانار
معنینای بون (جدول  .)1بیشتر ن کرد رن نانر نی تیرری آبیاریی کرمال
بر تراکم  40بوتر نی مترمربع بارنسات آماد کار بار رفتار او انرم و
هر ااریان ) (Khoshnam et al., 2012و ااهری و هر ااریان
) (Shahri et al., 2013مطربقت ناین .نی کدیار تاراکمهار ،بیشاتر ن
کرهش نی کرد رن نانر نی تیرری آبیریی تر مرحدر ت ررنهای مشارهد
د .برنظر مییسد ا ن مرحدر ی دی حسرستر ن مرحدار بار کرباون
آب بر د و تحت ا ن را ط ،بر انجرم آبیریی نی ا ن مرحدر مایتاوان
کر رن نانر یا برطوی قربل توجهی افها ش نان .از طرفی نساتیربی بار
تراکم کر ت بهینر برای بیشینر کرنن سهم تعارب از تب یار و تعارب
آب ارک ،برک بهبون فتوسانته و کرد ارن نانار مای اون و نی ا ان
تحقیق تراکم  40بوتر نی متار مرباع بهتار ن تاراکم کر ات نی باین
سطوح تیرریی معرفی می ون .نی مجروع میتوان نتیجر گرفات کار
هر چر آب نی نسترس نی طول نوی ی د گیر و تراکم تار ساطح 40
بوتر نی مترمربع افها ش ربد نساتیربی بار بیشاتر ن کرد ارن زونتار
حرول می ون ،ز را تحت ا ن را ط طول نوی ی اد گیار بارو اژ
مرحدر پر دن نانر افها ش رفتر و نهن

دن بر تراکم مطدوب نیه

بر نسترسی بر را ط محیطی بهینر جهت افاها ش کرد ارن کرا
میکند.

نتیجهگیری

نانر معنینای بون (جدول  .)1بیشتر ن و کرتر ن کرد رن نانر برترتیب

نی مجروع ،نی تررمی تراکمهر افت د د کرد رن نانر نی ارا ط

نی تراکم  40و  20بوتر نی مترمربع حرول د (جدول  .)2بار افاها ش

آبیریی تر مرحدر ت ررنهی مشرهد د ،کر برنظر مییسد ا ن مرحدار

تراکم از  20بوتر نی مترمربع بر تراکمهاری بارالتر مشارهد اد کار

ی دی گیر

بر تنش اشا ی

افها ش تعدان بوتر نی مترمربع تر حد معینی مایتواناد سابب افاها ش

بر د ،ز را تنش نی ا ن مرحدر نروی از طر ق کرهش معنینای نی طول

کرد رن نانر گرنن و فراتر از آن برک کرهش ا ن وفت می اون بار

نوی ی د گیر  ،ایتفرع بوتر ،فرودر اورین انشاعرب ارارهار از ساطح

طویی کر ا ن یوند افها ش تر  40بوتر نی مترمربع انامر نا ت ،امر نی

ارک ،تعدان رار توریدی کر هربستگی مثبت بر کرد رن نانر نایناد،

تراکم  50بوتر نی مترمربع افت نی آن مشرهد د (جدول  .)2کار بار

بر کرهش کرد رن نهر ی منجر می ون .بناربرا ن ،اساتفرن از آبیاریی

رفترهری ن گر محققاین کار تاراکم  40بوتار نی مترمرباع یا تاراکم

ت ریدی نی مرحدر ت ررنهی جهت مررنعت از افت د د کرد رن نانر

معرفای کرنناد مطربقات ناین ( Khoshnam et

لرویی برنظر مییسد .برکالو نی بین تراکمهری مطررعر د  ،تراکم

مطدوب برای گدرن

ی از حسرستر ن مراحل ی د گدرن

1397  بهار، 1  شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

116

اندازن و بر پیشروی فصل ی د نیاه از طر اق افاها ش ایتفارع بوتار و

،معرفی مای اون

کرهش تعدان رارهری کم بریوی و ن ریس سبب ی اد بهتار بوتارهار

ز را نی ابتدای فصل ی د بر پو ش سر عتر سطح ارک و کرهش نفوذ

.میکند

د و نی نتیجر بر تورید بیشتر نانر کر

 بوتر نی مترمربع بر کنوان تراکم مطدوب گدرن40

نوی اوی ید بر آن تب یر از سطح ارک یا کرهش ماینهاد و کارهش
-تب یر از سطح ارک میتواند تنش اش ی یا نی گیر بار تاأایر بای
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Introduction
Vegetable oils such as safflower oil, due to high amounts of unsaturated fatty acids, play an important role in
the fat balance of human diet and can reduce blood cholesterol level. Drought as the most important factor
controlling the performance of the products, on a variety of factors that affect plant growth and yield (Ghamarnia
and Sepehri, 2010). Although safflower is a drought resistant plant, but drought has significant effects on its
duration of phenological stages, thus cause a significant reduction in yield, yield components, growth and some
morphological traits such as plant height and distance to the first bifurcation branches from soil surface
(Khoshnam et al. 2012). When the distance between plants in the row is low, vacancies are not green. Low
density, especially in row plant spacing is not desirable. This experiment aims at identifying the critical stages of
water and specifies the appropriate number of plants in conditions of stress and lack of tension in the area as
well.

Material and Methods
In order to evaluate the effect of deficit irrigation and density on growth, seed yield and some morphological
traits of a local variety of autumn safflower, an experiment was conducted with a spilt plot arrangement based on
randomized complete block design with four replications at Research farm of Faculty of Agriculture, Birjand
University in 2013-2014. Irrigation levels (complete irrigation, irrigation until flowering and irrigation until
heading-bud stage) and plant density (20, 30, 40 and 50 plant per m2) allocated randomly in main plots and
subplots, respectively. Phonological aspects (number of days to emergence, stemming, heading bud, 50%
flowering and physiological maturity) were recorded. The terms consisted of plant height, distance to the first
bifurcation branches from soil surface and number of primary and secondary branches and seed yield. SAS ver.
9.1 statistical software was performed to measure the results of the analysis of variance (ANOVA) and means
were compared with LSD test in 5% probability level.

Results and Discussion
Results showed a significant reduction in plant growth period, plant height, distance to the first bifurcation
branches from soil surface and number of primary and secondary branches in the irrigation until heading-bud
treatment. The yield loss in this treatment was caused by early flowering and decrease in flowering period, seed
filling period, maturity stage and yield components. It seems that the heading-bud stage is the most critical stage
of the crop growing under water deficit conditions. Since all of the measured parameters had a positive
correlation with seed yield, so a reduction of seed yield under the "irrigation until heading-bud treatment" is
obvious. By increasing the plant density, plant height and distance to the first bifurcation branches from soil
surface was increased but number of days until maturity and number of primary and secondary branches was
reduced. In addition, the highest seed yield was obtained from full irrigation treatment with density of 40 plants
per m2. In all plant densities, lowest seed yield was observed in the "irrigation until heading-bud" treatment. As it
seems that this growth stage is the most susceptible stage of the crop to limited water, optimum irrigation in this
stage may case a significant increase in seed yield.
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Conclusion
According to the results of this experiment in order to achieve the maximum yield of safflower in Birjand
region, full irrigation and density of 40 plants.m-2 is suggested. Supplementary irrigation during heading-bud
stage is necessary to prevent a sharp drop in seed yield. The density of 40 plants.m-2 of safflower can cover the
canopy faster and due to a reduction in soil evaporation, it can postpone the drought stress to the end of the
growing season. This density, also with increasing the growing season, increasing the plant height and
decreasing the number of low or non-fertile branches, results in better plant growth and thus helps to produce
more seeds.
Keywords: Drought stress, Growth development stage, Intra space, Oil seed, Seed yield

