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 11-24، صفحه 1390 پاييز، 19، شماره پنجمهاي هرز، سال   مجله علمي ـ پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علف 

زمان كاشت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره در شرايط  اثر
  )Carthamus tinctorius L(.آبياري كامل در تبريز 

  
  3بهمن پاسبان اسالم و2 حمداهللا كاظمي اربط، 1طلببهاره دل

  
  

  چكيده 
رقـم گلرنـگ    3درصـد روغـن   و روغن، اجزاي عملكرد و  به منظور بررسي اثرات زمان كاشت روي عملكرد دانه

 عامل 2 تكرار و با 3 كامل تصادفي درهايبلوكطرح  به صورت فاكتوريل بر پايه 1388بهاره، آزمايشي در سال زراعي 
، 33مكزيـك ( رقـم  3و  )  ارديبهـشت  24 ارديبهـشت و     18 ارديبهـشت،    12 ارديبهشت،   6( شامل سطوح زمان كاشت   

شكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز به مـورد اجـرا گذاشـته              در ايستگاه كشاورزي دان   ) اصفهان و گلدشت  
صـفات   داري در  معنـي  باعث كاهش )  ارديبهشت 24( ها نشان داد كه كاشت ديرهنگام     نتايج تجزيه واريانس داده   . شد

، وزن خشك اندام    تهعملكرد دانه و روغن، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعدادبرگ در بو                 
 متقابـل تـاريخ كاشـت و رقـم در صـفت ارتفـاع بوتـه         نتيجه حاصل از اثرات،همچنين. گرديد و عملكرد روغن   هوايي
 نتايج حاصل از مقايسه ميانگين صفات نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه درتاريخ كاشت اول به ميزان                . دار بود معني
بيـشترين تعـداد    .  كيلوگرم درهكتار حاصل شـد     1124كاشت چهارم به ميزان      و كمترين عملكرد دانه درتاريخ       2267

 عـدد بـه     77/6 عدد و كمترين آن درتاريخ كاشت چهارم به ميزان           13/44بوته در تاريخ كاشت اول به ميزان         طبق در 
يخ كاشـت   تـار   عدد و كمتـرين آن در      78/57تاريخ كاشت اول به ميزان       طبق در  دست آمد و بيشترين تعداد دانه در      

 گرم 78/37 بيشترين مقدار وزن هزار دانه در تاريخ كاشت اول به ميزان ،به عالوه.  عدد حاصل شد   36چهارم به ميزان  
 5/87رقم اصفهان در تـاريخ كاشـت اول بـا           .  گرم به دست آمد    33/26كمترين آن در تاريخ كاشت چهارم به ميزان          و

متر در تاريخ كاشت چهارم كمترين ارتفاع بوتـه            سانتي 90/55لدشت با   متر داراي بيشترين ارتفاع بوته و رقم گ         سانتي
كمتـرين آن در تـاريخ     هكتـار و    كيلـوگرم در   60/782بيشترين عملكرد روغن در تاريخ كاشت اول معـادل        . را داشتند 

  .دار شداثر تاريخ كاشت بر درصد روغن غير معني. بود هكتار  كيلوگرم در292كاشت چهارم معادل 
  
  

  .تاريخ كاشت، عملكرد دانه، عملكرد روغن، گلرنگ: ان كليديواژگ

                                                 
  bddaltalab@gmail.com                                                )ي مسئول نگارنده ( تبريززراعت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ي كارشناسي ارشد فرهيخته -1
  22/3/89:      تاريخ دريافت                          گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز                           استاد-2
  26/9/90:        تاريخ پذيرش                                                                        شرقييار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجاناستاد -3
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  مقدمه
افزايش روز افزون جمعيت كشور و وابستگي باال 

 توسعه كشت و افزايش ،هاي گياهيبه واردات روغن
هاي روغني را بيش از پيش ضروري و عملكرد دانه

نحوي كه روغن گياهي  به.اجتناب ناپذير كرده است
 5/18شور با احتساب مصرف سرانه مورد نياز فعلي ك

كيلوگرم در سال، در حدود يك ميليون و سيصد هزار 
 درصد 20 از اين مقدار حدود. شودتن برآورد مي

تن در داخل كشور توليد و بقيه از   هزار260يعني
كيفيت برتر روغن و . گرددطريق واردات تامين مي

تحمل يا مقاومت باالي گلرنگ به شرايط نامساعد 
يطي نظير خشكي و شوري و چگونگي اثر تاريخ مح

كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد آن موجب شده 
 است تا تحقيقات وسيعي روي آن صورت پذيرد

)Phazali kakhaki and Sadrabadi, 2007(.  

ي رشد در دما عامل تعيين كننده طول دوره
بايستي بر  گياهان مي  تاريخ كاشت. گياهان است
عمل آنها نسبت به دما چه به هنگام الاساس عكس

تاريخ . زني و چه برداشت محصول تنظيم گرددجوانه
كاشت نامناسب منجر به برخورد دوران رشد رويشي و 

. گرددنمو زايشي با شرايط نامساعد محيطي مي
كاهش طول دوران رشد يا برخورد مراحل حساس 

تواند سبب رشدي گياه با شرايط دمايي نامساعد مي
ش رشد رويشي و اجزاي عملكرد و يا حتي مرگ كاه

در ) Abel, 1976(بل آ). Kochaki, 1990( گياه گردد
 رقم گلرنگ در ايالت آريزونا در 24مطالعه خود روي 

آمريكا نشان داد كه عملكرد دانه در واحد سطح با 
 تعداد طبق، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، وزن هزار

داري اي همبستگي معنيدانه و تعداد شاخه جانبي دار
گزارش كرد كه ) Kochaki, 1990( كوچكي. باشدمي

ي گلرنگ با تاخير در  تعداد دانه در طبق در ارقام بهاره
يابد اما وزن هزار دانه تحت مي            زمان كاشت، كاهش 

 آبادي و سليمانينيك. گيردتاثير اين عامل قرار نمي

)Nikabadi and soleimani, 2008( در بررسي اثر 
اصفهان  هاي كاشت بر ارقام گلرنگ بهاره درتاريخ

گزارش كردند كه تعداد طبق و عملكرد دانه در تاريخ 
. يابندداري كاهش ميطور معنيهاي تاخيري بهكاشت

اثر ديركاشتي در آزمايش  كاهش وزن هزار دانه در
 )Amami and soleimani, 2008(امامي و سليماني 

  .           آمده استنيز به دست 
هاي اهدايي و نورمحمدي يج حاصل از بررسي                       نتا

)Ehdaei and Noormohamadi, 1984( تگي همبس
. مثبتي بين وزن هزاردانه و عملكرد دانه را نشان داد

كشت تاخيري وزن هزار دانه بيش از ساير صفات  در
) Pasaban Islam, 2001( پاسبان اسالم. كاهش يافت

دانه در سطح  اختالف ارقام گلرنگ را از نظر وزن هزار
براساس . دار گزارش نموداحتمال يك درصد معني

 ,Ahmadi and Omidi(گزارش احمدي و اميدي 

 و 2811متوسط وزن هزار دانه دو رقم اراك) 1996
 گرم در شرايط كرج 40 و 33 را معادل 825نبراسكا 

ختالفات را ناشي از تفاوت طول آنها اين ا. اعالم كردند
) Singh, 1993( سينگ. دوره پر شدن دانه دانستند

نشان داد كه تراكم و تاريخ كاشت روي عملكرد دانه 
به طوري كه عملكرد دانه، . گلرنگ تاثير مستقيم دارد

با تاخير ) انديس يدي( ميزان روغن و كيفيت روغن
 قات تحقينتايج حاصل از .زمان كاشت كاهش يافتند

نشان داد ) Uzel et al., 2003(اوزل و همكاران 
ور ـري به طــاريخ كاشت تاخيـعملكرد دانه با ت

عملكرد دانه در سال اول ما . يابدداري كاهش ميمعني
كيلوگرم در هكتار و باالترين ) 41/714-5/1015(بين 

متر فاصله كاشت  سانتي5 نوامبر با 17عملكرد دانه از 
  . بود

شناسايي رقم و تاريخ  ش به منظوراين آزماي
شرايط آب و هوايي  كاشت مناسب براي گلرنگ در

 .ز انجام يافتيتبر
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  هامواد و روش
 در ايستگاه 1388آزمايش طي سال زراعي 

تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي 
 17 درجه و 46واحد تبريز با مختصات جغرافيايي 

 دقيقه 5 درجه و 38 درجه شرقي و عرض جغرافيايي
 متر از سطح درياي آزاد صورت 1360شمالي با ارتفاع 

آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح . گرفت
 هاي كامل تصادفي با دو عامل تاريخ كاشتبلوك

 عامل دوم  و) ارديبهشت ماه24 و 18، 12، 6 شامل(
، اصفهان و 33 رقم گلرنگ بهاره مكزيك 3 شامل

قطعه زمين مورد نظر .  اجرا گرديد تكرار3گلدشت در 
 شخم خورده و 1387براي اجراي طرح در پاييز سال 

 اوايل فروردين عمليات تكميلي شامل شخم سطحي و
فاصله تكرارها از . زني انجام و آماده كاشت شدديسك
 4×2 كرت به ابعاد 12 متر و هر تكرار شامل 2 يكديگر

 3ت شامل هر كر. هم بودند متر از 1متر به فاصله 
بذور ابتدا با . متر بود سانتي50خط كاشت به فاصله 

كش كاربوكسين تيرام به ميزان دو در هزار ضد قارچ
بالفاصله پس از كاشت، آبياري انجام و . عفوني شدند

 7آبياري بعدي بسته به شرايط آب و هوايي به فاصله 
متر و به  سانتي5بذرها در عمق . روز انجام پذيرفت

متر از يكديگر بر روي داغ آب پشته  سانتي10فاصله 
  برگي تنك شدند4 تا 3ها در مرحله بوته. قرار گرفتند

)Nazoki, 1998 .( به طوري كه پس از تنك كردن
كود . متر گرديد سانتي20روي پشته  ها برفاصله بوته

رديف به صورت نواري  اوره به هنگام كاشت در زير
 كيلوگرم 120( ر مبنايباتوجه به نياز گياه گلرنگ ب

  . ها داده شدبه كرت) در هكتار
هاي برداشت  ي صفات مورد بررسي در بوتهكليه

نظر  گيري و ميانگين آنها مد شده از هر تيمار اندازه
ارتفاع بوته از محل طوقه تا باالترين طبق، . قرار گرفت

ها در زمان تعداد طبق در بوته با شمارش طبق
 4گيري از ر طبق با ميانگينگلدهي، تعداد دانه د

هاي حاصل از ارش تعداد دانهـنمونه، پس از شم
تعداد برگ در بوته با . هاي هر بوته انجام شدطبق

. شمارش كل تعداد برگ در زمان گلدهي به دست آمد
وزن خشك اندام هوايي نيز پس از برداشت كل كرت 

كيلوگرم  بر حسب اي توسط ترازوبا حذف اثر حاشيه
  . گيري شدزهاندا

عملكرد دانه با برداشت كل كرت پس از حذف 
در زمان ) متر از هر طرف سانتي50( ايحاشيه اثر

رسيدگي كامل بر حسب كيلوگرم در هكتار و وزن 
بذر از هر بوته 1000ونه حاويــهزار دانه با توزين نم
به منظور تعيين . گيري شدنددر چهار تكرار اندازه
 گرم دانه آسياب و سپس با 100درصد روغن، مقدار 

استفاده از دستگاه سوكسله و محلول دي اتيل اتر 
عملكرد روغن از ). Nazoki, 1998( گيري شدروغن
  .ضرب عملكرد دانه در درصد روغن محاسبه شدحاصل

ها و مقايسات ميانگين با استفاده از تجزيه داده
 افزارآزمون دانكن درسطح يك درصد توسط نرم

MSTATCافزار مبستگي ساده بين صفات با نرم، ه
SPSS انجام پذيرفت.  

  نتايج و بحث
تجزيه واريانس صفات نشان داد  نتايج حاصل از

كه تاثير تاريخ كاشت بر صفات عملكرد دانه، تعداد 
دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه، 

، عملكرد روغن و درصد 5ارتفاع بوته در سطح احتمال 
دار  معني درصد1رگ در بوته در سطح احتمال تعداد ب
 تاثير رقم بر اين صفات به جز صفت ،همچنين .بودند

درصد روغن، عملكرد روغن و تعداد برگ در بوته در 
 و صفت وزن خشك اندام  درصد5سطح احتمال 

نتايج . دار شد معني درصد1هوايي در سطح احتمال 
 در صفت حاصل از اثرات متقابل رقم در تاريخ كاشت

 دار نشان داد معني درصد5سطح  ارتفاع بوته در
  ).1 جدول(
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   عملكرد دانه
 ،بر اساس نتايج حاصل از مقايسه ميانگين

 كيلوگرم در 2267عملكرد دانه در تاريخ كاشت اول با 
 1124هكتار بيشترين و تاريخ كاشت چهارم با 

تاريخ .  را داشتمقداركيلوگرم در هكتار كمترين 
 1530 و 1856ي دوم و سوم به ترتيب با هاكاشت

كيلوگرم در هكتار در سطوح بعدي مقايسه پس از 
اين نتايج ). 2 جدول(تاريخ كاشت اول قرار گرفتند 

دهند كه تاريخ كاشت اول نسبت به دوم نشان مي
 30/21 درصد، دوم نسبت به سوم به ترتيب 14/22

  درصد12/36درصد و سوم نسبت به چهارم به ترتيب 
  ).2 جدول( افزايش عملكرد نشان دادند

 با 33 بيشترين عملكرد دانه در رقم مكزيك
كمترين در رقم گلدشت  هكتار و  كيلوگرم در1856

 1794رقم اصفهان نيز با .  حاصل شد1432با 
كيلوگرم در هكتار عملكردي حدواسط دو رقم قبلي 

 نسبت به رقم 33رقم مكزيك). 3 جدول( داشت
صد و رقم اصفهان نسبت به گلدشت  در21/4 اصفهان

). 3 جدول(بيشتري داشت  درصد عملكرد دانه 38/24
 و اصفهان 33افزايش عملكرد دانه در رقم مكزيك

توان به خصوصيات ژنتيكي نسبت به گلدشت را مي
عملكرد دانه با . اين دو نسبت به گلدشت دانست

دار نشان داد تمامي صفات همبستگي مثبت و معني
طبق و تعداد طبق كه   دو صفت تعداد دانه درجز درهب

 با افزايش اين صفات ،بنابراين. دار بودغير معني
فاضلي ). 4 جدول( يابدعملكرد دانه افزايش مي

 (Fazali Kakhaki andحقيقيكاخكي و صدرآبادي 

Sadrabadi haghighi, 2007)  گزارش كردند كه دو
ين نقش صفت تعداد دانه در طبق و تعداد طبق بيشتر

اما اثر اين دو صفت در . را در افزايش عملكرد دارند
اهدايي . دار برآورد شدصورت غير معنيهاين تحقيق ب

 ,Ehdaei and Noormohamadi (و نورمحمدي

 و) Uzel et al., 2003(، اوزل و همكاران )1989

كاهشي در عملكرد دانه،   روند)Singh, 1993( سينگ
 .نداه نمودگزارش  رايتحت اثر تاريخ كاشت تاخير

  وزن هزار دانه 
ها نشان داد مقايسه ميانگين نتايج حاصل از
 گرم بيشترين وزن هزار 78/37تاريخ كاشت اول با 

 گرم كمترين وزن 33/26دانه و تاريخ كاشت چهارم با 
به ترتيب با  تاريخ كاشت دوم و سوم. هزار دانه داشت

ط بين  گرم به ترتيب در حد واس56/29 و 33/34
). 2 جدول(هاي كاشت اول و چهارم قرار گرفتند تاريخ

نسبت به دوم  ها در تاريخ كاشت اولدر واقع وزن دانه
درصد، در تاريخ كاشت دوم نسبت به سوم  04/10
نسبت به چهارم  درصد و در تاريخ كاشت سوم 13/16
  ).2 جدول(بودند  26/12

 گرم بيشترين وزن هزار 83/39رقم گلدشت با 
 گرم كمترين وزن هزار 25/27نه و رقم اصفهان با دا

 گرم در 92/28 با 33 رقم مكزيك. دانه را داشت
رقم گلدشت نسبت . حدواسط دو رقم ديگر قرار گرفت

 و 20/39 و اصفهان به ترتيب 33به رقم مكزيك 
 جدول (بيشتري داشت درصد وزن هزار دانه 51/44
 كاهش  بنابراين، تاخير در تاريخ كاشت باعث).3

كاهش در وزن . گردد ميدانه وزن هزارداري در معني
هاي كاشت ديرهنگام در منطقه را هزار دانه در تاريخ

هاي محيطي اواخر توان به برخورد محصول با تنشمي
 Mirza (راد شيراني و ميرزاخاني.فصل رشد نسبت داد

Khani and Shirani rad, 2008( تانك تورك و ،
نيز  )Tuncturk and Vahdenttin, 2004( واهدنتين

در مطالعات خود روي گلرنگ به اثرات سوء شرايط 
. اندهاي كاشت دير هنگام اشاره كردهمحيطي در تاريخ

در گزارش  )Pasaban Islam, 2001(پاسبان اسالم 
خود در مورد گلرنگ به روند كاهشي وزن هزار دانه با 

  .استتاخير در تاريخ كاشت تاكيد كرده 
هزار دانه با صفات تعداد طبق و عملكرد وزن 

 كهداري نشان داد دانه همبستگي مثبت و معني
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آن است كه افزايش اين صفات موجب افزايش  بيانگر
  ).4 جدول( دنشووزن هزار دانه مي

ضريب همبستگي بين تعداد طبق و وزن هزار 
، كه اين نشانگر )449/0(دانه بيشترين مقدار را داشت 

 ت در تعيين وزن هزار دانه استاهميت اين صف
در مطالعات خود ) Ashri, 1975( اشري ).4 جدول(

دار نقش تعداد طبق در وزن هزار دانه را منفي و معني
 ,Kafi and Rostami(  كافي و رستمي.مشاهده كرد

داري بين تعداد طبق همبستگي منفي و معني) 2007
اين محققين . و تعداد دانه در طبق گزارش كردند

ار داشتند كه وزن هزار دانه به طور منفي و ـاظه
دار با تعداد دانه در طبق و ارتفاع گياه در مرحله معني

منفي بودن اين صفت با وزن . بلوغ همبستگي دارد
. هزار دانه با نتيجه حاصل از اين بررسي مغايرت دارد

ارتفاع بوته در اين بررسي با وزن هزار دانه همبستگي 
 با  احتماالً.) =R-544/0( ر داشتدامنفي و معني

افزايش ارتفاع بوته سهم مواد فتوسنتزي انتقال يافته 
  ). 4 جدول( يابدها كاهش ميبه دانه

  تعداد دانه در طبق 
هاي اثرات تاريخ كاشت بر ي ميانگينمقايسه

تعداد دانه در طبق نشان داد كه تعداد آن در تاريخ 
ر تاريخ كاشت حداكثر و د)  عدد78/57(كاشت اول 

تاريخ كاشت دوم . حداقل بوده است)  عدد36(چهارم 
 عدد دانه 11/42 عدد و تاريخ كاشت سوم با 24/48با 
طبق اصلي در رديف دوم و سوم بعد از تاريخ  در

دهنده آن است كه كاشت اول قرارگرفتند و نشان
 ، درصد افزايش82/19دوم  تاريخ كاشت اول نسبت به

 درصد افزايش و سوم 50/14دوم نسبت به سوم 
 درصد افزايش تعداد دانه در 97/16نسبت به چهارم 
 تعداد دانه در طبق در ،به طوركلي. طبق اصلي بودند

 60كاشت اول نسبت به تاريخ كاشت چهارم حدود 
 با 33 رقم مكزيك). 2 جدول( درصد بيشتر بود

 عدد بيشترين تعداد دانه در طبق اصلي و رقم 17/53

 عدد كمترين تعداد دانه در طبق 83/36گلدشت با 
 عدد در 08/48اصلي را داشتند و رقم اصفهان با 

كه تعداد دانه چنان. حدواسط دو رقم ديگر قرار گرفت
 درصد بيشتر از 36/44 با 33 در طبق رقم مكزيك

هاي اين گونه افزايش). 3 جدول( رقم گلدشت بود
م را هاي زود هنگاق در كاشتـداد دانه در طبــتع

موقع و كافي و طوالني هافشاني بتوان به انجام گردهمي
احمدي و . بودن دوره رشد و پر شدن دانه نسبت داد

 اين نيز) Ahmadi and Omidi, 1996( اميدي
اختالف در تعداد دانه در طبق را ناشي از تفاوت طول 

و شرايط آب و هوايي متفاوت دوره پر شدن دانه 
 ,Ahmadi and Omidi(ي احمدي و اميد. دانستند

با مطالعه بذور حاصل از كلكسيون جهاني ) 1996
  و28گلرنگ، متوسط تعداد دانه در طبق را به ترتيب 

تعداد دانه در طبق در اين .  عدد گزارش كردند9/31
مايش با ارتفاع بوته، درصد روغن همبستگي مثبت آز

نيز با ) Ashri, 1975( اشري ).4 جدول( داد نشان
هاي گلرنگ دريافت كه در ي تعداد زيادي از الينارزياب

گلرنگ بين تعداد طبق و تعداد دانه در هر طبق 
همبستگي منفي وجود دارد و ميزان اين همبستگي 

همبستگي منفي و . هاي ايراني بيشتر استدر الين
توسط دار بين تعداد طبق و تعداد دانه در طبق معني
 Kafi (رستمي كافي و  و)Barzagar, 1999( برزگر

and Rostami, 2007 (گزارش شده است نيز .  
  تعداد طبق در بوته

ترين اجزاي تعداد طبق در بوته يكي از مهم
 Nikabadi and (عملكرد گزارش شده است

Soleimani, 2008( .ايج حاصل از مقايسه ـنت
كاشت نشان داد كه مختلف هاي ها در تاريخميانگين

دد بيشترين تعداد طبق  ع44/13تاريخ كاشت اول با 
 عدد كمترين 77/6در بوته و تاريخ كاشت چهارم با 

بوته در  تعداد طبق در. تعداد طبق در بوته را داشت
پس از تاريخ كاشت ) عدد 33/10(تاريخ كاشت دوم 
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اول قرار گرفت و تعداد آن در تاريخ كاشت سوم 
هاي كاشت دوم و نيز در حدواسط تاريخ) عدد 44/8(

زيادي تعداد طبق در تاريخ كاشت . ار داشتچهارم قر
 درصد افزايش نسبت به تاريخ كاشت 30حدود  اول

نسبت به  دوم  درصد در تاريخ كاشت39/22دوم، 
 درصد در تاريخ كاشت 66/24تاريخ كاشت سوم و 

 جدول(سوم نسبت به تاريخ كاشت چهارم برآورد شد 
 بيشترين تعداد طبق به ميزان 33رقم مكزيك ). 2

 عدد، رقم اصفهان و گلدشت با تعداد طبق 33/12
 عدد كمترين تعداد طبق در بوته را 9 و 917/6برابر 

 Mirza( راد ميرزاخاني و شيراني).3 جدول( داشتند

Khani and Shiranirad, 2008(  اعالم كردند كه
تعداد دار در تاخير در زمان كاشت باعث كاهش معني

تواند به دليل كاهش ياين امر م. شود ميگياه  درطبق
هاي دوره رويشي و مواجه شدن بوته و همچنين شاخه

  و فاضلي كاخكي.فرعي در مقابل دماي باال باشد
 Fazali Kakhaki and Sadrabadi(صدرآبادي حقيقي

haghighi, 2007 ( و اشري)Ashri, 1975 ( نيز در
 روند كاهشي تعداد ،هاي خود روي گلرنگبررسي

با تاخير در تاريخ كاشت گزارش طبق در بوته را 
  .كردند

  ارتفاع بوته 
ترين صفاتي است كه به ارتفاع بوته يكي از مهم

طور غيرمستقيم در تعيين عملكرد دانه در گياهان 
ها نشان مقايسه ميانگين). Singh, 1993( نقش دارد

 در 33 داد كه بيشترين ارتفاع بوته به رقم مكزيك
متر و كمترين ارتفاع  سانتي 50/87تاريخ كاشت اول با 

متر در تاريخ   سانتي90/55بوته به رقم گلدشت با
اميدي و شريف  ).1 شكل( كاشت چهارم تعلق داشتند

در ) Omidi and Sharifmogadasi, 2010 (يمقدس
اختالف  نيز تاريخ كاشت و رقم بر ارتفاع بوتهمورد اثر 

اع  از نظر ارتف33 رقم مكزيك. داري نشان دادندمعني
هاي بوته در تاريخ كاشت اول نسبت به تاريخ كاشت

بعدي و تاريخ كاشت دوم نسبت به تاريخ كاشت سوم 
ارتفاع بوته در . داري داشتو چهارم اختالف معني

هاي سوم و چهارم آن از نظر آماري تاريخ كاشت
داري با هم مشابه يكديگر بوده و اختالف معني

اختالف ارتفاع بوته در رقم اصفهان در تاريخ . نداشتند
دار هاي بعدي معنيكاشت اول نسبت به تاريخ كاشت

هاي دوم، سوم و بود ولي ارتفاع آن در تاريخ كاشت
ارتفاع بوته . چهارم از نظر آماري مشابه يكديگر بودند

داري در ميان در رقم گلدشت نيز اختالف معني
 33 رقم مكزيك). 1 شكل( هاي كاشت نشان دادتاريخ

)  ارديبهشت6( از سوي ديگر در تاريخ كاشت اول
 24( نسبت به رقم گلدشت در تاريخ كاشت چهارم

 درصد افزايش ارتفاع بوته را نشان 47/56) ارديبهشت
هاي دير هنگام در كاهش در ارتفاع بوته در كاشت. داد

تواند ناشي از جذب نور بيشتر در كانوپي منطقه مي
  .باشد

طبق، درصد  تفاع بوته با صفت تعداد دانه درار
دار و با  همبستگي مثبت و معني،روغن و عملكرد دانه

دار نشان دانه همبستگي منفي و معني صفت وزن هزار
تواند به دليل رشد رويشي بيشتر و اين امر مي. داد

افزايش رقابت گياهان نسبت به جذب نور در فرآيند 
 ).4 جدول(  به دانه باشدفتوسنتز و كمي انتقال مواد

   تعداد برگ در بوته
هاي  مورد آزمايش در تاريخارقامتعداد برگ در 

تعداد برگ در بوته در . كاشت متفاوت بودمختلف 
حداكثر و تاريخ كاشت )  عدد67/90( تاريخ كاشت اول

تعداد برگ در تاريخ . بود)  عدد78/54(چهارم حداقل 
ط تاريخ كاشت در حد واس)  عدد44/75( كاشت دوم

ميزان افزايش تعداد ). 2 جدول( گرفت اول و سوم قرار
 درصد 86/18برگ در تاريخ كاشت اول نسبت به دوم 

 و 81/20و دوم نسبت به سوم و چهارم به ترتيب 
 . درصد برآورد گرديد98/13
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دهند كه در اثر تاخير در اين نتايج نشان مي
د كاشت، تعداد برگ در گلرنگ به علت كاهش رش

 كاهش ،هاي جانبير جوانهـرويشي و فعاليت كمت
  . يابدمي

 ,Amami and Soleimani(امامي و سليماني 

 در مطالعه خود روي گلرنگ گزارش كردند كه )2008
ترين منبع توليدي مواد فتوسنتزي برگ به عنوان مهم

و نقش آن در پر كردن دانه تحت تاثير تاريخ كاشت 
د برگ در گلرنگ سبب زيادي تعدا. گيردقرار مي

تعداد برگ ). 2 جدول( شودافزايش عملكرد دانه مي
در بوته در اين پژوهش با صفات تعداد طبق در بوته، 
عملكرد دانه، درصد روغن دانه همبستگي مثبت و 

  ).4 جدول( دار نشان دادمعني
   وزن خشك اندام هوايي

اثر تاريخ كاشت بر وزن خشك بخش هوايي 
ار ولي بر وزن خشك ارقام در سطح دگياه غير معني

نتايج حاصل از . دار بوداحتمال يك درصد معني
 م نشان داد كه رقم مكزيكارقاهاي مقايسه ميانگين

 كيلوگرم بيشترين و رقم گلدشت با 103 با 33
هاي هوايي  كيلوگرم كمترين وزن خشك اندام81/83

  كيلوگرم در حد54/94را داشتند و رقم اصفهان نيز با 
زيادي وزن ). 3 جدول( واسط اين دو رقم قرار گرفت

 نسبت به 33خشك بخش هوايي، رقم مكزيك 
و رقم اصفهان نسبت به گلدشت  94/8اصفهان برابر 

مهر و همكاران سيروس. دباش درصد مي89/22
)Siroosmehr et al., 2009( در مطالعات خود روي 

داري را در وزن خشك اندام گلرنگ اختالف معني
وزن خشك اندام ( هوايي نشان دادند و بيشترين

و محلي ) 2811( در مطالعه آنها در ارقام اراك) هوايي
كه عالوه گزارش شده است هب. اصفهان مشاهده شد
گياهي تحت تاثير عوامل محيطي  حداكثر ماده خشك

به ويژه طول روز و شدت تشعشع در مراحل مختلف 
مان كمتر كاشت ديرتر در مدت ز رشد، در تاريخ

 در حد فاصل بين دار حداكثر اين مق.شوندحاصل مي
   .ها مالحظه شدشروع رشد زايشي و كامل شدن طبق

    درصد روغن
داري تاريخ كاشت درصد روغن را به طور معني

   ).1 جدول( تحت تاثير قرار نداد
  عملكرد روغن

تاريخ كاشت عملكرد روغن را در سطح يك 
 جدول(  تاثير قرار دادداري تحتدرصد به طور معني

بيشترين عملكرد روغن در تاريخ كاشت اول با ). 1
 كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار آن در 60/782

 كيلوگرم در هكتار 292تاريخ كاشت چهارم با 
بين ارقام نيز از لحاظ عملكرد . )2 جدول( مشاهده شد

عملكرد روغن . داري مشاهده نشدروغن اختالف معني
 عملكرد دانه در درصد روغن دانه است، ضربحاصل

شود اگرچه ارقام از لحاظ به همين دليل مشاهده مي
داري با يكديگر ندارند درصد روغن دانه اختالف معني

نها بسيار آكه اختالف عملكرد دانه ولي به دليل اين
ضرب اين دو كه عملكرد  حاصل نهايتاً،دار استمعني

داري ف تفاوت معنيروغن است نيز بين ارقام مختل
كه تغييرات درصد روغن با توجه به اين. داشته است

باشد، تغييرات عملكرد در تيمارهاي مختلف كم مي
روغن مشابه تغييرات عملكرد دانه است و همبستگي 

  ). 4 جدول( بسيار زيادي با آن دارد
 ,Ahmadi and Omidi( احمدي و اميدي

هان اظهار  در بررسي گلرنگ پاييزه در اصف)1996
داشتند كه ارقام مورد بررسي از نظر درصد روغن دانه 

آنها . دار نداشتندو عملكرد روغن اختالف معني
متوسط درصد روغن و عملكرد روغن دانه را به ترتيب 

 كيلوگرم در هكتار گزارش 6/563 درصد و 6/29
 تحقيق اوزل و همكاراننتايج حاصل از . اندكرده

)Uzel et al., 2003( عملكرد روغن  باالتريننشان داد 
 5/431  معادل نوامبر17 در تاريخ كاشت دانه

 16  تاريخ كاشتازآن كيلوگرم در هكتار و كمترين 
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 كيلوگرم در هكتار به دست آمد 95/409  معادلمارچ
و روند كاهشي عملكرد روغن در اثر دير كاشتي 

  .مشاهده شد
  گيري كلينتيجه

 رقم ،33 قم مكزيكبر اساس نتايج اين بررسي ر
برتر با عملكرد دانه باال در بين سه رقم بررسي شده 

 عملكرد دانه و كليه ،با تاخير در كاشت. باشدمي
اثر تاخير در . يابند آن كاهش مي بهصفات وابسته

دار معني كاشت بر درصد روغن در اين آزمايش غير
. شد و استناد به اين نتيجه نياز به تحقيق بيشتر دارد

ترين صفت تاثيرپذير تحت  عملكرد دانه مهم،ابراينبن
تغييرات عملكرد روغن با . تاريخ كاشت تاخيري است

. عملكرد دانه در اين آزمايش همبستگي بااليي داشت
دانه، تعداد برگ در بوته،  در ميان صفات وزن هزار

وزن خشك اندام هوايي، ارتفاع بوته، درصد روغن 
  . عملكرد نشان دادندداري براثرات مثبت و معني
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  نتايج ميانگين مربعات صفات اندازه گيري شده در آزمايشـ1 جدول

Table 1-Mean square analysis for measurement characteristics   
 ميانگين مربعات

Ms  

 عملكرد دانه

seed yield 

 عملكرد روغن

seed oil  

 ارتفاع بوته

plant height 

 تعداد دانه در طبق

Seed head 

 تعداد طبق

head plant 

 تعداد برگ در بوته

leaf number  

 وزن هزار دانه

1000seed 
weight 

 درصد روغن

Oil% 

وزن خشك اندام 
 هوايي

shoot dry 
weight   

 درجات آزادي

df 

 منابع تغيير 

S.O.V 

 بلوك ns 391.329 2 119.341 ٭ 124.083٭ 7334.750٭٭ 97.33٭ 2281.361٭ 623.138٭  1268686.84٭٭ 11837034.02٭

Replication  

 تاريخ كاشت ns 21.837 ns 77.527 3 230.741٭ 2228.333٭٭ 73.583٭ 776.324٭ 254.277٭  381628.71٭٭ 2117909.954٭

Sowing date 

 رقم 2 1105.77٭٭ ns 29.004 560.583٭ ns 274.750 63.583٭ 838.361٭ 1065.072٭  ns 94178.128 629225.778٭

Cultivar 

ns 72587.037 ns 6072.121 57.273٭ ns 36.657 ns 1.583 ns 305.861 ns 2.546 ns 6.398 ns 58.307 6 
 تاريخ كاشت× رقم 

SD×C 

 اشتباه آزمايشي 22 141.628 12.431 2.598 338.538 4.212 26.482 13.379  27393.393 133614.331

Error 

21.58 33.13  5.13 11.18 21.05 25.98 5.04 11.95 12.69   
 )٪(ضريب تغييرات

CV% 

ns ، باشند مي٪1 و ٪5دار در سطح احتمال دار و معني به ترتيب بيانگر اختالف غير معني٭٭ و ٭. 

**, *, ns: significant at the 1%, 5% probability levels and non significant respectively  
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 هاي اثرات تاريخ كاشت مختلف بر صفات بررسي شده با استفاده از آزمون دانكن مقاسيه ميانگين-2جدول 

Table 2- Effect of means comparison different sowing date on survived characteristics with Duncan 
test 
  

عملكرد دانه 
 كيلوگرم

Seed yield 
(kg) 

 تعداد طبق

 
Number head 

 تعداد دانه در

 طبق

Number seed 
per head 

 تعدادبرگ در بوته

Number leaf in 
plant  

 وزن هزار دانه

1000 seed 
weight (g) 

 عملكرد
 روغن

Oil yield 
(kg) 

 تاريخ كاشت

 
Sowing date 

2267a 13.44a 57.78a 90.67a 37.78a 782.60a 
  اول

First  

1856b 10.33b 48.24b 75.44ab  34.33b 486.50b 
  دوم

Second 

1530c 8.44bc 42.11c 62.44b  29.56c 435.30b 
  سوم

Third 

1124d 6.77c 36d 54.78b  26.33d 292c 
  چهارم

Fourth 
 
 

 هاي صفات در ارقام گلرنگ بهاره مورد مطالعه مقايسه ميانگينـ3جدول 

Table 3- means comparison characteristics in survived spring safflower cultivars  
  

 عملكرد دانه

Seed yield (kg) 

 تعداد دانه در طبق

Number seed per 
head 

 تعداد طبق

Number head 

 وزن هزار دانه

1000 seed 
weight (g) 

  وزن خشك
 اندام هاي هوايي

shoot dry weight (g)  

 ژنوتيب

 
genotype 

1856a 53.17a 12.33a 28.92b 103a 
  مكزيك
Mex33 

1794b 48.08b 6.917b 27.250c 94.54ab 

  محلي اصفهان
Local 

Isfahan 

1432c 36.83c 9b 39.83a 83.81b 

  گلدشت
Goldasht  

 
105.5 1.486 0.5925 0.465 3.435  Sx¯  
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  همبستگي صفات موردمطالعه-4 جدول

Table 4- correlation between characteristics 
  

 عملكرد روغن

oil yield 

عملكرد 
 دانه

seed 
yield   

 ارتفاع بوته

plant 
height   

تعداد برگ 
 در بوته

leaf 
number   

وزن خشك 
 اندام هوايي

shoot dry 
weight   

وزن هزار 
 دانه

1000seed 
weight  

درصد 
 روغن

Oil% 
 

 تعداد طبق

head 
number 

تعداد دانه 
 در طبق

seed 
number 
per head 

 صفات مورد مطالعه

characteristics  

 
 

      
 تعداد دانه در طبق 1

seed number per head 
 

      1  -0.758ns تعداد طبق 

head number 
  

 تعداد برگ در بوته 0.766٭٭  0.787٭٭ 1      

leaf number  
 

     1 0.389ns  0.228 0.449٭ns وزن هزاردانه 

1000 seed weight 
      1 -0.302ns  0.184ns 0.250ns  وزن خشك اندام هوايي 0.395٭ 

shoot dry weight  
 

 ارتفاع بوته 0.398٭ 0.215ns  0.019ns 0.544-٭  0.452٭٭ 1  

plant height   
 

 درصد روغن 0.486٭ 0.305ns 0.646٭٭ 0.014ns  0.066ns- 0.440٭ 1 

Oil% 
 

 عملكرد دانه 0.735ns 0.888ns  0.725٭٭ 0.394٭  0.333٭ 0.373٭ 0.503٭ 1

seed yield 

 عملكرد روغن 0.741٭٭ 0.725٭٭  0.646٭٭  0.583٭  0.202ns-  0.443٭  0.846٭٭  0.953٭٭  1

oil yield  
ns ، ،1 و ٪5 به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال ٭٭ و ٭٪  

**, *, ns: significant at the 1%, 5% probability levels and non significant respectively.  

 
 

 

 

 هاي مختلف اثر تاريخ كاشت بر ارتفاع بوته در ارقام گلرنگ بهاره در تاريخ كاشت-1 شكل

Figure 1- Effect of sowing date on height plant in spring safflower cultivars in different sowing date
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