
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  نشریه پژوهشهاي زراعی ایران
  738- 750. ، ص1393، زمستان  4، شماره 12جلد 

Iranian Journal of Field Crops Research 
Vol. 12, No. 4, Winter. 2015, p. 738-750 

 
هاي وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات  مقایسه گونه

  مرفولوژیک و زراعی 
  

  *2محمد مهدي مجیدي -1رضا شیراوند

  19/5/1392: تاریخ دریافت
  21/10/1392: تاریخ پذیرش

 
  چکیده

بـا هـدف    1390در سال این پژوهش. بهره برد هاي اصالحیکه می توان از آنها در برنامه  هاي مفیدي هستندحامل ژن گیاهان زراعیخویشاوندان 
دانشگاه صنعتی اصـفهان در دو  در مزرعه Carthamus  جنس  ژنوتیپ از پنج گونه وحشی و اهلی 46 ه خشکیببررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی تحمل 

 .عکس العمل متفاوتی نسبت به تنش خشکی داشـتند هاي مختلف گلرنگ گونهنشان داد که نتایج . صورت گرفت) نرمال و تنش خشکی(محیط رطوبتی 
تحت تنش خشکی کاهش معنی دار داشت ولی تنش خشـکی بـر ایـن صـفت در      C. palaestinusو C.tinctoriusعملکرد دانه در بوته در دو گونه 

از عملکرد دانه، اجـزاي آن و درصـد   ها ایر گونهنسبت به س C. palaestinus گونهها نشان داد که مقایسه میانگین. دار نداشتها تاثیر معنیدیگر گونه
بیشترین میزان تحمل به  C. palaestinusگونه که  نشان داد) STI(تحمل به خشکی  براساس شاخصگونه ها مقایسه  . روغن بیشتري برخوردار بود

نشان داد که در هر دو شرایط عدم تـنش و تـنش سـه    ژنوتیپ مورد بررسی براساس صفات مورفولوژیک و زراعی  46اي تجزیه خوشه. خشکی را دارا بود
داراي کمترین فاصله نسبت به هم و داراي بیشترین فاصله نسبت به دو گونه وحشی  C. oxyacanthus و C. tinctorius ،C. palaestinusگونه 

دلیل عملکرد باال در هر دو شرایط رطوبتی و شـاخص  ب( C. palaestinus دو گونه خویشاوند و تالقی پذیر با گونه زراعی یعنی در مجموع. دیگر بودند
STI باال (و گونه C. oxyacanthus  )براي انتقال صفت تحمل بـه خشـکی بـه گونـه زراعـی      توان می را )بدلیل عدم کاهش عملکرد در شرایط تنش

 . معرفی کرد
  

  به خشکی وحشی، شاخص هاي تحملدانه هاي روغنی، خویشاوندان  :واژه هاي کلیدي
 

    2 1مقدمه
روغنی منبـع مهمـی بـراي تغذیـه انسـان بـه شـمار        گیاهان دانه 

، 7، آفتـابگردان 6، کلـزا 5، بـادام زمینـی  4بعـد از سـویا   3گلرنگ. آیند می
بـه  در دنیا روغنی مهم   هشتمین گیاه دانه 10و کرچک 9، بزرك8کنجد

هـاي   یکــی از گونـه  ) Safflower( زراعی گلرنگ. )22( آیدشمار می

                                                             
نباتـات، دانشـکده    دانشجوي سابق کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصالح -2و  1

  کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان
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3 -Carthamus tinctorius 
4 - Glycine max 
5 - Arachis hypogaea 
6 - Brassica napus 
7 - Helianthus annuus 
8 - Sesamus indicum 
9 - Linum ustatissimum 
10 - Ricinus Communis 

درصد  45تا  25دانه گلرنگ داراي ). 12( است Compositae خانواده
). 10(باشد درصد پوسته می 60تا  36درصد پروتئین،  25تا  15روغن، 

گلرنگ به علت دارا بودن اسید چرب غیراشـباع و ضـروري لینولئیـک    
در برخـی از   ١١اي در حد روغـن زیتـون  و نیز کیفیت تغذیه) درصد78(

باشـد  دانه روغنی داراي اهمیت فـراوان مـی  ارقام، به عنوان یک گیاه 
 Zn ,Cu ,Mn(منبع غنـی از مـواد معـدنی نظیـر      بذور گلرنگ). 18(

,Fe(ها ، ویتامین)آلفـا، بتـا وگامـا   (و توکـوفرول  ) تیامین و بتاکاروتن (
 ). 15(باشد می

هـاي کشـاورزي و   وقوع خشکسالی اثر بسیار زیانباري را بر بخش
هـایی کـه    در میان همـه تـنش  ). 14(ند کاقتصادي کشور تحمیل می

شوند، تـنش خشـکی در اکثـر منـاطق دنیـا از       گیاهان با آن روبرو می
مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزي است، به طوري کـه  

هـا،  بیمـاري (هاي زنده هاي انجام شده در بین تنشبر اساس پژوهش

                                                             
11 - Olea europaea 
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  739    ...هاي وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل مقایسه گونه

رقابی، شـوري،  خشکی، غ(هاي غیرزنده و تنش) هاي هرز آفات و علف
درصـد از کـاهش    45، تنش خشکی بـه تنهـایی عامـل    )گرما و سرما

هـاي  ایران با میانگین بارش). 1(عملکرد محصوالت زراعی بوده است 
متر در سال، در زمره مناطق خشک جهـان  میلی 240تر از  آسمانی کم

ها در مورد تحمل نسبی به بر این اساس پژوهش. گرددبندي می طبقه
  ).5و  4(ود آب در گیاهان زراعی ضروري است تنش کمب

نژادي الزم است اطالعـات کـافی در   ریزي صحیح بهجهت برنامه
خصوص کنترل ژنتیکی صفات زراعـی و مورفولوژیـک وجـود داشـته     

اینگونه اطالعات عمدتاً از طریق بررسی تنوع ژنتیکی طبیعی یـا  . باشد
ی تنوع موجود در بررس). 19(حاصل می شود ) هیبریداسیون(مصنوعی 

جوامع به عنوان مواد اولیه اصـالحی، امکـان انتقـال انـواع ژن هـاي      
بـراي   .سازداصالحگر میسر می مطلوب به واریته هاي تجاري را براي

هـاي بـومی از اهمیـت     دستیابی و استفاده از این تنوع مطلـوب، تـوده  
بیشـترین تنـوع ژنتیکـی یـک گونـه      ). 17(باشند باالیی برخوردار می

هاي وحشی و گیاهی را می توان در نژادهاي بومی و همینطور در گونه
گونه هاي وحشی به عنوان منبع مهـم  ). 9(خویشاوند آن مشاهده کرد 

هـاي  هاي مطلوب براي بهبود بسیاري از صفات مهـم نظیـر ژن  از ژن
هاي گوناگون، افـزایش تحمـل نسـبت بـه     مقاومت به آفات و بیماري

یفیت روغن و حتی افزایش عملکرد محسوب خشکی، شوري، بهبود ک
 Carthumusهاي وحشی جـنس  تعدادي از گونه). 23و  13(شوند می

به عنوان   C. oxyacanthusو  C. lanatus، C. palaestinusمانند 
  ). 14(اند ها و آفات مختلف شناسایی شدهمنابع  مقاومت به بیماري

رسی تنـوع ژنتیکـی   اگرچه در زمینه ارزیابی تحمل به خشکی و بر
) 20و 19، 16، 7(درون گونه زراعی گلرنگ مطالعاتی انجام شده است 

اي و بررسی امکان بکـارگیري آن  ولی در زمینه بررسی تنوع بین گونه
نظر بـه اینکـه   . هاي اندکی وجود دارددر برنامه هاي اصالحی گزارش

ــیات      ــی خصوص ــوع ژنتیک ــزان تن ــه می ــات در زمین ــتن اطالع داش
بـه عنـوان مهمتـرین    (ژیک و زراعی و نیز تحمل به خشـکی  مورفولو

تواند زمینه را براي بهـره   هاي وحشی میگونه) تنش حال حاضر کشور
هاي وحشی خویشاوند در اصالح گلرنگ زراعـی فـراهم   گیري از گونه

بر ایـن اسـاس ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی تنـوع ژنتیکـی          . آورد
همراه گونـه اهلـی از لحـاظ    هاي چند گونه وحشی گلرنگ به  ژنوتیپ

 .صفات مورفولوژیک، زراعی و تحمل به تنش خشکی آنها انجام شد
 

 ها مواد و روش

آزمایش در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      این 
کیلومتري جنوب غربـی اصـفهان در منطقـه     40در (صنعتی اصفهان 

اد ژنتیکـی  مو. به اجرا درآمد 1390 سالدر ) آبادلورك شهرستان نجف
گونـه اهلـی و وحشـی گلرنـگ      5ژنوتیـپ از   46مورد بررسی شـامل  

 .C. tinctorius، Cهـا شـامل   گونـه ایـن   .بـود خـارجی    داخلـی و 

palaestinus،C. oxyacanthus  ،C. glaucus وC. lanatus  
آورده  1هاي مورد مطالعه در جـدول   اطالعات مربوط به ژنوتیپ. ندبود

آوري شده یرانی از مناطق مختلف کشور جمعهاي ا ژنوتیپ .شده است
 USDAهـاي ژن  هاي خارجی از طریق سفارش از بانک بود و ژنوتیپ

 .آلمان تهیه شدند IPK 2 آمریکا و 1
شـرایط عـادي رطـوبتی     شـامل ها در دو محیط رطـوبتی  ژنوتیپ

متـر تبخیـر از تشـتک تبخیـر     میلـی  75آبیاري پـس از  () بدون تنش(
 150آبیـاري پـس از   () تنش خشـکی (آبیاري  شرایط کمو ) Aکالس 

آزمایش بـه  . ارزیابی شدند )Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس میلی
پایـه  از طـرح   صورت تجزیه مرکب اجرا شد و در هر محـیط رطـوبتی  

به منظـور کنتـرل روش    .بلوك کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد
وز یک بار رطوبت تبخیر طی دوره رشد بطور تصادفی هر سه ر کتشت

سانتی متري انـدازه گیـري    60-40و  40-20، 20 -0اعماق  در خاك
  .و بر اساس آن زمان آبیاري تنظیم گردید شد

سـانتیمتر و   35فاصـله ردیـف    بـا بذور هر ژنوتیپ در سه ردیـف  
براي حذف اثـر حاشـیه، از    .ندبذر در هر متر مربع کشت شد 50تراکم 

بـر  . ت شده نمونه بـرداري گردیـد  بوته قسمت میانی سه خط کش 10
بـراي  کیلوگرم در هکتار  200اساس آزمایش خاك از کود سرك اوره 

در . تکمیل نیتروژن مورد نیاز گیاه در مرحله ساقه دهی استفاده گردید
 50روز تـا  ، درصد سـاقه دهـی   50روز تا طول دوره رشد گیاه صفات 

میـزان  ، یدگیروز تـا رسـ  ، درصد گلدهی 50روز تا  ،درصد تکمه دهی
ارتفـاع  ، ، مقاومـت بـه ورس  خاردار بودن برگ ،رنگ برگ، ریزش بذر

پـس از برداشـت   . یادداشت برداري شد تعداد انشعاب در هر بوته ،بوته
، وزن طبقتعداد دانه در ، در هر بوته طبقنیز صفات تعداد در مردادماه 

ـ    و  ههزار دانه، قطر طبق، عملکرد دانه در بوته، عملکـرد طبـق در بوت
 .گیري شدنداندازه درصد روغن دانه

دو محـیط تـنش و عـدم تـنش      تجزیه آماري براي صفاتی که در
گیري شده بودند، به صورت طرح تجزیه مرکب بـر پایـه بلـوك    اندازه

مقایسه میانگین تیمارها به روش حـداقل  . کامل تصادفی انجام گرفت
  .کلیه صفات انجام گرفت براي) LSD(دار تفاوت معنی

و  SASافزارهـاي  کمـک نـرم  هـاي آمـاري بـه    جزیه و تحلیـل ت
SPSS افـزار  ، و داده پردازي و ترسیم نمودارها و جداول به کمک نـرم
Excel اي بـه  بندي گونه از تجزیه خوشهبه منظور گروه. انجام گرفت

بر مبناي ماتریس فاصله اقلیدسی به عنوان معیـار فاصـله    3روش وارد
  .استفاده شد

  
  

                                                             
1  - United States Department of Agriculture 
2  - Institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung 
3  - Ward  
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  اطالعات مربوط به نام،گونه، زیر گونه و منشا ژرم پالسم مورد استفاده جهت بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی تحمل به تنش خشکی - 1جدول 

  منشاء  زیر گونه  گونه  کد نهایی  کد بانک ژن  شماره
  Ct 627  Ct1  C. tinctorius  -  Korea  
  Ct 820  Ct2  C. tinctorius  -  Germany  
  Ct 735  Ct3  C. tinctorius  -  Germany  
  Ct 659  Ct4  C. tinctorius  -  Sudan  
  Ct 872  Ct5  C. tinctorius  -  Ethiope  
  Ct 734  Ct6  C. tinctorius  -  spain 
  Ct sh  Ct7  C. tinctorius  -  Iran(Shiraz)  
  Ct c111  Ct8  C. tinctorius  -  Iran(C111)  
  Ct il  Ct9  C. tinctorius  -  America(IL)  
  Ct a  Ct10  C. tinctorius  -  Iran  
  Ct c  Ct11  C. tinctorius  -  Iran  
  Cl68  Cl12  C. lanatus  -  Netherlands  
  Cl91  Cl13  C. lanatus  -  China, Beijing  
  Clg  Cl14  C. Lanatus  -  Gorgan, Iran  
  Cl46  Cl15  C. Lanatus  Subsp.lanatus  Frankreich  
  Cl82  Cl16  C. Lanatus  Subsp.lanatus  Georgien  
  Cl53  Cl17  C. Lanatus  Subsp.anatolicus (Boiss.) Hanelt  Palestine  
  Cl84  Cl18  C. Lanatus  Subsp. Montanus (Pomel) Jahand.&  Tunesien  
  Cl71  Cl19  C. Lanatus  Subsp. Turkestanicus(M.Pop.)Hanelt  Kirgistan  
  Cl25  Cl20  C. lanatus  turkestanicus  Afghanistan  
  Cl50  Cl21  C. Lanatus  -    
  Cl79  Cl22  C. Lanatus  -    
  Co sh  Co23  C. oxyacanthus  -  Iran(Shiraz1) 
  Co h  Co24  C. oxyacanthus  -  Iran(Hamedan1) 
  Co az  Co25  C. oxyacanthus  -  Iran(Azary1) 
  Co c  Co26  C. oxyacanthus  -  Iran(Kermanshah) 
  Co ar  Co27  C. oxyacanthus  -  Iran(Arak) 
  Co l  Co28  C. oxyacanthus  -  Iran(Aligodarz) 
  Co sh2  Co29  C. oxyacanthus  -  Iran(Shiraz2) 
  Co as  Co30  C. oxyacanthus  -  Iran(Lavark) 
  Co h2  Co31  C. oxyacanthus  -  Iran(Hamedan2) 
  Co az2  Co32  C. oxyacanthus  -  Iran(Azary2) 
  Co af  Co33  C. oxyacanthus  -  Afghanistan  
  Co af67  Co34  C. oxyacanthus  -  Pakistan  
  Co p  Co35  C. oxyacanthus  -  Pakistan  
  Cg 20  Cg36  C. glaucus M.Bieb  Subsp.anatolicus (Boiss.) Hanelt  -  
  Cg 52  Cg37  C. glaucus M.Bieb  Subsp.anatolicus (Boiss.) Hanelt  -  
  Cg 45  Cg38  C. glaucus M.Bieb  Subsp.anatolicus (Boiss.) Hanelt  -  
  Cp 633  Cp39  C. palaestinus  -  Palestine 
  Cp 1  Cp40  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 4  Cp41  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 5  Cp42  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 6  Cp43  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 8  Cp44  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 10  Cp45  C. palaestinus -  Palestine 
  Cp 15  Cp46  C. palaestinus -  Palestine 

 
 نتایج و بحث

براي هاي گلرنگ همقادیر حداقل و حداکثر صفات به تفکیک گون
نشان داده شده  2شرایط رطوبتی عدم تنش و تنش خشکی در جدول 

نتایج نشان داد که گونه هاي گلرنگ تنوع باالیی از نظر صفات . است
در شرایط عدم تنش خشـکی بیشـترین دامنـه    . گیري شده دارنداندازه

تا  15(و وزن هزار دانه ) 25تا  4/5(ي عملکرد دانه در بوته تغییرات برا
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به طوري کـه تفـاوت بـین    . مشاهده شد C. lanatusو در گونه ) 41
حداقل و حداکثر صفت چند برابر بود که نشان دهنده تنوع زیـاد درون  

بیشترین دامنه تغییرات درصد روغن در شرایط . این گونه وحشی است
-تعلق داشت به) درصد7/12تا  C. glaucus )6/5عدم تنش به گونه 

. برابـر بـود   2/2طوري که تفاوت بین حـداقل و حـداکثر ایـن صـفت     
 .Cبیشترین درصد روغـن در شـرایط تـنش و عـدم تـنش در گونـه       

palaestinus  وC. tinctorius      مشاهده شـد و ایـن موضـوع بیـان
نـه  بیشـترین دام . کننده اهمیت این دو گونه از نظـر اقتصـادي اسـت   

تغییرات تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته بـه عنـوان مهمتـرین    
 .Cاجزاي عملکـرد دانـه در بوتـه، در شـرایط عـدم تـنش در گونـه        

oxyacanthus هاي بوته گونه اهلی از سایر گونه  ارتفاع. مشاهده شد
درمورد صفات مورفولوژیک دامنه تغییـرات در  . بررسی شده بیشتر بود

هاي وحشی بیشتر از گونه اهلی بود و همچنین در بین گونههاي گونه
وحشی نیز کمترین تغییرات دامنه براي صفات مورفولوژیک مربوط به 

با توجه به قرابت زیاد این گونه بـا گونـه   . بود C. palaestinusگونه 
اهلی و درصد باالي خوگشنی در این گونه ایـن نتیجـه دور از انتظـار    

 .C(درون گونـه اهلـی   ) تنـوع (نـه تغییـرات   در مجمـوع دام . نیسـت 
tinctorius (توانـد  هاي وحشی کمتـر بـود و ایـن مـی    نسبت به گونه

. نشان دهنده کاهش تنوع درون این گونه به خاطر اهلی سـازي باشـد  
دامنه تغییرات اکثر صفات از جمله عملکرد دانـه، عملکـرد قـوزه، وزن    

  . تنش کاهش نشان دادندهزار دانه و تعداد دانه در قوزه در شرایط 
نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تنش رطـوبتی بـر روي   

درصد تکمـه دهـی، روز    50درصد ساقه دهی، روز تا  50صفات روز تا 
درصد گلدهی، رنگ برگ، رنگ گـل اولیـه، رنـگ گـل نهـایی،       50تا 

خارداري، ریزش، مقاومت به ورس، ارتفاع، تعداد شاخه، درصد روغن و 
دار نداشت ولی صفات روز تـا رسـیدگی،   اد قوزه در بوته تاثیر معنیتعد

عملکرد دانه در بوته، عملکرد قوزه در بوته، قطر قـوزه، تعـداد دانـه در    
هـا از نظـر کلیـه     بـین ژنوتیـپ  . قوزه و وزن هزار دانه را متاثر سـاخت 

براي مشخص شدن ). 3جدول (داري وجود داشت  صفات تفاوت معنی
هـاي اهلـی و وحشـی    ها، مقایسه گروهی بین ژنوتیپنهتفاوت بین گو
ها در گونه وحشـی بـراي تمـامی    بین ژنوتیپ). 3جدول (انجام گردید 

هـا  داري دیده شد و در گونه اهلی نیز بین ژنوتیـپ صفات تفاوت معنی
براي همه صفات بجز صفات رنگ برگ، رنگ گل اولیه، عملکرد قوزه 

ـ  بـراي همـه   . داري وجـود داشـت  یدر بوته و درصد روغن تفاوت معن
اثـر  . دار بـود هاي وحشی معنیصفات مقایسه گونه اهلی در برابر گونه

دار ژنوتیپ و تنش رطوبتی براي کلیه صفات به جز متقابل بسیار معنی
درصـدگلدهی نشـان داد کـه     50درصد تکمه دهی، روز تـا   50روز تا 

هاي رطـوبتی  طهاي اهلی و وحشی در محی ها در گونهواکنش ژنوتیپ
تفاوت مشاهده شده بین گونه هـاي اهلـی و   ). 3جدول (متفاوت است 

وحشی بیان کننده وجود تنوع کافی در خزانـه ایـن جـنس اسـت کـه      
هاي اصالحی بـویژه تالقـی بـین    توان از آن براي پیش برد برنامه می

  .اي استفاده کردگونه
ر شـرایط  در مطالعه ارقام مختلف گلرنـگ د ) 6( اکمل و همکاران

داري از نظر عملکـرد دانـه، محتـواي روغـن، تعـداد      دیم، تفاوت معنی
سـیروس  . کپسول در گیاه، وزن صد دانه و ارتفاع گیاه مشاهده کردنـد 

اثر تنش کمبود آب در سه سـطح قطـع آبیـاري و    ) 2(مهر و همکاران 
تراکم بوته را بر عملکرد دانه و برخی صفات سه رقم زراعـی گلرنـگ   

ند و نشان دادند که برخی صـفات از جملـه تعـداد شـاخه،     بررسی کرد
ارتفاع بوته و قطر ساقه از تیمارهاي آزمایش متاثر نشده و سایر صفات 

. دار بودنـد اندازه گیري شده براي بعضی از اثرات اصلی یا متقابل معنی
تنش خشکی باعث کاهش وزن دانـه  ) 24( و سینگ در مطالعه سینگ

 )16( نتایج مطالعه مجیدي و همکـاران . رنگ شدها در گلدانهتعداد و 
 عمـومی  پایـداري  از C. oxyacanthus وحشـی  گونه که داده نشان

 تواند بهمی اینرو از و است برخوردار خشکی تنش شرایط تحت باالیی
 بـه  خشـکی  به مقاومت ژنهاي انتقال براي مفیدي ژنی منبعی عنوان
  .باشد اهلی گونه

در  هاي گلرنـگ به تفکیک گونهي شده اندازه گیرمیانگین صفات 
بیشـترین  . آمـده اسـت   4شرایط رطوبتی عدم تنش و تنش در جدول 

ـ میانگین صفات عملکرد دانه، عملکرد  وزه در بوتـه و قطـر قـوزه در    ق
 12/92، )گـرم ( 04/36به ترتیب بـا مقـادیر    خشکی شرایط عدم تنش

این . ده شدمشاه C. palaestinusدر گونه ) سانتیمتر( 56/2و ) گرم(
گونه همچنین بیشترین درصد روغن در شرایط عادي و تنش خشـکی  
را دارا بود که حاکی از پتانسیل باالي این خویشاوند نزدیـک گلرنـگ   

در شـرایط   C. lanatusگونه . در بهبود خصوصیات گونه زراعی است
کـه   بـود ) گـرم 68/12(ر عملکـرد دانـه   اعدم تنش داراي کمترین مقد

جـدول  (در این گونه باشـد   کاهش تعداد دانه در قوزهاز  تواند ناشی می
 مربـوط بـه گونـه   ) سانتیمتر 46/1(کمترین مقدار صفت قطر قوزه  ).4
 C. oxyacanthus  باعث کاهش تعداد دانه در قوزه که به تبع آن بود

تعـداد  لـیکن   و متناسب با آن باعث کاهش عملکرد در این گونه شـد 
تا حدودي باعث جبران قطر کم  C. oxyacanthusزیاد قوزه در گونه 

باالترین مقادیر صفات موثر بـر   خشکی در شرایط عدم تنش. قوزه شد
و تعداد دانه در قوزه ) گرم 05/34(وزن هزار دانه از جمله عملکرد دانه 

باعث که مشاهده شد ) C. tinctorius(در گونه زراعی  )عدد دانه 29(
  در شـرایط عـدم تـنش گونـه    . دگردیافزایش عملکرد در گونه زراعی 

 C. palaestinus(     داراي باالترین تعـداد شـاخه اصـلی)و ) عـدد  11
داراي ) عــدد 7( C. lanatusو ) عــدد C. glaucus  )7هــاي گونـه 

در ) قـوزه در بوتـه   تعداد برابر( تعداد شاخه فرعی. کمترین تعداد بودند
هـاي وحشـی   و در بین گونه بود هاي وحشی از گونه اهلی بیشترگونه

   .)4جدول ( بود C. oxyacanthusمربوط به گونه آن بیشترین مقدار 
نتـایج نشـان داده نشـده    (هاي درون هر گونـه  در مقایسه ژنوتیپ

در پنج گونه مختلف در شرایط عدم تنش بیشترین عملکرد دانه ) است
  C. palaestinus گـرم در بوتـه از گونـه    48با مقـدار   45در ژنوتیپ 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  1393، زمستان 4، شماره 12، جلد یراننشریه پژوهشهاي زراعی ا    742

وجـود    C. lanatusگونـه   16و کمترین مقدار در ژنوتیپ مشاهد شد 
هـاي  بیشترین درصد روغن در شرایط عدم تـنش بـه ژنوتیـپ   . داشت
اختصـاص داشـت و    C. tinctorius و  C. palaestinusهـاي  گونه

  از گونـه  38کمترین مقدار روغن در شـرایط عـدم تـنش در ژنوتیـپ     
 C. glaucus از  42در قـوزه ژنوتیـپ    از نظر تعداد دانه. مشاهده شد

در شـرایط عـدم تـنش داراي بیشـترین      C. palaestinus هاي گونه
 C. lanatusا ز گونـه   21و کمترین مقدار نیـز در ژنوتیـپ    مقدار بود

 C. lanatusگونـه   در شرایط عدم تـنش از  19ژنوتیپ . مشاهده شد
داراي بیشتري وزن هزار دانـه بـود و در ایـن صـفت کمتـرین مقـدار       

در بـین  ژنوتیـپ هـا    . بود C. oxyacanthus گونه وط ژنوتیپی ازمرب
بیشترین میزان عملکرد قوزه در بوته در شرایط عدم تنش به ژنوتیـپ  

از  16و کمترین میزان نیز بـه ژنوتیـپ    C. palaestinusاز گونه  42
گونه اهلی از نظر صفت ارتفاع برتري . تعلق داشت C. lanatusگونه 

ي هاهاي وحشی داشت و میزان ارتفاع ژنوتیپشاخصی نسبت به گونه
بیشترین و کمترین ارتفـاع در  . عمدتًا از مقدار میانگین باالتر بوداهلی 

ــپ     ــه ژنوتی ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــنش ب ــدم ت ــرایط ع ــه 11ش   از گون
 C. tinctorius   از گونـه   20و ژنوتیـپC. lanatus  بیشـترین   بـود

و  C. tinctoriusمیزان قطر قوزه در شرایط عدم تنش متعلق به گونه 
بین میـانگین   .مشاهده شد C. oxyacanthusگونه  درکمترین مقدار 

تعداد قوزه در بوته در شرایط عدم تنش و تنش تفاوتی زیادي مشاهده 
هـاي  نشد بیشترین تعداد قوزه در شرایط عدم تنش متعلق به ژنوتیـپ 

  از گونـه  8و کمترین نیـز در ژنوتیـپ    C. oxyacanthusاز گونه  29
 C. tinctorius نتایج نشان داده نشده است(شد  برآورد(.  

هـا از شـاخص   به منظور بررسی بهتر تاثیر تنش خشکی بر گونـه 
درصـد  بیشـترین  ). 2و  1و اشکال  4جدول(درصد کاهش استفاده شد 

، C. tinctoriusهاي در گونه کاهش براي صفت عملکرد دانه در بوته
C. palaestinus هـاي وحشـی   گونه مشاهده شد و درC. lanatus،  

C. glaucus   وC. oxyacanthus  دار نبود این درصد کاهش معنی
ها تحت شرایط مختلـف رطـوبتی   که نشان از پایداري باالي این گونه

 بیشترین درصد کاهش براي صـفات عملکـرد قـوزه در بوتـه و    . است
). 2و  1 هـاي شـکل (تعداد دانه در قوزه در گونه اهلـی مشـاهده شـد    
نیز  C. palaestinus میزان درصد کاهش تعداد دانه در قوزه در گونه

کمترین میزان درصد کاهش بـراي  ). 2شکل ( به اندازه گونه اهلی بود
  صفات عملکرد قوزه در بوته و تعداد دانه در قوزه بـه ترتیـب در گونـه   

 C. glaucus   وC. lanatus میزان درصـد کـاهش در   . مشاهده شد
ــه     ــوزه در گون ــه در ق ــداد دان ــفت تع ــراي ص ــکی ب ــنش خش ــر ت   اث

 C. oxyacanthus نیز مقادیري نزدیک به گونه C. glaucus   نشان
براي صفت وزن هزاردانه کمترین میزان درصد کاهش متعلق بـه  . داد

  . بودC. oxyacanthus گونه 
اد دانه در قوزه، قطر قوزه، وزن هزار دانـه  تنش خشکی صفات تعد

هـاي   گونـه . و به دنبال آن عملکرد دانه را در اکثر گونه ها کاهش داد
هـاي  نسبت به دیگر گونه C. oxyacanthusو   C. glaucusوحشی

بودند که ایـن   مورد مطالعه داراي کاهش کمتري از نظر صفات مذکور
از نظـر صـفات   . نها بوده باشـد تواند بیانگر مقاومت بیشتر آموضوع می

  ، C. oxyacanthusهـاي وحشـی   تعداد قوزه و عملکـرد قـوزه گونـه   
 C. glaucus   وC. lanatus      نسبت به گونـه اهلـی برتـري نشـان

دادند ولی عواملی همچون ریزش، کاهش تعداد دانـه در قـوزه و قطـر    
. هاي گونه زراعی شدژنوتیپقوزه باعث کاهش عملکرد آنها نسبت به 

) تعداد شاخه فرعـی (از صفات مطلوب تعداد شاخه اصلی و تعداد قوزه 
تـوان بـراي اصـالح عملکـرد     هاي وحشی میدر بوته موجود در گونه

اي بهـره  هاي تالقی بین گونههاي زراعی گلرنگ از طریق برنامه گونه
 STIاز نظر شاخص تحمل به خشکی C. palaestinus  گونه .جست

مقدار باالي این شاخص براي . ا برتري نشان دادهنسبت به سایر گونه
گر تحمل به خشـکی بهتـر و عملکـرد     نمایان C. palaestinus گونه

نتایج نشان . )3شکل (است  در هر دو شرایط محیطی بالقوه بیشتر آن
ــه   ــپ هــاي گون ــه ژنوتی ــه C. palaestinusداد ک ــه گون   نســبت ب

 C. tinctorius مکن است ناشی از در بعضی صفات برتري دارد که م
ــه  ــه بــراي اهلــی ســازي ژنوتیــپ هــاي گون   اقــدامات صــورت گرفت

 C. palaestinus   نظیـر  (و اقدام به کشت آنها در بعضی نقاط جهـان
  . باشد) فلسطین و شمال عراق
 26با بررسی عملکـرد و اجـزاي عملکـرد     )8( بیاواس و همکاران

خشـک  رقم، الیـن و جمعیـت گلرنـگ در دو سـال در شـرایط نیمـه       
 S-541-2و الیـن   Syria Hama ،Hartinanمشاهده کردند ارقـام  

داراي  S-541-2و  250540هاي داراي بیشترین عملکرد دانه و الین
) 21(در مطالعه سبز علیان و همکـاران  . بیشترین محتواي روغن بودند

نشان داده شد که در گونه زراعی تعداد قـوزه در بوتـه، تعـداد دانـه در     
د دانه هر بوته داراي تنوع بیشتري نسبت به سایر صـفات  قوزه، عملکر

همچنین در این آزمایش نشـان داده شـد کـه وزن هـزار دانـه،      . بودند
ــه      ــوزه در گون ــر ق ــت و قط ــاخص برداش ــوزه، ش ــه در ق ــداد دان   تع

 C. tinctorius نســبت بــهC. oxyacanthus  ــاالتر بــود ــی ب   ول
C. oxyacanthus   برابر بود تر و ارتفاع در هردودیرس.  

 10اي در محل فاصله اقلیدسی بندي بر اساس تجزیه خوشه گروه
عدم تنش در چهـار گـروه مجـزا قـرار     ها را در شرایط  توانست ژنوتیپ

و  2، 11ژنوتیپ قرار گرفتند که تعداد  14در گروه اول ). 4شکل (دهد 
   و C. tinctorius، C. palaestinusهــاي بــه ترتیــب از گونــه 1
 C. oxyacanthus  هـاي ایـن گـروه از نظـر     ژنوتیـپ . را شامل شـد

 50روز تـا  (د دانه، اجزاي عملکرد، ارتفاع و صـفات فنولوژیـک   رعملک
هـا مقـادیر بـاالتري    نسبت به سـایر گـروه  ) درصد گلدهی و رسیدگی

  .داشتند
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  ونه گلرنگدر پنج گ)در بوته (مقایسه درصد کاهش عملکرد دانه و عملکرد قوزه   - 1شکل 

)Ct ،Co ،Cp ،Cg  و Clهايبه ترتیب گونهC. tinctorius  ،C. oxyacanthus ،C. palaestinus ،C. glaucus  وC. lanatus( 
  

  
  مقایسه درصد کاهش تعداد دانه در قوزه و وزن هزار دانه در پنج گونه گلرنگ  - 2شکل 

)Ct ،Co ،Cp ،Cg  و Clهايیب گونهبه ترتC. tinctorius  ،C. oxyacanthus ،C. palaestinus ،C. glaucus  وC. lanatus(  
  

  
  در پنج گونه مختلف  گلرنگ  STIمقایسه میانگین شاخص   - 3شکل 

)Ct ،Co ،Cp ،Cg  و Clهايبه ترتیب گونهC. tinctorius  ،C. oxyacanthus ،C. palaestinus ،C. glaucus  وC. lanatus(  
 

بود که ایـن   C. palaestinusژنوتیپ از گونه  5گروه دوم شامل 
ها از نظر صفات عملکرد و اجـزاي عملکـرد نسـبت بـه سـایر      ژنوتیپ
 .C هاي ژنوتیپ از گونه 12گروه سوم شامل ..ها برتري داشتندژنوتیپ

oxyacanthus   ــه ــپ از گون ــک ژنوتی ــو C. palaestinusو ی و د ب
هاي این گروه مقادیر بـاالیی را از نظـر صـفات تعـداد شـاخه      ژنوتیپ

از  ژنوتیـپ  3و  11تعـداد   .اصلی، تعداد قوزه و عملکرد قوزه دارا بودند
در گروه چهارم جاي گرفتند و   C. glaucusو  C. lanatusهاي گونه

نسـبت   ها از نظر صفات عملکرد، اجزاي عملکرد و ارتفـاع این ژنوتیپ
ها مقـادیر پـایینی را شـامل شـدند و از نظـر صـفات       دیگر ژنوتیپبه 

ها مقادیر باالیی را بـه خـود اختصـاص    فنولوژیک نسبت به سایر گونه
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  . دادند
اي در بندي بر اساس تجزیـه خوشـه  در شرایط تنش خشکی گروه

. هـاي گلرنـگ را در سـه گـروه قـرار داد     ، ژنوتیپ11فاصله اقلیدسی 
تـوان بـه کـاهش و    ا در شـرایط تـنش را مـی   هـ تفکیک بهتر ژنوتیپ

هاي موجود در تر شدن مقادیر صفات مورد مطالعه براي ژنوتیپ نزدیک

ــه ــا نســبت داد گون ــامل . ه ــروه اول ش ــه 8گ ــپ از گون  .C  ژنوتی
palaestinus  ژنوتیپ از گونه  13وC. oxyacanthus در گـروه  . بود

و در نهایـت   وجـود داشـت   C. tinctoriusژنوتیـپ از گونـه    11دوم 
در گروه سوم قرار C. lanatus و  C. glaucusهاي هاي گونهژنوتیپ
  ). 5شکل (گرفتند 

  

  
ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاي  46اي بر مبناي فاصله اقلیدسی در مودار حاصل از تجزیه خوشهن -4شکل

  خشکی عملکرد در شرایط عدم تنش
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ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاي  46اي بر مبناي فاصله اقلیدسی در نمودار حاصل از تجزیه خوشه -5شکل

  خشکی عملکرد در شرایط تنش
  

C. palaestinus 

C. oxyacanthus 

C. lanatus  

C. glaucus 

C. lanatus  

 گروه اول

 گروه دوم

 گروه سوم

C. tinctorius 
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-توان از طریق گروههاي داراي عکس العمل مشابه را میژنوتیپ

 بتی شناسایی کرد زیراها تحت شرایط عادي و تنش رطوبندي ژنوتیپ
گیرنـد شـباهت ژنتیکـی    هاي که در یک گـروه  قـرار مـی   که ژنوتیپ

اي بر اساس به طور کلی نتایج تجزیه خوشه. بیشتري به یکدیگر دارند
هاي اهلـی  صفات مرفولوژیک تا حدودي تفاوت گوناگونی بین ژنوتیپ

ز و وحشی را تایید نمود ولـی بـه طـور کامـل نتوانسـت گونـه هـا را ا       
تواند حـاکی از شـباهت بـاالي گونـه هـا      یکدیگر تفکیک کند که می

ــه   . باشــد ــنش و تــنش ســه گون ــه در شــرایط عــدم ت ــن مطالع   در ای
C. tinctorius، C. palaestinus و C. oxyacanthus  داراي

کمترین فاصله نسبت به هم و داراي بیشـترین فاصـله نسـبت بـه دو     
انگر شباهت زیـاد ایـن سـه    گونه وحشی دیگر بودندکه این موضوع بی

ــت  ــه اس ــپاند    گون ــایج دش ــا نت ــدودي ب ــا ح ــه ) 11(و ت ــه دوگون   ک
C. palestinus   وC. oxyacantha      را به ترتیـب بـه عنـوان اجـداد

ها به گلرنگ اهلی معرفی کردند و نزدیک ترین گونه) مادري و پدري(
براســاس  C. lanatus و  C. glaucusدو گونـه  . مطابقـت داشـت  

د در صفات مورد مطالعه در یک گروه مجزا قرار گرفتنـد و  شباهت زیا
بـراي  . این دو گونه بیشترین فاصله را نسبت بـه گونـه اهلـی داشـتند    

اي موجود اي خوشهتوان از نتایج تجزیه اي می تالقی بین و درون گونه

هاي داراي حداکثر فاصله ژنتیکـی بـه   استفاده کرد تالقی بین ژنوتیپ
تواند باعث بهبود ژنتیکی تحمل به تـنش قابـل    میعنوان والد مناسب 

  ).3(توصیه باشد 
کیفیت روغن باالیی برخـوردار  عملکرد و اگرچه گلرنگ زراعی از  

. است اما اصالح براي بسیاري از خصوصیات مهم آن در آغاز راه است
با توجه به تنوع بـاالیی کـه گلرنـگ و خویشـاوند آن در کشـور مـا و       

تواند در جهت  هاي وحشی می ، بهره گیري از گونهجوار داردمناطق هم
. ها اسـتفاده گـردد  اصالح بسیاري از خصوصیات بویژه تحمل به تنش

پالسم اهلی و وحشی از نظر سطح تنوع ژنتیکی و در این پژوهش ژرم
نتـایج نشـان داد کـه تنـوع ژنتیکـی      . تحمل به خشکی بررسی گردید

هـاي  نـگ از نظـر ویژگـی   هـاي مختلـف گلر  باالیی بین و درون گونه
دو گونـه   در مجمـوع . اردمختلف  و تحمل به تـنش خشـکی وجـود د   

بدلیل ( C. palaestinus خویشاوند و تالقی پذیر با گونه زراعی یعنی
  و گونـه ) بـاال  STIعملکرد باال در هر دو شرایط رطـوبتی و شـاخص   

 C. oxyacanthus  ) را) بدلیل عدم کاهش عملکرد در شرایط تـنش 
براي انتقال صفت تحمل به خشکی بـه گونـه زراعـی مـورد       توان می
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