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  خروس تاج يها گلرنگ در تراکم دانهعملکرد  يو اجزاعملکرد بر  یر تنش خشکیتاث

  3 يو اسما ء حجاز 3هیسارا زارع مهذب   ، 2محسن عدالت ، 1ینید عبدالرضا کاظمیس
  رازیدانشگاه ش يارشد بخش زراعت واصالح نباتات دانشکده کشاورز یان کارشناسیدانشجو3دکترا ،  يدانشجو2ار یاستاد 1

  دهیچک
 Amaranthus retroflexus)خروس تاج يها تراکم و) ت مزرعهیدرصد ظرف 50و  75، 100(سطح  3در  یر تنش خشکیتاثنظور مطالعه به م

L.)  گلرنگ دانهعملکرد  يو اجزاعملکرد بر ) بوته در متر مربع 12و 9، 6، 3، 0(سطح  5در (Carthamus tinctoria L.) یرقم محل 
به  که شین آزمایادر .راز انجام شدیدانشگاه ش يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1387سال  در يمزرعه ا یشیآزما اصفهان،

تراکم و  یاصلدر کرت  ياریم آبیرژ و تکرار اجرا شد چهاربا  یکامل تصادف يها در قالب بلوك ک بار خرد شدهیصورت طرح 
بر عملکرد دانه  يدار یر معنیتاث خروس تاجو تراکم  یخشککه تنش ج نشان داد ینتا .قرار گرفتند یفرع يها کرتدر  خروس تاج

مار یدر ت) لوگرم در هکتاریک 18/2057( ن عملکرد دانهیو کمتر) لوگرم در هکتاریک 9/2587( عملکرد دانه  نیشتریب .گلرنگ داشت
 خروس تاجش تراکم یافزا ، باهرز علفمار بدون یسه با تیج نشان داد که در مقاینتا .ت مزرعه بدست آمدیدرصد ظرف 50درصد و  100

از . افتیکاهش  يدار یدرصد بطور معن 9/57و  6/49، 8/42، 5/33ب یبوته در متر مربع عملکرد دانه گلرنگ به ترت 12و 9، 6به  3از 
ت یدرصد ظرف 50به  100از  یمار تنش رطوبتیر تیعملکرد دانه، تعداد طبق در هر بوته و تعداد دانه در هر طبق، تحت تاث ين اجزایب

نشان داد که در هر  خروس تاجو تراکم  یبرهمکنش تنش خشک .افتیکاهش  يدار یبطور معن خروس تاج هرز علفمزرعه و تراکم 
ن  درصد یشتریب .افتیکاهش  يدار یت مزرعه، عملکرد دانه بطور معنیبا کاهش آب ظرف خروس تاج هرز علفاز تراکم  یسطح

بدست آمد در ) بوته در متر مربع 12و 9( خروس تاج هرز علفشتر یب يها ت مزرعه در تراکمیظرف 100کاهش عملکرد دانه گلرنگ در 
 هرز علف ن ترییبا يها ن کاهش عملکرد دانه در تراکمیت ایدرصد طرف 50دن رطوبت به یو رس یاعمال تنش خشک که با یحال
  . مشاهده شد) بوته در متر مربع 6و 3( خروس تاج

   .یتنش خشک، عملکرد دانه، خروس تاجتراکم ، گلرنگ :يدیکل يها واژه 
  

Effect of drought stress on Yield and Yield Components of Safflower under redroot pigweed 
densities 

S.A. Kazemeini1, M. Edalat 2, S. Zare Mohazabieh3 and A. Hejazi3 
1 Assistant Professor, 2 & 3 Ph.D and MS.c Students, Crop Production and Plant Breeding Dept., College of Agriculture, Shiraz 

University 

Abstract 
In order to study the influence of drought stress in three levels (100%, %75 and %50 FC) and five weed densities (0, 3, 
6, 9, 12 plant m-2) on safflower yield and yield components, a field experiment was conducted in the 2008 growing 
season at the experimental farm of the College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran, located at Badjgah. This 
research carried out with split plot design with four replicates. Drought stress and weed densities had significant effects 
on grain yield. The highest grain yield (2587.9 kg ha-1) and lowest grain yield (2057.18 kg ha-1) was obtained from 
100% and 50% FC, respectively. Compared to weed free, with increasing redroot pigweed density (3, 6, 9 and 12 plant 
m-2) safflower grain yield significantly decreased (%33.5, %42.8, %49.6 and %57.9), respectively. Among of yield 
components affected by drought stress and weed densities, number of head per plant and number of grain per head, 
significantly decreased. Interaction effect of drought stress and redroot pigweed densities indicated that in each level of 
weed density, safflower grain yield reduced by decreasing of soil moisture. The highest safflower grain yield loss 
percentages was observed in %100 FC and higher weed densities (9 and 12 plant m-2) but in 50%FC this reduction was 
obtained at lower weed densities (3 and 6 plant m-2). 
Keywords: Safflower, Redroot Pigweed density, Grain yield, Drought stress. 
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از آب خود از اعماق خاك دارد و ین نیتام ییق که توانایشه عمیو ر یاست مقاوم به خشک یاهیگ (.Carthamus tinctorius L)  گلرنگ
هرز بدون  يها علف). 3.(باشد یم مصارف متفاوت ياز مناطق جهان برا ياریمعتدله بس يها میمه خشک اقلین یقادر به رشد در سرتاسر نواح

ا یدهد که دو  یم يدر جوامع رو یرقابت زمان). 8(روند یم به شمار یامل کاهش دهنده عملکرد محصوالت زراعن عویاز مهمتر یکیشک 
ت یمرحله حساس). 2001لمرال و همکاران (،آب ونور باشند یک منبع مشترك مانند مواد معدنی يایمحدود جو يک فضایاه در یچند گ
 یم جادیبه منابع ا يشتریاز بیجه نیع است و در نتیسر یلیاست که تجمع ماده خشک خ یهرز زمان يها نسبت به خسارت علف یاهان زراعیگ
در  يدار یبا ارقام گندم زمستانه باعث کاهش معن یوالف وحشی هرز علفنشان دادند که برهمکنش تراکم ) 1( يریپورآذر و غد ).6(شود

ف کاشت یدر هر متر از رد خروس تاجبوته  15ه حضور از آن است ک یحاک) 2(بنچ و همکاران  . دیوزن خشک ارقام گندم گرد
ستفاده ا .بوده استدار  یمعن اریباال بس يها ن مقدار در تراکمیعملکرد دانه را به دنبال داشته است، که ا يدرصد 12آفتابگردان کاهش 
ت منابع یریل مدین مسایاز مهمتر یکیاشد ب یاه زراعیگ يزان آب موجود کمتر از تقاضایکه م ییژه در فصل های، به وياریمناسب از آب آب

 يها گلرنگ در تراکم دانهعملکرد  يو اجزاعملکرد بر  یر تنش خشکیتاث یبررس ضرحاهدف از پژوهش ). 7( .دیآ یم ب به شمارآّ
  .در منطقه باجگاه بود خروس تاج هرز علف

  مواد و روش ها
عرض  38°  29′(راز واقع در باجگاه یدانشگاه ش يکشاورزدانشکده  يقاتيستگاه تحقيدر محل ا 1387 يزراع  ن پژوهش در سالیا

ک بار خرد یش به صورت طرح ین آزمایا. انجام شد) ایمتر از سطح در 1810با ارتفاع  یشرق ییایطول جغراف 35°  52′و  یشمال ییایجغراف
در عامل ) ت مزرعهیدرصد ظرف 50و  75، 100(یسطح تنش خشک 3 تکرار اجرا شد، که چهار با یکامل تصادف يها شده در قالب بلوك

همه  يبراها  ياریفواصل آب .قرار گرفتند یدر عامل فرع) بوته در متر مربع 12و 9، 6، 3، 0(سطح  5در   خروس تاجتراکم سطح پنج و  یاصل
ش اجرا شد و سپس با یآزما وسخر تاج ن آلوده به بذریمورد نظر در قطعه زم هرز علف يها دن به تراکمیرس يبرا. روزه بود 10ها  کرت
ن ییو تع ياریآب يمارهایاعمال ت يبود و برا یبرگ 8تا  6در مرحله  یزمان شروع اعمال تنش آب. تراکم مورد نظر بدست آمد ین دستیوج

خاك در  یدرصد رطوبت وزن يریخاك به منظور اندازه گ يمار نسبت به نمونه برداریش از اعمال هر تیدر هر کرت، پ ياریعمق آب آب
شد و با قرار دادن  يریاندازه گ یدرصد رطوبت حجم يظاهر ین چگالییاقدام و پس از تع يمتر یسانت 135و  105، 75، 45، 15پنج  عمق 

اصفهان را  یرقم محل گلرنگ يبذرها. متر بود 3×3 یشیآزما يها ابعاد کرت. مار به دست آمدیدر هر ت ياریآن در معادله مربوطه عمق آب
هر  یانیف میدو رد. ک کاشته شدیمات یله دستگاه پنیمتر بوسیسانت50لوگرم در هکتار با فاصله یک 30بهشت ماه بر اساس یسط ارددر اوا

ه یمورد تجز SAS يآمار يبه دست آمده با استفاده از نرم افزارها يها داده .عملکرد برداشت شد يکرت جهت سنجش عملکرد و اجزا
  .دسه شدنیدانکن مقا يبا استفاده از آزمون چند دامنه اها  نیانگیم قرار گرفتند و يل آماریوتحل

 ج و بحثینتا
با  خروس تاج هرز علفاز تراکم  ینشان داد که در هر سطح خروس تاج هرز علفو  یج بدست آمده از اثر برهمکنش تنش خشکینتا
ن کاهش در یدرصد ا یافت ولیکاهش  يدار یور معنت مزرعه، عملکرد دانه بطیدرصد ظرف 50و 75به 100از   یش شدت تنش خشکیافزا
به  3از  هرز علفش تراکم یت مزرعه با افزایدرصد ظرف 100ن در سطح یهمچن). 1جدول(ت مزرعه کمتر بودیدرصد ظرف 50و 75 يها ماریت

د یبه حداکثر خود رس روسخ هرزتاج علفبوته  12داشته ودر تراکم  يبوته در مترمربع درصد کاهش عملکرد دانه روند صعود 12و 9و 6
نشان  يدار یتفاوت معن هرز علفشتر یت مزرعه در تراکم بیدرصد ظرف 50و 75که درصد کاهش عملکرد دانه گلرنگ در سطوح  یدرحال

ط با شدت یگر در شرایبه عبارت د). 1جدول(بدست آمد هرز علفنتر ییبا يها نداد و برعکس حداکثر درصد کاهش عملکرد دانه در تراکم
 هرز علفشتر تراکم یش بیکمتر اتفاق افتاده و افزا يها و گلرنگ در تراکم خروس تاج هرز علفن یب يدیادتر، رقابت شدیز ینش خشکت
ن کاهش عملکرد دانه در یشتریدرصد ب 100و رساندن آن به  يت مزرعه ایش ظرفیبا افزا یبر کاهش عملکرد دانه دارد ول ير کمتریتاث

 9و 6به  3از  خروس تاجش تراکم یافزا ، باهرز علفمار بدون یسه با تیج نشان داد که در مقاینتا. دیآ یم بدست روسخ تاجشتر یب يها تراکم
 ين اجزایافت و از بیکاهش  يدار یدرصد بطور معن 9/57و  6/49،  8/42، 5/33ب یبوته در متر مربع عملکرد دانه گلرنگ به ترت 12و
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 يها ن وزن هزار دانه در تراکمیهمچن). 2جدول(افتیکاهش  يدار یه و تعداد دانه در هر طبق بطور معنعملکرد دانه، تعداد طبق در هر بوت
 9/2587(ت مزرعه یظرف 100مار ین عملکرد دانه در تیشتریب. کاهش نشان داد يدار یبطور معن) بوته در متر مربع 9و6( خروس تاجباالتر 
ش شدت تنش یبا افزا). 3جدول(بدست آمد) لوگرم در هکتاریک 18/2057(ت مزرعه یدرصد ظرف 50ن در یو کمتر) لوگرم در هکتاریک

و تعداد دانه در هر ) 37/4در مقابل 37/5(عملکرد دانه، تعداد طبق در هر بوته ين اجزایت مزرعه، از بیدرصد ظرف 50به  100از  یخشک
ت یبا کاهش ظرف .)3جدول(نشان نداد يدار ینه تفاوت معنوزن هزار دا یافت ولیکاهش  يدار یبطور معن) 77/18در مقابل 23/23(طبق
در مقابل  48/2156(درصد 21و) 58/2296در مقابل  48/2156(درصد 11درصد، عملکرد دانه گلرنگ  50و 75به  100مزرعه از  یرطوبت

  . افتیکاهش ) لوگرم در هکتاریک 18/2057
  

  )  لوگرم در هکتاریک(رد دانه گلرنگبر عملک خروس تاجوتراکم  یاثر برهمکنش تنش خشک - 1جدول 

  هرز علفتراکم  یتنش خشک
  ت مزرعهیظرف% 100 ت مزرعهیظرف% 75 ت مزرعهیظرف% 50 )بوته در متر مربع( 

67/3371 58/3717 33/3894 0 
08/2181 75/2304 25/2812 3 
67/1635 83/2098 75/2542 6 
00/1638 08/1684 83/2203 9 
50/1459 67/1677 33/1486 12 

2/627  LSD (5%) 

  

 عملکرد دانه گلرنگ يبرعملکرد دانه و اجزا خروس تاج هرز علفاثر – 2جدول

 تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته )گرم(وزن هزار دانه
  عملکرد دانه

 )لوگرم در هکتاریک(
  هرز علفتراکم 

 )بوته درمتر مربع(
36/13 67/6 33/27 19/3661 0 
43/13 39/5 28/25 69/2432 3 
59/11 28/4 33/20 42/2092 6 
43/11 11/4 72/15 97/1841 9 
51/11 72/3 00/14 17/1541 12 

938/0  66/0  72/4  08/75  LSD (5%)  

  

 عملکرد دانه گلرنگ يبر عملکرد دانه و  اجزا یاثر تنش خشک– 3جدول
  وزن هزار دانه

 )گرم(
 تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته

  رد دانهعملک
 )لوگرم در هکتاریک(

  یتنش خشک

 ت مزرعهیظرف% 100  48/2156 23/23 37/5 20/12
 ت مزرعهیظرف% 75 58/2296 60/19 87/4 15/12
 ت مزرعهیظرف% 50 18/2057 77/18 27/4 44/12

524/0  85/0  148/1  65/42  LSD (5%)  
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