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  مطالعه تاثير تاريخ كاشت بر كارايي مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگ
  

  4، سهيال زرين قلمي3، جعفرنيكبخت2، رضا فتوت2، افشين توكلي1وحيده قهرمان پور
  ، استادياران گروه زراعت واصالح نباتات دانشگاه زنجان ،2،دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه زنجان، 1

  دانشگاه زنجان  ، استاديار گروه علوم وصنايع غذايي4دانشگاه زنجان ،  هندسي آب، استاديار گروه م3
E-mail:vahide.ghahremanpur@gmail.com 

  چكيده
 كشاورزي دانشكده در مزرعه پژوهشياين تحقيق به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت بر كارايي مصرف آب ارقام بهاره گلرنگ 

شد.  با چهار تكرار انجام كامل تصادفيو به صورت فاكتوريل در قالب طرح  بلوك هاي  1391 –92عي  دانشگاه زنجان در سال زرا
فروردين) مورد بررسي قرار گرفتند و  20اسفند و  20سه رقم بهاره گلرنگ شامل گلدشت، زنده رود و سينا در دو تاريخ كاشت(

نه در طبق، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت صفاتي شامل ارتفاع بوته، تعداد بوته در طبق، تعداد دا
اختالف معني  %5در دو تاريخ كاشت در سطح احتمال وكارايي مصرف آب اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه كارايي مصرف آب 

كيلوگرم بر مترمكعب نسبت به  237/2ا متوسط هم چنين مقايسات ميانگين نشان داد كه كارايي مصرف آب در تاريخ اول ب دار داشتند.
بر اساس جدول تجزيه واريانس بين تاريخ هاي كاشت از . كيلوگرم بر مترمكعب برتري معني داري داشت 077/2تاريخ دوم با متوسط

اشت و رقم زنده نظر عملكرد دانه اختالف معني داري مشاهده نشد. ولي بين ارقام از نظر عملكرد دانه اختالف معني داري وجود د
كيلوگرم در هكتار كمترين عملكرد دانه را  44/1893كيلوگرم در هكتار بيشترين و رقم گلدشت با ميانگين  7/2150رود با ميانگين 

  داشتند.
  

  كلمات كليدي: تاريخ كاشت، گلرنگ،عملكرد، كارايي مصرف آب
  

  مقدمه
درصدروغن دركشور توليد 14كه فقط  روغن خوراكي است. به طوري ئل مهم در كشور ايران توليد دانه هاي روغني ويكي از مسا

هاي روغني  براي كاهش افزايش توليد دانه گردد. بنابرايندرصداز روغن مورد نياز از طريق واردات تامين مي 86و بيش از شده
هاي محيطي از باال نسبت به تنش"نسبتاو به دليل تحمل  گياه بومي ايرانعنوان يك به گياه گلرنگ .ضروري است وابستگي كشور

هاي روغني مورد نياز از اهميت خاصي براي تامين دانه توليد روغن نباتي با كيفيت باال جمله شوري، خشكي، سرماي زمستانه، و
  ).2(كشور برخوردار است

محصوالت مختلف زراعي وارد  يكي از مشكالت عمده كشور ما كمبود آب و خشكسالي است كه هر ساله خسارت فراواني به توليد
  آورد. عالوه بر كمبود آب درتوليد محصوالت زراعي مشكل ديگري كه وجود دارد پايين بودن كارايي مصرفمي

يمل مختلفي كارايي مصرف آب را تحت تاثير قرارمصورت نمي گيرد. عوا كافي آب است به اين معنا كه از همين آب كم نيزتوليد
يا نياز افزايش و  ي توان به عوامل اقليمي و عوامل گياهي اشاره كرد. هر عاملي كه بتواند ميزان عملكرد دانه رادهند كه از آن جمله م

تواند كارايي مصرف آب را افزايش دهد. مديريت هاي زراعي مانند انتخاب تاريخ كاشت مناسب از جمله آبي گياه را كاهش دهد مي
تاريخ كاشت مناسب با  است و انتخاب محوري درتصميمات مديريت توليد گياهان زراعي اين عوامل است. تاريخ كاشت اولين نقطه
با بررسي اثرات تاريخ كاشت برعملكرد  )3(ايش دهد. ي مي تواند كارايي مصرف آب را افزافزايش عملكرد دانه و يا كاهش نياز آب

به  ششم دسامبر ووزن هزاردانه در تاريخ كاشت ددانه درطبقتعدادطبق دربوته،تعداواجزاي عملكرد نشان دادند كه بيشترين عملكرد، 
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. نشان دادكه تاريخ كاشت روي عملكرد تاثير مستقيم داشته وبا تاخير در كاشت عملكرد دانه، ميزان روغن وكيفيت )4(دست آمد
م مختلف گلرنگ تحت تاثير ) ميزان عملكرد دانه، درصد روغن دانه وكارايي مصرف آب در ارقا1يابد. در بررسي (روغن كاهش مي

تاريخ كاشت و تراكم بوته قرار گرفت. در اين مطالعه مشخص شد كه متوسط مصرف آب درتاريخ كاشت اول(اواخر ارديبهشت) به 
شت به مان مصرف آب براي سه تاريخ كاتير ماه بود. متوسط راند 5خرداد و17سانتي متر بيشتر از دو تاريخ كاشت  8تا  4ترتيب 
كيلو گرم بر سانتي متر آب مصرف شده به دست آمد و باالترين عملكرد دانه و روغن براي تاريخ كاشت اول  15،  33،  34ترتيب 

وكمترين مقدار براي تاريخ كاشت سوم حاصل شد. اين تحقيق به منظور بررسي عملكرد و كارايي مصرف آب سه رقم گلرنگ بهاره 
  در دو تاريخ كاشت انجام شد.

  
  ش هامواد و رو

به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب   1391–92دانشگاه زنجان در سال زراعي   كشاورزي دانشكده درمزرعه پژوهشياين تحقيق 
فروردين) به عنوان سطوح فاكتور اول و  20اسفند،  20شد.دو تاريخ كاشت ( با چهار تكرار انجام مل تصادفيكاطرح بلوك هاي 

متر و سانتي 50ها بين رديف م گلرنگ بهاره گلدشت، زنده رود وسينا بود.كشت به صورت رديفي با فاصلهفاكتور دوم شامل سه رق
هاي هشت و درطي فصل رشد آبياري بر اساس نياز آبي گياه كه با استفاده از دادمتر انجام شد. پس از كاسانتي 5ها فاصله بين بوته

نواري انجام شد. و ميزان كل آبياري در طي فصل رشد نيز از جمع ميزان آب  -اي برخط هواشناسي محاسبه به روش آبياري قطره
مل تعداد طبق در بوته عملكرد شاندازه گيري ارتفاع بوته و اجزاي جهت ا بوته ها يدگيمصرفي در هر مرحله به دست آمد. پس ازرس

نتخاب شدند و صفات مذكور اندازه گيري شدند. عملكرد دانه بوته به صورت تصادفي ا 10، تعداد دانه درطبق و وزن هزاردانه تعداد 
 مصرف كارآييگيري شد و سپس شاخص برداشت محاسبه گرديد.متر مربع از هر كرت اندازه 4و عملكرد بيولوژيك نيز با برداشت 

گيري و انجام محاسبات پس ازاندازه آزمايش از تقسيم عملكرد اقتصادي بر ميزان آب مصرفي محاسبه شد. مختلف يدرتيمارها آب
  انجام شد. SASها با استفاده از نرم افزار دادهميانگين الزم تجزيه واريانس و مقايسه

  
  نتايج وبحث
  ارتفاع بوته

) و در تاريخ كاشت دوم ارتفاع 1شت و ارقام تاثير معني داري بر ارتفاع بوته داشتند(جدولنتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تاريخ كا
سانتي متر  1/128). در بين ارقام نيز رقم زنده رود با 2نسبت به تاريخ كاشت اول به طور معني داري كاهش يافت(جدولبوته 

). كاهش ارتفاع بوته در تاريخ كاشت دوم احتماال به 2سانتي متركمترين ارتفاع را داشت(جدول 1/97بيشترين ارتفاع و رقم گلدشت با 
بوده و بنابراين گياه فرصت كافي براي رشد را نداشته و ارتفاع آن كاهش يافته است. ارتفاع بوته از دليل كوتاه شدن دوره رشد گياه 

  خصوصيات ژنتيكي گياه است و در ارقام مختلف متفاوت است.
  اجزاي عملكرد

ت قرار نگرفت ولي در بين مل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه تحت تاثير تاريخ كاشاجزاي عملكرد گلرنگ شا
). در بين ارقام رقم سينا بيشترين تعداد طبق در بوته 1ارقام اين سه صفت داراي تفاوت معني داري در سطح يك درصد بودند(جدول

ظ ). از لحا2(جدولشت تفاوت معني داري نداشترا داشت و كمترين تعداد طبق در بوته مربوط به رقم زنده رود بود كه با رقم گلد
  تعداد دانه در طبق شرايط به طور عكس بود و بيشترين تعداد دانه در طبق مربوط به رقم زنده رود
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وكمترين آن مربوط به رقم سينا بود. رقم سينا داراي تعداد طبق بيشتري در بوته بوده ولي تعداد دانه هاي آن در طبق كمتر بوده و طبق 
جبران اجزاي عملكرد معروف است در بين ارقام بيشترين وزن هزار دانه مربوط به  هاي كوچكتري داشته است. اين مسئله به اثرات

). در بين اجزاي عملكرد تعداد دانه در طبق بيشترين تاثير 2رقم گلدشت بود و رقم زنده رود كمترين وزن هزار دانه را داشت(جدول
رقم است كه  رود باالتر بودن تعداد دانه در طبق در اينرقم زندهبودن وزن هزار دانه در  را بر عملكرد دانه داشت يكي از داليل پايين

  .موجب شده ميزان مواد فتوسنتزي كمتري به هر دانه برسد
  

  نتايج تجزيه واريانس صفات مختلف ارقام گلرنگ بهاره در دو تاريخ كاشت -1جدول 
 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

 تعداد طبق ارتفاع
ه تعداد دان
 درطبق

 كارايي وزن شاخص عملكرد عملكرد

 هزاردانه برداشت بيولوژيك دانه دربوته بوته
مصرف 
 آب

 ns 9/85 ns 2/5 ns 7/31 **8/628781 *3/7564621 ns9 ns 3/11 **7/0 3 تكرار

 ns 4/13 ns5/14 ns 6/134 **5/42293412 **1/56 ns 4/2 *1/0 3/510** 1 تاريخ كاشت

 ns 3/1281174 ns1 **3/254 *1/0 5/143297* 2/295** 118** 2026 ** 2 رقم

 ns 3/16 ns8/5  ns 2/11 ns 9/99625  ns 1/4560704 *5/22 ns 4/2 *1/0 2 تاريخ*رقم

 03/0 1/5 4 1576424 4/30780  5/33 7/8 1/38 15 خطا

 4/8  9/6 8/12 6/9 7/8 4/18 7/16 5/5 - ضريب تغييرات(%)

ns،*درصد است. يكو پنج احتمال درسطح دار ين دهنده عدم تفاوت معني دار و وجود تفاوت معنب نشايترت به:**و 

  
  عملكرد بيولوژيك و دانه 

دار تاريخ كاشت بر عملكرد بيولوژيك است ولي ارقام از اين لحاظ تفاوت معني داري نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده تاثير معني
  رد دانه شرايط عكس بود و نتايج تجزيه واريانس بيانگر عدم وجود تفاوت معني دارنداشتند. در حالي كه در مورد عملك

  ).1جدول داري نشان دادند(دانه تفاوت معنيارقام از لحاظ عملكرد حالي كه در دانه است نظر عملكرد تاريخ كاشت ازبين دو
  گلرنگ بهاره صفات مختلف در دو تاريخ كاشت و بين ارقام مختلف نيانگيم سهيمقا - 2جدول

  ارتفاع 
  بوته

تعداد طبق  
  دربوته

تعداد دانه  
  درطبق

  عملكرد
  دانه

  عملكرد
  بيولوژيك

  شاخص
  برداشت

  وزن
  هزاردانه

  كارايي
  مصرف آب

               تاريخ كاشت
0/115 اسفند20 a 4/18 a 6/30  a3/1998 a1/14307 a1/14  a 1/33  a 2/2 a 
8/105 فروردين20  b 9/16  a 2/32  a0/2003  a1/11652 b1/17  b 5/32  a 0/2 b 

              ارقام
1/97 گلدشت  c 4/15  b 9/30  b 4/1893 b9/12830 a3/15  a 6/38  a 0/2 b 
1/128 زنده رود a 3/15  b 7/37 a7/2150  a8/13432 a0/16  a 3/27  c 3/2  a 
1/106 سينا b 0/22 a 5/25  b0/1958  b0/12675 a5/15  a 5/32 b 1/2 b 
              

  درصد تفاوت معني دار ندارند. 5اي دانكن در سطح بر اساس آزمون چند دامنه كمشتر حرف يك داراي يها نيانگيم
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كاهش عملكرد  نيرا نشان داد كه ا يدرصد 8/22كاشت اول كاهش  خيكاشت دوم نسبت به تار خيدر تار كيولوژيعملكرد ب
  ماده خشك داشته است ديفتوسنتز و تول يبرا يفرصت كمتر اهيگ نياست بنابرا اهياز كوتاه شدن دوره رشد گ يناش كيولوژيب

 زانيكاشت م خيعملكرد دانه نشده است و در دو تار شيخ كاشت اول منجر به افزايدر تار كيولوژيعملكرد ب زانيباالتر بودن م
عملكرد دانه و  نيشتريدرهكتار ب لوگرميك 7/2150ارقام رقم زنده رود با ني).در ب2نشان نداد (جدول  يدار يعملكرد دانه تفاوت معن

نداشت (جدول  يدار يتفاوت معن نايداشت كه با رقم س راعملكرد دانه  زانيم نيدر هكتار كمتر لوگرميك 44/1893رقم گلدشت با 
 كيولوژيرد بارقام رقم زنده رود عملك نيرقم است در ب نياز باالتر بودن تعداد دانه در طبق ا ي). عملكرد باالتر رقم زنده رود ناش2

  دار نبود. يمعن گريتفاوت آن با دو رقم د يداشت ول يباالتر

  شاخص برداشت
نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده تاثير معني دار تاريخ كاشت و اثر 
متقابل تاريخ كاشت و رقم بر شاخص برداشت است ولي شاخص 

). بيشترين و 1برداشت ارقام تفاوت معني داري نداشت(جدول 
گلدشت درتاريخ  شاخص برداشت به ترتيب مربوط به رقم كمترين

كاشت دوم و اول بود. مقايسات ميانگين شاخص برداشت نشان 
دهنده كاهش ميزان شاخص برداشت در تاريخ كاشت دوم است 

درصدي شاخص برداشت  65/21كه اين تاخير در كاشت افزايش 
ريخ ). افزايش شاخص برداشت در تا2را به دنبال داشت (جدول 

كاشت دوم ناشي از كاهش عملكرد بيولوژيك است درحالي كه 
عملكرد دانه تغيير معني داري نكرده است. در بين ارقام رقم گلدشت بيشترين شاخص برداشت را نشان داده است به طوري كه 

شاخص برداشت كارايي ). 1درصد افزايش يافته ورقم زنده رود كمترين افزايش را نشان داد(شكل 3/57شاخص برداشت اين رقم 
دهد ودر تاريخ كاشت دوم سهم بيشتري از مواد فتوسنتزي به دانه ها ها را نشان ميتوزيع مواد فتوسنتزي توليد شده در گياه به دانه

  اختصاص يافته است.

  كارايي مصرف آب
). بيشترين كارايي 1آب داشتند (جدولنتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تاريخ كاشت و ارقام تاثير معني داري بر كارايي مصرف 

مصرف آب براي تاريخ كاشت اول به دست آمد. علت آن را مي توان اين گونه بيان كرد كه چون در تاريخ كاشت اول گياه زودتر 
م چنين فصل بهار استفاده كند و در نتيجه ميزان آب مصرفي آن كمتر بوده است. هابتداي كشت شده پس توانسته كه از بارندگي هاي 

و ميزان نياز آبي گياه و در نهايت مصرف آب هم كمتر بوده  كمتر بودهچون ميانگين دماي هوا كمتر بوده، ميزان تبخير و تعرق نيز 
رقم زنده رود و رقم گلدشت به دست آمد.عامل اصلي  به ترتيب در كارايي مصرف آبو كمترين است. در مقايسه بين ارقام بيشترين 

كارايي مصرف آب بين ارقام ميزان عملكرد دانه است. اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم نيز بر كارايي مصرف آب تاثير  ايجاد اختالف در
معني داري داشت.بيشترين كارايي مصرف آب براي رقم زنده روز در تاريخ كاشت اول وكمترين كارايي مصرف آب براي رقم 

كلي اين كه براساس كارايي مصرف آب تاريخ كاشت اول و رقم زنده رود  گلدشت در تاريخ كاشت اول به دست آمد.نتيجه گيري
  توصيه مي شود.
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Effect of sowing date on water use efficiency in spring safflower cultivars 
 

Vahideh GHahremanpour1, Afshin Tavakoli2, Reza Fotovat2, Jafar Nikbakht3, Soheyla Zaringhalami4 
 

 
Abstract  
 In order to investigate the effect of sowing date on water use efficiency in spring safflower cultivars, An 
experiment was conducted at the research farm of faculty of Agriculture, Zanjan University at 2013. This 
study was designed as factorial experiment based on randomized complete block design with four 
replications. First factor, spring safflower cultivars, includes Goldasht, zenderod and sina and second factor 
(sowing date) included two dates (20 March and 20 April).  In this study some traits included, plant height, 
number of head per plant, number of seeds per head, seed weight, seed yield, biological yield, water use 
efficiency and harvest index were measured. Results showed that water use efficiency in two sowing date 
had significant different. Also comparisons of means showed that water use efficiency on first date (2.237 
kg/m3) significantly higher than second date (2.077 kg/m3).  The results of analysis of variance show that 
planting dates had not significant effect on seed yield. But cultivars had significant different in yield.  
Between cultivars zenderod with 2150.7 kg/ ha seed yield showed the highest seed yield and Goldasht 
cultivar with 1893.44 kg/ha had the lowest seed yield.  
 
Key words: Sowing date, Safflower, Yield, Water use efficiency. 
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