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  چكيده
- 91متواليلرنگ، آزمايشي به مدت دو سال ترين تاريخ كاشت و تأثير آن بر عملكرد دانه ارقام گبه منظور بررسي و تعيين مناسب

هاي كامل تصادفي در چهار شده در قالب طرح بلوكهاي خرد اجرا درآمد. آزمايش به صورت كرت در شهرستان ورامين به 1390
 ILگلدشتاصلي و ارقام (محلي اصفهان،  آذرماه) به عنوان كرت 30آذر و 15آبان،  30آبان،  15( هايتكرار انجام شد و تاريخ كشت

هاي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه مركب نشان داد كه اثر متقابل ) به عنوان كرتPI-537598و سينا   LRV5151پديده ، 111
دار بود و مقايسه معني يك درصدنه در غوزه، در سطح رقم در تاريخ كاشت در تمامي صفات مورد بررسي به استثناي تعداد دا

شود داراي بيشترين عملكرد دانه و وزن آبان ماه كشت مي 30) كه در تاريخ كاشت LRV5151كه رقم پديده ( نشان دادها ميانگين
  باشد.ميهزار دانه 

  
  تاريخ كاشت، رقم، عملكرد دانه، گلرنگ، وزن هزار دانه. كلمات كليدي:

  
  مقدمه
 يشده است. امروزه هدف اصلن و ژاپن كشت يان، هند، چ، پاكستران، افغانستانيك، اياست كه در خاور نزد ياهانين گياز اول 1گلرنگ

رسد. يدرصد م 40ي تا ديط مساعد توليارقام و در شرا ياستخراج روغن از دانه آن است. درصد روغن دانه در بعض ،د گلرنگيتول
). هدف از تعيين تاريخ 4( دارد يموفق نمو و رشد دارند، مك يزيحاصلخ كه ييهاكخا و نييپا حرارت ه درجهك يمناطق در اهيگ نيا

ها ز شدن، استقرار و بقاي گياهچهكاشت، يافتن زمان كاشت ارقامي است كه مجموعه عوامل محيطي موجود در آن زمان براي سب
اي ). چنانچه سرماي زمستان منطقه3( االمكان در هر مرحله از رشد با شرايط نامساعد محيطي برخورد نكندمناسب باشد، و گياه حتي

زه بر كشت ييمي دارند، كشت پايد اقدام به كاشت بهاره نمود، اما در مناطقي كه زمستان ماليش از حد تحمل گلرنگ باشد، ناچار بايب
زه گلرنگ با مشكالتي ييكاشت پا اما شتر از كشت بهاره استيزه بييل عملكرد در كشت پايت دارد. به طور كلي پتانسيبهاره ارجح

شود. عملكرد گلرنگ با كاشت ي زمستانه و خسارت سرما مواجه ميهااهچه در بارشي، غرقاب شدن گهاي هرزمانند رقابت علف
ط وجود يزنند. در شراهاي زود كمتر صدمه مينا به كاشتيدك و كارادريترا ، سفتوفيم دارد و امراض و آفاتي مانند فيزود رابطه مستق

لوگرم در هكتار يك 340تا  170ن يخ كاشت، عملكرد دانه بين تاريت نسبت به اولر در كاشيخهفته تاً 6تا  4هر  يبه ازا يرطوبت كاف
بر راندمان مصرف آب و عملكرد دانه گلرنگ  ياهيت گيخ كاشت و تراكم جمعيش چهار ساله اثرات تاريك آزماي ييابد، طمي كاهش

                                                            
1. Carthamus tinctorius L.  
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خ ين تاريملكرد دانه و درصد روغن متعلق به اولن عيشتريقرار گرفت و طبق نتايج به دست آمده، ب يابيم مورد ارزيط ديتحت شرا
م به همراه دارد زيرا باعث همزمان يط دير در كاشت، كاهش عملكرد دانه و درصد روغن را به خصوص در شراي). تاخ2( كاشت بود

  ). 1( شوديعملكرد دانه و روغن در گلرنگ مباال و در نتيجه كاهش  يشدن دوره پرشدن دانه با دما
  

  هاوشمواد و ر
خردشده در قالب  هاييقات كشاورزي ورامين به صورت كرتدر مزرعه ايستگاه تحق 1391و  1390 متوالي سالدو اين تحقيق در 

آذرماه) به عنوان  30آذر و  15آبان،  30آبان،  15چهار تكرار انجام شد كه در آن تاريخ كاشت ( باهاي كامل تصادفي طرح بلوك
هاي فرعي در نظر ) به عنوان كرتPI-537598و سينا  LRV5151، پديده IL 111لي اصفهان، گلدشت هاي اصلي و ارقام (محكرت

ز به يد و كود ازته نيگرداساس آزمون خاك قبل از كاشت مشخص سازي زمين و ميزان كود مصرفي برگرفته شدند. عمليات آماده
طول تعيين شد. هر كرت شامل ده خط به  يل از شروع گلدهقب 3/1هنگام خروج از مرحله روزت و  3/1هنگام كاشت،  3/1صورت 

ت معمول انجام شد. جهت به صور ياريلوگرم در هكتار بود. آبيك 25 يال 20 يزان بذر مصرفيمتر بود مسانتي 50متر و فاصله  5
در مرحله  ين دستيهرز نازك برگ و وج يهاكنترل علف يگاالنت براهرز از علف كش ترفالن قبل از كاشت،  يهاكنترل علف

. برداشت محصول وتعيين عملكرد پس از حذف نيم متر از هر دو انتهاي خطوط كاشت انجام و براي تعيين گرديدداشت استفاده 
اجزاء عملكرد، از هر كرت پنج بوته به طور تصادفي انتخاب و متوسط تعداد غوزه در بوته، تعداد بذر در غوزه و وزن هزار دانه از هر 

ه دست آمد. هر ساله تجزيه آماري روي عملكرد و اجزاء عملكرد دانه انجام شد و پس از پايان دوره دو ساله، تجزيه واريانس تيمار ب
 و براي  SASافزارها از نرمتجزيه آماري داده به منظورانجام شد. ها با سال ثر عوامل آزمايش و اثر متقابل آنمركب به منظور تعيين ا

  استفاده شد.دانكن  ايچند دامنه روش آزمون از هامقايسه ميانگين
  

  نتايج و بحث
روي عملكرد و اجزاي آن به  بر اساس نتايج تجزيه واريانس مركب دو ساله، اثر سال، تاريخ كاشت، رقم و رقم در تاريخ كاشت بر

تاريخ كاشت نشان داد كه رقم پديده . اثر متقابل رقم در )1(جدول  دار بوددر سطح يك درصد معنياستثناي تعداد دانه در غوزه 
)LRV5151 كه كمترين عملكرد كيلوگرم در هكتار بود. در حالي 3395آبان ماه داراي بيشترين عملكرد دانه با  30) در تاريخ كاشت

عملكرد در حاصل شد. از داليل كاهش كيلوگرم در هكتار  1679آبان ماه با ميانگين  30دانه از رقم محلي اصفهان در تاريخ كاشت 
 در دانه ردكعمل هاي كاشت دير هنگام، كاهش طول دوره رشد از طريق تسريع در تقويم زمان رسيدگي گياهان است. باالبودنتاريخ

 يدارا دانه ردكعمل ياصل جزء سه حاصل ضرب مورد نيا در و نبوده ردكعمل ياجزا از يكي بودن باال به علت پرمحصول ارقام
)، داراي بيشترين عملكرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد LRV5151طبق نتايج بدست آمده از آزمايشات، رقم پديده (. است تياهم

  ).5( باشدميشاخه فرعي 
گرم و كمترين وزن هزار دانه متعلق  56/40آبان ماه با  30در تاريخ كاشت  )LRV5151بيشترين وزن هزار دانه متعلق به رقم پديده (

 دانه هزار وزن رد،كعمل ياجزا نيب از . در گلرنگ)1(جدول  گرم بود 11/26آبان ماه با  30در تاريخ كاشت ) PI-537598( به رقم سينا

 كيپو جاديا با د،ننكيم دانه تظاهر پرشدن دوره در هك يطيمح يزاتنش عوامل از ياريرا بسيز است، اي برخوردارتوجه از اهميت قابل

 از آن يداريپا و دانه هزار بودن وزن باال ني). بنابرا5گردد (يم ردكعمل و افت هادانه شدن كباعث سب هاآن معمول اندازه رغم به دانه

  آمده و يكي از عوامل افزايش عملكرد است. به حساب پيژنوت يك مطلوب يهايژگيو
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  هاي مختلفاشتدانه ارقام گلرنگ در تاريخ ك عملكرد و اجزاء عملكردميانگين دوساله  . مقايسه1 جدول

 تاريخ كاشت ارقام
  عملكرد دانه
 (كيلوگرم)

  وزن هزار دانه
  (گرم)

 تعداد دانه در غوزه تعداد غوزه در بوته

LRV5151 پانزده آبان cd63/2030  b96/31  de75/21  a75/42 

  a13/3395  a56/40  e62/16  a25/46  سي آبان 
  de50/1826  b01/32  cde37/22  a37/38  پانزده آذر 
  de63/1797  c58/26  cde87/22  a75/43  آذر سي 
       

LI 111 پانزده آبان  b63/2774  a24/40  bcde62/24  a87/48  
  cde50/1965  b58/31  bcde62/23  a40  سي آبان 
  cd2115  c55/26  bcde50/26  a25/48  پانزده آذر 
  de38/1819  b32  a75/38  a12/47  سي آذر 
       

PI-537598 پانزده آبان  cd25/2006  b64/31  bcd62/27  a25/36  
  de1783  c11/26  ab50/33  a43 سي آبان 
  c63/2220  b83/31  bcde62/24  a87/42 پانزده آذر 
  b88/2648  a41/40  de87/18  a50/52 سي آذر 
       

Isfahan پانزده آبان cde1953  c20/26  abc50/23  a87/42  
  e88/1679  b85/31  ed21  a75/42 سي آبان 
  b88/2509  a20/40  e16  a25/53 انزده آذرپ 
  de25/1855   b16/32  bcd12/28  a37/39 سي آذر 

  دهند.داري را در سطح احتمال يك درصد نشان ميهايي با حروف متفاوت اختالف معنيميانگين
شت در رقم روي تعداد غوزه در تعداد غوزه در بوته تحت تأثير رقم و تاريخ كاشت قرار گرفت، مقايسه ميانگين اثر متقابل تاريخ كا

 15) در تاريخ كاشت IL 111عدد از رقم گلدشت ( 38يك درصد نشان داد كه بيشترين تعداد غوزه در بوته با احتمال بوته در سطح 
جدول . )1(جدول  آبان ماه به دست آمد 30عدد از رقم محلي اصفهان در تاريخ كاشت  16آبان ماه و كمترين تعداد غوزه در بوته با 

نه در هاي كاشت مختلف وارقام از نظر تعداد داخين تاريها نشان داد كه بقابل آناثرمتصفات و ابي يارزبراي انس مركب يه واريتجز
  د. رندا وجودختالف معني داري غوزه ا
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Abstract 
In order to assess the effect of planting date on yield and yield component of Safflower, an experiment was 
carried out in Varamin for two years (2011-2012), using a randomized complete block design in split plot 
arrangement with four replication. four planting dates (6 Nov., 21 Nov., 6 Dec. and 21 Dec.) were considered 
on main plots, and four varieties (Isfahan, Padideh LRV5151, Goldasht IL 111 and Sina PI-537598) were 
selected as sub plots. The results of combined analysis showed that effect of interaction between planting 
date and variety was significant on all characteristic except number of seed per pod at the 1% level. The 
results of mean comparison analysis indicated that LRV5151 cultivar on 21 Nov. produced the highest seed 
yield (3395 kgha-1), 1000 seed grain (40.56 gr). 
 
Keywords: Planting date, Safflower, Seed yield, Variety, 1000 seed grain. 
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