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 چکیده 

و گ  گلرن   شوری  متحمل به    ارقامفیزیولوژیک و زراعی  های  بازتابکمبود آب روی  اثرات  شناسایی  مطالعه  ف  اهدا

های های خرد شده بر پایه بلوكکرتصورت  . آزمایش بهبودندمتحمل به خشکی    هایژنوتیپهای گزینش  معرفی شاخص

مرک  ز تحقیق  ات و در  ب  ا باف  ک خ  اك ل  وم رس  ی  دسی زیمنس بر مت  ر   7/6)  اراضی شور  درتکرار    سهکامل تصادفی با  

دو ب  ا  خش  کی فاکتور اصلیاجرا گردید.  1396-97 عی سال زراآموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی 

پدی  ده  ش  امل:  شوری گلرن  گمتحمل به ژنوتیپشش و فاکتور فرعی دانه دهی تا رسیدگی تنش از گل  و  : بدون تنشسطح

    ه  دایک روزن  ه RWCمقدار نسبی آب ب  ر) )های شاخص بودند.  و پرنیان  295  مکزیک  248    مکزیک14مهر  مکزیک  گل

کاهش و دم  ای ب  ر) اف  زایش   در اثر تنش خشکیو تعداد دانه در طبق  درصد روغن  عملکرد دانه و روغن  فیل بر)  کلرو

جز دمای ب  ر) ب  ین به  آنها. مقادیر  دندنشان دابرای تعداد دانه در طبق و سایر صفات   و یک درصد    5ترتیب  به)دار  معنی

درص  د  و یک 5ترتیب به ) دارمعنی دانه و روغن  ها با عملکردشاخصبین این  همبستگی    دار داشک.تفاوت معنیها  ژنوتیپ

ب  رای گ  زینش توانن  د  م  ی  هدایک روزنه و کلروفی  ل ب  ر)  RWC  هایشاخص  بنابراین.  بود   برای کلروفیل و سایر صفات

ه و تع  داد دان  ه دار بین تعداد طبق در بوت   معنیمثبک و  وجود همبستگی  کار روند.  های متحمل به خشکی گلرنگ بهژنوتیپ

ج  ز م  ورد مطالع  ه ب  هه  ای ژنوتیپبود.  دهیمحصولدر  آنها برجستهنشان دهنده نقش   و روغن  عملکرد دانهبا  در طبق  

 شدند.  تشخیص داده   برای کشک در اراضی شور مناسب باالتر با کسب عملکرد دانه و روغن پرنیان

   مقدار نسبی آب بر)  هدایک روزنه     هعملکرد داندمای بر)      شاخص کلروفیل  هاي كلیدي:واژه
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 Abstract 
To recognize the effects of water deficit stress on physiological and agronomic responses of salt tolerant 

safflower genotypes, and introducing indices to selecting drought tolerant genotypes of safflower, an 

experiment was conducted as split plot based on a randomized complete blocks design with three replications 

in saline soils (6.7 dS m-1) of the East Azerbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education 

Center during 2017-18. The experimental factors included drought stress (non-stressed and stressed from 

flowering to maturity    ( and six fall safflower genotypes including: Padideh, Golemehr, Mexico14, Mexico248, 

Mexico295 and Parnian. Drought stress increased leaf temperature and decreased leaf relative water content 

(RWC), stomatal conductance and leaf chlorophyll index and also grain number per capitulum, oil percent, 

grain and oil yields significantly. Significant differences were seen among the genotypes in the above-

mentioned indices (except for leaf temperature), yield components and seed and oil yields. Correlations among 

leaf temperature, RWC, stomatal conductance and leaf chlorophyll index with each other and with seed and oil 

yields were significant. Therefore, these indices (except for leaf temperature) can be used to select drought-

tolerant fall genotypes of safflower in the region. Correlation among capitulum number per plant and grain 

number per capitulum with each other and seed and oil yields, were positive and significant. Hence, these yield 

components had important role in productivity. Golemehr, Mexico 14, Mexico 248 and Mexico 295 genotypes 

indicated higher seed and oil yields. It seems that the above four genotypes could be adapted to cultivate in 

saline areas around Urmia Lake and areas with similar climate.  

Keywords: Grain yield, Leaf chlorophyll index, Leaf temperatures, Relative water content, Stomatal 

conductance. 

 

 مقدمه 

عمده  در  بخش  نیاز  مورد  خوراکی  روغن  از  ای 

گردد. بنابراین توسعه کشور از منابع خارجی تامین می

دانه خود  کشک  به  رسیدن  راستای  در  روغنی  های 

ا کیفیک مناسب  از های خوراکی بدر زمینه روغناتکایی  

بین دانهژهاهمیک وی  از  های روغنی  ای برخوردار اسک. 

به گلرنگ  هوایی کشور   آب و  با شرایط  عنوان  سازگار 

( خشکی  و  شوری  تنش  به  مقاوم  گیاه  و  یک  باسیل 

همکاران  2002همکاران   و  اسندل  داشتن  1992   با  و    

  ز آینده نوید بخشی برخوردار های بهاره و پاییزه  اتیپ

( اسالم  اسک  گلرنگ2004پاسبان  گیاهی  به   .  عنوان 

سازگار به مناطقی با بارندگی زمستانه و بهاره اندك و  

دهی  پرشدن و رسیدگی  هوایی خشک در طول دوره گل

داشتن ریشه با  و  از یک سو  توان  دانه  با  و  های طویل 

پروفیل از  باال  آب  دیگر  جذب  سوی  از  دانه  خاك  یک    

خ به  متحمل  می روغنی  حساب  به  )شکی  و    وینبر) آید 

)2005  همکاران همکاران  و  کوتروباس  با  2004 .    

ژنوتیپ گلرنگ  ارزیابی  افشان  آزاد گرده  و  هیبرید  های 

مدیترانه هوایی  و  آب  شرایط  تحک  و  دیم  کشک  ای  در 

ماده   تجمع  و  تولید  که  رسیدند  نتیجه  این  به  یونان  

این مواد به    گرده افشانی و میزان انتقالخشک تا مرحله  

 نهایک عملکرد دانه  شدن دانه و دروره پردانه در طول د 

داری داشته و بین  با همدیگر همبستگی مثبک و معنی 

جهات  ژنوتیپ این  از  بررسی  مورد    تفاوت های 
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بررسی  معنی  از  حاصل  نتایج  دارد.  وجود  داری 

اصفهان  10سازگاری   کرج   در  گلرنگ  داراب   الین  و 

بین الینفارس طی سه سال زر که  های  اعی  نشان داد 

بررسی   و  معنی   تفاوتمورد  دانه  عملکرد  نظر  از  داری 

محیط این  در  )روغن  دارد  وجود  تبریزی  ها  امیدی 

ژنوتیپ2006 ارزیابی  داد   .  نشان  کرج  در  گلرنگ  های 

جمع ژنوتیپ  با  که  تبریز  اطراف  از  شده    داشتن آوری 

بوته را به    در بوته بیشترین عملکرد تک   گرم دانه   6/29

داد اختصاص  به    خود  مربوط  تنوع  بیشترین ضریب  و 

  ( دانه در طبق  امیدی  )  بوددرصد      02/22صفک تعداد 

همکاران   و  تنش  .  2008تبریزی  اسک  شده  داده  نشان 

دار  خشکی متوسط و شدید در گلرنگ باعث کاهش معنی

بوته )رشد  گردید  همکاران  ها  و  گزارش   .  2014سالم 

کا با  اسک  دسترشده  در  آب  میزان  بوتههش  های  س 

از   کمتر  به  خاك     25گلرنگ  استفاده  قابل  آب  درصد 

-داری کاهش میطور معنیعملکرد دانه و اجزای آن به

در شرایط کمبود آب    .  2013نوروزی و کاظمینی  یابد )

باالتر  رشد  سرعک  با  عملکرد    گلرنگ   ارقام  ثبات  از 

برخو )بیشتری  هردارند  و  اوغلو  مکاران  استانبول 

در  2009 پدیده  رقم  پاییزه  گلرنگ  که  گردید  مشاهده   . 

به روغن  و  دانه  عملکرد  تولید  با  تبریز  ترتیب  دشک 

کیلوگرم در هکتار  رقم برتر بوده اسک    1369و    4420

  .2015پاسبان اسالم )

نتایج یک مطالعه در دشک تبریز  همبستگی مثبک و  

نه در  د داتعدابین    طح احتمال یک درصد در س  دارمعنی 

ژنوتیپ  باطبق   در  دانه  را  عملکرد  گلرنگ  پاییزه  های 

(  . نشان داده شده اسک  2012پاسبان اسالم  نشان داد 

وزن   و  بوته  در  طبق  تعداد  عملکرد   اجزای  بین  از  که 

نقش برجسته دانه گلرنگ  تعیین عملکرد  دانه در  -هزار 

داشته )تری  هم  کوترباساند  نتایج   .  2004  کارانو 

اقلیمی  ژنوتیپ  ارزیابی شرایط  در  گلرنگ  بهاره  های 

از مرحله    تحکهمدان نشان داد که   اعمال شده  خشکی 

گل  50 دانهدرصد  از شروع  و  بهدهی  وزن  بندی  ترتیب 

هزار دانه و شاخص برداشک بیشترین اثر مستقیم را بر  

معنی و  مثبک  همبستگی  همچنین  داشتند.  دانه  -عملکرد 

ملکرد دانه در شرایط بروز  داری بین وزن هزار دانه و ع 

زمان  ت از  گل   50نش  )درصد  شد  دیده  و  دهی  یاری 

) .  2016کشتکار   همکاران  و  تبریزی  با  2008امیدی    

بهاره    گلرنگ  ارقام  زراعی  مهم  صفات  بررسی 

معنی و  مثبک  با  همبستگی  روغن  عملکرد  بین  داری 

گیری کردند که با  تیجهعملکرد دانه را مشاهده نموده و ن

لکرد روغن نیز افزایش  یش عملکرد دانه در بوته  عمافزا

ارزیابی  یابد.  می در    هایژنوتیپنتایج  گلرنگ  ایرانی 

آبیاری   قطع  گل  درشرایط  داد  مرحله  نشان  که  دهی 

عملکرد کاهش  باعث  آنها   متوسط  خشکی  همه  در  دانه 

آب بین    داری از نظر تحمل به کمبود تنوع معنی  و  گردید

شد  ژنوتیپ دیده  همکاران  ها  و  نتایج     2013)زارعی 

کمبود    64ارزیابی   تنش  تحک  گلرنگ  در  آژنوتیپ  ب 

باعث  آب  کمبود  که  داد  نشان  اصفهان  اقلیمی  شرایط 

ولی    شدها  دار عملکرد دانه در همه ژنوتیپکاهش معنی

به  کاهش  این  معنیمیزان  ژنوتیپطور  بین  ها  داری 

ت و  بوده  دو  متفاوت  در  را  آنها  کالستر  گروه  جزیه 

خشکی   به  متحمل  و  )حساس  داد  و  قرار  بهرامی 

داری از نظر عملکرد  نتیکی معنیژتنوع   .  2014همکاران  

الین بین  آب  دانه  کمبود  تنش  شرایط  در  گلرنگ  های 

های متحمل به  گزارش شده اسک که امکان گزینش الین

  .  2017بورتوهیرو و سیلوا سازد )را فراهم می خشکی

  RWCب  ر) )  آب  ه مقدار نس  بیعقیده بر این اسک ک

شاخص مناسب تری برای بی  ان وض  عیک آب ب  ر) در 

وض  عیک  RWCگیاه  ان زراع  ی م  ی باش  د و ش  اید 

آب ب  ه ب  ر) و   ت  امینتری از تع  ادل ب  ین می  زان  فراگیر

 . 1985س  ینکلر و ل  ودالو  میزان تع  رر را نش  ان بده  د )

  ح  اکی 1991من  دهام )نتایج حاصل از مطالعات رائو و  

بین توان جذب آب در کل  زا   دارمعنیهمبستگی    از وجود

بر) آن اسک. نشان داده شده اس  ک ک  ه تح  ک   RWCو  

تنش خشکی شدید  ارقام مقاوم به خشکی گن  دم دوروم 

ه  ای خ  ود برخ  وردار بودن  د باالتری در بر)  RWCاز  

  با بررسی 2012 . پاسبان اسالم )1991رائو و مندهام  )
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ش کمب  ود آب باع  ث های کلزا  گ  زارش ک  رد ت  نتیپژنو

و اف   زایش دم   ای ب   ر) ش   ده و در  RWCک   اهش 

ها ای  ن تر در مقایسه با سایر ژنوتیپهای متحملژنوتیپ

 تغییرات کمتر بوده و پایداری عملکرد بیشتر اسک.

گیری دمای بر) و تاج پوش  ش برگ  ی امروزه اندازه

ت تنش خشکی عنوان روشی متداول برای ارزیابی شدبه

جانسون )  گیردمورد استفاده قرار می  در گیاهان زراعی

طور کلی دمای تاج پوشش برگی ب  ا  . به1995و رامبار  

تنش خش  کی مطابق  ک دارد. ب  ه دنب  ال ک  اهش آب قاب  ل 

استفاده خاك  پتانس  یل آب گی  اه و در نهای  ک تع  رر آن 

یابد. بر مبنای بیالن انرژی در سطح بر)  نیز کاهش می

ت  اج پوش  ش ب  ر)   ل تعرر منجر ب  ه اف  زایش دم  ایتنز

 . در ی  ک آزم  ایش 1998ک  ارکوا و همک  اران گ  ردد )می

ای روی سه رقم یونجه مشاهده گردید که مقادیر مزرعه

ای با دماه  ای ب  االتر ت  اج پوش  ش تر هدایک روزنهپایین

 . 1998جانس    ون و رامب    ار ب    ر) مطابق    ک دارد )

ک  ه دم  ای ت  اج   های متعددی ح  اکی از آن اس  کگزارش

ب  رای عنوان ش  اخص مناس  بی واند ب  هتپوشش بر) می

کار ه  ای مق  اوم ب  ه خش  کی گن  دم ب  هشناسایی ژنوتیپ

  گلستانی عراقی و 1998کارکوا و همکاران  گرفته شود )

دمای بر) شاخص مناس  بی در آزمایشی   .  1998آساد  

های بهاره متحمل به خش  کی گلرن  گ در گزینش ژنوتیپ

اق  ی و گلس  تانی عر .  2011ان اس  الم  پاس  ببوده اس  ک )

داری در دم  ای ت  اج پوش  ش   تفاوت معن  ی1998)  آساد

های مقاوم و حساس به خشکی گن  دم برگی بین ژنوتیپ

دار بین ش  اخص م  ورد و وجود همبستگی منفی و معنی

بحث و عملک  رد دان  ه در ش  رایط ت  نش آب  ی را گ  زارش 

زن  ه  داری بین ه  دایک روهمبستگی مثبک و معنیکردند.  

RWC   همبس  تگی منف  ی و  یگر ودهم   و تنظیم اسمزی ب  ا

-دمای بر) در ژنوتیپ  باها  داری بین این شاخصمعنی

ک  ه   مشاهده ش  ده.  های بهاره گلرنگ گزارش شده اسک

ه  ای به  اره های مذکور از توان تفکیک ژنوتی  پشاخص

 در شرایط خش  کی گلرنگ با عملکرد دانه و روغن بیشتر

    . 2011بان اسالم پاس)برخوردار بودند  

اثرات ت  نش کمب  ود آب روی شناسایی  مطالعه    افاهد    

ه  ای فیزیولوژی  ک و زراع  ی ارق  ام متحم  ل ب  ه بازت  اب

ه  ای گ  زینش ارق  ام شوری گلرن  گ و معرف  ی ش  اخص

متحمل به خشکی ب  رای کش  ک در اراض  ی ش  ور د   ار 

   بودند.کمبود آب آخر فصل  
    

 مواد و روش ها  

در        خسروشاه  ایستآزمایش  و گاه  تحقیقات    مرکز 

کشاورزی شرقی   آموزش  آذربایجان  طبیعی  منابع  و 

زراعی  سال  شد  1396-97  طی    46)ایستگاه  این    .اجرا 

و   و    37دقیقه شرقی     2درجه  دقیقه شمالی      58درجه 

اقلیم سیستم  خشک  در  نیمه  و  سرد  کوپن    اسکبندی 

منطقه    . 2013  علیخانی) با ی  یهازمستان همچنین 

میانگین  دارد بندان  یخای  روزه ب.  مدت  ارندگی  دراز 

عمده    .باشدمیمیلیمتر    270ساالنه   در    بارندگیبخش 

.  دهدرخ میبازه زمانی نیمه دوم پاییز تا نیمه اول بهار  

دریا   از سطح  آزمایش  محل  .  باشدمیمتر    1347ارتفاع 

دریا ه اورمیه قرار دارد.  شرقی  این ایستگاه در حاشیه  

ایستگاه  مشخصات آب و   یش در  دوره آزماطی  هوایی 

اسک.  جدو آمده  یک  رسی  ل  لوم  آزمایش  محل  خاك 

و  آلی  5/1  دارای  بوده  ماده  شوری    و  درصد    7/6با 

 .  2بود )جدول دسی زیمنس بر متر  

ه  ای خ  رد ش  ده  در قالب طرح آم  اری کرت  آزمایش     

اجرا شد. کشک تکرار    سهکامل تصادفی با    بر پایه بلوك

های فاکتور  ید.گردنجام  ا  1396ماه سال    یورشهر  20در  

 دواص  لی ب  ا   عاملعنوان  به  خشکیآزمایش شامل تنش  

 دهی تا رس  یدگیگل  مرحلهتنش از    و  سطح : بدون تنش

فرعی ف  اکتورو    ه  ا مش  ابه ب  ود )فنولوژی ژنوتی  پ  دانه

  14مهر  مکزیک پدیده  گلسطح شامل:    ششژنوتیپ در  

آستانه تحم  ل   بودند.  یانو پرن  295  مکزیک  248  مکزیک

دس  ی زیم  نس   2/7ها در برابر شوری خاك  وتیپژن  این

فاص  له  .  2016دس  ک آم  ده اس  ک ) امی  دی بر مت  ر  ب  ه

کیل  وگرم بیسک سانتیمتر و میزان بذر  24خطوط کاشک  
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بوته در مت  ر مرب  ع   48کم  در هکتار بوده و در نهایک ترا

ر مت    پ  نجطول تثبیک شد. هر کرت شامل شش ردیف ب  ه

ه  ا و ب  ین آب ب  ین کرت ب  ود. ب  رای جل  وگیری از نش  ک

از   در ای  ن آزم  ایشش  د.    ایج  ادها دو متر فاص  له  تکرار

ده  ی از مرحله گل  .گردید  استفاده  Aکالس  تشتک تبخیر  

مت  ر میلی   80برای سطوح بدون تنش  آبیاری در زم  ان  

 180ه  ای ت  نش  آبی  اری در زم  ان  تبخیر و ب  رای تیمار

س  بان اپ)  گرف  کاز تشتک انج  ام    جمعیت  متر تبخیرمیلی

  ش   رقی و 2006دانش   مند و همک   اران   2011اس   الم 

ه  ای برای یکن  واختی آبی  اری در ک  رت  . 2011همکاران  

ش  د. آزمایش  ی  مق  دار آب ب  ا کنت  ور ان  دازه گی  ری م  ی

دهی ک  ودک  ردن ب  ود.  ش  کل غرق  اب  ه  ا ب  هآبیاری کرت

س  تفاده ب  ا ا   2)جدول    زمون خاكآبر پایه نتایج    مزرعه

کیلوگرم در هکتار   132  مقداراوره بهدار  از کود نیتروژن

  س  ولفات رویس  اقهش  روع  در دو مرحله قبل کاشک و  

و   O2Kص  ورت  کیلوگرم در هکت  ار به  20مقدارپتاسیم به

کیل  وگرم در هکت  ار  18مق  دار س  وپر فس  فات تریه  ل به

مب  ارزه ب  ا قبل از کاشک صورت گرفک.  5O2Pصورت به

رت وج  ین وص   رز در طول دوره آزمایش بههای هعلف

دهی ب  رای مب  ارزه ب  ا گل  اواسطدر  همچنین  .  دستی بود

با غلظ  ک ی  ک دیازینون    مزرعه با سم  گلرنگ  سمگآفک  

 در هزار سمهاشی گردید.  

  از هر نمونه RWCمقدار نسبی آب بر))  تعیین  برای     

مت  ر ج  دا میلی  20بر) برداشک شده سه دیسک به قطر  

ها تر   سهس نمونهو بالفاصله وزن شدند )وزن    گردیده

بار تقطیر با دم  ای هار ساعک در آب مقطر دوبه مدت  

ور ش  ده و گراد و نور اندك غوط  هدرجه سانتی  5حدود  

پس از گرفتن آب روی آنها با کاغذ ص  افی  وزن ش  دند 

س  اعک در   24ها به مدت  )وزن تورم کامل  سهس نمونه

د اد قرار داده شده و وزن ش  دنگردرجه سانتی  80دمای  

: فرم  ولر نسبی آب بر) از )وزن خشک . در نهایک مقدا

DW- TW/ DW- FW RWC =    .در ای  ن محاسبه گردی  د

وزن   DWو    وزن ت  ورم کام  ل  TWوزن ت  ر     FWفرمول  

دم  ای ب  ر) ب  ا اس  تفاده از های بر) اسک.  خشک نمونه

س  اخک کارخان  ه   2T-825دماسنج م  ادون قرم  ز م  دل  

پاس  بان اس  الم و ی ش  د )گیرایتالیا اندازه   Testo)تستو  

- . ه  دایک روزن  ه1998  کومار و سینک  2012همکاران  

های بر) نیز با استفاده از دستگاه پورومتر پخشی مدل 

AP4  کوم  ار و س  ینک )  گیری شدساخک انگلستان اندازه

 .  شاخص کلروفیل ب  ر) ب  ا اس  تفاده از دس  تگاه 1998

  س  اخک Minolta Model: SPAD-502کلروفی  ل مت  ر )

ازه گیری گردید. تعیین مق  دار نس  بی آب ر ژاپن اندکشو

 14ت  ا    11بر)  دمای بر) و هدایک روزنه بین س  اعات  

ده  ی و گل  مرحلهصفات مذکور در اواسط    انجام گردید.

گی  ری دو مرتبه در ط  ول آزم  ایش ان  دازه  دهیخورجین

   شدند.

 طب  ق تعداد دانه در در بوته و طبقتعداد  برای تعیین      

بوت  ه ب  ه ص  ورت تص  ادفی  10ش  ی رت آزمایاز ه  ر ک   

هنگام گیری ق  رار گرف  ک. ب  هانتخ  اب و م  ورد ان  دازه

ها ها  تمامی کرترسیدگی محصول پس از حذف حاشیه

برداشک و عملکرد دانه  وزن هزار دانه و درصد روغ  ن 

در   ها تعیین شدند. برداشک پس از رس  یدگی وزن  یدانه

 هانهایک تجزیه دادهماه انجام گردید. در  مرداد  21تاریخ  

دار با آزمون حداقل اخ  تالف معن  ی  هامقایسه میانگین  و

(LSD     ب  ا ن  رم اف  زار آم  اری درصد    5در سطح احتمال

MSTATC    با   روش پیرسونبه  تعیین همبستگی صفاتو

ص  ورت 16نس  خه    SPSSاستفاده از ن  رم اف  زار آم  اری  

به روش اس  تخراج پیوس  ته ا  ههندرصد روغن دا   گرفک.

)میر نظامی ضیابری و صمصامی   تعیین شدند  کسلهسو

  .1994شریعک 
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 نتايج  و بحث

دهی اثر معنی داری  اعمال تنش خشکی از مرحله گل

 ( بر)  آب  نسبی  مقدار  بر)   هدایک  RWCروی دمای     

طبق   در  دانه  تعداد  بر)   کلروفیل  شاخص    روزنه  

دانه  درصد روغن دانه و عملکرد روغن داشک   عملکرد 

های گلرنگ مورد مطالعه  . همچنین بین ژنوتیپ3)جدول  

داری  جز دمای بر)  اختالف معنیاز نظر همه صفات به

   RWCدیده شد. اثر متقابل تنش خشکی با ژنوتیپ روی  

و   دانه  عملکرد  دانه در طبق   تعداد  بوته   در  تعداد طبق 

دار شد. اثر متقابل تنش خشکی با ژنوتیپ    روغن معنی

تعداد   بوته   در  طبق  تعداد  بر)   آب  نسبی  مقدار  روی 

  دسک آمد دار بهدانه در طبق  عملکرد دانه و روغن معنی

  . 3)جدول 

فیزیولوژیک  شاخص و  RWCهای  روزنه  هدایک    

مرحله   از  شده  واقع  خشکی  تنش  اثر  در  بر)  کلروفیل 

اری کاهش یافته و شاخص دمای طور معنی ددهی بهگل

یافک.   افزایش  این  بر)  مقادیر  که  بود  حالی  در  این 

بهشاخص ژنوتیپها  بین  بر)  دمای  بهجز  طور  ها 

های ارزیابی ژنوتیپ   .4داری متفاوت بود )جدول  معنی

بروز   که  داد  نشان  اصفهان  اقلیمی  شرایط  در  گلرنگ 

گل مرحله  دو  هر  در  خشکی  دانتنش  پرشدن  و  ه  دهی 

دار مقدار نسبی آب بر)  وزن خشک  باعث کاهش معنی

بوته و عملکرد دانه و روغن گردید. میزان این کاهش در  

دانه   پرشدن  مرحله  در  تنش  بروز  درصد    20شرایط 

شیر اسماعیلی  دهی بود )بیشتر از اثر تنش در مرحله گل

همکاران   الین   . 2013و  مطالعه  در  نتایج  گلرنگ  های 

دار  که تنش خشکی باعث کاهش معنیبرزیل نشان داد  

مقدار کلروفیل کل بر) و درنهایک عملکرد دانه و روغن  

دمای در آزمایشی     .2017سیلوا    و  برتوهیرو گردد )می

بر) شاخص مناسبی در نشان دادن اثرات خشکی روی  

)ژنوتیپ اسک  شده  گزارش  گلرنگ  بهاره  پاسبان  های 

بین   .  2011اسالم   ر RWCهمبستگی  هدایک  و     وزنه 

بر) شاخص   و    کلروفیل  دانه  درصد روغن  عملکرد  با 

   .5دسک آمد )جدول  دار بهعملکرد روغن مثبک و معنی

می استنباط  شاخص نین  که  فیزیولوژیک  گردد  های 

   هدایک روزنه و شاخص  RWCمقدار نسبی آب بر) )

تنش  اثرات  بازتاب  در  الزم  توان  از  بر)  کلروفیل 

گلرنگ  آخشکی   در  فصل  و  خر  بوده  برخوردار  پاییزه 

گزینش    توانندمی خشکی  ژنوتیپبرای  به  متحمل  های 

 .  کار روندبهآخر فصل گلرنگ پاییزه 

تعداد دانه در طبق  درصد    داریطور معنیخشکی به     

داد.   کاهش  را  روغن  و  دانه  عملکرد  و  نتایج  روغن 

ر شرایط بدون  دنشان دادند     4)جدول  آزمایش جاری  

بوته  بیشتریتنش   در  طبق  تعداد  مقادیر  پدیده   ن  به 
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تعداد دانه در  و    295و مکزیک  14  مکزیک  248مکزیک  

و وزن هزار    295و مکزیک    248طبق به پدیده  مکزیک  

و پرنیان   295  مکزیک  248  مکزیک  14دانه به مکزیک  

  295مهر و مکزیک  و بیشترین درصد روغن به گل  295

   295مهر  مکزیک  ه گلعملکرد دانه و روغن ب  باالترینو  

در شرایط تنش  تعلق گرفک.    14و مکزیک    248مکزیک  

بوته  خشکی   در  طبق  تعداد  گلبیشترین  پدیده   مهر   به 

مکزیک    248مکزیک   به    295و  طبق  در  دانه  تعداد  و 

مهر و وزن هزار دانه به  و گل  248  مکزیک  295مکزیک  

مکزیک   مکزیک    295پرنیان   روغن  248و  درصد    و   و 

ها جز پرنیان تعلق ژنوتیپکرد دانه و روغن به همه  عمل

)جدول   مطالعه  4داشک  نتایج  همکاران   .  و  زارعی 

ایرانی     2013) گلرنگ  ژنوتیپ  ده  بین  از  داد  نشان 

دهی   ارزیابی شده در شرایط قطع آبیاری از مرحله گل

را   خشکی  اثر  در  دانه  عملکرد  افک  بیشترین  پرنیان 

ع  .داشک با  مطالعه  یک  روی  در  آب  کمبود  تنش  مال 

و  بوته دانه  عملکرد  رشد   فصل  طول  در  گلرنگ  های 

داری کاهش یافته اسک )نوروزی  طور معنیاجزای آن به 

کاظمینی   خشکی  2013و  تنش  اثرات  مطالعه  نتایج   . 

روی روغن دانه و ترکیبات آن در گلرنگ نشان داد که  

معنی  کاهش  باعث  آب  دانه  کمبود  روغن  درصد  دار 

های  رب  دد. این افک با کاهش بیشتر در اسیدگرمی

رزمجو   و  )اشرفی  بود  همراه  مطابق 2010اشباع   . 

واقع    4جدول   خشکی  تنش  و  عادی  شرایط  دو  هر  در 

گل  مرحله  از  ژنوتیپشده  همه  مطالعه  دهی   مورد  های 

داشته    باالتری جز پرنیان عملکرد دانه و روغن  گلرنگ به

در اراضی شور حاشیه   و برای کشک پاییزه  4)جدول  

دریا ه اورمیه و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه )سرد  

نیمه پهنهو  سیستم  در  دیده  خشک  مناسب  کوپن   بندی 

در  شدند.   پدیده  رقم  پاییزه  گلرنگ  اسک  شده  گزارش 

و   دانه  عملکرد  تولید  با  عادی  آبیاری  تحک  تبریز  دشک 

به هکتار   1369و    4420ترتیب  روغن  در    کیلوگرم 

اسالم  )پ اسک.   2015اسبان  بوده  برتر  رقم  نتایج    

ژنوتیپ تنش مطالعه  و  عادی  شرایط  در  گلرنگ  های 

ژنوتیپ داد  نشان  آب  عادی  کمبود  شرایط  در  که  هایی 

نیز   آب  کمبود  شرایط  در  داشتند   باالتری  دانه  عملکرد 

( کردند  کسب  باالتری  دانه  همکاران  عملکرد  و  صفوی 

2013 .  

بین ته عداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق  مبستگی 

دار  با درصد روغن و عملکرد دانه و روغن مثبک و معنی

دمای بر)  بود. همچنین همبستگی این اجزای عملکرد با  

با   و  معنی  RWCمنفی  و  مثبک  روزنه  هدایک  دار  و 

 . این امر نشان دهنده نقش تعیین کننده  5گردید )جدول  

های  دهی ژنوتیپر محصولاین دو بخش عملکرد دانه د

با عملکرد   پاییزه اسک. همبستگی عملکرد روغن  گلرنگ 

معنی و  مثبک  روغن  درصد  با  و  بهدانه  آمد  دار  دسک 

  با بررسی  2008امیدی تبریزی و همکاران )   . 5)جدول  

مثبک   بهاره  همبستگی  گلرنگ  ارقام  مهم زراعی  صفات 

معنی  دانهو  عملکرد  با  روغن  عملکرد  بین  را    داری 

نتیجه و  نموده  افزایش  مشاهده  با  که  کردند  گیری 

یابد.  عملکرد دانه در بوته  عملکرد روغن نیز افزایش می

روغن   عملکرد  همبستگی ساده  آزمایش ضریب  این  در 

 بود.  99/0و با عملکرد دانه  83/0با درصد روغن 

 کلی گیري نتیجه

  ه  دایک روزن  ه و RWCه  ای فیزیولوژی  ک ش  اخص

داری ط  ور معن  یب  ه) در اثر ت  نش خش  کی  کلروفیل بر

تف  اوت   ی م  ورد مطالع  هه  اب  ین ژنوتی  پ  یافته وکاهش  

دار )س  طح معن  ی همبس  تگیوج  ود . دار داش  تندمعن  ی

ش  اخص   هدایک روزنه و  RWCبین    احتمال یک درصد 

عملکرد دانه  درصد روغ  ن همدیگر و با  کلروفیل بر) با  

از  م  ذکور دهد که سه ویژگ  ینشان میو عملکرد روغن  

توان الزم در بازتاب اثرات تنش خش  کی آخ  ر فص  ل در 

توانند ها میگلرنگ پاییزه برخوردار بوده و این شاخص

ه  ای متحم  ل ب  ه خش  کی گلرن  گ برای گ  زینش ژنوتی  پ

ط  ور ک  ار رون  د. خش  کی ب  هب  هدر اراضی ش  ور  پاییزه  

داری تعداد دانه در طبق  درص  د روغ  ن و عملک  رد معنی

همبستگی بین تعداد طب  ق در کاهش داد.    دانه و روغن را
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بوته و تعداد دانه در طبق با همدیگر و با عملکرد دان  ه و 

روغن نش  ان دهن  ده نق  ش تعی  ین کنن  ده ای  ن دو بخ  ش 

ده  ی گلرن  گ پ  اییزه اس  ک. عملک  رد دان  ه در محص  ول

و مکزی  ک   248  مکزی  ک  14مهر  مکزیک  های گلژنوتیپ

ی  مق  ادیر در ه  ر دو ش  رایط ب  دون ت  نش و خش  ک 295

ه و برای کش  ک عملکرد دانه و روغن را کسب کردباالتر  

پاییزه در اراضی شور حاشیه دریا ه اورمیه و مناطقی 

خش  ک در سیس  تم با شرایط اقلیمی مشابه )سرد و نیمه

 .  تشخیص داده شدندبندی کوپن  مناسب پهنه
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