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ABSTRACT 
To study the relationships between grain yield and other morpho-physiological traits of ten genotypes of safflower 

under normal and water stress conditions, a split plot experiment was conducted in a completely randomized block 

design with three replications. The main factor included irrigation regime in two levels (full irrigation and water 

stress in the flowering stage) and the sub-factor in ten levels included 10 safflower genotypes. In both full irrigation 

and low water stress conditions, the highest positive and significant correlation was observed between grain yield 

and seed number per plant. Based on stepwise regression results, in complete irrigation conditions, harvest index, 

dry weight, day to flowering, seed diameter, number of seeds per boll and main stem diameter, and under stress 

conditions, dry weight, harvest index, number of sub-branches , Chlorophyll content and boll diameter explained 

97.6% and 99.1% of grain yield changes, respectively. The results of path analysis showed that under full irrigation 

conditions, traits of relative lost water, dry weight, seed diameter and harvest index, and under water stress 

conditions, traits of chlorophyll, number of sub-branches, dry weight and harvest index had the most direct and 

significant effect on grain yield. Therefore, based on stepwise regression and path analysis, under full irrigation 

conditions, dry weight and harvest index, and under water stress conditions, in addition to these two traits, 

chlorophyll content and number of sub-branches had the greatest effect on grain yield. 
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 چکیده

در شررایط عرادی و ترنش کرم آبری، گلرنگ  نوتیپده ژ فیزیولوژیک، -عملکرد دانه و سایر صفات مرفو بین به منظور بررسی روابط

ل رژیم آبیراری تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شام 3های کامل تصادفی در آزمایشی به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوک

ژنوتیپ گلرنگ بود. درهر دو شرایط  11در دو سطح )آبیاری کامل و تنش آبی در مرحله گلدهی( و فاکتور فرعی در ده سطح شامل 

دار بین عملکرد دانه و تعداد دانه درگیاه مشاهده گردید. برر اسرا  آبیاری کامل و تنش کم آبی بیشترین همبستگی مثبت و معنی

گام به گام در شرایط آبیاری کامل صفات شاخص برداشت، وزن خشک، روز تا گلردهی، قطرر دانره، تعرداد دانره در نتایج رگرسیون 

های فرعی، کلروفیل و قطر غوزه بره غوزه و قطر ساقه اصلی و در شرایط تنش آبی صفات وزن خشک، شاخص برداشت، تعداد شاخه

از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. نتایج تجزیه مسیر نشان داد که در شرایط آبیاری کامل درصد  1/77درصد  و 6/79ترتیب 

صفات میزان آب از دست رفته، وزن خشک، قطر دانه و شاخص برداشت و در شرایط تنش کم آبری صرفات  ماردارکلروفیل، تعرداد 

دار بر عملکررد دانره بودنرد. بنرابراین براسرا  یم و معنیهای فرعی، وزن خشک و شاخص برداشت دارای بیشترین اثر مستاشاخه

رگرسیون گام به گام و تجزیه مسیر در شرایط آبیاری کامل وزن خشک و شاخص برداشت و در شرایط تنش آبی عالوه برر ایرن دو 

 های فرعی بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند.صفت مادار کلروفیل و تعداد شاخه
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