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بر عملکرد و  يليتکم يارير آبيتاث يبررس عنوان پايان نامه:

 ارقام گلرنگ بهاره اجزاء عملکرد

دکتر احمد توبه              و م  ينه قديخز يعباد يدکتر علاساتيد راهنما: 

 يين مصطفايمهندس حساستاد مشاور: 

      يکشاورز يمهندسرشته: ارشد         يکارشناسمقطع تحصيلي: 

 يليمحقق اردبدانشگاه: زراعت       گرايش: 

                     22/10/88: يتاريخ فارغ التحصيل            يکشاورزدانشکده: 

 110تعداد صفحه: 

، ارقام گلرنگ، عملکرد دانه، عملکرد يليتکم ياريآبکليد واژه: 

 روغن

 چکيده:

ارقام گلرنگ بهاره،  يرو يليتکم يارير آبيتاث يبررس به منظور

کامل  يها ت پالت در قالب طرح بلوکيش به صورت اسپلين آزمايا

ل در ياردب يقات کشاورزيستگاه تحقيبا سه تکرار در ا يتصادف

، ياريشامل عدم آب ياريآب يمارهاياجرا شد. ت 1387 يسال زراع

 در کرت يدر مرحله گلده ياريدر مرحله ظهور طبق و آب ياريآب
در  PI-537636اصفهان و  يال، محليو ارقام گلرنگ شامل ژ ياصل يها

 يبر رو ياريآب يها مارير تيقرار گرفتند. تاث يفرع يها کرت

ک، وزن اندام يولوژيارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، عملکرد ب

، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار ييهوا

عملکرد دانه، عملکرد روغن، شروع دانه، نسبت مغز به پوسته، 

، يدگي، طول دوره پر شدن دانه، رسي، طول دوره گلدهيگلده

زان يغشاء، م يداريل آب بافت، پاي، پتانسيرطوبت نسب يمحتوا

دار بود  يب استهالک نور معنيل، درصد تابش جذب شده و ضريکلروف

 ن عملکرديشتري( و ب78/2294) ن عملکرد دانهيشتريکه ب يبه طور

در مرحله  ياريمار آبيلوگرم در هکتار( از تيک 78/693) روغن

صفات به جز  يز در تماميبدست آمد. ارقام مورد مطالعه ن يگلده

، يرطوبت نسب يشاخص برداشت، طول دوره پر شدن دانه، محتوا

اختالف  يب استهالک نوريل، درصد تابش جذب شده و ضريزان کلروفيم

( و 47/2150) ن عملکرد دانهيشترينشان دادند. ب يدار يمعن

 يلوگرم در هکتار( از رقم محليک 97/630) ن عملکرد روغنيشتريب

ن سطوح يب يدار ين اثر متقابل معنياصفهان به دست آمد. همچن

ک، تعداد دانه در يولوژيو رقم از لحاظ صفات عملکرد ب ياريآب

بوته، نسبت مغز به پوسته، عملکرد دانه، عملکرد روغن، طول 

اصفهان با  يل آب بافت مشاهده شد. رقم محليو پتانس يه گلدهدور

( و 30/2650) ن عملکرد دانهيشتريب يدر مرحله گلده ياريآب

لوگرم در هکتار( را به خود يک 52/801) ن عملکرد روغنيشتريب

 دار يمثبت و معن ين همبستگيشترياختصاص داد. عملکرد دانه ب

(81/0=Rرا با محتوا )ين رقم محلياشت. بنابراد يرطوبت نسب ي 

 جه را داده است.ين نتيبهتر يدر مرحله گلده يارياصفهان با آب
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 مقدمه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 همقدم

مه يخشک و ن نواحيران به لحاظ قرار گرفتن در يکشور ا   

برخوردار است، که باا  يودمحد يشک جهان از نزوالت آسمانخ

م يو استفاده اصول يزيبرنامه ر تاوان از  ياز امکاناات 

)کشااورز و  کرد يريکم باران جلوگ يها د در ساليکاهش تول

ع( يا)توز و نحوه پاراکنش زانيمرات يي(. تغ1381همکاران، 
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در  يرات درجه حرارت و عدم وقوع بارنادگيي، تغينزوالت جو

در  يريزان خطاار پاذياه کاه مسبب شاد ياز سال زراع يبخش

و درجاه ثباات و  اطميناانب يم باال باوده و ضاريزراعت د

لذا ابزارهاا و شايتول يداريپا  يهاا وهيد اندک باشاد. 

 يداريجاد ثبات و پايو ا يکه در کاهش خطر احتمال يمختلف

ن يام موثر باشند، مورد توجه است. در ايعملکرد محصوالت د

 يارياو تک آب يليتکم ياريت آبيريتوان اعمال مد يخصوص م

، زماان يزان آب مصرفين رقم مناسب، مييرا نام برد که تع

و تاک  يلايتکم يارياش عملکرد باا آبيزان افزايکاشت و م

 (.1380،ي)تاوکل از جمله مسائل مرتبط باا آن اسات ياريآب

ش يافزا يباالست که برا ييبا کارا ياتيعمل يليتکم ياريآب

خشاک از  يشت در ناواحيود معو بهب يد محصوالت کشاورزيتول

. (1999س و همکااران، يا)او برخوردار اسات ييل بااليپتانس

ن زماان ي، باا انتخااب بهتارآباي لذا در جهت کاهش تانش

را به موقع مورد استفاده قرار  يتوان آب مصرف يم ياريآب

روغن يكي  ينمود. از طرف يريداده و از هدر رفتن آن جلوگ

درصاد  20از بشر است و حدود مورد ني ياز مواد غذايي اصل

هاي غذايي متفااوت  كالري مورد نياز انسان بسته به رژيم

در حال حاضر از كل روغن مصارفي  شود. توسط روغن تأمين مي

از  درصاد 93صد آن در داخل تولياد و در 7كشور فقط حدود 

افازايش تقاضااي روغان (. 1381،ي)تاوکل شود خارج وارد مي

فزايش قگياهي در بازارهاي جهاني  مات يو به دنباال آن ا

ه روغان از آن، باعث فشار اقتصادي به كشورهاي وارد كنند

. بنابراين با توجاه باه افازايش جمله ايران گرديده است

هاي  افزايش سطح زير كشت دانه ،جمعيت و مصرف سرانه روغن

راي كااهش وابساتگي باه روغني و افزايش عملكرد آنهاا با

ش يوجه به روند رو به افازا. با تضروري است واردات روغن

ن روغان ماورد ياد تااميانه زيو هز ينبات يها مصرف روغن

اهاان داناه يق واردات، توساعه کشات گيااز کشور از طرين

ن گساترش يکشور و هام چنا يميط اقليسازگار به شرا يروغن

 ت اساتياتاه حاائز اهمين زميادر ا يقاتيتحق يها برنامه

 (.1378، ينلي)ز

از کساله، پهن برگ ي ياهيگ (.Carthamus tinctorius L) گلرنگ   

اه دانه يگ مانند منظوره با اهداف چند  Astraceaeخانواده 

از ، اساتفاده ور و پرنادگانياط ه در تغذياهدانا، يروغن
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 گاردد يد ميتول يداروئ ز اهدافيو ن يدر رنگرزآن  يگلها

گونه مختلف ايان گيااه  250حدود  (.2003)خان و همکاران، 

سايا تاا هندوساتان تا شمال آفريقا و غارب آ از اسپانيا

 (. 1996)داجو و مندل،  است  پراکنده شده

ران، افغانستان، پاکستان، هند، يکشت گلرنگ در اقدمت    

در گذشته  .است يطوالن ،ميقد يايدن از مناطق ياريو بس

در رنگرزي بوده است استفاده كشت گلرنگ بيشتر به منظور 

 براي تهية روغن از دانه گلرنگ وزه عالوه بر آنولي امر

گلرنگ داراي (. 1379و همکاران،  ياري)آل شود استفاده مي

هاي خاردار داراي  خاردار و بدون خار است. واريته ارقام

هاي با  هايي بر روي برگها بوده و معمواًل واريته خار

هاي خاردار از  خارهاي کمتر يا بدون خار نسبت به تيپ

رخودار هستند. همچنين کيفيت روغن ي روغن کمتري بامحتو

 ات موجود در اسيدهاي چرب، باالستگلرنگ بواسطه ترکيب

(. مشخص شده است که ترکيبات 1995)اوسوريو و همکاران، 

ر گذار بر ياثت عاملموجود در اسيد چرب گياهي يک 

 6محتواي روغن گلرنگ در حدود  آن است. هاي تجاري استفاده

 16ريک ، درصد اسيد سيت 3تا  2، درصد اسيد پالميتيک 8تا 

 کدرصد اسيد لينولئي 75تا  71ک و درصد اسيد اولئي 20تا

 (.2001ارتينز، م -)والسکو و فرناندز است

در هكتار را  دانه تن 5بيش از  ديتولگلرنگ پتانسيل    

 مطلوب به شمار ميتن در هكتار  5/2ملكرد باالي دارد و ع

كيلوگرم در  700دود ران حمتوسط عملكرد گلرنگ در اي رود.

 (.1378)فروزان،  كه نزديك به متوسط جهاني است هكتار است

آن  يوحش يها گلرنگ گونه يران عالوه بر گونه زراعيدر ا

 .Cان آنها گونه يکه در م شود يده ميد ز به وفورين

oxyacantha M. B.   ت و ياز اجداد گلرنگ از اهم يکيبه عنوان

ن يمطلوب و خاص ا يها يژگيو ست.برخوردار ا ياديارزش ز

 يها از گلبرگ ييو غذا ي، صنعتيطب يها ر استفادهياه نظيگ

درصد  90ش از يروغن دانه و وجود ب يت بااليفيآن، ک

ک و ينولئيد چرب ليژه اسير اشباع به ويچرب غ يدهاياس

 ي، سازگاريو خشک يک، مقاومت نسبتا باال به شورياولئ

 ين از جمله مواردياال و پائب يها ع به درجه حرارتيوس

 ساختهمطرح  يبا ارزش ياه روغنياست که آن را به عنوان گ

کشور ما از رسد  يبه نظر م (.1373و همکاران،  ي)احمد است



 4 

ن مناطق جهان يتر ياز غن يکيگلرنگ  يکير ژنتيلحاظ ذخا

اه گلرنگ در کشور يارزشمند گ يها ازياز امت يکي .اشدب

ت يبا توجه به محدود آن است. ياربودن و سازگ يما، بوم

ر عوامل محدود ير و تعرق و سايرطوبت، باال بودن تبخ

شتر به مطالعه ياز بيم، نيط ديکننده زراعت گلرنگ در شرا

ن رفع تنش آن با استفاده از منابع يو همچن ياثرات خشک

ن پژوهش به منظور يا رسد. يبه نظر م يضرور وجودم يآب

گلرنگ  ارقامو واکنش  يليتکم يارياثر زمان آب يابيارز

  د.ياجرا گرد يليتکم ياريبه آب
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فصل اول: بررسي 
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 تاريخچه  -1-1

اه ين گيشده است. ا ياست که اهل يديان مديگلرنگ سال   

آن در مصر  يل استفاده از گلچه هايسال قبل به دل 4000از 
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تا  200 ي(. گلرنگ در سالها1375، ي)ناصر شده است يکشت م

 يمعادل س ين وارد شده و هر سال سطحيبه چ يالديم 300

دهد که اکثرا جهت  يهزار هکتار را به خود اختصاص م

اه به طور گسترده در ين گيشود. ا يکشت م ييمصارف دارو

االت متحده يا و اين، استراليانه، چيک، خاورميهند، مکز

(. 1379و همکاران،  ياري؛ آل1993، ي)ل شود يشت مکا کيآمر

د کننده گلرنگ، هند، مکزيک، اياالت يتول ين کشورهايدر ب

و  99متحده آمريکا، اتيوپي، آرژانتين و استراليا با هم 

درصد به ترتيب سطح زير کشت و توليد گلرنگ در جهان  87

(. 2005اند )دويودي و همکاران،  را به خود اختصاص داده

هزار هکتار مي  800حدود طح زيرکشت جهاني گلرنگ در س

تا  2000 يسال ها ي(. در ط2004)مک فرسون و همکاران،  باشد

تن بوده  1086514تا  638000ن يگلرنگ ب يد جهانيتول 2003

ن يدر ب ي(. گلرنگ از نظر رتبه بند2004نام،  ي)ب است

 Glycine) اياهان سويدر جهان، بعد از گ يمحصوالت دانه روغن

max L.يني(، بادام زم (Arachis hypogea L.کلزا ،) (Brassica napus 

L.آفتابگردان ،)  (Helianthus annuus L.کنجد ،) (Sesamum indicum 

L.،) بزرک( کتان(  (Linum usitatisimum L.و کرچک ) (Ricinus 

communis L. در رده هشتم قرار دارد. روغن استخراج شده )

درصد از سهم جهاني روغن را به خود  07/0از گلرنگ 

  (.a,b 2007 ، فائو ) اختصاص داده است

نه دارد. يريد يران بوده و کشت آن قدمتيا يگلرنگ بوم   

آن  يوحش يها گلرنگ، گونه يران عالوه بر گونه زراعيدر ا

توان ادعا  يشود. م يافت مياز مناطق به وفور  ياريدر بس

 ياز غن يکيگلرنگ  يکير ژنتياکرد که کشور ما از لحاظ ذخ

و همکاران،  ي)باقر رود ين مناطق جهان به شمار ميتر

ه يشتر به منظور تهي(. در گذشته کشت گلرنگ ب1380

ز رنگ يالبسه و ن ين و استفاده از آن در رنگرزيکارتام

کشت  ،(1375، يشانيو عبد م يصمد يزدي) گرفت يه صورت مياغذ

 ياديز روغن دانه سابقه زاه به منظور استفاده اين گيا

ل در اغلب منابع از ين دلي(. به هم1380، ي)نارک ندارد

اد شده يد ينسبتا جد ياه روغنيک گياه به عنوان ين گيا

دانه به گسترش و  ياست. اصالح ارقام پرمحصول با روغن باال

ا منجر ياز نقاط دن ياه در بعضين گير کشت ايتوسعه سطح ز
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 ن ارقام پرمحصول از ژرم پالسميا (.1375، ي)ناصر شده است

 –اه ين گياند که از مراکز کشت ا به دست آمده ييها

گلرنگ يکي از گياهان اند.  شده يجمع آور –ران يازجمله ا

و  1348روغني بومي ايران بوده و تحقيقات گلرنگ از سال 

هاي بومي گلرنگ کشور در مرکز ورامين  با جمع آوري توده

وارد کردن ارقام اصالح شده آن با آغاز شد و به دنبال 

ادامه  UC1و  825، نبراسكا 10نظير فريو، ژيال، نبراسکا

هاي پائيزه و بهاره پر محصول  يافت. يافتن ارقام و الين

و محلي  2811، اراک 295، ورامين 1I.L.11  ،L.R.V.51.5نظير 

(. از 2001)اميدي و احمدي،  هاست اصفهان حاصل همين بررسي

باشد که عملکرد دانه و  يد، رقم پديده ميم جدجمله ارقا

هکتار ، وزن هزاردانه آن  کيلوگرم در 600و  2205روغن آن 

سانتي متر، ميزان  150-170گرم و ارتفاع آن حدود  35-30

کيلوگرم در هکتار بوده و داراي سرعت  20-25بذر مصرفي 

باشد و بعالوه با شرايط آب و  يرشد و شاخه بندي باالئي م

 ايي مناطق معتدل سرد و سرد کشور سازگاري خوبي داردهو

 (.1387)اميدي و همکاران، 

از سال  ياه روغنيک گيران کشت گلرنگ به عنوان يدر ا 

زان يم 1353(. پس از سال 1378،ينلي)ز آغاز شده است 1336

دوباره از  يار محدود، ولياه بسين گير کشت ايسطح ز

ن دانه يگسترش کشت اجهت  ييها تيفعال 1370ل دهه ياوا

تن  115، 1375که در سال  يرفت به نحويصورت پذ يروغن

د. بر اساس گزارش شرکت يگرد يداريمحصول از کشاورزان خر

ر کشت گلرنگ يسطح ز يروغن يها توسعه و کشت دانه يسهام

(. 1381نام،  ي)ب افتيش يهکتار افزا 5656به  1380در سال 

  يد داخليتول 1381در سال 

علي رغم بومي بودن (. 1383)مهاجر،  ديتن رس 5414به گلرنگ 

اين گياه، سازگاري آن با شرايط اقليمي ايران و وجود 

کشت آن در کشور رواج چنداني نداشته  ،ذخاير ژنتيکي غني

است. از داليل عمده آن، به احتمال زياد، عدم ترويج کشت 

آن و پايين بودن عملکرد دانه ارقام و توده هاي مورد 

تفاده بوده است. لذا انجام مطالعات اساسي در راستاي اس

به نژادي اين گياه و توليد ارقام مناسب و سازگار به 
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منظور توسعه کشت و افزايش توليد آن داراي اهميت خاص مي 

  (.1378)زينلي،  باشد

 

 

 

 يط اقليميشرا -1-2

گرم است که با انتخاب و  ينواح اهيگگلرنگ اساسا    

افته است. گلرنگ به ي ياديرش زتآن گس هحدودماصالح نژاد 

درجه  40با واقع در يتقر يدر نوار يک محصول زراعيعنوان 

پراکنده است. گلرنگ  يدرجه عرض شمال 50تا  يعرض جنوب

ش يشود و با افزا يمتر کاشت م 2500 ريمعموال در ارتفاع ز

ابد. تا ي يزان روغن کاهش ميبذر و م يارتفاع بازده

درجه  12تا  6 يتواند سرما يلرنگ ساقه نداده مکه گ يزمان

کند  ياه رشد ميج که گيبه تدر ير صفر را تحمل کند وليز

 4 يکه سرما ين مقاومت کم شده به طوريد ارو يساقه م به و

 ي)باقر ب برساندياه آسيز ممکن است به گير صفر نيدرجه ز

بذر  (.2000س، يو ؛1383خواجه پور،  ؛1380و همکاران، 

 5/4 باالتر از  يبه درجه حرارت ها يجوانه زن ينگ براگلر

بذر و نمو  ياز دارد جوانه زنيگراد ن يدرجه سانت 5تا 

ار کند است، و ممکن است ين درجه حرارت بسياهچه در ايگ

اهچه به سطح خاک دو تا چهار هفته يدن گيط رسين شرايدر ا

ه جوان ي(. درجه حرارت مطلوب برا1378، ينلي)ز طول بکشد

درجه  20تا  15ن يگلرنگ ب يو وحش يبذر ارقام زراع يزن

 30تا  5 يباشد. در خارج از محدوده حرارت يگراد م يسانت

رد. در يگ يصورت م يبه سخت يگراد جوانه زن يدرجه سانت

ها  اهچهيدرجه حرارت مطلوب سه تا پنج روز پس از کاشت، گ

ان جو يها رسند. بعد از سبز شدن بوته يبه سطح خاک م

د. طول مرحله روزت در شون يگلرنگ وارد مرحله روزت م

ن يدارد به ا يگلرنگ به رقم، درجه حرارت و طول روز بستگ

باال  يها و درجه حرارت يطوالن يط روزهايصورت که در شرا

زه ين رو در کشت پائيرسد از ا ين دوره به حداقل ميطول ا

د. گلرنگ تر از کشت بهاره خواهد بو يطول دوره روزت طوالن

در دوره روزت گلرنگ . (1375، ي)ناصر است يروز خنث ياهيگ

ن مرحله رشد ين مقاومت به سرما را دارد بعد از ايشتريب

 يشتر مياه به سرما بيت گيساقه شروع شده و حساس يطول
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شتر شده يت به سرما بيشرفت مراحل رشد، حساسيشود. با پ

، درجه يگلده ا بعد از آغازي يشيکه در مرحله زا يبه طور

گراد باعث خسارت  يتر از صفر درجه سانت نييحرارت پا

(. در 1375؛ خواجه پور، 1378، ينلي)ز د خواهد شديار شديبس

که بخش  يمتر بارندگ يليم 600م گلرنگ مقدار يکاشت د

الزم  يزان بارندگيببارد، حداقل م يعمده آن قبل از گلده

ز يطق خشک بادخاست. در منا يک محصول تجارتيد يتول يبرا

 ين نواحي، مناسبتريماريل کمتر بودن بروز بيکه به دل

متر  يليم 800-1000کاشت گلرنگ هستند، ممکن است  يبرا

 يخشک و سوزان نم يکه بادها يالزم باشد در مناطق يبارندگ

 يليم 300است،  يزان رطوبت خاک کافيوزد و قبل از کاشت م

ببارد عملکرد  يکه قبل از گلده يدر صورت يمتر بارندگ

ن تحقيقات يهمچن (.1375، ي)ناصر وردآ يبه بار م يخوب

، يديگر نشان داد که گلرنگ به واسطه مقاومت به کم آب

امروزه به عنوان يک گياه زراعي در تناوب ديمزارهاي 

)اختربيگ و پاال،  ه استيمناطق کوهستاني مطرح و قابل توص

2001.) 

 

 ياه شناسيگ -1-3

عالوه بر  يدر زبان فارس  .Carthamus tinctorius Lگلرنگ    

ره، يز دارد که کافشه، کاجين يگريمتعدد د يگلرنگ اسام

مصطلح  يمحل ير اساميش از سايره بيره و کازيره، کاژيکاچ

و در زبان  Safflowerاه ين گيبه ا يسيهستند. در زبان انگل

اه را به اسم ين گيند. عرب ها ايگو يم Carthameفرانسه 

از  ياه عضوين گيشناسند. ا يطوم، کرتوم و عصفر مقر

  Astraceaeايا مرکبه( ي)مرکبان  يکاسن ياهيخانواده گ

(Compositae (. گونه 1375، ي؛ ناصر1378، ينليز) شدبا يم

 يوحش يها ن جنس گونهيکساله است اما در ايگلرنگ  يزراع

 (.1378، ينليز) ز وجود دارديچند ساله ن

 شهير -1-3-1

تواند تا  ياست که م يقو يشه اصليک ري يلرنگ داراگ   

 يها شهير ر نفوذ کند.ينفوذپذ يها در خاکمتر  2تا  3عمق

متر داشته  يسانت 90تا  60ن يب يتوانند طول يم يفرع

دهد تا رطوبت و  ياه امکان ميگن يبه ا يژگين ويا باشند

ن يبه هم د.ياد جذب نمايرا از عمق نسبتا ز ييمواد غذا
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مقاومتر است و  ياهان به خشکير گيگلرنگ نسبت به سا ليدل

 ديد نمايتول يقادر است در تناوب با غالت محصول خوب

، ي؛ ناصر1375؛ خواجه پور، 1373ان اول، يو بنا ي)کوچک

ه سخت در عمق يک اليوجود  (.1993، ي؛ ل1378؛ فروزان، 1375

تواند سبب  ين و متراکم بودن خاک ميا سنگيکم خاک و 

 شه در خاک شود.يش نفوذ رکاه

 و شاخه ساقه -1-3-2

محکم و صاف و بدون کرک بوده  يا ساقه گلرنگ استوانه   

 ش شاخهيم است و با افزايضخ يقه تا حدوديو در منطقه 

. شود يترد و شکننده م يدگيتر شده و در زمان رس نازک يده

متر  يسانت 150تا  40ارتفاع بوته در ارقام مختلف از 

 يها يژگيه رقم، وياز مبدأ اول يوده و تابعر بيمتغ

بعد از  (.1378)فروزان،  باشد يمنطقه و روش کشت م يمياقل

ش يگلرنگ نخست دوره روزت را در پ يها سبز شدن، بوته

ن و يسطح زم يکيها در نزد ن دوره برگيخواهند داشت. در ا

لرنگ گدر  يساقه اصل شوند. يده ميده ديبه حالت خواب

خطوط  يو دارا يا شده، استوانه يشن و چوبستاده، خيا

ا پرزدار و به رنگ ي، توپر، بدون پرز يک طوليبار

فائو، ) ل به زرد استيا مايد و يروشن تا سف يخاکستر

 يي(. ارتفاع نها1978؛ نصر و همکاران، 1378، ينلي؛ز1988

باشد  يز مياه نين کننده ارتفاع گييساقه که در واقع تع

 يطيط محي( و شراپيژنوت) نند رقمما يبسته به عوامل

 يده ميمتر د يسانت 150تا  45ن ير بوده و بيار متغيبس

 (.1988؛ فائو، 1967،يلبرت و توکي؛ ج1378، ينليز) شود

 برگ -1-3-3

ساده و بدون خار  يتحتان يها از ارقام برگ ياريدر بس   

بوته ممکن است بدون خار تا  يقسمت فوقان يها است. برگ

ها بدون دمبرگ،  گ. برباشد يچيمارپ يش برگيآرا با پرخار

ه بره، براق، بدون کرک و يشکل، سبز ت يضويب -يا زهين

باشند. خارها در  يمتر م يسانت 4تا  2و عرض  15 تا 10 طول

 ييها، نما شبکه رگبرگ ها قرار دارند ه و نوک برگيحاش

 .(1378، ينليزاند) برگ داده يکامال برجسته به سطح تحتان

   گل -1-3-4

آزاد خود، هر  يدر انتها يفرع يها و شاخه يساقه اصل 

 ن گلرنگ طبقيشوند. گل آذ يم ين منتهيک گل آذيکدام به 
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باشد. هر  يم توليکاپده شده و از نوع ينام و يا قوزه

ک يگلچه لوله مانند را در بردارد که هر  120تا  20طبق 

، يشانيبد مو ع يصمد يزدي) ک دانه باشديتواند مولد  يم

ز وابسته يبوته ن يت آن بر روياندازه طبق به موقع (.1375

مجتمع احاطه  يها ه از براکتهين اليهر طبق توسط چند است.

را  ييباال يها برگ يژگي، ويتحتان يها شده است براکته

عادت رشد در  (. در ضمن گلرنگ از نظر1971، ي)اشر دارند

ل يدارد چون با تشکقرار « رشد محدود»ياهان دارايگروه گ

با يآن تقر يشيروساقه، رشد  يدر انتها يشيجوانه زا

 (.1375، يمي) کر شود يمتوقف م

( است و Tubulifloreae) ها يره لوله گليرتيگلرنگ از ز    

وسته و يآن که با نام گلچه مصطلح بوده، پ يها جام گل

 يا گر متصل بوده و حلقهيکديها به  لوله مانند است. بساک

( آزاد Filaments) ها لهيکه م ياند، در حال ل دادهيتشک را

ه ياز حاش يگلده اند. دهين به جام گل چسبييبوده و در پا

ک ي يابد. گلدهي يطبق شروع شده و به مرکز طبق ادامه م

د توجه داشت که يشود. با يم ليمروز تک 5تا  3 يطبق ط

 40ا ت 10ک بوته ممکن است به مدت يها در  کامل طبق يگلده

 افتد يل صبح اتفاق مياوا رد ها گل فتنروز طول بکشد. شک

ن يگلرنگ در ارقام مختلف ا يها رنگ گل (.1375)خواجه پور،

)مرحله  ها ک رقم در مراحل مختلف رشد گليز در ياه و نيگ

گل  ي( فرق دارد. به طور کليو پژمردگ ييجوانه، شکوفا

روشن، زرد،  د، زرديسف يتوان به رنگ ها يگلرنگ را م يها

، ينليز) ره مشاهده نموديل به قرمز و قرمز تيما ينارنج

 ياهيگلرنگ گ (.1993، ي؛ ل1986و همکاران،  ي:کوبل1378

در بعضي ارقام و شرايط محيطي خاص  يخودگشن است ول

گرده فراوان شود به طوري كه  دگرگشني نيز در آن ديده مي

ن يست و ار حشرات ايها جاذب زنبورها و سا و شهد گلچه

 (.1375،ي)ناصر شود يتواند باعث دگرگشن يامر م

 وهيم -1-3-5

وه ي)م فندقهوه در گلرنگ مانند آفتابگردان از نوع يم   

. است نازک و جدا از دانه( يها وارهيخشک و ناشکوفا با د

د است يل به سفيما مپوسته بذر معموال به رنگ کرم و کر

 وشن، خالدار و قهوهره و رياما انواع راه راه با خطوط ت

؛ خواجه 1378،ينليز) ز وجود داردين ياه و خاکستري، سيا
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بر يف يادي(. پوسته بذر مقدار ز1986، يوري؛ 1375پور، 

 يم ين بذر از نظر روغن غنيکه قسمت جن يدارد در حال

 يپوسته بذر و درصد روغن آن همبستگ وزني ن درصديباشد. ب

 60تا  33رسيده داراي  بذر (.1986، يوري) وجود دارد يمنف

)پورداد،  باشد درصد مغز دانه مي 67تا  40درصد پوسته و 

از بذور نشانگر آن است که  يبعض يوجود کرک بر رو(. 1385

دانه  يبه طور کل اند. ل شدهيآن بذور در مرکز طبق تشک

د تا يدرصد و در ارقام جد 40تا  25) گلرنگ متشکل از روغن

 22تا 12) نيدرصد(، پروتئ 55تا  30) درصد(، پوسته 45

ره روغن عمدتا يذخ باشد. يدرصد( م 10تا  3) درصد(، رطوبت

اد بودن درصد پوسته از نظر يرد. زيگ يدر لپه ها صورت م

زان يرا باعث کاهش مقدار روغن و ميست زيمطلوب ن يتجار

و  ياري؛ آل1375،يشانيو عبد م يصمد يزدي) شود ين ميپروتئ

گرم  50تا  29هزار دانه گلرنگ از  وزن (.1379همکاران،

روغن موجود در  .(1379و همکاران، ياري)آل ر استيمتغ

باشد که يک اسيد  گلرنگ حاوي اسيد لينولئيک بيشتري مي

چرب غير اشباع بوده و به کاهش سطح کلسترول خون در بدن 

کند. بعالوه اين روغن در مارگارين و روغن ساالد  کمک مي

 -)فرناندز رود غذيه به کار ميبه صورت خام براي ت

شود،  (. از آنجائيکه اين روغن سريع خشک مي2002مارتينز،

تقاضاي بااليي جهت کاربرد آن در رنگرزي و صنعت امولسيون 

(. بذر گلرنگ با 2004)کاراکايا و همکاران،  وجود دارد

قابل برداشت، هم براي تغذيه طيور و هم براي  يها بخش

رد يگ يتواند مورد توجه قرار م ياستخراج روغن آن م

 (.  2005)پهلواني، 

 آفات و امراض گلرنگ -1-3-6

از  يکي R.(Trypetidae)  Acanthiophilus helianthi ايمگس گلرنگ    

 گگر سنيرود. از آفات د ين آفات گلرنگ به شمار ميمهمتر

کرم برگخوار چغندر قند ، (.Oxycarenus pallens H. sch) تخم گلرنگ

 Aphis) اه باقاليشته س ،(.Spodoptera exigua Hb) نايارادرا کي

fabae scop.)و شته سبز هلو (Myzus persica) توان نام برد  يرا م

 (.1378، ينلي)ز کنند يه ميگلرنگ تغذ يها شتر از برگيکه ب

 يمارين بيتر عيشه و زنگ، شاير ييتوفترايف يدگيپوس   

 يغنچه در نواح يگديو پوس يگلرنگ هستند. لکه برگ يها
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 يشود. پژمردگ يده مياد ديز يار مرطوب ساحليبس

برگ گلرنگ،  يسوختگ، (Verticillium dahliae klebahn)يوميليسيورت

 يماريز از بيگلرنگ ن يا کپک خاکستري يسيبوترت يسوختگ

 روند. يمهم گلرنگ به شمار م يها

 گلرنگ يآبيار -1-3-7 

مطلوب مناطق خشک و  ياه زراعيک گيگلرنگ به عنوان    

تواند  يشه گلرنگ پس از توسعه کامل ميمه خشک است. رين

تر از  نييعمق پا ياد خاک، حتيرطوبت موجود در اعماق ز

د. ياستفاده نما يه و از آن به طور موثريمتر را تخل 5/2

اه يگ ياگر در موقع کاشت بذر، آب قابل استفاده خاک برا

قبل از مرحله  ياريدو آبا يک يدر حد مطلوب باشد، انجام 

باشد.  يم يحصول عملکرد مطلوب دانه کاف يبرا يگلده

ر در يو تاخ يشيش رشد رويه موجب افزايرو يب ياريآب

شود که کاهش عملکرد دانه، مقدار روغن و  يم يدگيرس

اه فرصت ين صورت گيرا در ايدارد ز ين را در پيپروتئ

را نخواهد  کامل يدگيو رس يل چرخه زندگيتکم يبرا يکاف

( حداکثر عملکرد 1982و همکاران ) يش هابيدر آزما داشت.

ل جوانه گل يتشک يدر ابتدا ياريبه دست آمد که آب يهنگام

مرحله  ييدوره ابتدا درگلرنگ  يانجام شد. به طور کل

ک مصرف کننده يگل ها  ييان شکوفايل جوانه گل تا پايتشک

 شود. يآب محسوب م يقو

 يبودن مقدار رطوبت خاک، عامل اصل و کم يناکاف ياريآب

از مناطق است هر چند  ياريکاهش عملکرد دانه گلرنگ در بس

 ير کاهنده تنش رطوبتياه و تاثياز گيزان آب مورد نيکه م

 يکسان نمياه يبر عملکرد دانه در تمام مراحل رشد گ

متعدد نشان داد که درصد  يها شيج آزماينتا يباشد. بررس

 مير رژيک از ارقام گلرنگ تحت تاثيچ يروغن دانه در ه

نکه آب مصرف شده در يرد مگر ايگ يقرار نم ياريآب يها

ش از حد يب يشياد باشد که موجب رشد رويز يبه قدر ياريآب

و نارس بودن بذور در موقع  يدگير در رسيجه تاخيو در نت

د باشد که يشد يبه قدر ينکه تنش رطوبتيا ايبرداشت شود 

ش نسبت يچار اختالل شده و موجب افزاها د پر شدن دانه

تنش معموالً به عنوان يک عامل خارجي پوسته به دانه شود. 

)تايز و  شود گذارد تعريف مي که اثرات سوء بر گياه بجا مي

 (.1380زايگر، 
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 گلرنگ يديمکار -1-3-8

مطلوب مناطق خشک  ياه زراعيک گيگلرنگ به عنوان    

 ين مطلب فقط موقعياافته است، اما يمه خشک شهرت يون

در عمق خاک وجود داشته باشد  يت دارد که رطوبت کافيواقع

؛ 1985وانز،ي)هانگ و ا دينما يتا گلرنگ از آن بهره بردار

تواند  يشه گلرنگ پس از توسعه کامل مي(. ر1998فائو،

 5/2ن تر از ييپا ياد خاک حتيرطوبت موجود در اعماق ز

ره يکه ذخ ير مناطقل دين دليد به هميمتر را جذب نما

گلرنگ  يمکاريتوان اقدام به د يباشد م يخاک کاف يرطوبت

(. عالوه بر 1982و همکاران،  ي؛ هاب1969و فرنچ،  ي)ار نمود

ها،  ل سطح تعرق اندک برگين در ارقام خاردار به دليا

(. چنانچه 1379و همکاران، ياري) آل شتر استيب يتحمل خشک

شود که عمق خاک قابل نفوذ انجام  ينيزراعت گلرنگ در زم

اد باشد و عالوه بر آن ياه زين گيق ايو عم يشه قوير يبرا

اه در يگ يدر هنگام کاشت بذر وضع آب قابل استفاده برا

قبل از مرحله  ياريا دو آبيک يانجام  حد مطلوب باشد،

 باشد يحصول عملکرد مطلوب دانه کاف يتواند برا يم يگلده

د بتوان گفت که يشا ياهان روغنين گي(. در ب1373، ي)کوچک

م يط ديبه شرا يشتريب ياست که سازگار ياهيگلرنگ تنها گ

 کشور ما دارد.

 

 برداشت گلرنگ -1-4

آماده برداشت است که مقدار رطوبت بذر  يگلرنگ زمان   

انبار کردن  يابد. البته برايدرصد کاهش  15به کمتر از 

صد برسد و سپس در 8رطوبت دانه به کمتر از  يستيدانه با

روز پس از  45تا  35ن مرحله معموال يبه انبار منتقل شود ا

 يبرا دمان يتر افتد مطلوب ياتفاق م يحداکثر گلده

گراد ذکر  يدرجه سانت 5دانه گلرنگ در انبار  ينگهدار

 يبرا يگلرنگ زمان يها (. دانه1375، ي)ناصر شده است

شکننده  يلبرداشت آماده است که بوته کامال خشک شده، و

رنگ  يا اطراف غوزه قهوه يها ن حالت براکتهينباشد در ا

روز پس از  40تا  35شود. برداشت گلرنگ معموال حدود  يم

و  ياري؛ آل1375، ي)ناصر ر خواهد بوديامکان پذ يگلده

 (.  1379همکاران، 



 15 

 

 عملکرد يبر عملکرد و اجزا يتکميل يتاثير آبيار -1-5

آب در  يکاربرد مقدار محادود يليتکم ياريمنظور از آب   

تداوم رشد بوته  يبرا ياست تا آب کاف يزمان توقف بارندگ

ن ياست ا يهين شود. بديش و ثبات عملکرد دانه تاميو افزا

 يکاف ياه زراعيد گيتول يبرا يي، به تنهايمقدار آب مصرف

، يلايتکم يارياآب يضارور يهاا يژگاين از ويست بنابراين

س و همکااران، يا)او اسات يارياآب باران و يليعت تکميطب

نه، در يبه يليتکم ياريآب (.1999ک و همکاران، يدي؛ س1999

 ير انجاام ماياز يسابر اساس سه جنبه اسا يمکاريمناطق د

کاه باه  ياه زراعايبهبود عملکرد گ يآب فقط برا -1شود: 

 يعملکاارد معماول ياريا)بدون آب م کاشته شده استيصورت د

ن يمهمتر يکه بارندگ يطيدر شرا -2رود.  يدارد( به کار م

 يانجاام ما يزماان يليتکم يارين رطوبت است آبيمنبع تام

بهباود و  يرا بارا ينتواند رطوبت ضارور يشود که بارندگ

 يارياار و زماان آبمقد -3د. ين نمايعملکرد تام يداريپا

ن يشود که بتوان با کمتر يم يزير برنامه يبه صورت يليتکم

اه يامراحال حسااس رشاد گ ير طامقدار آب قابل دساترس، د

عملکارد حاداکثر( دسات  ينه )به جاي، به عملکرد بهيزراع

از عوامال محادود کنناده  يکي يکم آب (.1997س، ي)او افتي

باشاد.  يمه خشک ميدر مناطق خشک و ن ياهان زراعيد گيتول

ن نازوالت و يا، پاراکنش ناامنظم ايزان کم نزوالت آسمانيم

اهان يآب در طول دوره رشد گ باال، موجب تنش کمبود يدماها

ف مااس و ياشاوند. بار اسااس تعر ين مناطق ميدر ا يزراع

ابد ي يش ميافزا يا تنش رطوبت هنگامي( کمبود 1997) هوفمان

ر و تعارق يا)تبخ هاا بارگ ياتمسفر باال يريتبخ يکه تقاضا

جاذب آب از  يشه هاا باراير ييت و توانايبالقوه( از ظرف

 فراتر رود. ( يقير و تعرق حقي)تبخ خاک

 ها و اندام شتر در بافتياز کمبود آب ب يخسارت ناش   

ع خود قرار يشود که در مراحل رشد و نمو سر يده ميد ييها

(. کاهش مقدار آب در دسترس 1997ر، يو بو ي)نام دارند

رات نامناسب ييو بروز تغ ياه منجر به تنش خشکيگ

 يشم) ها شود ياه ميدر گ يکيولوژيزيو ف يکيمورفولوژ

ن سهم را در يشتري(. کمبود آب ب1374و همکاران،  يدزفول

(. 1371م زاده، ي)عظ دارد ياهان زراعيکاهش عملکرد گ
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به  ياهان زراعيت کمبود آب در محدود کردن عملکرد گياهم

، بخار آب يا ط مزرعهياغلب شرا يل است که براين دليا

خاک شود و کمبود آب در  ياه خارج مياز گ 2COراحت تر از 

دهد.  ياه نميآب از دست رفته را به گ ينيگزيامکان جا

 سمير مکانيا سايها و  ق بسته شدن روزنهيحفظ آب از طر

ت رشد يدهد و موجب محدود يکاهش مز ينها، فتوسنتز را 

ن ايم يکيجاد رابطه نزدين موضوع موجب ايشود. ا ياه ميگ

(. 1380و همکاران،  ي)باقر شود يآب قابل دسترس و عملکرد م

محدود کردن رشد و عملکرد است،  يخشک يينکه اثر نهايبا ا

 يخچه قبليک تنش کمبود آب، بسته به تاريولوژيزياثر ف

( و زمان و شدت تنش متفاوت ياحتمال ي)مانند سازگار اهيگ

اهان نسبت به تنش آب به ي(. گ1380و همکاران،  ي)باقر است

ها شامل  اکنشن ويدهند که ا يواکنش نشان م ياشکال مختلف

، ياه از جمله آناتوميگ يرشد يها ر در تمام جنبهييتغ

 ياه ميگ ييايميوشيب يرفتارهاو  يولوژيزي، فيمورفولوژ

(. گلرنگ در مرحله رشد رويشي 1373، يا و کوچکي)سرمدنشود

تر است و عدم  نسبت به مراحل بعدي به كمبود آب مقاوم

اي گياه و  شهآبياري در اين مرحله باعث گسترش سيستم ري

افزايش مقاومت گياه نسبت به شرايط گرم وخشك در مراحل 

شود كه پس از جوانه زدن  شود، بنابراين توصيه مي بعدي مي

و استقرار گلرنگ يك دوره خشكي كوتاه مدت به گياه داده 

در مورد اثر  ياديز يها . پژوهش(1377)خواجه پور،  شود

انجام گرفته و  يمحصوالت زراع يبر رو يليتکم ياريآب

که مرادمند و  يهم به دست آمده است به طور يج مشابهينتا

 يارين اثر آبييکه با تع يقي( در تحق1373) همکاران

 يب قبل از خوشه دهيبه ترت ياريک و دوبار آبيبا  يليتکم

دند يجه رسين نتيدر گندم انجام دادند به ا يبند و دانه

 ي% معن1در سطح  بر عملکرد دانه يليتکم ياريکه اثر آب

 .ديش عملکرد دانه گرديدار بوده و موجب افزا

ش دور يافتند که افزاي( در1385) جعفرزاده و همکاران   

، قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، ياريآب

عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت آفتابگردان را 

ر يتحت تاث دهد اما درصد روغن يکاهش م يدار يبه طور معن

( 1386) زاده و همکاران يرد. نقيگ يقرار نم ياريدور آب

اه کلزا يگ يبرا يدر مرحله گلده ياريان داشتند که آبيب
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ن مرحله آب يبوده و چنانچه در ا ياتيار حساس و حيبس

ر يدر سا ياز کم آب يزان خسارت ناشياه برسد ميبه گ يکاف

( 1377) و آساد يجبران خواهد شد. راض يتا حد يمراحل رشد

آفتابگردان را سه هفته  يبرا ين زمان تنش خشکيتر يبحران

س و يان کردند. اويب يقبل و سه هفته بعد از گلده

ت آب، يط محدوديان کردند که در شراي( ب2001) همکاران

تواند  يحداقل در زمان مناسب، م ياريک آبي يريگ بکار

ر قابل را به طو ياز آب مصرف يور عملکرد دانه و بهره

، شوري، گرما و يخبندان يآبتنش ش دهد. يافزا يا مالحظه

در شرايط محيطي حاکم، همواره حضور داشته و سبب اثرات 

شوند. کمبود آب بيش از ساير  متنوعي بر رشد گياهان مي

 شود ها محدود کننده رشد و توليد گياهان محسوب مي تنش

 يبه خوب امروزه(. 2002شينوزاکي و همکاران،  -)ياماگوچي

مشخص و شناخته شده است که کمبود آب بر رشد و عملکرد 

 رينکف تاثين عامل جزو عوامل الير مخرب داشته و ايتاث

رود  ياهان به شمار ميگذار در عملکرد و اجزاء عملکرد گ

 رياهان مختلف تاثيهر چند بسته به ارقام موجود در گ

(. 2008ان و همکاران، ي)بنائ باشد يآن متفاوت م يگذار

 ياهان زراعيهاي جديد جهت توليد محصول بيشتر در گ چالش

(. 1999س و همکاران، ي)او ان استيبا مصرف آب کمتر در جر

( تحت شرايط محدوديت آبي به صورت GY) عملکرد دانه

باشد که هر يک بر روي  کارکردي از چندين متغيير مي

 عملکرد نهايي تاثير گذار خواهند بود. اين پارامترهاي

 توان به شکل زير بيان نمود: ير را ميدرگ

GY= W × WUE × HI 

= کارايي مصرف  WUE= آب مورد استفاده ؛  Wکه در آن، 

آب، که به صورت توليد بيوماس در واحد آب مصرفي بيان مي 

= شاخص برداشت که نسبت عملکرد دانه به بيوماس HI شود و 

هر يک از  (. از آنجائيکه1977باشد )پاسيورا،  توليدي مي

است،  يپارامترهاي موجود در معادله در ارتباط با ديگر

لذا بايستي بهبودي هر يک از اجزاء منجر به بهبود 

)فيدبک( بر روي اجزاء  دانه و بدون تاثير منفي عملکرد

 (. 1997)ترنر،  ديگر گردد

تواند منابع فتوسنتزي را کاهش  هاي شديد محيطي مي تنش   

مشخص شده است ن موضوع يرغم ا ي. عل(1993)موريسون،  دهند
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ن يکه براي حفظ محصول در مناطق خشک وجود رابطه همسو ب

 يپ ريشه و ساختار آن و مقاومت در برابر تنش کم آبيت

توان عنوان  ي(. در واقع م1997)نيلسون،  حايز اهميت است

کرد که مقاومت گياه براي درون جذبي آب از اعماق زمين و 

آبياري در نواحي خشک يک مزيت قابل  عدم نياز به آب

(. کمبود 1997)هوکس و همکاران،  رود مالحظه به شمار مي

هاي نخستين را  رطوبت در مراحل اوليه رشد تعداد جوانه

به جز در مراحل  يدهد، به طورکلي اثر تنش رطوبت کاهش مي

بسيار بحراني بر عملکرد دانه کمتر از اثر آن بر رشد 

، هر چند کمي عملکرد نيز تابعي از باشد کلي گياه مي

(. 1374)آرنون،  ميزان رشد و انباشت ماده خشک گياه است

رشد و نمو گياه در هر زمان از چرخه رشد، تحت تاثير تنش 

گيرد، اما شدت و طبيعت خسارت، ظرفيت  قرار مي يکم آب

بازيافت گياه و صدمه به عملکرد به مرحله نموي از گياه 

تنش شود، بستگي دارد. براي مثال يک  که تنش اعمال مي

تواند عملکرد يک  در طي رشد رويشي مي ي( آبي)موقت زودگذر

اي کاهش  اي را بسيار بيشتر از يک گياه دانه گياه علوفه

اي در زماني که تعداد دانه  دهد. در صورتي که گياه دانه

)سايني و  شود، بسيار حساس تر است و وزن آن تعيين مي

 يکه آب کافي براي حفظ تعرق در طي(. در صورت2000وستگيت، 

تواند به بيش  اه موجود نباشد، دماي برگ مييدوره رشد گ

جه نه ياز مقدار مطلوب براي متابوليسم برسد و در نت

بر  يديب شديشود، بلکه آس يتنها از شدت فتوسنتز کاسته م

 شود ياه با مشکل مواجه مياه وارد و ادامه رشد گيگ

؛ 2007و همکاران،  يلي)لو ،(1988ورچ، )ماهان و آپج

 ي(. ط2008؛ کوتروباس و همکاران، 2008ولوس، يدورداس و س

دو فصل بدون  يارقام گلرنگ کشت شده ط يبر رو يشيآزما

که  يند که سهم ماده خشک در مرحله گلدهد، نشان داياريآب

ان ارقام گلرنگ متفاوت يابد در مي يبه بذور انتقال م

 ست. تفاوت ارقامدرصد در نوسان ا 6/39تا  9/14بوده و از 

در ماده خشک و انتقال آن عمدتًا در ارتباط با ماده خشک 

شتر ير بياه بود. مقاديگ يشيرشد رو يافته در طيتجمع 

شتر شدن ماده خشک يمنجر به ب يماده خشک در مرحله گلده

دوره پر شدن دانه شد. سهم  يافته به دانه در طيانتقال 

تا  7/64به وزن دانه از  يافته قبل از گلدهي ر تجمعيذخا
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ره قبل يت ذخيان کننده اهميدرصد در نوسان بود که ب 2/92

به عملکرد باال در  يابيدست يون برايالسيميآس ياز گلده

بيشترين کاهش (. 2004)کوتروباس و همکاران،  گلرنگ بود

در  يهنگامي که تنش آب درصد(3/30) عملکرد دانه کلزا

( )به silique) دهي و بعد از آن در نمو کپسولمرحله گل

 (.2007) درصد( مشاهده شد سيناکي و همکاران7/20 مقدار

و  ي( مراحل گل ده2000) نگيبرونس و ي( و دن2002) بورد   

 يا به تنش رطوبتيسو ين مراحل زندگيرا حساس تر يغالف ده

ل جوانه گل و ي( زمان تشک1983) لر و بورکياعالم کردند. م

 يم ين مرحله به تنش رطوبتيتر ا حساسيرا در لوب يل دهگ

ن يتر ( گزارش دادند که حساس1983) دانند راجرز و همکاران

دن بذر يو رس يآفتابگردان گلده يمراحل به تنش رطوبت

 ياري( اظهار داشتند که آب1987) است. ماکفرسون و همکاران

ش يزاتواند تعداد غالف را اف يکلزا م يش از گلدهيدرست پ

 يت جبرانيدهد و تعداد دانه در غالف نسبت به هم خاص

( معتقد است کلزا در سراسر 1996) يمعکوس دارند. ماکنز

و حساس که  يمراحل بحران ياز دارد وليدوره رشد به آب ن

ر روبرو است، يدر اثر کمبود رطوبت با کاهش عملکرد چشمگ

ن يمچنل ظهور غنچه و هيو اوا يشيشامل اواخر دوره رشد رو

ژه در يبه و ياريباشد. که با انجام آب يم يدوره گل ده

ش وزن دانه، مقدار روغن يعالوه بر افزا يمرحله گل ده

ابد. پالمر و ي يش ميت آن افزايفين کيدانه و همچن

ا در مرحله ياه سوي( اظهار داشتند چنانچه گ1995) همکاران

، رديقرار بگ يط خشکيسه تا چهار هفته تحت شرا يگل ده

شوند. تنش  يل ميکم تشک يليا خيشوند و  يل نميها تشک غالف

ع يرشد سر يکند، تنش در ط يرا کوتاه م يده طول دوره گل

دهد.  يغالف تعداد دانه در هرغالف و اندازه بذر را کاهش م

 يابيا را جهت ارزي( ارقام سو1990) و همکاران يپوک پاکد

، اواسط و هيمراحل اول يعملکرد و اجزاء عملکرد در ط

جه يقرار دادند و نت يدر معرض تنش آب يشياواخر زا

د ماده خشک، يگرفتند که کمبود آب، عملکرد بذر، تول

اه و انداره بذر را کاهش داد اما تعداد يتعداد غالف در گ

( مطالعات 1379) يياه سر و رضاير نکرد. سييبذر در غالف تغ

ک و يصفات مورفولوژ ير را رويب مسيو ضرا يهمبستگ

ا انجام دادند. تعداد غالف در يک در ارقام سويفنولوژ
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 ين همبستگيشتريب يبوته و پس از آن تعداد ساقه فرع

را با عملکرد دانه نشان دادند.  يپيژنوتو  يپيفنوت

( طي آزمايشي با ارقام بهاره 1381) ميرزاخاني و همکاران

و  2811-، اراک10-، نبراسکاUC-1هاي ژيال،  گلرنگ به نام

رقم محلي اصفهان مشخص نمودند که بين ارقام مورد مطالعه 

از نظر تعداد غوزه در گياه، تعداد دانه در هر غوزه، 

عملکرد دانه و شاخص برداشت ، درصد روغن، عملکرد روغن 

 داري مشاهده شد، هر چند وزن هزار دانه معني اثر معني

 و رقم محلي 2573با عملکرد  2811 -دار نبود و رقم اراک

کيلوگرم در هکتار در بين ساير  2440اصفهان با عملکرد 

ن يمحقق يارقام برتري محسوسي نشان دادند. به نظر برخ

 باشد زمان بروز تنش آب بسيار مهمتر از شدت تنش آب مي

مشخص شده  يشاتيآزما ي(. چنانچه ط1983)کورت و همکاران، 

 در لوبيا يترين مرحله رشد به تنش آب حساساست که 

(phaseolus vulgaris L.مرحله پر شدن دانه، در گندم ) (Triticum 

aestivum L.مصطفي و همکاران،  ل سنبله و گلدهيي( مرحله تشک(

)برودان  ( مرحله پر شدن دانه.Glycine max L) ( ، در سويا1996

( مرحله گلدهي و .Cicer arientinum L) ( ، در نخود2003و اچيل، 

 3تا  2( .Zea mays L) ( ، در ذرت1991)سينگ،  پر شدن دانه

( و در 1989)گرانت و همکاران،  هفته بعد از ظهور ابريشم

باشد.  يمرحله گلدهي و گرده افشاني م (.Oryza sativa L) برنج

 منبع و  مخزن مي يروبر  توامبا تاثير  يتنش کم آب

ميزان آسيميالسيون را کاهش و از اين طريق عملکرد  تواند

مقدار و (. 1995)مندهام و سالسبوري،  يل دهدگياه را تقل

هاي فتوسنتز جاري  اي يا آسيميالت سرعت انتقال مواد ذخيره

گياه، به خصوص در شرايط دشوار محيطي، به سرعت واکنش 

هاي محيطي، کارآيي سيستم آنزيمي  گياه و دريافت محرک

هورموني و آوندي گياه بستگي دارد. برآيند اثرات متقابل 

امل از طريق سرعت و مدت پر شدن دانه ظاهر گشته و اين عو

 نمايد نقش کليدي در پايداري عملکرد دانه ايفا مي

تنش آب در طي پرشدن دانه در آزمايشي (. 1982)کريستيانس، 

داري در  هاي آفتابگردان موجب کاهش معني روي هيبريد

عملکرد بذر، وزن بذر در طبق، وزن صد دانه و قطر طبق 

 (. همچنين نام و همکاران1999ي و همکاران، )مک گرديد

 Cajanus cajan) ( گزارش کردند که تنش رطوبت در لپة هندي2001)
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CL.) دهد.  به شدت وزن خشک گياه و عملکرد آن را کاهش مي

ميزان کاهش عملکرد با ارقام و مرحله اعمال تنش تغيير 

در مرحله گلدهي نسبت به  يکرد، به طوري که تنش آب مي

ش در مراحل قبل از گلدهي و يا پر شدن دانه تاثير تن

بيشتري بر کل ماده خشک و عملکرد دانه داشت. تنش همزمان 

درصد عملکرد دانه را کاهش داد. در  45تا  40با گلدهي 

مورد کلزا نيز گزارش شده که کمبود آب از گلدهي تا 

انتهاي تشکيل دانه اثر شديدي بر عملکرد و اجزاء عملکرد 

که  است ه و تعداد دانه در غالف مهمترين جزء عملکردداشت

 کهي، در حالگيرد تحت تاثير تنش در مرحله گلدهي قرار مي

 وزن هزار دانه در مرحله پرشدن دانه تحت تاثير قرار مي

(. حساسيت زياد مرحله 1996)چمپ اوليور و مرين،  گيرد

 )موبوچه توسط لوبيادر  يگلدهي و گرده افشاني به تنش آب

 يبر رو يشي( نيز گزارش شده است. آزما1998و همکاران، 

، 1800، 900) يارير آبيعملکرد بذر آفتابگردان با مقاد

رطوبت  100و  75، 50، 25متر مکعب برابر با  3600و  2700

اه يگ يرشد يها ( نشان داد که پارامتريت مزرعه ايظرف

ل اه در سطح احتماياه، تعداد برگ در گيهمانند ارتفاع گ

افت، يرطوبت خاک، کاهش  يله کاهش محتوايک درصد بوسي

ن ين اجزاء عملکرد، تعداد دانه در طبق بهترين در بيهمچن

 =R) ر را در عملکرد بذر داشتين تاثيشتريار و بيمع

ج حاصله نشان داد که اندازه طبق و ين نتايهمچن. (86.8%

ر گذار بر عملکرد ين اجزاء تاثيتعداد بذر در طبق مهمتر

( 1380و همکاران،  يري(. )دهش2008ل، يو آدف يومي)آبا بود

 ماريان کردند که تيپنج رقم کلزا ب يبر رو يشيآزما يط

بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و تعداد دانه  ياريآب يها

گذاشت، با  يدار ير معنيدر غالف و تعداد غالف در بوته تاث

 يدار يعنن وجود بر متوسط وزن دانه و درصد روغن اثر ميا

ط يجه گرفتند که ارقام کلزا تحت شرايشان نتيا ،نداشت

زان عملکرد يرا از نظر م يمختلف واکنش متفاوت يرطوبت

 دهند. نادري درباغ شاهي و همکاران يدانه از خود نشان م

هاي مختلف تنش  ( در مطالعه عکس العمل گلرنگ به شدت1383)

ان کردند يگ بسه الين گلرن يطي آزمايش دوساله بر رو يآب

کمبود آب در اجتماع گياهي گلرنگ باعث بروز تنش شديدي 

 گردد و اين تنش در هر دو سال باعث کاهش  يدر اين گياه م
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Abstract: To evaluate supplemental irrigation on spring safflower cultivars an experiment 

was conducted in split plot based on randomized complete block design with three 

replications at Agricultural Research Station of Ardabil, Iran, in 2008. Treatments 

including non-irrigation, irrigation at heading and flowering stage were arranged in the 

main plots and cultivars (Gilla, Isfahan land race and PI-537636) in sub-plots. Irrigation 

had significant effect on plant height, number of heads per plant, biological yield, shoot 

weight, number of seeds per plant, number of seed per head, 1000-seeds weight, kernel / 

seed coat, seed yield, oil yield, time to flowering, flowering duration, seed filling duration, 

time to maturity, leaf relative water content (RWC), leaf water potential, membrane 

stability index, chlorophyll content, absorption of radiation and extinction coefficient. The 

highest seed (2294.8 kg ha-1) and oil (693.8 kg ha-1) yield were obtained from irrigation at 

flowering stage. Cultivars showed significant differences in all traits, except harvest index, 

seed filling period, RWC, chlorophyll content, absorption of radiation and extinction 

coefficient. Highest seed (2150.5 kg ha-1) and oil (630.9 kg ha-1) yield were obtained from 

Isfahan land race variety. Also there was significant interaction between irrigation and 

varieties in terms of biological yield, number of seeds per plant, kernel / seed coat, seed 

yield, oil yield, flowering duration and leaf water potential. Isfahan land race genotype 

with irrigation at flowering stage had the highest seed (2650.30 kg ha-1) and oil (801.5 kg 

ha-1) yield. Seed yield had significant positive correlation (R=81%) with RWC. At all, 

Isfahan land race variety and irrigation at flowering stage produced the highest yield of 

seed and oil, in our experiment condition. 

 



 23 

 



 24 

 
 

Faculty of Agriculture 

Department of Agronomy and Plant breeding 

 

Title of thesis 

Effect of supplemental irrigation on yield and yield components of 

spring safflower 

 

 

:Supervisors 

   li Ebadi                               Dr. Ahmad TobehDr. A  

  

 :Advisor 

ieM.S. Hossein Mostafa 

 

 

 :By 

 Mashaalah  Jabbari Orange  

  

University of Mohaghegh Ardabili 

 

Winter 2010 

 


