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 ، استاديار پژوهش مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي١
 اصالح نباتات، كارشناس زراعت و ٢

 )١٦/١٢/٨٤ :تصويبتاريخ  ‐ ۱۷/۱۱/۸۳: تاريخ دريافت(
 

 چکيده
 

 به عنوان يك دانه روغني بومي ايران مي تواند در توسعه كشت                (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ

گزارش هاي گوناگون  حاكي از آن است كه بين ژنوتيپ هاي           .  دانه هاي روغني، آينده نويد بخشي داشته باشد        

مطالعه .   ، اجزاي عملكرد و درصد روغن دانه تفاوت هاي معني داري وجود دارد           رنگ بهاره از نظر عملكرد دانه     گل

حاضر با  هدف ارزيابي ژنوتيپ هاي بهاره گلرنگ جهت گزينش ژنوتيپ هاي برتر براي منطقه خسروشهر و                      

قيقات كشاورزي خسروشهر طي سال       ژنوتيپ در ايستگاه تح     ٢٥مناطقي با شرايط اقليمي مشابه با استفاده از           

نتايج به دست آمده نشان داد  بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختالف هاي معني داري از نظر                .   صورت گرفت  ١٣٨٣

عموماً ژنوتيپ هاي با ارتفاع بوته باالتر و تعداد        .  ارتفاع بوته، عملكرد دانه و روغن و اجزاي عملكرد وجود دارد           

تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها براساس صفات مورد      .  كرد دانه و روغن باالتري نشان دادند       طبق در بوته بيشتر، عمل    

  با داشتن باالترين مقادير      ٨٤ و   ٥٤ ،   ١٣٩ ،   ٢٧ ،   ٤٠ ،   ٢٤ ،   ١٩ژنوتيپ هاي  .    گروه قرار داد    ٤مطالعه آنها را در     

ه و روغن در هكتار ژنوتيپ هاي      ميانگين عملكرد دان  .  عملكرد دانه و روغن در هكتار در يـك گـروه قرار گرفتند          

به نظر مي رسد اين ژنوتيپ ها را براي كشت در اراضي           .   كيلو گرم بود   ٠/١١٣١ و   ٣/٣٧٢٣اين گروه به ترتيب     

همچنين مي توان از آنها در شناسايي ژنوتيپ هاي       .  خسروشهر و مناطقي با شرايط اقليمي  مشابه مي توان بكار برد          

 .  استفاده نمودمتحمل به تنش ها براي منطقه،
 

 ژنوتيپ، عملكرد دانه و روغن، گلرنگ :واژه هاي كليدي 

 
 مقدمه

 يكي از قديمي ترين     (.Carthamus tinctorius L )گلرنگ  
گياهان زراعي مي باشد و به عنوان يك دانه روغني بومي  ايران              
مي تواند در توسعه كشت دانه هاي روغني از آينده نويد بخشي             

گلرنگ گياهي متحمل به تنش هاي شوري      ).  ١٢(برخوردار باشد   
و خشكي بوده و توسعه كشت آن در اراضي مواجه با تنش هاي               

سطح زير كشت جهاني     ).  ٩،  ٨(غير زيستي امكان پذير است       
با توجه به    ).  ١٢ (  هزار هكتار مي باشد    ٨٠٠گلرنگ در حدود     

نوپابودن برنامه هاي توسعه كشت گلرنگ، اطالعات اندكي در             
 كومار.  د ژنوتيپ هاي جديد گلرنگ در كشور موجود مي باشد        مور

با ارزيابي پتانسيل توسعه كشت گلرنگ و آفتابگردان در         )  ٢٠٠٠(
كشور هندوستان و تطبيق آنها، به اين نتيجه رسيد كه سود                
 حاصل از توليد گلرنگ باالتر از توليد آفتابگردان                        

(Helianthus annuus L.)        ه  در مساحت مشخصي از مزرع
وي علت اصلي اين امر را مقاومت باالتر گلرنگ به كمبود            .  است  

 . آب ذكر كرده است
نقش فرآورده هاي فتوسنتزي   )  ٢٠٠٤(كوترو باس و همكاران     

غير ساختاري ذخيره شده در گياه گلرنگ پيش از مرحله گل               
دهي را در پشتيباني عملكرد دانه تحت شرايط محدوديت آب             

 ژنوتيپ بهاره گلرنگ مورد مطالعه ١٠ا در طي دوره پرشدن دانه ر
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 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧ ‐١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٥٨

قرارداده و گزارش كردند بين ژنوتيپ ها از اين نظر اختالف                 
عملكرد %  ٢/٩٢تا  %  ٧/٦٤معني داري وجود دارد ولي به طور كلي        

. دانه از طريق ذخاير قبل از گرده افشاني تامين مي شود                   
 )  دسي زيمنس برمتر   ٢/٧تا  (گـــزارش شده است تنش شوري       

ثر معني داري بر روي عملكرد دانه و روغن در گلرنگ نداشته               ا
 ) .٨(است و فقط كاهش اندكي در وزن هزار دانه را در پي داشت 

نتايج حاصل از ارزيابي چهار واريته گلرنگ با دوره هاي                
پرشدن دانه متفاوت نشان داد كه بين دوره هاي پرشدن دانه با              

ي محصول و عملكرد دانه     روزهاي تا گل دهي، روز هاي تا رسيدگ      
اميدي تبريزي  )  .  ١٦(همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد        

با ارزيابي ارقام و الين هاي گلرنگ پاييزه ،          )  ١٣٧٨(و همكاران   
مشاهده كردندكه بين ارقام و الين هاي مورد مطالعه از نظر                

نتايج به  .  عملكرد دانه و روغن اختالف معني داري وجود دارد           
 از بررسي عملكرد دانه و روغن ژنوتيپ هاي برتر              دست آمده 

گلرنگ پاييزه در سه منطقه كرج ، اصفهان و داراب نشان داد كه              
 با سازگاري عمومي باال در تمام محيط هاي        .٥١/٥١L.R.Vالين  

مورد بررسي، از نظر عملكرد دانه و روغن ژنوتيپ برتر بوده است             
لرنگ با ميزان    گزارش شده است كه عملكرد دانه در گ           ).  ١(

بارندگي و دماي پايين در طول دوره جوانه زني تا گل دهي و                 
گل دهي تا رسيدگي محصول همبستگي مثبت  و معني دار و با             
دماي باال همبستگي منفي و معني دار داشته و وجود بارندگي و             
دماي خنك در دوره گل دهي تا رسيدن محصول در گلرنگ                

اهدايي ).  ٩(ا درپي داشته است     افزايش معني دار عملكرد روغن ر    
با بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد در دو         )  ١٣٦٣(و نورمحمدي   

 ،  ٢٨١١  – و محلي اراك     ١٠‐ژنوتيپ گلرنگ به نام هاي نبراسكا    
همبستگي مثبت و معني داري بين عملكرد دانه با تعداد دانه در            

همچنين .  طبق ، وزن هزاردانه و درصد روغن دانه مشاهده كردند         
ر آزمايش مذكور اختالف معني داري بين دورقم از نظر تعداد             د

با )  ١٣٧٨(اميدي تبريزي و همكاران      .  دانه در طبق ديده شد     
 الين و رقم گلرنگ بهاره اختالف معني داري از نظر           ١٠٠بررسي  

آنها .  عملكرد و اجراي عملكرد در بين آنها مشاهده كرند                
نه در واحد     همبستگي مثبت و معني داري بين عملكرد دا            

آزمايشي با وزن صد دانه ، تعداد طبق در بوته و عملكرد روغن در            
نشان داده شده است كه گلرنگ نسبت       ).  ٢(بوته مشاهده كردند    

به طوري  .  به تراكم بوته انعطاف پذيري معني داري نشان مي دهد        
 بوته در متر مربع، تغيير      ٩٠ تا   ٦٠كه عملكرد دانه در تراكم بوته       

علت اين امر افزايش شاخه دهي و       .  نشان نداده است    معني داري  
درنهايت تعداد طبق در بوته گزارش شده است كه بين اجزاي              
عملكرد ، تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه در تعيين عملكرد              

تيواري ).  ٧(دانه در گلرنگ بهــاره نقش برجسته تري داشته اند           
ردار و بي خارگلرنگ در     با ارزيابي ژنوتيپ هاي خا   )  ٢٠٠٠(و نامدو   

هندوستان گزارش كردند كه بين ژنوتيپ ها از نظر عملكرد و               
اجزاي عملكرد اختالف معني داري وجود دارد و تعداد  طبق در             
بوته در ژنوتيپ هاي بدون خار بيشتر بوده ولي در مقابل تعداد              
دانه در طبق و وزن  صد دانه در ژنوتيپ هـاي خاردار بيشتر بوده              

گزارش كردند كه تعداد طبق  در       )  ١٩٨٦(ستير و هاريژن    ا.  است
بوته مهمترين قسمت از متشكل هاي عملكرد در گلرنگ بوده و            
تعداد دانه هاي پر در هر بوته با تعداد طبق در بوته همبستگي               

همچنين آنها بهترين و مؤثرترين زمان كاربرد كود          .  خطي دارد 
). ١٤(به دست آورند  نيتروژن را در گلرنگ در مرحله ساقه دهي          

 ژنوتيپ جديد خاردار و بي خار گلرنگ       ٢٦نتايج حاصل از بررسي     
 ، خسروشهر تبريز، اسالم آباد و اصفهان           ، داراب فارس   در كرج 

 ٢٠٣١ با عملكرد دانه       ٢٧٩نشان داد كه در كرج ژنوتيپ زرقان        
 ٣٣كيلو گرم در هكتار و در خسروشهر تبريز ژنوتيپ هاي                 

L.R.K.     و  ٤١٢٢ به ترتيب با عملكــرد دانه          ٢٩٥ و ورامين 
 ).١٣، ٥( ، ژنوتيپ هاي برتر بودند  كيلو گرم در هكتار٣٨٧٧

هدف از اين آزمايش ارزيابي ژنوتيپ هاي جديد گلرنگ بهاره          
از نظر عملكرد دانه و روغن و اجزاي عملكرد براي شناسايي و                
گزينش الين هاي برتري براي منطقه خسروشهر و مناطقي با             

 .رايط اقليمي مشابه مي باشدش
 

 مواد و روش ها 
پژوهش در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي           

 ٥٨ درجه و    ٣٧ دقيقه شرقي ،     ٢ درجه و    ٤٦(آذربايجان شرقي   
 به صورت بهاره به اجرا در         ١٣٨٣در طي سال     )  دقيقه شمالي 

 ٣آزمايش در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در           .  آمد
هر .   ژنوتيپ گلرنگ بهاره پياده گرديد      ٢٥تكرار و با استفاده از       

 متر بود كه رديف هاي كرت ها به       ٤كرت شامل دو رديف به طول       
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فاصله بوته ها بر روي رديف هاي      .  طور متوالي كشت شده بودند     
به هنگام برداشت   . سانتي متر تنظيم گرديد      ١٠كاشت در حدود    

و طرف رديف هاي كاشت،     محصول نيز با حذف نيم متر از د           
براي حذف اثرات حاشيه در دو       .  تمامي  رديف ها برداشت شدند    

 .سوي هر بلوك دو رديف حاشيه منظور گرديد
بر پايه نتايج به    .   فروردين ماه صورت گرفت       ٢٠كاشت در   

دست آمده از تجزيه خاك مزرعه به هنگام كاشت از كودهاي               
 نيتروژن به هنگام    همچنين كود سرك  .  نيتروژن استفاده گرديد  
كودهاي فسفر و پتاسيم در پاييز سال         .  غنچه دهي به كار رفت    

در طــول دوره داشت عمليات زراعي الزم        .  قبل به كار رفته بود    
حسب مــورد صورت مي گرفت و بر عليه مگس گلــرنگ                 

(Acanthiophilus helianthi Rossi)     در مرحلــه طبق دهي 
ه نسبت يك در هزار سمپاشي صورت     با استفاده از سم ديازينون ب     

در طول فصل زراعي دورهاي آبياري به نحوي تنظيم             .  گرفت
شدند كه گياهان با تنش رطوبتي مواجه نشوند تا پتانسيل                 

در طول آزمايش   .  محصول دهي ژنوتيپ ها مورد ارزيابي قرار گيرند     
در ماه هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهريور به           

 ميلي متر بارندگي   ١/٣ و   ٠/٤،  ١/١٦،  ٩/٢٢،  ٤/٩٧،  ٩/٤١ب  ترتي
 دسي  ٥/٤شوري خاك مزرعه آزمايشي به طور متوسط         .  رخ داد 

 . بود٥/٧  خاك به طور ميانگين pHزيمنس بر مترو 
 ، ارتفاع بوته  )   شهريور ماه   ١٥(به هنگام رسيدگي محصول       

. دندعملكرد دانه در واحد سطح و اجزاي عملكرد اندازه گيري ش           
 متر مربع   ٦/٣براي تعيين عملكرد دانه ، از هر كرت مساحت              

ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد شامل تعداد طبق در         .  برداشت گرديد 
 بوته تصادفي از    ١٠بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه در            

 در نهايت درصد روغن دانه ها     .  هر كرت آزمايشي اندازه گيري شد    

 ، بخش تحقيقات دانه هاي روغني ،        جزيهدر آزمايشگاه شيمي ت    
  NMRموسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج به روش             

با استفاده از دستگاه     )  القاي مغناطيسي هسته اتم هيدروژن       (  
NMR مدل A251820H   BRUKER ساخت كارخانه −−

ا داده هاي حاصل از آزمايش ب     ).  ٤(كشور كانادا ، تعيين گرديد       
  مورد   SPSS  و     MSTATCاستفاده از نرم افزارهاي آماري          

 .تجزيه قرار گرفتند
 

 نتايج و بحث
بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختالف معني داري از نظر             

 ، تعداد طبق در بوته ، تعداد دانه در طبق، وزن هزار              ارتفاع بوته 
 ، عملكرد دانه در هكتار، درصد روغن و عملكرد روغن در                دانه
با توجه به تفاوت هاي مشاهده      ).  ١جدول  (كتار وجود داشت     ه

شده بين ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره، امكان انتخاب ژنوتيپ هاي           
اميدي تبريزي و    .  سازگار با عملكرد باال فراهم خواهد بود           

نيز پس از ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد در         )  ١٣٧٩(همكاران  
. معني داري گزارش كردند  ژنوتيپ هاي گلرنگ پاييزه، تفاوت هاي      

 الين و رقم گلرنگ بهاره،      ١٠٠آزمايش هاي انجام گرفته بر روي      
نشان دادند كه تنوع معني داري بين ژنوتيپ ها از نظر عملكرد              

مطالعات انجام شده بر روي     ).  ٥(دانه و اجزاي عملكرد وجود دارد       
تيپ هاي خاردار و بدون خار گلرنگ در هندوستان نيز ضمن               

ادن اختالفات معني دار بين عملكرد دانه و اجزاي عملكرد،         نشان د 
باالتر بودن تعداد طبق در بوته را در ژنوتيپ هاي بدون خار و                
بيشتر بودن تعداد دانه در طبق و وزن صد دانه را در ژنوتيپ هاي             

 ).١٥(خاردار منعكس كردند

 . ميانگين مربعات براي صفات مختلف ‐١ جدول
  مربعاتميانگين

 هزار دانهوزن  دانهعملكرد روغندرصد  روغنعملكرد
 دانه در تعداد

 طبق
 طبق درتعداد

 بوته
 ارتفاع
 بوته

 ةدرج
 آزادي

  تغييرمنابع
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زمايشآ اشتباه ٤٨ ٠٣٥/٢٥ ٦٧٧/٢٦ ٦٨/٤٦ ٥٢٣/٤ ٦/١٦٥٨٣٦ ٤٠٢/١ ٠٢/١٧٧٣٠
 )٠/٠(  تغييراتضريب ٧٧/٦ ٥٤/١٧ ٤٨/١٥ ٣٠/٥ ٧١/١٤ ٩٥/٣ ٩٧/١٥

 . درصد١ احتمال سطح در معني دار **
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ميانگين صفات زراعي گياه نشان مي دهد كه باالترين ارتفاع          
 سانتي متر اختصاص يافت و       ٥/٩٤ با   ٤٠ه  بوته به ژنوتيپ شمار   

 سانتي متر   ٨٨  و    ٨/٨٨ به ترتيب با كسب    ٨٧ و   ٢٤ژنوتيپ هاي  
كمترين ارتفاع بوته   ).  ٢جدول  (در رتبه هاي بعدي قرار داشتند       

 سانتي متر تعلق گرفت و ژنوتيپ هاي       ٧/٥٢  با    ٥٧نيز به ژنوتيپ    
١١١ ILدر   سانتي متر ٩/٦١ و    ٨/٥٦ به ترتيب با كسب         ٢٧و 

با توجه به كوتاه تر بودن دوره رشد        .  رتبه هاي بعدي قرار گرفتند     
در كشت هاي بهاره، عموماً ژنوتيپ هاي بهاره گلرنگ بر خالف             

پاييزه ها دوره رشد كوتاه تر و در نتيجه بوته هاي كم حجم تر و با              
بنابراين عملكرد دانه  نيز در اين ژنوتيپ ها         .  ارتفاع كمتري دارند  

بنابراين ژنوتيپ هايي كه ارتفاع بوته بيشتري داشته       .   است پايين تر
 باالترين  ٢٤ و   ٤٠ژنوتيپ هاي  .  باشند، مطلوب تر به نظر مي رسند    
 عملكرد دانه خوبي را كسب      ٨٧عملكرد دانه در هكتار و ژنوتيپ       

اين در حالي بود كه كمترين عملكرد دانه به          ).  ٢جدول  (كردند  
اختصاص داشته و دو ژنوتيپ       )  ٥٧شماره  (كوتاه ترين ژنوتيپ    

 ). ٢جدول (كوتاه تر ديگر نيز عملكرد هاي كمتري داشتند 
 

 ١٣٨٣ ميانگين صفات مورد مطالعه بر روي ژنوتيپ هاي بهاره جديد گلرنگ طي سال ‐٢جدول 
 عملكرد روغن

 )كيلوگرم درهكتار(  
درصد روغن

 عملكرد دانه
 )كيلوگرم در هكتار(  

 وزن هزاردانه
 )م گر( 

تعداد دانه 
 در طبق

تعداد طبق 
 در بوته

 ارتفاع بوته
 )سانتي متر( 

 ژنوتيپ

١٨( ٧/٧٢ ٥/٣٨ ٤/٤٦ ٥١/٣٧ ٣٠٨٣ ٣٣ ٠/١٠١٧( TN648E 
١٩( ٤/٧٦ ٠/٢٣ ٥/٣٩ ٤٩/٣٧ ٣٩٠٠ ٨/٣١ ٠/١٢٤١( TN642B 
٢٤( ٨/٨٨ ٠/٤١ ٨/٥٠ ٦١/٣٩ ٣٩٥٧ ٥/٣٢ ٠/١٢٨٩( TN518C 
٢٥( ٥/٧٠ ٧/٢٠ ٥/٤١ ٥٥/٤٩ ٢٨٩٥ ٥/٢٦ ٣/٧٦٦( TN560D 
٢٧( ٩/٦١ ٧/٢٨ ٣/٣٣ ٦٣/٤٨ ٣٥٢١ ٦/٢٧ ٢/٩٧٢( TN591 
٣٥( ٧/٨٠ ٣/٣٠ ٨/٦٨ ٥٤/٣١ ٢٨٥٤ ٤/٢٧ ٥/٧٨١( TN555B 
٣٧( ٠/٦٩ ٧/٣٦ ٤/٤٢ ٨٢/٤٠ ٢٩٠٠ ٥/٣١ ٢/٩١٣( TN679C 
٤٠( ٥/٩٤ ٥/٣٠ ١/٤٦ ٤٣/٢٨ ٤٠٢٠ ١/٣٠ ٠/١٢٠٨( TN517B 
٥٤( ٧٣ ٧/٣٢ ٠/٤٢ ٩٩/٤٠ ٣٦٤٦ ٧/٣٠ ٠/١١٢٠( TN684C 
٥٧( ٨/٥٢ ٣/٢٧ ٧/٣٨ ٩٧/٣٧ ٧٩١ ٦/٣٢ ٦/٢٥٧( TN776A 
٥٩( ٣/٧٤ ٥/٢٨ ٤٦ ١٤/٣٣ ٢٥٠٠ ٩/٣٤ ٨/٨٦٧( TN776B 
٦٢( ٦/٧٧ ٧/٣١ ٩/٣٧ ٣٧/٤٢ ١٠٧٣ ٦/٣١ ٩/٣٣٨( TN520A 
٦٤( ٧/٧٧ ٥/٢٥ ٧/٥٠ ٥٨/٤١ ٢٨٧٤ ٥/٢٨ ٧/٨١٧( TN661 
٧٥( ٩/٦٣ ٧/٣٨ ٥/٣٣ ٤٥/٥١ ٢٢١٥ ٨/٢٧ ٨/٦١٥( TN612A 
٨٤( ٩/٦٩ ٣/٢٥ ٢/٥١ ٧٣/٣٣ ٣٤١٦ ١/٣١ ٠/١٠٦١( TN596C 
٨٧( ٠/٨٨ ٧/٣٠ ٢/٤٣ ٠١/٣٣ ١٩٣٧ ٤/٢٩ ٢/٥٦٦( TN703B 
١١٤( ٣/٨٠ ٧/٣١ ٧/٥١ ٠٠/٣٨ ٢٩٩٩ ٢/٣٢ ٦/٩٦٦( TN593A 
١٣٤( ٩/٧٢ ٣/٣٠ ٤/٣٢ ٤٨/٥٧ ٣٢٤٩ ٦/٢٩ ٦/٩٦٢( TN628A 
١٣٩( ٣/٧٦ ٧/٢٧ ٥/٣٥ ٠٨/٣٨ ٣٦٠٣ ٥/٢٨ ٠/١٠٢٦( TN739A 
١٥٣( ٣/٧١ ٣/٢٣ ٤/٤١ ٥٣/٣٦ ٣١٧٧ ٢/٣٠ ٠/٩٥٤( TN662B 
١٥٤( ٦/٦٨ ٣/٣٤ ٧/٤٠ ٢٣/٤٨ ٢٢٠٨ ١/٣٠ ٠/٦٦٥( TN662A 
١٧٥( ٨/٧١ ٧/٣٤ ٦/٤١ ٥٣/٣٩ ١٨٥٣ ٠/٢٧ ١/٤٩٨( TN663B 
 ٢٨١١محلي اراك  ٣/٧٥ ٣/٢٤ ٧/٤٣ ٧٩/٣٨ ٢٣٢٣ ٢/٣١ ٥/٧٣١
 محلي اصفهان ٣/٨٢ ٣/٢٣ ٣/٦٣ ٨٤/٣٠ ٢٩٥٩ ٥/٣٠ ١/٩٠٨
٨/٥٦ ٧/١٦ ٩/٤٠ ٩٦/٤٦ ١٢٥١ ٩/٢٣ ٥/٢٩٨ IL111 
٥( ٢١/٨ ٤٨/٨ ٢٢/١١ ٤٩١/٣ ٥/٦٦٨ ٩٤/١ ٦٠/٢١٨(%L.S.D 

 



٣٦١ ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره: پاسبان اسالم

نشان داده شده است كه فرآورده هاي فتوسنتزي غير               
قه گلرنگ  ساختاري ذخيره شده در اندام هاي رويشي به ويژه سا         

قبل از مرحله گرده افشاني ، با انتقال به دانه ها در دوره پرشدن              
 درصد از وزن دانه را تامين ٢/٩٢ تا ٧/٦٤دانه در شرايط مختلف 

، ٤١ به ترتيب با كسب      ١٨ و   ٧٥،  ٢٤ژنوتيپ هاي  ).  ٨(مي كنند  
  طبق در بوته بيشترين تعداد و ژنوتيپ هاي             ٥/٣٨ و    ٧/٣٨

١١١ IL   ، ٧/١٦  به ترتيب با كسب       ٢٨١١اراك و   ، محلي   ٢٥  ، 
 طبق در بوته كمترين مقادير را به خود اختصاص          ٣/٢٤ و   ٧/٢٠

گزارش شده است كه بين اجزاي عملكرد ،            ).  ٢  جدول(دادند  
تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه در تعيين عملكرد دانه                  

در اين آزمايش نيز    ).  ٧(گلرنگ بهاره  نقش برجسته تري دارند        
 با بيشترين تعداد طبق در       ٢٤باالترين عملكرد دانه به ژنوتيپ       

 ٣٥ ژنوتيپ هاي ٢با توجه به نتايج جدول . بوته اختصاص داشت 
 دانه در طبق    ٣/٦٣ و   ٨/٦٨و محلي اصفهان به ترتيب با كسب         

باالترين تعداد دانه در طبق را به خود اختصاص دادند و در رتبه             
اهدايي و  .   قرار گرفتند  ٦٤ و   ٢٤ ،  ٨٤،  ١١٤بعدي ژنوتيپ هاي   

همبستگي مثبت بين تعداد دانه در طبق و        )  ١٣٦٣(نورمحمدي  
نتايج حاصل از مطالعات      .  عملكرد دانه را گزارش كرده اند         

متعددي نشان دهنده وجود اختالف هاي معني دار تعداد دانه در          
 ،  ١٣٤ژنوتيپ هاي  ).  ١٤،  ٢(طبق بين ژنوتيپ هاي گلرنگ است      

 گرم  ٦٣/٤٨ و    ٥٥/٤٩،  ٤٨/٥٧ه ترتيب با كسب        ب ٢٧ و    ٢٥
جدول (باالترين مقادير وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند           

بر روي  )  ١٣٧٨(نتايج بررسي هاي اميدي تبريزي و همكاران       ).  ٢
ژنوتيپ هاي بهاره گلرنگ نشان دهنده همبستگي مثبت وزن            

چنين )  ١٩٨٦(ولي استير و  هاريژن     .  صد دانه با عملكرد دانه بود     
 ٥٤ و   ١٩ ،   ٢٤ ،   ٤٠چهار ژنوتيپ   .  همبستگي را مشاهده نكردند   

به ترتيب باالترين عملكرد دانه در هكتار را به خود اختصاص              
 كيلوگرم دانه در هكتار      ٤٠٢٠ با كسب     ٤٠دادند كه ژنوتيپ     

همچنين كمترين عملكرد دانه     .  باالترين عملكرد را نشان داد      
 كيلوگرم دانه در هكتار بود         ٧٩١ با    ٥٧مربوط به ژنوتيپ        

شايان توجه است كه اين ژنوتيپ كمترين تعداد طبق   ).٢  جدول(
 در بوته كه از مهم ترين بخش هاي عملكرد در گلرنگ مي باشد             

نشان داده شده است كه با كاهش تراكم          .  را نيز داشت     )  ١٤(
بوته در واحد سطح ، گياه گلرنگ از طريق افزايش تعداد طبق              

بنابراين به نظر   ).  ٦(ته عملكرد دانه خود را حفظ مي كنند         در بو 

مي رسد ژنوتيپ هاي با توان طبق دهي بيشتر از پايداري عملكرد          
در بين  .  بيشتري در شرايط محيطي گوناگون برخوردار مي باشند      

 ،  ٥٧ ،   ١٨ ،   ٥٩ژنوتيپ  هاي مورد مطالعه به ترتيب ژنوتيپ هاي        
 بيشترين درصد هاي روغن را به       با اندكي تفاوت   ١٩ و   ١١٤ ،   ٢٤

 درصد به    ٩/٣٤خود اختصاص دادند كه باالترين مقدار بــا            
 ٩/٢٣پايين ترين درصد روغن نيز با         .   تعلق داشت  ٥٩ژنوتيپ  

همبستگي هاي مثبت  ).  ٢جدول  (    مربوط بود     ١١١ILدرصد به   
و معني داري بين عملكرد دانه و عملكرد روغن مشاهده شده              

نيز همبستگي مثبتي   )  ١٣٦٣(ي و نورمحمدي    اهداي).  ٢(است  
بين عملكرد دانه و درصد روغن دانه در ژنوتيپ هاي بهاره گلرنگ 

در اين آزمايش ژنوتيپ هاي بادرصد روغن دانه . را مشاهده كردند
همبستگي معني داري  .  باال، عملكرد هاي متفاوتي را نشان دادند       

به طور كلي با    ).  دداده ها نشان داده نشدن    (بين آنها ديده نشد      
توجه به اينكه هدف اصلي از توليد دانه هاي روغني تامين روغن            
مي باشد ، عملكرد روغن در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، شايان             

 به ترتيب باالترين     ٥٤ و ٤٠ ،  ١٩ ،  ٢٤ژنوتيپ هاي  .  توجه است 
 جدول (عملكردهــاي روغن در هكتار را به خود اختصاص دادند          

يپ ها داراي باالترين عملكرد  دانه و عمدتاً درصد           اين ژنوت  ).  ١
به نظر مي رسد اين ژنوتيپ ها از بازده خوبي در         .  روغن باال بودند    

منطقه خسروشهر و مناطقي با شرايط اقليمي  مشابه برخوردار           
در نهايت ژنوتيپ هاي مورد مطالعه براساس ويژگي هاي         .  باشند

ملكرد گروه بنــدي شدند   ارتفاع بوته، عملكرد دانه و اجزاي ع        
  . )١شكل (

 
,  گروه بندي ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره بر پايه ارتفاع بوته ‐١شكل 

 .اجزاي عملكرد و درصد روغن دانه , عملكرد 
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با بررسي صفات مهم زراعي     )  ٢(اميدي تبريزي و همكاران     
ارقام گلرنگ بهاره به اين نتيجه رسيدند كه تجزيه خوشه اي              

اس صفات مرتبط با عملكرد دانه كارايي بهتري از            ارقام بر اس  
 ٥با برش دندروگرام از فاصله       .  تجزيه براساس مبدا ارقام دارد     

 ، ٢٤ ،  ١٩ژنوتيپ هاي  .   گروه قرار گرفتند   ٤واحد، ژنوتيپ ها در     
 با كسب باالترين مقادير عملكرد دانه و        ٨٤ و   ٥٤ ،  ١٣٩ ،  ٢٧ ،  ٤٠

در  ). ١  و شكل٢  جدول(فتند روغن در هكتار در يك گروه قرار گر
نهايت مي توان گفت با توجه به تفاوت هاي موجود بين                   
ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از يك سو و برتري ژنوتيپ هاي اين             
گروه، مي توان از آنها در آزمايش هاي تحمل به تنش هاي غير             

 ، استفاده  زيستي براي شناسايي انواع متحمل تر براي منطقه          
 .كرد
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