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  چكيده

در مركز تحقيقات  1384هاي مختلف كاشت در بهار بر روي ارقام گلرنگ آزمايشي در سال  به منظور بررسي تأثير تاريخ     
تكرار استفاده  3هاي كامل تصادفي با  هاي يكبار خرد شده در قالب بلوك كشاورزي اصفهان طراحي شده و از طرح آماري كرت

اسفند،  30اسفند،  15هاي كاشت شامل  تاريخ. هاي فرعي قرار گرفتند ت اصلي و ارقام در كرتهاي كاشت در كر تاريخ. گرديد
و  111ILهاي فرهي دو رقم  خرداد بود و در كرت 30خرداد و  15ارديبهشت،  30ارديبهشت،  15فروردين،  30فروردين،  15

دهي، تعداد گره در ساقه اصلي و تعداد دانه در  خهاثر تاريخ كاشت بر ارتفاع، قطر ساقه، ارتفاع شا. جاي گرفت 14اصفهان 
دهي، تعداد گره در ساقه اصلي، قطر طبق اصلي، تعداد طبق بارور  اثر رقم نيز بر ارتفاع، ارتفاع شاخه. دار شد طبق اصلي معني

نيز بر تعداد طبق بارور در اثر متقابل رقم و تاريخ كاشت . دار شد در بوته، تعداد دانه در طبق اصلي و تعداد طبق نابارور معني
با توجه به اينكه تعداد دانه مناسب در طبق و بيشترين مقدار پارامترهاي آزمايشي . دار شد بوته و تعداد دانه در طبق اصلي معني

اسفند ماه حاصل شد، كاشت اين رقم در اين دو تاريخ كاشت مناسب به نظر  30و  15و تاريخ كاشت  14در رقم اصفهان
  .رسد مي

  .رقم، گلرنگ بهاره، تاريخ كاشت، اصفهان: واژگان كليدي
  

  مقدمه
ارتفاع گياه و تعداد طبق بارور ). 2005رينبرچت و همكاران، (ترين گياهان دانه روغني در سطح جهان است  گلرنگ از مهم     
ين در گياه گلرنگ تعداد دانه در هر همچن). 1994ماندل و همكاران، (ترين جزء غير مستقيم موثر بر عملكرد گياه گلرنگ است  مهم

هدف از اين آزمايش بررسي واكنش ارقام گلرنگ بهاره در ). 2007يائو، (گيرد  طبق تحت تأثير مستقيم تاريخ كاشت قرار مي
 .باشد هاي مختلف كاشت بهاره مي تاريخ
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 ها مواد و روش

  
در مركز تحقيقات  1384ر روي ارقام گلرنگ آزمايشي در سال هاي مختلف كاشت در بهار ب به منظور بررسي تأثير تاريخ     

تكرار استفاده  3هاي كامل تصادفي با  هاي يكبار خرد شده در قالب بلوك كشاورزي اصفهان طراحي شده و از طرح آماري كرت
 15اسفند،  30اسفند،  15هاي كاشت شامل  تاريخ. هاي فرعي قرار گرفتند هاي كاشت در كرت اصلي و ارقام در كرت تاريخ. گرديد

 14و اصفهان  111ILهاي فرهي دو رقم  خرداد بود و در كرت 30خرداد و  15ارديبهشت،  30ارديبهشت،  15فروردين،  30فروردين، 
كليه . بوته در هكتار در نظر گرفته شد 500000سانتيمتر بود و تراكم نهايي  40و بين رديف  5فاصله دو بوته در رديف . جاي گرفت

  . درصد انجام شد 5و مقايسات ميانگين توسط آزمون چند دامنه دانكن در سطح احتمال  Mstat-Cافزار  اسبات آماري توسط نرممح
  

  نتايج و بحث
درصد و تعداد دانه در طبق  1دهي، تعداد گره در ساقه اصلي در سطح احتمال  اثر تاريخ كاشت بر ارتفاع، قطر ساقه، ارتفاع شاخه     

دهي، تعداد گره در ساقه اصلي، قطر طبق  اثر رقم نيز بر ارتفاع، ارتفاع شاخه). 1جدول (دار شد  درصد معني 5طح احتمال اصلي در س
 5درصد و بر تعداد طبق نابارور در سطح احتمال  1اصلي، تعداد طبق بارور در بوته و تعداد دانه در طبق اصلي در سطح احتمال 

دار شد  متقابل تاريخ كاشت و رقم نيز بر تعداد طبق بارور در بوته و تعداد دانه در طبق اصلي معني اثر). 1جدول (دار شد  درصد معني
با توجه به اين كه بيشترين ارتفاع گياه، تعداد گره در ساقه اصلي، تعداد طبق بارور و تعداد دانه در طبق اصلي در تاريخ ). 1جدول (

دهي، تعداد گره در ساقه اصلي، قطر،  مچنين بيشترين ارتفاع، قطر ساقه، ارتفاع شاخهاسفند حاصل شد و ه 30كاشت زود هنگام يعني 
  ). 2جدول (بود  14تعداد طبق بارور در بوته و تعداد دانه مناسب مربوط به رقم اصفهان 

  

  .تجزيه واريانس صفات آزمايشي -1جدول 
ميانگين           

 مربعات
        

درجه   منابع تغيير
  آزادي

اقه قطر س  ارتفاع
  در قاعده

ارتفاع 
  دهي شاخه

تعداد گره 
در ساقه 
 اصلي

قطر طبق 
  اصلي

طبق   تعداد
بارور در 

  بوته

تعداد طبق 
نابارور در 

  بوته

تعداد دانه در 
  طبق اصلي

  6/223**  1/1  6/4*  34/0  9/20*  5/15  4/3**  4/105  2  تكرار
  6/106*  2  1/2  2/4 5/54** 1/784** 04/4** 2/1403**  7  تاريخ كاشت
  6/94  8/0  6/1  2/2 5/2 7/58 76/0 6/84  14  خطاي الف

  3/1118**  9/8*  6/14**  4/84**  6/105** 6/3336**  52/0 3/3638**  1  رقم
  5/107*  99/0  5/2*  1/6  2/2  4/59  41/0  4/75  7 رقم×كاشت تاريخ

  2/32  1/1  87/0  4/3  5/3  1/41  03/0  8/52  16  خطاي ب
ns ، * باشد درصد مي 1دار در سطح احتمال  درصد و معني 5دار در سطح احتمال  دار، معني به ترتيب به معني عدم معني** و.  
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 ، تعداد گره در ساقه اصلي، قطر طبق )cm(دهي  ، ارتفاع شاخه)mm(، قطر ساقه در قاعده )cm(مقايسات ميانگين ارتفاع بوته  -2جدول 

 
 

  .بارور در بوته، تعداد طبق نابارور در بوته و تعداد دانه در طبق اصلي، تعداد طبق )mm(اصلي 
 
 
 
 

قطر ساقه در   ارتفاع  منابع تغيير
  قاعده

ارتفاع 
  دهي شاخه

تعداد گره 
در ساقه 
 اصلي

قطر طبق 
  اصلي

تعداد طبق 
  بارور در بوته

تعداد طبق 
نابارور در 

  بوته

تعداد دانه 
در طبق 
  اصلي

                  تاريخ كاشت
  a8/76  ab1/7  a4/58  ab7/31  a96/30  ab8/5  b2/1  ab7/24  اسفند 15
  a5/83  a4/7  a3/61  a6/33  a69/37  a6/6  b5/1  a02/26  اسفند 30
  a1/79  a5/7  a9/64  a3/32  a11/42  ab3/5  b1/1  b8/23  فروردين 15
  b1/56  cd8/5 b0/45 b7/29 a6/38  b85/4  ab3/2  ab6/24  فروردين30
  bc8/53  abc4/6 b1/41 b9/29 a3/42  ab86/5  ab7/1  ab2/25  ارديبهشت15
  bc6/54  bcd3/6  b0/43  b9/29  a1/40  ab03/6  ab7/1  ab5/24  ارديبهشت 30

  c4/42  d2/5  b8/34  c7/24  a1/32  ab03/5  a9/2  b2/23  خرداد 15
  bc8/50  bcd9/5  b5/38  c2/26  a6/36  ab5/5  ab1/2  ab3/24  خرداد 30

                  رقم
111IL b4/53  a4/6  b0/40  b3/28  b7/32  b09/5  b42/1  a9/25  

  a8/70  a6/6  a7/56  a2/31  a4/42  a1/6  a28/2   b2/23  14اصفهان 
 .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين

 

  گيري كلي نتيجه
  .شود توصيه مي 14ند و رقم اصفهان اسف 30و  15به طور كلي تحت شرايط مشابه با اين آزمايش تاريخ كاشت      

  

  منابع
Mundel HH, Morirson RJ, Blackshaw RE, Entz T, Rowth BT, Gaudiel R, Kiehn F. 1994. Seeding 
date effects on yield, quality and maturity of safflower. Canadian Journal of Plant Science. 74: 261-
266.  
Reinbrecht C, Barth S, von Witzke-Enbrecht S, Frick C, Elfadi E, Kahnt G, Becker HC, Claupein 
W. 2005. Screening of a worldwide safflower collection for adaptation to humid temperature 
climates and cultivation in organic farming. In: Esendal, E. (Ed.), Proceeding of the 6th 
International Safflower Conference, Istanbul, Turkey, June 6-10. pp. 236-242. 

Yau SK. 2007. Winter versus spring sowing of rain-fed safflower in a semi-arid, high-elevation 
Mediterranean environment. European Journal of Agronomy. 26: 249-256.  



 ورزي، دانشكده كشا)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 
 
 

Response of different cultivars of spring safflower to different seed planting in 
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Abstract 
To evaluate the effects of different planting dates on cultivars of spring safflower, an experiment 
was conducted at Isfahan research farm in 2005. The experiment was conducted as a split plot 
design within randomized complete block design with 3 replications. Main plots were planting dates 
(6 Mar, 21 Mar, 4 Apr, 19 Apr, 5 May, 20 May, 5 June and 20 June), and sub plots were cultivars 
(IL111 and Isfahan 14). The effect of seed planting was significant on plant height, stem diameter, 
height branch out, number of node and the number of seed in main head. The effect of cultivar was 
significant on plant height, height of branch out, the number of node in main stem, stem of main 
head, the number of fertile head, unfertile head and number of seed per plant. The number of fertile 
head and number of seed per main head was significantly influenced by interaction between seed 
planting and cultivar. So, on the basis of suitable number of seed per head and high amounts of 
other experimental characteristics was obtained by Isfahan 14 and 6 and 21 March, plantation of 
Isfahan 14 was seems suitable at these two planting dates. 
 
Keywords: Cultivar, Spring safflower, Seed planting, Isfahan.   

 
 


