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 چكيده

 1384رقم گلرنگ بهـاره آزمـايش در سـال زراعـي      3ي عملكرد به منظور بررسي اثرات تنش خشكي بر عملكرد و اجزا
فاكتور اول دو سطح تنش خشكي از ( تكرار و با دو فاكتور  3بصورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 

خـدمات تـرويج جهـاد كشـاورزي     رقم گلرنگ در مزرعه مركز  3و  فاكتور رقم شامل ) اواخر مرحله گلدهي و آبياري 
تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين نشان داد كـه در اثـر تـنش خشـكي از ميـزان      . به مورد اجرا گذاشته شد خسروشهر

) 2/564(بـه ميـزان    PIمربوط به ژنوتيپ  يبطوريكه بيشترين كاهش عملكرد در اثر تنش خشك. عملكرد كاسته مي شود
كيلوگرم مي باشد بنابراين بـا توجـه بـه     63فهان به ميزان كيلوگرم و كمترين كاهش عملكرد دانه مربوط به رقم محلي اص

. به عنوان رقم حساس مشخص گرديـد  PIنتايج فوق رقم محلي اصفهان به عنوان رقم متحمل به تنش خشكي و ژنوتيپ 
ـ   يدر نت ر جه تنش خشكي از ميزان صفات قطر طبق ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه كاسته شده ولي از لحـاظ تـاثير ب

در حالت كلي تحت شرايط تنش خشـكي رقـم محلـي    . تعداد طبق در بوته بين دو محيط تفاوت معني داري مشاهده نشد
  . ن رقم انتخاب گرديدياراك با داشتن بيشترين عملكرد دانه و باالترين اجزاي عملكرد به عنوان بهتر

   تحمل -گلرنگ –تنش خشكي : كليديواژگان 
  

  مقدمه
. توليد و فرآوري آن ها از دير باز مورد توجه بوده است  ان دانه هاي روغني در تغذيه و صنعت،به دليل اهميت فراو

سـابقه كشـت   ). 12و  10،  8(مي گردد و كار گلرنگ در قسمت هاي وسيعي از آسيا، آفريقا و اقيانوسيه كشت گياه
نـگ در شـمال شـرق هندوسـتان ،     به احتمال قوي گلر. سال قبل  مي رسد 3500اين دانه روغني در كشور مصر به 

امروزه كشت گلرنگ در دنيا مخصوصـاً در منـاطق گرمسـيري و نيمـه     ).12و  10،  8(باشد شدهايران و تركيه اهلي 
 ،بـاال بـودن درصـد روغـن      از علل آن مي توان بـه است و  يافتهتوسعه  روغني گرمسيري به عنوان يك گياه زراعي

گلرنگ گياهي پر شـاخ و بـرگ،   ).12و 8(اشاره كرد ر تنش هاي غير زيستيآن و تحمل گياه در براب كيفيت مطلوب
ند و بـه  نمتر در خاك نفوذ مي ك 3الي  2در شرايط مناسب  ها عميقي مي باشد به طوري كه اين ريشه هاي ريشهبا 

چـون نـوع    عواملي).  12و  6،  1( كنندجذب  خاكد تا رطوبت و مواد غذائي را از عمق نگياه اين امكان را مي ده
نفوذ ريشه در اعماق خاك به اصالح ساختمان . ساختمان و ميزان فشردگي خاك بر عمق نفوذ ريشه گلرنگ موثرند  

رنگ ساقه در اوايل رشد سـبز بـوده   ). 12(خاك كمك نموده و ميزان هوا دهي را در خاكهاي فشرده افزايش ميدهد
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اثـرات تـنش خشـكي در    ). 1. (رم يا كاهي در مـي آيـد   ولي به مرور كم رنگ شده و در مرحله رسيدگي به رنگ ك
، همچنين تنش خشـكي در مرحلـه گلـدهي    ) 30(مرحله رويشي گلرنگ موجب به تعويق افتادن گلدهي مي گردد 

  . گلرنگ موجب كاهش اجزاي عملكرد بخصوص وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و تعداد طبق در بوته مي گردد
ملكرد عمدتا به اين بستگي دارد كه چه مقدار از كل ماده خشك توليدي به عنـوان مـاده   اثر تنش خشكي بر روي ع
اثـرات  ) نباتات علوفه اي ( وقتي عملكرد را قسمتهاي هوايي گياه در نظر گرفته شود ). 11(مفيد قابل برداشت است

ذخيره كننده گياه به جـز  اگر عملكرد از اعضاي ). 9(تنش خشكي بر روي عملكرد شبيه اثرات آن بر كل رشد است
حساسيت عملكرد نسبت به تـنش آب عمومـا بـه    . تشكيل شده باشد ) چغندر علوفه اي و سيب زميني(ميوه و بذر 

وقتي عملكرد بذر يا ميوه باشد وضعيت خيلي متفاوت خواهـد بـود در   ). 4(اندازه حساسيت رشد كل گياه مي باشد
ذخيره شده در بذر يا دانه عمدتا نتيجه فتوسنتز انجـام شـده بعـد از    تعدادي از گياهان مشاهده شده كه ماده خشك 

اثر تـنش در زمـان   . بنابراين اثر تنش آب به مرحله رشد گياه در زمان وقوع تنش بستگي دارد ). 9(گلدهي مي باشد
ه نسـبت بـه   به طور كلي ، اثر تنش آب به جز در بحراني ترين مواقع ، بر عملكرد دان. گلدهي بسيار زيان آور است

رقم گلرنگ در آريزونا نشان داد كه عملكرد دانـه در   24آبل در مطالعه ي خود روي ). 9(رشد كلي گياه كمتر است
واحد سطح با تعداد طبق ، تعداد دانه در طبق، قطر طبق،وزن هزار دانه و تعداد شاخه هاي جانبي داراي همبسـتگي  

اهـدايي در  ). 18(گ را  مهم ترين جزء از اجزاي عملكرد مي باشـد معني دار بوده ، ضمن اينكه تعداد طبق در گلرن
درصد و رقم محلي اروميـه از نظـر    32از نظر درصد روغن با  10بررسي ارقام گلرنگ بهاره به برتري رقم نبراسكا 

بـق  بررسي هاي اشري و همكاران نشان داده است كـه تعـداد ط  ). 4(درصد اشاره نمود 36/23ميزان پروتئين دانه با 
  ).20(مهمترين جزء عملكرد در گلرنگ مي باشد

  
  مواد و روش
آذربايجـان شـرقي    كشـاورزي و منـابع طبيعـي     در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات 1384سال زراعي  آزمايش طي

با دو فاكتور آبياري شامل دو سطح تنش  در قالب  بلوكهاي كامل تصادفي فاكتوريلبه صورت  طرح.صورت گرفت 
تا رسيدگي فيزيولوژيك دانـه و  )درصد گل هاي گل آذين اصلي شكفته باشند 80زماني كه (مرحله گلدهياز اواخر 

. در سه تكرار پياده گرديد   PIو    رقم محلي اصفهان، محلي اراك  3سطح بدون تنش ، فاكتور دوم ژنوتيپ شامل 
زاي عملكرد شـامل تعـداد طبـق در بوتـه ،     براي تعيين  اج: فاكتورهاي اندازه گيري شده شامل موارد زير مي باشند

درصد روغن نمونـه   .بوته به تصادف انتخاب و به كار رفت 10تعداد دانه در طبق و قطر طبق از هر كرت آزمايشي 
عملكرد هكتاري دانه بر حسـب  . تعيين شد  NMRها در موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال بذر كرج  با روش 

   .ت كل كرت پس از حذف حاشيه تعيين گرديدكيلوگرم در هكتار با برداش
  

  نتايج و بحث 
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اثر رقم بر روي تعداد طبق در بوته داراي اختالف معني دار در سـطح احتمـال    1با توجه به نتايج مندرج در جدول 
ف تنش بر روي تعداد طبق در بوته تـاثيري نداشـته و اخـتال   ×در حاليكه اثر تنش و اثر متقابل رقم. معني دار شد% 1

مقايسه ميانگين مشخص نمود كه بيشترين تعداد طبق در بوته مربـوط بـه ارقـام محلـي     . آنها غير معني دار مي باشد
و در شـرايط نرمـال    33/14در اثر تنش تعداد طبـق در بوتـه   . عدد مي باشد 19و  50/19به ترتيب با  PIاصفهان و 

ني دار نمي باشد لذا تنش خشـكي بـا تـاثير بـر روي     عدد بوده و اختالف بين اين دو از لحاظ اين صفت مع 60/16
گياه از تعداد طبق در بوته كسته و به دنبال آن با توجه به اينكه اين صفت يكي از اجزاي عملكرد مي باشد از ميزان 

  .عملكرد نيز كاسته مي شود
شـترين سـهم را در ميـزان    تعداد طبق در بوته يكي از مهمترين اجزاي عملكرد مي باشد كه در بين اجزاء عملكرد بي

). 15(تاثير تعداد طبق در بوته از تاثير تعداد دانه در طبق بر عملكرد دانه بيشتر است). 22(عملكرد گياه ايفاء مي كند
تعداد طبق در بوته مهمترين صفت موثر بر عملكرد است و تعداد دانه در طبق از اهميت كمتـري نسـبت بـه تعـداد     

همچنين كاهش يا افزايش تعداد طبق در گياه با تغيير تعداد شاخه هاي فرعي كه خود  .طبق در بوته برخوردار است
كه ايـن موضـوع توسـط نـور محمـدي و      ). 24و  23(تحت تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي است در ارتباط مي باشد

و بـي   22/14 را) JSF-1(تيواري و نامدو متوسط تعداد طبـق در ارقـام خـاردار    ). 5(اهدايي نيز گزارش شده است
نژاد شاملو در مطالعه خود بيان داشت كه متوسط تعداد طبق در گياه ). 35(گزارش كرده اند 31/17را )JSF-7(خار 

عـدد   1/9و  5/18به ترتيـب بـا متوسـط     N-2004عدد بوده و ارقام ندردست و  13در ارقام مورد بررسي  معادل 
اليـن   903اشري و همكاران در مطالعه خـود بـر وري   ). 24(شتندغوزه در گياه بيشترين و كمترين تعداد غوزه را دا

منصـوري و مطلبـي   ). 20(عدد گزارش كرده اند 7/22گلرنگ از نقاط مختلف جهان ، متوسط تعداد طبق در گياه را 
دد عـ  2/21و  1/15پور در مطالعه ارقام پاييزه ورامين در فارس و كرمانشاه متوسط تعداد غوزه در گياه را به ترتيب 

اثر رقـم و تـنش   . مندرج گرديده است 2با توجه به نتايج تجزيه واريانس كه در جدول ).17و  16(گزارش كرده اند
تنش بر ×در حاليكه اثر متقابل رقم. اختالف معني دار داشت% 5و %  1بر روي قطر طبق به ترتيب در سطح احتمال 

 قطـر طبـق  مقايسات ميـانگين نشـان داد كمتـرين    . است روي قطر طبق تاثيري نداشته و اختالف آنها غير معني دار
 41/25ميلي متر و در شرايط تـنش   97/26قطر طبق در حالت نرمال . ميلي متر مي باشد 02/23با  PIمربوط به رقم 

ميلي متـر   83/22و  93/23به ترتيب با  PIمربوط به ارقام  محلي اصفهان  و  قطر طبقكمترين .ت آمدسميلي متر بد
طبق بررسي هاي پژوهشگران صفاتي مانند قطر طبق ، تعداد شاخه هـاي فرعـي، ارتفـاع بوتـه و حجـم      .دبدست آم

و  28،  25،  16(نهايي بوته از مهم ترين ويژگي هايي هستند كه بطور غير مستقيم در تعيين عملكرد دانه نقش دارند
33 .(  

. معني دار شـد % 1د دانه در  طبق در سطح احتمال اثر رقم و تنش بر روي تعدا 1با توجه به نتايج مندرج در جدول 
تعـداد  مقايسات ميانگين نشان داد كـه كمتـرين   . تنش بر روي قطر طبق غير معني دار بود×در حاليكه اثر متقابل رقم

عـدد و در   73/40تعداد دانه در طبق در شـرايط تـنش   . عدد دانه مي باشد 17/36با  PIمربوط به رقم  دانه در طبق
كاهش دانه .عدد بدست آمد كه نشان دهنده كاهش تعداد دانه در طبق در اثر تنش خشكي مي باشد 49رمال شرايط ن
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در طبق بر اثر قطع آبياري در طول دوره گلدهي و پر شدن دانه و بروز تنش خشكي در مطالعات ديگر نيز گـزارش  
ت كه با عدم آبياري در مراحل مختلف نيز  از آزمايش خود نتيجه گرف) 34(1995، سينگ )18(1976ابيل. شده است

اشـري و  .و بـروز تـنش خشـكي در گلرنـگ، تعـداد دانـه در طبـق كـاهش مـي يابـد          )گلدهي و پر شدن دانه(رشد
با ارزيابي تعداد زيادي از الينهاي گلرنگ بين تعداد طبق در گياه و تعداد دانه در هر طبـق همبسـتگي   ) 20(همكاران

طبق گزارش گنجعلي بـين ارقـام گلرنـگ از    .منفي در الينهاي داخلي بيشتر استمنفي وجود دارد و اين همبستگي 
تا  279عدد مربوط به رقم زرقان ،  89/23و تعداد دانه در طبق . نظر تعداد دانه در طبق  تنوع معني داري وجود دارد

رقـام مـورد مطالعـه    متغيير بوده است و متوسط تعداد دانـه در طبـق را در ا    RV-51 -51عدد مربوط به رقم 7/14
نژاد شاملو همبستگي بين تعداد دانه در طبق با عملكرد دانـه را مثبـت و بسـيار بـاال     ). 12(عدد گزارش نمود 28/19

بيـان نمـوده   ) -80/0(و همبستگي بين تعـداد دانـه در طبـق و تعـداد طبـق در گيـاه را منفـي و معنـي دار         ) 94/0(
) -71/0(عداد دانه در طبق با تعداد طبق در گياه را منفي و معنـي دار  همچنين برزگر نيز همبستگي بين ت). 14(است

اشري و همكاران با ارزيابي تعداد زيادي از الين هاي گلرنگ دريافت كه در گلرنگ بين تعداد ). 5(بيان نموده است
الين هاي ايرانـي   غوزه در گياه و تعداد دانه در هر غوزه همبستگي منفي وجود دارد و ميزان اين همبستگي منفي در

عدد در رقم ندردست متغيير  9/5تا  811-در رقم اراك 3/45نژاد شاملو تعداد دانه در غوزه را بين ). 19(بيشتر است
عدد دانه و كمترين  43،43محلي اصفهان با   رقمبيشترين قطر طبق در شرايط تنش مربوط به ).14(بيان نموده است

احمدي و اميدي با مطالعه بذور حاصل از كلكسيون جهان، .د دانه بدست آمدعد 67/33با  PIآن مربوط به ژنوتيپ 
اختالف در گزارشات ياد شده را مـي تـوان   . عدد گزارش كردند 9/31و  28متوسط تعداد دانه در طبق را به ترتيب 

ت ناشي از تفاوت طول دوره پر شدن دانـه و شـرايط آب و هـوايي متفـاوت و همچنـين اخـتالف در تـراكم كاشـ        
همچنين تيواري و نامدئو با مطالعه اي كه بر روي ارقام بي خار و خاردار گلرنـگ در هندوسـتان انجـام    ).2(دانست

بـي خـار برابـر     JSF-7و  45/15برابـر   JSF-1دادند به اين نتيجه رسيدند كه تعداد دانه در طبق در ارقام خـاردار  
بر روي اين %  1اثر ژنوتيپ و تنش در سطح احتمال  1ل با توجه به نتايج مندرج در جدو).31(عدد مي باشد 69/14

بـا   2811مربوط به رقم محلـي اراك  وزن هزار دانهبا توجه به نتايج مقايسات ميانگين كمترين . صفت معني دار شد
گـرم بدسـت    53/37گرم و در شرايط نرمال  20/34بطور كلي در شرايط تنش وزن هزار دانه . گرم مي باشد 65/29
با عنايت به تمايل هر .گرم مي باشد 17/28با  شرايط تنش كمترين وزن هزار دانه مربوط به رقم محلي اراكدر . آمد

گياه براي بقاي نسل خود ، در بين اجزاي عملكرد ، وزن هزار دانه معموال كمترين تاثير را در صورت برخورد گيـاه  
اثر تنش خشكي در آزمايشـات حيـدري و آسـاد    كاهش وزن هزار دانه در .با شرايط نامساعد محيطي خواهد داشت

وزن هزار دانه كمتر تحت شرايط محيطي قرار  مي گيرد و كنترل آن بيشتر ژنتيكـي  . نيز بدست آمده است)7( 1377
در آزمايشها نيز اختالف معني دار بين ارقام مختلف مي تواند تاييـدي بـر كنتـرل وزن هـزار دانـه      ). 21و  14(است

نتايج حاصل از آزمايشات اهدايي و نور محمدي  همبسـتگي مثبتـي بـين وزن هـزار دانـه و      . بصورت ژنتيكي باشد
طي آزمايش تومار در كشت هاي تاخيري مقدار متوسط وزن هزار دانـه بـيش از سـاير    ).4(عملكرد را نشان مي دهد

. ين كاهش ذكر كرده اسـت وي وزش بادهاي گرم و خشك را علت ا. صفات تحت تاثير قرار گرفته و كاهش يافت
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و همچنين كاهش رطوبت ذخيره شده در خاك در طي دوره پرشـدن دانـه علـت ديگـر ايـن كـاهش عنـوان شـده         
متوسط وزن صد . معني دار گزارش نمود% 1حيدري و آساد اختالف ارقام از نظر وزن صد دانه در سطح ).32(است

ريب همبستگي بين وزن صد دانه و تعداد طبق در بوته منفـي  ض. گرم بود 9/3دانه ارقام مورد بررسي در اين مطالعه 
)54/0- =r  (در اين مطالعه نيز ديده شد با افزايش تعداد طبـق در بوتـه نيـز ، وزن صـد دانـه      . به دست آمده است

اشـري و  ). 7(كاهش يافت زيرا سهم مواد  فتوسنتزي اختصاص يافته به هر طبق و به هر دانه كاهش پيـدا مـي كنـد   
نخـزري  ). 18(ميلي گرم ذكر كرده انـد  2/415ران در مطالعه كلكسيون جهاني گلرنگ ، متوسط وزن ده دانه را همكا

ذاكـري  ). 13(گـرم گـزارش كـرده اسـت     5/21مقدم متوسط وزن هزار دانه  رقم پاييزه ورامين در شرايط مشـهد را  
ولي ). 8(گرم گزارش نمود 3/40و  7/37ادل را به ترتيب مع 825و نبراسكا  2811متوسط وزن هزار دانه ارقام اراك 

گـرم بـوده    40و  33بر اساس گزارش احمدي و اميدي در شرايط كرج متوسط وزن هزار دانه اين دو رقـم معـادل   
كه علت اين اختالف در گزارشات را مي توان ناشي از تفاوت طول دوره پر شدن دانه و شرايط آب و هوايي . است

نور محمدي و اهدايي در بررسي انجام گرفتـه، حـداكثر و   ). 2(در تراكم كاشت دانستمتفاوت و همچنين اختالف 
گرم بيان نموده و بين واريتـه هـا تفـاوت معنـي داري را گـزارش مـي        5/31گرم و  9/35حداقل وزن هزار دانه را 

. گـزارش نمـود   معنـي دار % 1اشري و همكاران اختالف ارقام را از نظر وزن صد دانه در سـطح احتمـال   ). 4(دهند
ضريب همبسـتگي بـين وزن صـد دانـه و     . گرم بود 9/3متوسط وزن صد دانه ارقام مورد بررسي طي مطالعات وي 

اين همبستگي با تعداد دانه در بوته نيز جزئـي و  ). 20(مي باشد) -54/0(تعداد غوزه در بوته  منفي و غير معني دار 
). 64/0(فزايش تعداد طبق در بوته نيز، وزن صد دانه كاهش مي يابداين امر نشان مي دهد كه با ا). -41/0(منفي بود

اثر فاكتورهاي مورد مطالعه بر ).34،  26(زيرا سهم انتقال مواد فتوسنتزي به هر طبق و به هر دانه كاهش پيدا مي كند
كتـار و در شـرايط   كيلوگرم در ه 8/2118لذا در شرايط تنش عملكرد دانه برابر با . روي عملكرد دانه معني دار نشد

 4/2617بـا   در بين ارقام بيشترين عملكرد مربوط به رقم محلي اراك.كيلوگرم در هكتار بدست آمد 73/2257نرمال 
در شـرايط تـنش نيـز    . كيلـوگرم مـي باشـد    7/1930كيلوگرم در هكتار و كمترين آن مربوط رقم محلي اصفهان بـا  

بـا بررسـي   ) 34(يلو گرم در هكتار مي باشد سـينگ و همكـاران   ك 4/2525با  يشترين عملكرد مربوط به رقم اراكب
اثرات رژيم هاي مختلف آبياري بر روي عملكرد گلرنگ دريافتند كه آبياري در مراحل پاياني رشد ، تاثير زيادي بـر  

ت آمده در كل با مشاهده نتايج بدس.روي افزايش عملكرد نداشت كه نتايج اين تحقيق نيز با نتايج آنها مطابقت دارد
مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به اختالف كمتر در عملكرد دانه بين كرتهاي تنش و بدون تنش در صورت كمبود 

مطابقت ) 34(آب در اواخر فصل رشد از آبياري مزرعه صرف نظر كرد كه اين نتايج با يافته هاي سينگ و همكاران 
  . دارد

  1384عه بر روي ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره طي سال نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطال -1جدول
  1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال ** و%  

  وابستگي زياد عملكرد به صفاتي مانند تعداد دانه در طبق،تعداد طبق در بوته و عملكرد بيولوژيك 
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، لوبس و )2(، احمدي)7(، حيدري )15(، عفت دوست)3(در آزمايشات ديگر از جمله آزمايشاتي كه توسط افكاري 
طي بررسي هايي كه بر روي اثرات تاريخ كاشـت و  )3(افكاري.انجام شده است نيز بدست آمده است) 29(همكاران

عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كـه تـاريخ كاشـت اول داراي عملكـرد بـااليي      
واند مربوط به دوره رشد طوالني كشت اول نسبت به دو تاريخ ديگر نسبت به بقيه تاريخها بود و علت آن هم مي ت

در بررسيهايي كه بـر روي عملكـرد   ) 1(احمدي و همكاران.كيلوگرم در هكتار بدست آمد 3061باشد و عملكرد آن 
 1600دانه و روغن ارقام داخلي و خارجي گلرنگ انجام دادند نتيجه گرفتند كـه رقـم محلـي اصـفهان در كـرج بـا       

همچنـين بيشـترين كـاهش    .لوگرم دانه در هكتار بيشترين عملكرد را در بين ارقـام مـورد بررسـي دارا مـي باشـد     كي
كيلوگرم و كمترين كاهش عملكرد دانه مربوط به رقـم  ) 2/564(به ميزان  PIعملكرد در اثر تنش خشكي مربوط به 

نتايج فوق رقم محلـي اصـفهان بـه عنـوان رقـم      با توجه به  كيلوگرم مي باشد بنابراين) 25(محلي اصفهان به ميزان 
  . به عنوان رقم حساس مشخص گرديد PIمتحمل به تنش خشكي و 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميانگين صفات مورد ارزيابي در شرايط تنش خشكي و نرمال - 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  صفات
  تنش

تعداد طبق در
  بوته

تعداد دانه در )mm(قطر طبق
  طبق

عملكرد دانه 
كيلوگرم در (

 )هكتار

زن هزار و
  )گرم(دانه

33/14  نرمال   a 97/26   a49  a7/2257   a 53/37   a

60/16  تنش   a41/25   b73/40   b7/2118   a 20/34   b 
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  1384ميانگين صفات مورد مطالعه بر روي ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره در متوسط شرايط طي سال  - 4جدول 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفات 
  
  

  ژنوتيپ

تعداد طبق در
  بوته

وزن هزار   تعداد دانه در طبق )mm(طبققطر
  )گرم(دانه

عملكرد دانه 
كيلوگرم در (

 )هكتار

83/16  محلي اراك  ab10/28  ab33/47  ab12/35 b 4/2617  a 

50/19  محلي اصفهان a93/23 cd50/48  ab65/29 c 7/1930 a 

PI 00/19 a02/23 d17/36 c05/34 b 6/2275 a 

Sx
- 519/1862/098/1187/1  3/215  
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 تفاضل عملكرد دانه در دو شرايط تنش خشكي و نرمال در بين ارقام مورد بررسي -1شكل
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