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  جكيده
ه آن با كشت معمول در بهار صورت اين مطالعه به منظور بررسي شرايط توليد گياه روغني گلرنگ در كشت تابستانه و مقايس        
و  2811در اين بررسي پنج ژنوتيپ گلرنگ شامل رقم محلي كوسه و دوالين برگزيده از توده محلي اصفهان به همراه ارقام اراك . پذيرفت

و  20،  40ه تراكم بوته به ترتيب به عنوان كشت بهاره و تابستانه ، هر كدام در س1380تير ماه  15فروردين و  15ژيال و در دو زمان كاشت 
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ، اجزاء عملكرد و ساير صفات فيزيولوژيك به جز درصد روغن . بوته در متر مربع مورد مطالعه قرار گرفتند  13

ه در بوته و عملكرد كشت بهاره موجب شد تا بوته هاي حاصل از آن از نظر تعداد طبق در بوته ، وزن هزار دانه ، تعداد دان. معني دار بود 
عملكرد دانه كرت و بوته ، اجزاء عملكرد ، تعداد دانه در بوته و درصد مغز . كرت و بوته برتر از بوته هاي حاصل از كشت تابستانه باشند 

با كاهش تراكم مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي در تراكم هاي مختلف كاشت نيز نشان داد كه همراه . دانه متأثر از تراكم بوته بودند 
بوته در متر مربع ، تعداد طبق در بوته ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در بوته ، درصد مغز دانه و عملكرد  13بوته در مترمربع تا  40بوته از 

ي مورد بررسي ژنوتيپ ها.دانه بوته روند افزايشي ، اما تعداد دانه در طبق و عملكرد در واحد سطح به طور معني داري روند كاهشي داشت
از نظر تعداد طبق در بوته ، درصد مغز دانه ،  1الين . نيز از نظر كليه صفات فيزيولوژيك و اجزاء عملكرد با يكديگر متفاوت بودند 

نتيجه رگرسيون مرحله اي براي . ها بود  درصدروغن ، شاخص برداشت و عملكرد بوته و كرت به طور محسوسي برتر از ساير ارقام و الين
. درصد از تغييرات عملكرد دانه توسط تعداد طبق در بوته تعيين شده است  73خمين عملكرد دانه بوته مشخص ساخت كه در حدود ت

،  7/8 و شاخص برداشت در معادله عملكرد به ترتيب  متغيرهاي تعداد دانه در طبق ، تعداد كل دانه ، تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك
  . درصد تغييرات عملكرد دانه را به طور معني دار توجيه نمودند  2/93ريب تشخيص را بهبود بخشيدندومجموعاً درصد ض 5/1و  5،  4/5

  گلرنگ،كشت تابستانه،تراكم بوته،خصوصيات فيزيولوژيك:واژگان كليدي

  مقدمه 
با قابليت كشت مكانيزه اين گياه به عنوان محصول . گلرنگ يكي از محصوالت روغني است كه كشت آن رو به گسترش مي باشد 

تجزيه و تحليل عملكرد يك روش قديمي است كه مورد توجه بسياري از . اخيراً به بسياري از كشورهاي دنيا راه يافته است 
 به طور كلي اجزاء عملكرد شامل تعداد واحد زايشي در واحد سطح ، تعداد دانه در هر واحد زايشي و . متخصصين به نژادي مي باشد 

اجزاي عملكرد تحت تأثير مديريت ، ژنوتيپ و محيط قرار مي گيرند و غالباً محقق را در توجيه علت . وزن هر دانه مي باشد متوسط 
اجزاي عملكرد مستقل از يكديگر نيستند و افزايش يك جزء اغلب باعث كاهش در يكي از . كاهش يا افزايش عملكرد ياري مي كنند 

از طرفي با . اقع با افزايش تعداد بوته در واحد سطح ، تعداد واحد زايشي در هر بوته كاهش مي يابد در اكثر مو. ساير اجزاء مي شود 
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اين بدان معني است كه براي دستيابي به يك عملكرد مطلوب ، . افزايش تعداد دانه در هر واحد زايشي ، وزن دانه كاهش مي يابد  

در توليد هر يك از محصوالت زراعي ، وقتي مي توان عملكرد مطلوب را انتظار . دبايد تمام اجزاء عملكرد داراي توازني مناسب باشن
داشت كه تمامي عوامل مؤثر بر رشد و نمو در حد كفايت باشند چرا كه عملكرد دانه نتيجه انتقال مواد فتوسنتزي از اندام هاي فتوسنتز 

  .كننده به دانه ها مي باشد 

  مواد و روش ها
لكرد ، اجزاء عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ در كشت بهاره و تابستانه در سال مطالعه و ارزيابي عم

در اين بررسي پنج ژنوتيپ گلرنگ شامل رقم محلي . در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد اصفهان به مرحله اجرا درآمد  1381
تيرماه  15فروردين و  15و ژيال در دو زمان كشت  2811فهان به همراه ارقام اراك كوسه و دو الين برگزيده از توده محلي گلرنگ اص

بوته در  13و  20،   40به ترتيب به عنوان كشت بهاره يا كشت اول و كشت تابستانه يا كشت دوم ، هر كدام در سه تراكم بوته 
تكرار  4با ) اسپيليت اسپيليت پالت(ي دوبار خرد شده آزمايش در قالب طرح آزمايشي كرت ها. مترمربع مورد مطالعه قرار گرفتند 

انجام شد ، به طوري كه زمان كاشت به عنوان فاكتور اصلي ، تراكم بوته به عنوان فاكتور فرعي و ژنوتيپ هاي مختلف نيز به عنوان 
انتيمتر براي حصول تراكم هاي س 50فاصله نهايي بوته ها بر روي رديف هايي با فاصله . فاكتور فرعي فرعي در نظر گرفته شدند 

  . سانتيمتر در نظر گرفته شد  15و  10،  5مورد نظر به ترتيب 
  نتايج و بحث

 4/23متوسط مقدار طبق در همه ارقام و تراكم هاي مختلف در كشت بهاره . دار  بود طبق در بوته بسيار معني اثر تاريخ كاشت بر تعداد
با توجه به اين كه . و بنابراين برتري معني داري در اين مورد در كاشت بهاره وجود داشت  عدد بوده است 35/12و در كشت تابستانه 

در كشت بهاره بوته ها دوره رشد طوالني تري داشته اند ، از تعداد شاخه بيشتري برخوردار گشته و در نهايت تعداد طبق بيشتري 
مقادير مربوط . معني دار شد% 1بوته ها در سطح  طبق توليد شده روياثر تراكم كاشت نيز در مقدار . روي هر بوته توليد شده است 

طبق در بوته حائز بيشترين و  17/20با متوسط  1هاي اين صفت در ژنوتيپ هاي مختلف  نيز مشخص ساخت كه الين  به ميانگين
و  1بدون اختالف معني دار نسبت به الين  2811رقم اراك . طبق در بوته داراي كمترين ميزان از اين پارامتر بودند  74/14با  2الين 

در كشت .ق شديداً متأثر از تاريخ كشت بودتعداد دانه در طب. طبق در بوته در مقام دوم قرار داشتند 02/19ارقام كوسه و ژيال با تعداد 
ده واز نظر آماري با تعداد دانه در بو 002/24تابستانه متوسط دانه در طبق به طور متوسط در تمام تراكم ها و ارقام مورد استفاده برابر 

تعداد دانه در طبق ، به عنوان يكي از اجزاء . بوده است ، اختالف معني داري داشت  632/14طبق حاصل شده در كشت بهاره كه برابر 
تاً تعداد بيشر دانه را بديهي است طبق هاي قطور تر امكان توليد تعداد بيشتر گلچه بارور و نهاي. عملكرد و مرتبط با قطر طبق مي باشد 

در اين بررسي وزن هزار دانه به طور بسيار . معني دار شد% 1اثر تراكم كاشت نيز بر اين خصوصيت در سطح احتمال . مهيا مي سازد 
مقايسه ميانگين متوسط وزن هزار دانه حاصل از دو كشت بهاره و تابستانه ، برتري . معني داري تحت تأثير زمان كاشت واقع شد 

همگام با كاهش تعداد  .گرم براي هزار دانه است 77/3دود معني داري را در كاشت بهاره نشان مي داد ، اگر چه اين برتري تنها ح
افزايش وزن دانه در جريان كاهش تراكم بوته بي ارتباط با كاهش تعداد . بوته در واحد سطح ، افزايش در وزن هزار دانه به وجود آمد 

ظر به اين كه اجزاء عملكرد جملگي تحت تأثير زمان كاشت واقع شده اند ، بنابراين بديهي است كه عملكرد نهايي ن. دانه نمي باشد 
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. گرم بود  2087/6گرم و براي كشت تابستانه  2442/9متوسط عملكرد دانه بوته براي كشت بهاره . بوته نيز متأثر از زمان كاشت است

 ر بوته و وزن هزار دانه نسبت به كشت تابستانه برتري معني داري داشت و اين برتري باعث كاشت بهاره از نظر توليد تعداد طبق د

 
 
 

از طرفي اختالف در وزن هزار دانه حاصله براي دو تاريخ كشت به اندازه . شده تا در مجموع عملكرد بوته در كشت بهاره بيشتر شود 
جبران ) گرم به ازاء هزار دانه 77/3(به عبارت ديگر افزايش در وزن هزار دانه در كشت بهاره . اختالف در تعداد دانه در طبق نبود 

نبوده است و بنابراين مي توان نتيجه گرفت آنچه كه به عنوان ) دانه در هر طبق 37/9(دانه در طبق در اين كشت  كننده كاهش تعداد
افزون بودن متوسط تعداد طبق توليد شده در بوته . عامل تعيين كننده موجب برتري نهايي كشت بهاره در عملكرد دانه بوته شده است 

در .طبق بود  05/11ر متوسط تعداد طبق توليد شده در هر بوته بين دو كشت اول و دوم اختالف د. هاي حاصل از كشت اول است 
% 90گلرنگ ريزش گل امري نادر است و چنان چه شرايط آب و هوايي وضعيت غير معمول و نوسانات شديد حرارتي نداشته باشد 

ر در كشت دوم احتماالً به دليل توليد تعداد گل كمتر در بنابراين تعداد طبق كامل كمت. از گل هاي تشكيل يافته توليد طبق مي كنند 
عملكرد دانه .بوته بوده است كه اين مسئله خود مي تواند به دليل افزايش حرارت در زمان ظهور جوانه زايشي در كشت دوم باشد 

گين عملكرد حاصله بين دو كشت مقايسه ميان. كرت نيز مشابه آنچه در مورد عملكرد دانه بوته گفته شد متأثر از تاريخ كاشت بود
كيلوگرم در  45/2081كيلوگرم در هكتار و براي كشت تابستانه  08/2556بهاره و تابستانه نشان داد كه در كشت بهاره متوسط عملكرد 

ا در تعيين تعداد دانه در بوته بيشترين نقش ر. معني دار شد % 1اثر زمان كشت بر تعداد دانه در بوته در سطح احتمال . هكتار بود
ميانگين هاي اين صفت در دو زمان كاشت به كار رفته نيز مشخص كرد كه متوسط تعداد . عملكرد دانه در بوته و كرت ايفا مي كند 

دانه به دست آمده است و برتري كشت بهاره از اين نظر كامالً  65/238و براي كشت تابستانه  55/290دانه در بوته براي كشت بهاره 
. تعداد كل دانه در يك بوته در حقيقت نتيجه حاصلضرب تعداد طبق در بوته و متوسط تعداد دانه در هر طبق است . مشهود بود 

درصد بيشتر از كشت بهاره بود ، اما با وجود اين مسئله به دليل برتري كشت % 4تعداد دانه در طبق براي كشت تابستانه در حدود 
از طرفي با توجه به مقادير حاصله هر . ايت تعداد دانه در بوته در كشت بهاره بيشتر شده است بهاره از نظر تعداد طبق در بوته در نه

  دانه در هر بوته مي شود  63/14واحد افزايش در تعداد طبق در بوته موجب افزايش حدود 
  نتيجه گيري كلي

اشت به مرحله جوانه زايشي كه در حقيقت  آغاز در كشت بهاره به دليل اين كه بوته ها پس از طي مدت زمان طوالني تري از زمان ك
مرحله زايشي است رسيده اند و طي اين مدت توانسته اند از اندام هاي هوايي گسترده تر و با ذخائر فتوسنتزي افزونتر نسبت به 

ل آن تعداد جوانه و اين شرايط موجب شده است تا در كشت اول تعداد شاخه فرعي بيشتر و به دنبا. كشت تابستانه برخوردار شوند 
در نتيجه تعداد گل و طبق بيشتري حاصل شده و با توجه به اهميت زياد تعداد طبق در محصول دهي ، در مجموع در كشت بهاره 

نكته قابل توجه در . عملكرد دانه در واحد سطح هم چنين متأثر از تراكم بوته بود . برتري فاحشي در عملكرد كرت به وجود آيد 
است كه اگر چه كاهش تراكم بوته موجب شده است تا ميزان عملكرد دانه در هر بوته به داليلي كه قبالً ذكر شد افزايش اينجا اين 

  . هاي بيشتر است يابد اما اين برتري در مورد عملكرد در واحد سطح با روندي كامالً برعكس و به نفع تراكم
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Abstract: 

The recognition of physiological relations is important for the analysis of factors which affect yield 
and its componrnts of safflower. Yield components are affected by the management, genotype and 
the environment. They help researchers to recognize the reasons for the increase or decrease of 
yield too. Five safflower genotypes, including two chosen lines from Esfahan safflower landrace 
and cultivars Arak 2811, Gilla and Kooseh, were compaerd at two seeding dates (April 4 and July 
6) and three planting densities (40,20 and 13 plants per square meter). The planting date had 
significant effects on the yield, yield components and other physiological characters, except the oil 
percentage. Head per plant, seed weight, seeds per plant anf plot and plant yield in spring planting 
were higher than summer planting. Plant and plot yield, yield components, seed per plant and seed 
pith percentage were affected by the planting density. The mean comparision of this characters 
showed a decrease in planting density due to increased heads per plant, seed weight, seeds per plant, 
pith percentage and plant grain yield, but decreased seeds per head and plot grain yield significanty. 
Genotypes were showed to have significant differecnes in phyiologic characters and yield 
conponents. Heads and seeds per plant, pith and oil percentage, harvest index and plot and plant 
grain yield in line 1 were clearly higher than other genotypes . The result of stepwise regression for 
the grain yield estimation showes that heads per plant described 73% of variation in seed yield. 
Seed number per head, total grains of plant number of days from planting to physiologic ripening 
and harvest index explained 8.7, 5.4,5.0 and 1.5 percentage of seed yield variation, respectively.  

Keywords; Safflower,Summer planting,Planting density,Physiological characters 
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