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  چكيده 
هاي روغني از اهميت زيادي برخوردار  هاي خوراكي، توسعه كشت دانه با توجه به نياز فزاينده كشور به روغن

هاي روغني سازگار با شرايط كشور، گلرنگ به عنوان يك گياه بومي ايران و مقاوم به  از بين دانه. است
آينده نويدبخشي برخوردار است، از آنجا كه شناخت ارقام مقاوم به تنش و  هاي خشكي و شوري از تنش
باشد، اين مطالعه به  هاي به نژادي گياهان حائز اهميت مي ريزي صحيح در برنامه بندي آنها جهت برنامه گروه

ر به ترتيب شش و پنج با(منظور گروهبندي ارقام گلرنگ بهاره در سه رژيم رطوبتي، داراي تنش خشكي 
هاي  رقم گلرنگ در قالب طرح بلوك 26در اين مطالعه . انجام شد) هفت بار آبياري(و بدون تنش ) آبياري

عا مل با  3در تجزيه به عامل ها،.كامل تصادفي به صورت اسپيلت پالت با دو تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند
تجزيه  اوليه داده ها را دربرمي گرفتند درصد از واريانس 98/64كه مقادير ويژه باالتراز يك انتخاب شدند 

كالستر . كالستر جداگانه قرار داد 7، ارقام گلرنگ را براساس صفات مورد ارزيابي در Wardكالستر به روش 
كه پاكوتاهترين رقم مورد مطالعه بوده و طول مدت رويشي و زايشي كوتاهتري   N51016ششم را رقم 

د دانه در قوزه ، وزن هزاردانه، درصد روغن و عملكرد تك بوته بيشتر از در اين رقم تعدا. داشت ، تشكيل داد
از نظر ويژگيهاي مهم مورد نظر   N51016با توجه به نتايج بدست آمده، رقم .متوسط ارقام ارزيابي گرديد

حساسترين ارقام در هر دو سطح تنش آبي  (STI)از نظر شاخص تحمل به تنش .بهترين رقم شناخته شد
تعيين  N51016، و مقاومترين ارقام نسبت به اين شرايط واريته Iو محلي ميانه  IVهاي محلي زرقان  واريته
رقم گلرنگ بهاره بعنوان مقاوم ترين واريته در برابر تنش آبي  26در بين  N51016در نهايت رقم . گرديد

نتايج .  تك بوته را نشان داددر بين ارقام مطالعه شده بيشترين عملكرد  N51016همچنين واريته . شناخته شد
تجزيه كالستر نشان داد كه تنوع ژنتيكي كافي براي صفات مورد بررسي وجود دارد و مي توان از تنوع موجود 

  .در جهت بهبود و اصالح ژنوتيپهاي گلرنگ بهاره  استفاده نمود
  . ، تجزيه كالسترتجزيه به عامل هاگلرنگ، تنش خشكي، : كليدي گانواژ
  

  مقدمه
اي از روغن مصرفي از منابع خارجي و با عنايت به افزايش روزافزون جمعيت و  توجه به تامين بخش عمده با

هاي روغني از اهميت زيادي برخوردار  مصرف سرانه روغن در كشور، افزايش سطح زيركشت و توليد دانه



ر مي رود كه از دير باز از گياهان قديمي چند منظوره به شما)   .Carthamus tinctorius l(گلرنگ . است
به دليل استفاده از  رنگيزه هاي موجود در گلهاي آن به عنوان ماده رنگي مورد كشت قرار مي گرفته 

درصد  25- 45، ولي امروزه بيشتر به عنوان يك گياه دانه روغني كشت مي شود و دانه آن داراي )24(است
، گلرنگ داراي دو نوع روغن با كيفيت متفاوت بسته به ژنوتيپ . درصد پروتئين مي باشد 12- 24روغن و 

روغن بعضي از ژنوتيپ ها داراي اسيد لينولئيك زياد بوده و به مصرف آشپزي، تهيه مارگارين نرم و يا . است
روغن برخي از ژنوتيپ ها نيز داراي اسيد اولئيك بسيار زياد بوده و مشابه روغن . مصارف صنعتي مي رسد
گلرنگ داراي سازگاري ).24(ين از كيفيت خوراكي بسيار مطلوبي برخوردار استزيتون مي باشد و بنابرا

باشد و بدليل قابليت سازگاري باال به  زيادي براي زيست در مناطق خشك و شرايط آب و هوايي گرم مي
 1(تنش، مقاومت نسبي به خشكي، سرما و شوري و نياز كودي كم، در اكثر كشورهاي جهان كشت مي شود 

نشان داد كه ) سويا،كلزا ، گلرنگ و آفتابگردان(رسي صورت گرفته روي برخي از گياهان دانه روغني بر). 3و
ريشه هاي گلرنگ از ظرفيت بيشتر و موثرتري در جهت نفوذ و استخراج آب از خاك زيرين 

  ). 17.(برخوردارند
متر و براي  ميلي 400آزمايشات انجام شده نشان داده است كه براي بدست آوردن عملكرد مناسب، 

در مورد نحوه آبياري ) 22(سانگ و همكاران ). 3(متر آب مورد نياز است  ميلي 600حصول حداكثر عملكرد 
بندي بر اساس تبخير و تعرق  بندي آبياري بر اساس اصول رشد فنولوژيكي از زمان گلرنگ نشان دادند كه زمان

بندي و  دوره براي آبياري گلرنگ، به ترتيب مراحل دانهترين  بحراني) 26(به نظر زامان . باشد سودمندتر مي
اي، تاثير  اعالم كردند كه در گلرنگ نيز مانند ساير گياهان زراعتي دانه) 13(هابي و همكاران . باشد گلدهي مي

  . باشد تنش آبي بر عملكرد دانه در مراحل اوليه رشد زايشي بيش از ساير مراحل حياتي گياه مي
كشور انجام گرفت، مؤيد اين نكته  28توده دريافتي از  2625وسط آكادمي علوم چين بر روي هايي كه ت بررسي

ها از كشور ايران و كوتاهترين  متر تغيير نموده و بلندترين بوته سانتي 251تا  13بود كه ارتفاع بوته در دامنه 
الين ايراني و  1858العه با مط) 6(يزدي صمدي و عبدميشاني ). 14(آنها از كشور هند دريافت شده بود 

خارجي تحت شرايط بدون آبياري در كرج اعالم نمودند كه ارتفاع گياه بسيار متغير بوده و محدوده تغييرات 
  .ها هستند همچنين آنها دريافتند كه الينهاي ايراني جزء كوتاهترين نمونه. باشد متر مي سانتي 90تا  20آن بين 

را با  »10نبراسكا «خارجي در ايستگاه تحقيقاتي اهواز رقم خارجي  در بررسي ارقام گلرنگ) 5(مجتهدي 
در بررسي ارقام گلرنگ بهاره ) 2(اهدايي . كيلوگرم در هكتار به عنوان برترين رقم معرفي نمود 1618عملكرد 

نه با درصد و رقم محلي اروميه از نظر ميزان پروتئين دا 32از نظر درصد روغن با » 10نبراسكا «به برتري رقم 
در مطالعات خود در كشور روماني اعالم نمود كه برترين ژنوتيپ ) 10(براتولن. درصد اشاره نمود 36/23

. باشد تن در هكتار داشته است كه نتيجه فوق بيانگر پتانسيل باالي گلرنگ در توليد دانه مي 5عملكردي حدود 
درصد اسيد اولئيك و  6/81با » مونتاال«هاي در آخرين تحقيقات خود به دو رقم جديد گلرنگ به نام) 9(برگمن

و و همكاران، تبررسي هاي اشري و همكاران، كاسا. درصد اسيدلينولئيك اشاره نموده است 83با » مورلين«
نشان داده است كه تعداد غوزه مهمترين جزء عملكرد در گلرنگ ) 23و  20، 11، 8(پاتيل، يوسلو و همكاران 

، 12(نجام شده توسط پارامسوارپا، پاتيل، جانسون و همكاران، كورلتو و همكاران همچنين تحقيقات ا. باشد مي
داري بين ميزان پوست دانه و درصد روغن در  مشخص نموده است كه همبستگي منفي و معني) 19و  18، 15



برد هاي آماري چندمتغيره در زمينه پيش هاي متفاوتي در زمينه استفاده از روش بررسي .گلرنگ وجود دارد
با اجراي ) 16(ديگمينگ  -هاي اصالحي گلرنگ در كشور و ساير نقاط دنيا صورت پذيرفته است، كانگ برنامه

مولفه اصلي به ترتيب اولين شاخه  6رقم گلرنگ مشخص نمود كه  30روشهاي چندمتغيره آماري بر روي 
درصد  78خه از ساقه اصلي حدود موثر، قطر ساقه اصلي، اندازه دانه، وزن هزاردانه، روغن دانه و زاويه شا

  .كند كل را توجيه ميواريانس 
هاي مختلف گلرنگ را در چهار گروه مربوط به فالونس و  با استفاده از روش تجزيه كالستر گونه) 7(آكبارين 

با بهره جستن از ) 21(پولينگنانو و آلبا . بندي كرد يك گروه متعلق به گالكوس و يك گروه دنتاتوس طبقه
گروه كه  5ماري تجزيه كالستر و تابع تشخيص كانوني، ارقام مختلف گلرنگ موردبررسي خود را به روش آ

بندي ارتفاع بوته، روز تا  هر گروه شامل كشورهاي مختلفي بودند تقسيم نمودند، اساس تغييرات در اين طبقه
الين و رقم گلرنگ  168در بررسي ) 25(يزدي صمدي و عبد ميشاني  .گلدهي و وزن هزار دانه ذكر گرديد

خلي و خارجي و انجام تجزيه كالستر بر روي آنها مشخص نمودند كه ارقام موردبررسي در پنج گروه اد
اي و مغاني و فارس، اصفهان و جيرفت قرار گرفتند و همچنين  آمريكايي، ايرانشهري، مرندي، اروميه: اصلي
ه به شرايط مختلف اكولوژيكي احتماالً به دليل پايه هاي فوق با توج گيري شد كه شباهت در ميان توده نتيجه

مولفه  10به وجود ) 4(قدرتي . باشد مي) منشاء آمريكايي و ايراني و كشورهاي شرق آسيا(ژنتيكي يكسان 
درصد از تنوع موجود در ارقام گلرنگ موردبررسي خود اشاره دارد، وي با استفاده از  88اصلي براي توجيه 
  .م فوق را در پنج كالس جداگانه قرار دادتجزيه كالستر ارقا

گيري از آنها در انتخاب و  هدف از اين تحقيق يافتن نحوه ارتباط صفات مختلف با عملكرد دانه جهت بهره
گيري از  هاي دورگ بندي ارقام براساس تشابه و عدم تشابه آنها در برنامه باشد و همچنين گروه معرفي ارقام مي

  .است اهداف اين بررسيديگر 
  

  مواد و روشها 
 15درجه و  38عرض جغرافيايي (شرقي  آزمايش در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي استان آذربايجان

. به صورت بهاره به اجرا درآمد 1379در طي سال زراعي ) دقيقه 45درجه و  46دقيقه ،و طول جغرافيايي 
رقم گلرنگ بهاره  26در اين بررسي تعداد . ردمتر از سطح دريا قرار دا 1350منطقه مذكور در ارتفاع معادل 

، Bonab L. ،MIAEL.1 ،MARAND L.1 ،MIANE L.2به اسامي ) Bفاكتور فرعي (
MARAND L.2 ،MARAND L.3 ،LANGARMAHAN L. ،ZARGHAN L.2 ،

ZARGHA L.3 ،ZARGHAN L.4 ،ZARAND.KERMAN 1 ،ZARAND.KERMAN 2 ،
KORDESTAN 2 ،ESFAHAN L. ،BROOJERD L. ،NISHABOOR L. ،N974051 ،

N51016 ،V-51-242 ،NEBRASKA825 ،A-1 ،TOMJIC ،N.5 ،3151 ،24-1  وD51-361 
هاي كامل تصادفي در دو تكرار مورد ارزيابي و مطالعه قرار  در يك آزمايش اسپيلت پالت با طرح پايه بلوك

، آخرين آبياري در مرحله a1=  دهي غنچه% 50آخرين آبياري در مرحله (سه سطح مختلف آبياري . گرفتند
عمليات تهيه . را تشكيل داد Aفاكتور اصلي ) a3= و آخرين آبياري در مرحله دانه آب  a2= گلدهي % 50

 3هر تكرار آزمايش داراي . شخم، ديسك، تسطيح و ايجاد جوي پشته در پاييز و بهارانجام شد: زمين شامل



بذور هر رقم . مترمربع بوجود آمد 2*3كرت فرعي به ابعاد  26كرت اصلي بوده و داخل هر كرت اصلي نيز 
كليه . متر از هم كشت گرديد سانتي 20متر و با فاصله بوته   سانتي 60متري با فاصله رديف  2در پنج خط 

اي، در سه  هاي هرز به روش مكانيكي انجام شد و براي مبارزه با آفات مزرعه عمليات مربوط به مقابله با علف
كشهاي دسيس و  كش تريپس، بار دوم با آفت بدين ترتيب كه بار اول با آفت. پاشي صورت پذيرفت نوبت سم

 a3در طول مرحله داشت، در سطح . كش دينوكارپ سمپاشي انجام شد دورسوبان و بارسوم با استفاده از آفت
ت مرحله آبياري در هف. ، پنج مرحله آبياري انجام شدa1، شش مرحله و سطح a2آبياري، هفت مرحله، سطح 

دهي،  غنچه% 50دهي،  زني، رشد سريع ساقه، شاخه بعد از كشت، جوانه: به ترتيب عبارت بودند از a3سطح 
تعداد روزهاي كاشت تا : صفات مورد ارزيابي در اين پژوهش عبارت بودند از. گلدهي، و دانه آب% 50

گلدهي، % 100گلدهي، كاشت تا % 50ت تا دهي، كاش غنچه% 50زني، كاشت تا ساقه روي، كاشت تا  جوانه
  . ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، عملكرد تك بوته و درصد روغن

س از ÷اصلي استفاده شد و در تجزيه به عاملها از داده هاي دو تكرار از طريق روش تجزيه به مولفه هاي
از مقايسه  پسبيشترين واريانس داده هاي اصلي را تبيين مي نمودند انتخاب و  تعيين مقادير ويژه عاملهايي كه

ضرايب هر متغير در عاملهاي مختلف ، مولفه اي كه باالترين ضريب را براي آن متغير خاص دارا بود مشخص 
نجام ا Wardگيري شده، تجزيه كالستر به كمك روش  بندي ارقام از نظر صفات اندازه به منظور گروه .گشت
و براي انجام تجزيه كالستر از نرم افزار SASدر اين بررسي براي روشهاي تجزيه به عاملها از نرم افزار. شد

SPSS استفاده شد.  
  

  نتايج و بحث
  ها تجزيه به عامل - 

هاي اصلي استفاده شد و پس از تعيين  هاي دو تكرار از طريق روش تجزيه به مولفه در تجزيه به عاملها از داده
نمودند انتخاب و پس از مقايسه ضرائب  هاي اصلي را تبيين مي مقادير ويژه عاملهايي كه بيشترين واريانس داده

  .ا براي آن متغير خاص دارا بود مشخص گشتاي كه باالترين ضريب ر هر متغير در عاملهاي مختلف، مولفه
هاي اصلي استفاده گرديد كه  جهت پيدا نمودن ضرايب عاملي موقت از متد تجزيه به مولفهدر تجزيه عاملها 

عامل  3عامل استخراج گرديد كه  3با توجه به اين متد ميزان مقادير ويژه باالتر از يك انتخاب كه در نتيجه 
  .نمايد هاي اوليه را توجيه مي تغييرات داده درصد 98/64فوق حدوداً 

دهد  باشد و اين نتايج نشان مي شود ضرايب اشتراك اكثر صفات باال مي ديده مي 2و  1همانطوريكه در جداول 
اند تغييرات صفات را به نحو  كه تعداد فاكتور موردانتخاب مناسب بوده است و فاكتورهاي منتخب توانسته

  .مطلوبي توجيه نمايند
% 100درصد متغيرهاي اوليه را توجيه نموده و در اين عامل صفات تعداد روز تا  94/35حدود عامل اول 

روي، وزن هزاردانه و  دهي، تعداد روز تا ساقه غنچه% 50گلدهي، تعداد روز تا % 50گلدهي، تعداد روز تا 
صفاتي كه در اين عامل وجود  كليه. ارتفاع بوته به نام عامل خصوصيات فنولوژيكي بوته نامگذاري گرديد
تواند نقش مهمي را در انتخاب ارقام  دارند داراي همبستگي بااليي با يكديگر هستند بدين لحاظ اين عامل مي

هاي اوليه را  درصد از تغييرات داده 04/16عامل دوم حدوداً . با خصوصيات فنولوژيكي مطلوب ايفا نمايد



د قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، درصد روغن و عملكرد در واحد توجيه نموده و در اين عامل صفات تعدا
اين عامل با صفات تعداد قوزه در بوته، درصد روغن و عملكرد در .باشند داراي ضرائب عامل باال مي  بوته

انه در واقع اين عامل تعداد د. واحد بوته ارتباط مثبت و با صفت تعداد دانه در قوزه داراي ارتباط منفي است
بدين  .دهد در قوزه را در مقابل تعداد قوزه در بوته، درصد روغن و عملكرد در واحد بوته موردارزيابي قرار مي

درصد  99/12عامل سوم حدوداً . لحاظ اين عامل به نام عامل عملكرد دانه و اجزاء آن نامگذاري گرديد
ي با صفات تعداد دانه در قوزه و عملكرد در واحد هاي اوليه را توجيه نموده و داراي ارتباط باالي تغييرات داده
 25/0و  46/1، 78/1، 12/3، 98/5، 43/6، 51/7، 49/8هاي چهارم الي يازدهم به ترتيب  عامل. بوته است

هاي اوليه را توجيه نمودند ولي با توجه به اينكه مقادير ويژه آنها كمتر از يك بود، در  درصد تغييرات داده
كه در اين عامل وجود دارند داراي همبستگي مثبت و بااليي با يكديگر هستند صفتي  دو .جدول ذكر نگرديد

  .تواند نقش مهمي را در انتخاب ارقام با خصوصيات مطلوب ايفا نمايد بدين لحاظ اين عامل مي
  

  ها نتايج تجزيه به عامل - 1جدول 
  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقادير ويژه  مولفه

1  954/3  94/35  94/35  
2  765/1  04/16  99/51  
3  429/1  99/12  98/64  
4  934/0  49/8  47/73  
5  826/0  51/7  98/80  
6  707/0  43/6  41/87  
7  658/0  98/5  39/93  
8  343/0  12/3  51/96  
9  196/0  78/1  29/98  
10  161/0  46/1  76/99  
11  027/0  25/0  100  

  
  ها  تجزيه به عاملضرايب اشتراك صفات موردارزيابي در  - 2جدول 

  درجه اشتراك  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول  صفت
  828/0  044/0  051/0  908/0  گلدهي% 100تعداد روز تا 
  387/0  -051/0  198/0  588/0  گلدهي% 50تعداد روز تا 
  774/0  031/0  -140/0  868/0  دهي غنچه% 50تعداد روز تا 

  196/0  -020/0  190/0  -399/0  زني تعداد روز تا جوانه
  671/0  -011/0  -189/0  797/0  روي تعداد روز تا ساقه

  455/0  -073/0  025/0  -670/0  وزن هزاردانه
  863/0  -099/0  872/0  306/0  تعداد قوزه در بوته
  936/0  872/0  -414/0  -062/0  تعداد دانه در قوزه

  697/0  255/0  218/0  765/0  ارتفاع بوته
  474/0  066/0  649/0  -220/0  درصد روغن

  865/0  760/0  480/0  -238/0  عملكرد در واحد بوته



 
  ـ تجزيه كالستر 

به ). 21(بررسي تنوع ژنتيكي صفات مختلف در گلرنگ موضوع پژوهش هاي مختلف در دنيا بوده است  
ارقام مختلف گلرنگ .منظور بررسي تنوع ژنتيكي ارقام از نظر صفات اندازه گيري شده تجزيه كالستر انجام شد

هاي مشابه و  بطوريكه ژنوتيپ. بندي شدند اس تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي خود در كالسترهاي جداگانه گروهبر اس
  ). 1شكل (نزديك به هم در يك كالستر جاي گرفتند 

  Iو محلي ميانه  II، محلي مرند Iمحلي بناب، محلي مرند : 1كالستر 
  و محلي نيشابور  IV، محلي زرقان IIمحلي زرقان : 2كالستر 
  IIIو محلي مرند  3151، محلي اصفهان، IIمحلي ميانه : 3كالستر 
، I، زرند كرمان II، زرند كرمان III، محلي زرقان V-51-242، 1-24محلي لنگرماهان، : 4كالستر 
N974051 كردستان ،II ،محلي بروجرد ،D51-361  وN.5  

   TOMJIC: 5كالستر 
   N51016: 6كالستر 
   A-1نبراسكا و : 7كالستر 

ميانگين ارقام گلرنگ موجود در هريك از كالسترها و انحراف ميانگين كالسترها از ميانگين كل ارقام 
در كالستر اول، ارقام با تعداد دانه در قوزه بيشتر از . درج شده است 3براي صفات مورد بررسي در جدول 

ارقام . ه آنها بيشتر از ميانگين بودرقم بود و متوسط تعداد قوز 3كالستر دوم شامل . ميانگين كل قرار گرفتند
تعداد قوزه در  و تر، كالستر سوم بطور متوسط از نظر طول مدت رويشي كوتاهتر، طول مدت زايشي طوالني

رقم با  11در كالستر چهارم تعداد . بوته، تعداد دانه در قوزه، درصد روغن، و عملكرد تك بوته برتر بودند
در . نسبتاً پاكوتاه، و وزن هزار دانه بيشتر از ميانگين كل واقع شدند طول مدت رويشي و زايشي كوتاهتر،

كه نسبتاً پاكوتاه بوده و داراي طول مدت رويشي و زايشي كوتاهتري بود، قرار  TOMJICكالستر پنجم رقم 
 گرفت، در اين رقم تعداد قوزه در بوته، درصد روغن و عملكرد تك بوته بيشتر از متوسط ارقام تحت بررسي

كه پاكوتاهترين رقم مورد مطالعه بوده و طول مدت رويشي و زايشي  N51016كالستر ششم را رقم . بود
در اين رقم تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملكرد تك بوته . كوتاهتري داشت، تشكيل داد

د تك بوته در اين كالستر بيشتر از ساير افزون بر اين، تعداد دانه در قوزه و عملكر. بيشتر از متوسط ارقام بود
رقم پاكوتاه قرار داشتند كه از نظر طول مدت رويشي و زايشي  2در كالستر هفتم . ارزيابي گرديد كالسترها

و تعداد قوزه در بوته، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملكرد تك بوته بيشتر از ،كوتاهتر از  مقدار متوسط
رقم (كالستر ششم . ن وزن هزار دانه در بين كالسترها مربوط به اين كالستر بودبيشتري. ميانگين كل بودند

N51016 (از نظر ويژگيهاي مهم مورد نظر بهترين كالستر را تشكيل داد .  
  
 
 
 
 
 



 
  

  ميانگين كالسترها و انحراف آنها از ميانگين كل ارقام براي صفات مورد بررسي در ارقام گلرنگ - 3جدول 
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