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  گلرنگ بهاره در سه سطح آبياري مختلف مارقابررسي 
  

 3پور و بهنام طهماسب 2و الناز صباغ تازه1نيا، يونس رامشك

  دانشجوي دوره دكتري، دانشگاه دولتي باكو - 1
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز و دانشجوي دوره دكتري - 2

  زي دانشگاه تبريزكارشناس ارشد اصالح نباتات دانشكده كشاور - 3
 

  
  
  

  چكيده 
هرچند كه گلرنگ . هاي روغني از اهميت زيادي برخوردار است هاي خوراكي، توسعه كشت دانه با توجه به نياز كشور به روغن

. هاي خشكي و شوري است اما مطالعات اندكي در رابطه با اين گياه انجام شده است يك گياه بومي ايران بوده و مقاوم به تنش
هاي مختلف  ظور ارزيابي اثر تنش خشكي بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، درصد روغن و ساير صفات زراعي ژنوتيپبه من

پالت با دو تكرار در  هاي كامل تصادفي به صورت اسپيلت در قالب طرح بلوك 1379گلرنگ بهاره، آزمايشي در سال زراعي 
در اين . رقم اجرا شد 26با استفاده از ) ترتيب شش و پنج بار آبياري به(و دو بار تنش خشكي ) هفت بار آبياري(شرايط عادي 

گلدهي، % 50دهي، تعداد روز تا  غنچه% 50روي، تعداد روز تا  زني، تعداد روز تا ساقه تا جوانهتعداد روز  تحقيق صفاتي مانند
بوته و درصد  ه، وزن هزار دانه، عملكرد تكگلدهي، ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوز% 100تعداد روز تا 
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين سطوح مختلف تنش فقط از نظر . گيري شده و مورد مطالعه قرار گرفتند روغن اندازه

ارقام  بين. دار وجود دارد اختالف معني% 10و تعداد قوزه در بوته در سطح احتمال % 5صفات، وزن هزار دانه در سطح احتمال 
بدست  جبراساس نتاي.دار ديده شد كه معرف تنوع ژنتيكي بين ارقام بود تحت بررسي از نظر صفات مورد بررسي اختالف معني

و بيشترين آن به رقم خارجي  4و محلي زرقان  2آمده از مقايسه ميانگين ارقام،كمترين وزن هزار دانه به ارقام محلي زرقان 
عملكر تك بوته ارقام  .عملكرد تك بوته بااليي داشتند حاضر،ارقامي با وزن هزار دانه بيشتر، در پژوهش. نبراسكا تعلق داشت

 N 51016گرم متغيير بود كه بيشترين متوسط عملكرد تك بوته به رقم 5/13 – 57/20مختلف گلرنگ در اين آزمايش در دامنه 
تا  TOMJICمربوط به يك رقم خارجي % 37/35 درصد روغن ارقام از.تعلق داشت 4و كمترين آن به رقم محلي زرقان 

تغييرات داشت،كه وجود تنوع ژنتيكي بين ارقام مختلف گلرنگ عامل اصلي متغيير  2مربوط به رقم محلي كردستان %  06/25
دار نشد، به  كدام از صفات مورد بررسي معني اثرات متقابل رقم در سطوح آبياري براي هيچ. بودن ميزان درصد روغن بود

  .عبارت ديگر ارقام و سطوح آبياري از نظر تاثير بر روي صفات بطور مستقل عمل نمودند
  .گلرنگ، تنش خشكي، عملكرد دانه، درصد روغن: يكليدواژگان 
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  مقدمه
اي از روغن مصرفي از منابع خارجي و با عنايت به افزايش روزافزون جمعيت و مصرف  با توجه به تامين بخش عمده

گياه گلرنگ از . هاي روغني از اهميت زيادي برخوردار است ر كشور، افزايش سطح زير كشت و توليد دانهسرانه روغن د
تواند در مناطق  هاي روغني است كه نسبت به شرايط خشكي و شوري خاك مقاومت نسبتاً خوبي داشته و مي جمله دانه

هاي وحشي آن به  اه بومي ايران بوده و گونهبا وجود اينكه گلرنگ گي). 9(خشك مورد كشت قرار گيرد  خشك و نيمه
  .اما مورد توجه كافي قرار نگرفته و مطالعات بسيار اندكي روي آن انجام شده است،)3(شود  وفور در ايران يافت مي

با مقايسه پتانسيل ) 27(كومار ). 1(گلرنگ در مقايسه با ساير گياهان زراعي در يك دورة رشد به آب كمتري نياز دارد 
سعه كشت گلرنگ و آفتابگردان در كشور هندوستان، به اين نتيجه رسيد كه سود حاصل از توليد گلرنگ باالتر از توليد تو

گلرنگ به كمبود آب ذكر كرده وي علت اصلي اين امر را مقاومت باالتر . آفتابگردان در مساحت مشخصي از مزرعه است
ان يك گياه زراعي در تناوب ديمزارهاي مناطق كوهستاني كشور گلرنگ به واسطه مقاومت به خشكي، امروزه بعنو.است

رويه باعث افزايش رشد رويشي و تأخير در رسيدگي  اعالم نمودند كه آبياري بي) 22(هابي و همكاران  .)13(مطرح است
است شده و كاهش عملكرد دانه، مقدار روغن و پروتئين را به همراه خواهد داشت، چون در اين صورت گياه ممكن 

بطور كلي ميزان آب الزم براي آبياري گلرنگ . نداشته باشد افرصت كافي جهت تكميل چرخة زندگي و رسيدگي كامل ر
بسته به ميزان و توزيع نزوالت جوي در طول فصل رويش، ظرفيت نگهداري آب خاك، ذخيرة رطوبتي خاك، پتانسيل 

  ).5(و برخي از عوامل ديگر متفاوت است  تبخير و تعرق در منطقه، نوع رقم، زمان كاشت، ميزان كود
هاي آبياري بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گلرنگ پرداختند و اعالم  به ارزيابي تاثير رژيم) 20(اراي و فرنچ 

كننده قوي آب  كردند كه بطور كلي گلرنگ در دورة ابتدايي مرحله تشكيل جوانه گل تا پايان شكوفايي گلها يك مصرف
آنها . شده و رطوبت خاك در مرحلة تشكيل جوانة گل اهميت زيادي داشته و تاثير زيادي بر عملكرد داردمحسوب 

ي گلرنگ تا زماني باشد، لذا مقاومت به خشك همچنين اعالم نمودند كه با توجه به اينكه گلرنگ داراي ريشه عميق مي
  .اي از رطوبت در خاك وجود داشته باشد است كه ذخيره
انجام يك يا دو بار آبياري قبل از مرحلة گلدهي و ابتداي تشكيل جوانة گل را براي حصول به ) 22(كاران هابي و هم

هانگ و ايوانز در يك آزمايش دوساله، گلرنگ و آفتابگردان را از نظر مصرف آب و . عملكرد مطلوب دانه كافي دانستند
. رنگ به آبياري تا حدود زيادي شبيه آفتابگردان استالعمل گل بعضي صفات ديگر مقايسه نموده و دريافتند كه عكس

داري بر رشد و  هاي آبياري اثرات معني اين مطلب است كه دورهدر چين مؤيد ) 23نقل از منبع (هاي ليليانگ  بررسي
آبياري اعالم كرد كه اگر بعد از آبياري جهت كشت گلرنگ، سه بار ديگر ) 8(نهاوندي آزاد . هاي گلرنگ دارند تكامل بوته
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روز بعد از كاشت، دومين آبياري موقع ساقه رفتن و سومين آبياري در مرحلة گل و دانه  30-40انجام گيرد، اولين آبياري 
  .گلها قطع شود% 95روز قبل از ظهور  5اظهار داشت كه آبياري بايد حدود ) 12(ابل . خواهد بود

ي و خارجي تحت شرايط بدون آبياري در كرج اعالم الين ايران 1858با مطالعه ) 10(يزدي صمدي و عبدميشاني 
همچنين آنها دريافتند كه . باشد متر مي سانتي 90تا  20نمودند كه ارتفاع گياه بسيار متغير بوده و محدودة تغييرات آن بين 

كاهش ارتفاع تنش رطوبتي باعث ) 24(هاي هانگ و ايوانز  طبق بررسي. ها هستند ترين نمونه هاي ايراني جزء كوتاه الين
  .شود گلرنگ و اندازه قوزه مي

هاي ايراني و خارجي تحت شرايط بدون آبياري در كرج به اين  با ارزيابي الين) 10(يزدي صمدي و عبدميشاني 
به نظر ابل . هاي ايراني داراي درصد روغن باال هستند تغيير نموده و الين% 40تا % 16نتيجه رسيدند كه درصد روغن از 

شرايط ) 29(به عقيدة لوبس و همكاران . شود تنش رطوبتي در مراحل پاياني نمو باعث كاهش درصد روغن مي )12و  11(
آورد و بر تركيب  هاي زيادي را در مقدار روغن دانه گلرنگ پديد مي متفاوت آب و هوا در طي دوره تشكيل دانه تفاوت

م كرد كه يك يا دو بار آبياري نسبت به حالت بدون اعال) 28(لي . گذارد چرب و عدد يدي روغن تاثير مياسيدهاي 
  .آورد آبياري گلرنگ تغييري در مقدار روغن و عدد يدي به وجود نمي

اين جزء . گذارد اعالم كردند كه تعداد قوزه از عواملي است كه بر عملكرد گلرنگ تأثير مي) 23(هان و همكاران 
در حالي كه اراي و . گيرد راكم گياهي و ميزان كود تحت تاثير قرار ميعمدتاً به وسيلة عوامل ژنتيكي، شرايط اقليمي، ت

راندهاوا و . ها و تعداد زياد دانه در قوزه بوده است اظهار داشتند كه عملكردهاي باال ناشي از وزن بيشتر دانه) 20(فرنچ 
از كاشت باعث افزايش عملكرد  بار آبياري بعد 5تا  2اعالم كردند كه يك بار آبياري قبل از كاشت و ) 32(همكاران 

دار بر  هاي آبياري اثرات معني نيز متذكر شدند كه دوره) 23(هان و همكاران . شود گلرنگ از طريق تعداد دانه در بوته مي
  .اجزاي عملكرد گلرنگ دارد

كم بودن مقدار  عامل اصلي كاهش عملكرد دانه گلرنگ در بسياري از مناطق را آبياري ناكافي و) 19(داويا و همكاران 
گزارش نمود كه يك يا دو بار آبياري بعد از كشت باعث افزايش عملكرد نسبت به حالت ) 28(لي . دندان رطوبت خاك مي

مويد اين نكته بود كه يك بار آبياري در اوايل مرحلة غنچه ) 22(هاي هابي و همكاران  بررسي. شود كشت بدون آبياري مي
هايي كه يك، دو، سه  در آزمايش ديگر ميانگين عملكرد دانه گلرنگ. شود دانه مطلوب مي رفتن باعث دستيابي به عملكرد

) 35(زمان ). 23(هاي بدون آبياري بود  بيشتر از عملكرد گلرنگ% 76و % 58، %44، %29و چهار بار آبياري شدند به ترتيب 
و  81/0، 62/0مختلف رشدونمو، به ترتيب گزارش كرد كه عملكرد دانه با انجام يك، دو و سه بار آبياري طي مراحل 

  .باشد هكتار ميتن در  11/1
اعالم نمود كه عملكرد گلرنگ در شرايط ديم ) 7(قنواتي . يابد بنابراين، با افزايش دفعات آبياري عملكرد افزايش مي

تن در هكتار  046/2، 3/1، 918/0كامل و يك بار آبياري در زمان گلدهي و دو بار آبياري در زمان گلدهي به ترتيب 
  .باشد مي
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هدف از اين آزمايش گزينش ارقام برتر از لحاظ صفات مختلف تحت شرايط متفاوت تنش خشكي و همچنين 
  .باشد ارزيابي ارقام تحت شرايط متفاوت تنش خشكي مي

  
  ها مواد و روش

جاده تبريز  20ع در كيلومتر شرقي واق در مركز تحقيقات كشاورزي استان آذربايجان 1379اين پژوهش در سال زراعي 
به صورت كشت بهاره به ) دقيقه 15درجه و  38دقيقه و عرض جغرافيايي  45درجه و  46طول جغرافيايي (ـ آذرشهر 

هاي كامل تصادفي در دو تكرار مورد  پالت با طرح پايه بلوك ارقام تحت بررسي در يك آزمايش اسپيلت. اجرا در آمد
  .مقايسه قرار گرفتند

، Bonab L. ،MIANE L.1 ،MARAND L.1 ،MIANE L.2رقم گلرنگ بهاره به اسامي  26شامل  Bر فرعي فاكتو
MARAND L.2 ،MARAND L.3 ،LANGARMAHAN L. ،ZARGHAN L.2 ،ZARGHAN L.3 ،ZARGHAN L.4 ،

ZARAND. KERMAN 1 ،ZARAND. KERMAN 2 ،KORDESTAN 2 ،ESFAHAN L ،BROOJERD L. ،
NISHABOOR L ،N974051 ،V-51-242 ،N51016 ،NEBRASKA 825 ،A-1 ،TOMJIC ،N.5 ،6151 ،D51-361 و   

، آخربين آبياري در a1= دهي غنچه% 50آخرين آبياري در مرحلة (شامل سه سطح مختلف آبياري  A، و فاكتور اصلي 24-1
آبياري، هفت  a3شت، در سطح در طول مرحلة دا. بود) a3= و آخرين آبياري در مرحلة دانة آب a2= گلدهي % 50مرحلة 

به ترتيب عبارت  a3هفت مرحله آبياري در سطح . ، پنج مرحله آبياري انجام شدa1، شش مرحله و سطح a2مرحله، سطح 
  .گلدهي، و دانه آب% 50دهي،  غنچه% 50دهي،  زني، رشد سريع ساقه، شاخه بعد از كشت، جوانه: بودند از

مترمربع بوجود  2×3كرت فرعي به ابعاد  26بوده و داخل هر كرت اصلي نيز كرت اصلي  3هر تكرار آزمايش داراي 
به منظور استقرار تعداد بوته مورد . متر بود 2متر از هم و به طول  سانتي 60هر كرت فرعي شامل پنج رديف با فواصل . آمد

انجام گرفت و فاصله  هدف در هر كرت فرعي مقدار بذر زيادتري كاشته شده و سپس در زمان مناسب عمليات تنك
براي بهبود تغذيه . متر در نظر گرفته شد سانتي 2-3عمق كاشت بذور . متري تنظيم گرديد سانتي 20ها در روي رديف  بوته

در طول . كيلوگرم فسفر در سطح مزرعه توزيع گرديد 15كيلوگرم پتاس و  35كيلوگرم كوه اوره،  15گياهان قبل از كاشت 
 pHبا توجه به اينكه . كيلوگرم كود پتاس در سطح مزرعه توزيع شد 5/3كيلوگرم اوره و  10ر مرحلة رويشي نيز مقدا

در طول . االرض خاكها وجود نداشت اي در سطح است، خطر شوري قابل مالحظه 6/7- 1/8هاي منطقه در محدودة  خاك
به منظور . ب نياز صورت گرفتهاي هرز و آفات بر حس دوره آزمايش، عمليات مديريتي مزرعه شامل مبارزه با علف

كش تريپس، بار دوم با  بدين ترتيب كه بار اول با آفت. پاشي صورت پذيرفت اي، در سه نوبت سم مبارزه با آفات مزرعه
صفات مورد ارزيابي در . كش دينوكارپ سمپاشي انجام شد رسوبان و بار سوم با استفاده از آفتهاي دسيس و دو كش آفت

دهي، كاشت تا  غنچه% 50روي، كاشت تا  زني، كاشت تا ساقه تعداد روزهاي كاشت تا جوانه: ودند ازاين پژوهش عبارت ب
گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، عملكرد % 100گلدهي، كاشت تا % 50
  .بوته و درصد روغن تك
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در  LSDها با آزمون  هاي حاصل تجزيه شده و ميانگين اريانس، دادهپس از اطمينان از برقراري مفروضات تجزيه و
  . درصد مقايسه شدند 5و  1سطوح احتمال 

  .استفاده شد MSTAT-Cافزار  ها از نرم براي تجزيه آماري داده
  

  نتايج و بحث
  ـ تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه 

بهاره را براي دو عامل سطوح آبياري رقم گلرنگ  26مورد بررسي در صفت  11نتايج تجزيه واريانس ) 1(جدول 
(A)  و ارقام(B) و از نظر تعداد قوزه % 5بين سطوح مختلف آبياري از نظر وزن هزار دانه در سطح احتمال . دهد نشان مي

ه شده اختالف دار وجود داشت، در حاليكه در مورد ساير صفات مطالع اختالف معني% 10در بوته در سطح احتمال 
زني، تعداد  دار بودن ميانگين مربعات ارقام مورد بررسي براي صفات تعداد روز تا جوانه معني. داري مشاهده نگرديد معني

گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد % 100گلدهي، تعداد روز تا % 50دهي، تعداد روز تا  غنچه% 50روي، تعداد روز تا  روز تا ساقه
بوته در سطح  و براي عملكرد تك% 1دانه در قوزه، وزن هزار دانه و درصد روغن در سطح احتمال قوزه در بوته، تعداد 

با ارزيابي ژنوتيپ ) 33(تيواري و نامدو.دهندة وجود تنوع ژنتيكي بين ارقام از نظر اين صفات مي باشد نشان% 5احتمال 
تيپ ها از نظر عملكرد و اجزاي عملكرد اختالف خار گلرنگ در هندوستان ،گزارش كردند كه بين ژنو هاي خاردار و بي

و  قوزهدر بوته در ژنوتيپ هاي بدون خار بيشتر بوده،ولي در مقابل تعداد دانه در  قوزهمعني داري وجود دارد و تعداد 
) 17(و احسان زاده و محموديه ) 16(مطالعات كازاتو و همكاران  .وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي خاردار بيشتر بوده است 

اثرات متقابل رقم  .نيز نشان مي دهد كه بين واريته هاي مختلف گلرنگ تفاوت معني داري از نظر عملكرد دانه وجود دارد
دار نشد، به عبارت ديگر ارقام و سطوح آبياري از نظر تاثير بر  با سطوح آبياري براي هيچكدام از صفات مورد مطالعه معني

  .عمل نمودند روي صفات مورد نظر به صورت مستقل
 LSDرقم گلرنگ بهاره را با استفاده از آزمون  26نتايج مقايسات ميانگين صفات در سه سطح آبياري براي ) 2(جدول 

  . دهد نشان مي
گرم در  74/32و  a2گرم در سطح  89/36گرم بدست آمد، مقدار آن  a3 15/37بيشترين مقدار وزن هزار دانه در سطح 

توان تاثير  بدست آمد، پس به وضوح مي a3بوته در سطح  شترين وزن هزار دانه و عملكرد تكبطور كلي بي. بود a1سطح 
  .بوته مشاهده كرد دانه و عملكرد تكآبياري را در افزايش وزن هزار 

به ارزيابي رژيمهاي آبياري در عملكرد و اجزاي عملكرد پرداخته و اظهار داشتند كه آبياري كافي ) 20(اراي و فرنچ 
بانسال و كاتارا ) 22(در اين مورد مطالعاتي توسط هابي و همكاران  .احل زايشي باعث افزايش عملكرد خواهد شددر مر

صورت گرفته است كه نشان داد ) 7(و قنواتي ) 30(، پاتل و پاتل )25(، كاتارا بانسال )24(، هانگ و اوانز )28(، لي )14(
  .گردد ي باعث افزايش عملكرد دانه ميآبياري طي مراحل مختلف رشدونمو و در دورة زايش
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نيز تاثير دفعات زياد ) 21(و گاجندرا ) 18(، بهالروا و همكاران )26(، كاتل و مينا )31(، پاوار و همكاران )35(زامان 
  .آبياري را بر افزايش عملكرد مورد تاييد قرار دادند

توان گفت  گلدهي به بعد اعمال شده است مي% 50با توجه به اينكه تنش آبي در سطوح مختلف آبياري از مرحله 
% 50دهي و حتي تعداد روز تا  غنچه% 50روي، تعداد روز تا  زني، تعداد روز تا ساقه صفاتي مانند تعداد روز تا جوانه

هاي اين صفات در سطوح  هاي موجود در ميانگين تفاوت گيرند و گلدهي تحت تاثير سطوح مختلف آبياري قرار نمي
) 24(هانگ و ايوانز  طبق بررسي. آبياري باشد a3و  a1 ،a2تواند ناشي از تكرارهاي آزمايشي حاصل از سطوح  آبياري مي

عث كاهش عدم انجام آبياري در مراحل پاياني نمو با) 11(بر اساس نظر ابل . شود آبياري ناكافي باعث كاهش ارتفاع مي
نيز ) 14(بانسال و كاتارا . ندنيز بر تاثير آبياري در مقدار روغن تاكيد كرد) 29(لوبس و همكاران . شود درصد روغن مي

هان و . آيد اعالم نمودند كه بيشترين عملكرد روغن با سه بار آبياري در مقايسه با تعداد دفعات كم آبياري بدست مي
نيز نقش وزن ) 20(اراي و فرنچ . گلرنگ دانستندرا از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد  تعداد قوزه در بوته) 23(همكاران 

طي آزمايشي اثر سطوح مختلف ) 14(بانسال و كاتارا . هزاردانه و تعداد دانه در قوزه را در افزايش عملكرد موثر دانستند
گلدهي و (داد دفعات آبياري در مرحلة زايشي آبياري را بر اجزاي عملكرد بررسي نمودند و اعالم كردند كه با افزايش تع

  .يابد تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه و وزن هزار دانه افزايش مي) دانه بستن
اثر متقابل ژنوتيپ در سطوح مختلف آبياري . درج شده است) 3(ها در جدول  نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ژنوتيپ

  ).1جدول (ها در شرايط مختلف آبياري بود  كه بيانگر واكنش مشابه ژنوتيپ دار بود براي كليه صفات غيرمعني
باالترين تعداد روز تا . روز متغير بود 9-5/10در اين تحقيق بين  ،زني ارقام مختلف گلرنگ  طول مدت جوانه

روجرد و محلي نيشابور ، محلي ب3، محلي زرقان 1-24ترين آن به ارقام  زني مربوط به رقم خارجي نبراسكا و پايين جوانه
  ). 3جدول (زني بود  داراي باالترين تعداد روز تا جوانه 3151از ميان ارقام ايراني رقم . روز اختصاص داشت 9با 

دامنه تغييرات مربوط . روز اعالم كردند 10زني گلرنگ را بطور متوسط  اي مرحلة جوانه در مطالعه) 15(بيچ و نورمن 
در بين ارقام بررسي شده، دو رقم محلي نيشابور و . روز بود 33/29- 5/35روي  تا ساقه به صفت تعداد روز از كاشت

  ).3جدول (از كوتاهترين آن برخوردار بود  N51016روي بوده و رقم  ترين مدت كاشت تا ساقه محلي ميانه داراي طوالني
روز براي رقم زرند كرمان  67/56و  2روز براي رقم محلي زرقان  83/66دهي بين  غنچه% 50تعداد روز از كاشت تا 

جدول (و نبراسكا زودتر از ساير ارقام به اين مرحله رسيدند  2، ارقام زرند كرمان 1بعد از رقم زرند كرمان . متغير بود 1
3.(  

ارقام خارجي ). 3جدول (روز بود  83/71-17/86گلدهي % 50دامنه تغييرات مربوط به صفت تعداد روز از كاشت تا 
  . گلدهي رسيدند% 50زودتر از ساير ارقام به مرحلة  N51016و  نبراسكا

هاي مطالعه شده گلرنگ در اين بررسي  شود، اين ارقام در مقايسه با ساير ژنوتيپ مالحظه مي فوق با توجه به نتايج
تر از ديگر و محلي نيشابور دير 4، محلي زرقان 2در مقابل ارقام محلي زرقان . داراي دورة رويشي كوتاهتري هستند

  ).3جدول (شدند هاي مورد بحث وارد اين مرحله  پالسم ژرم
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ارقام خارجي . روز متغير بود 5/76-33/91گلدهي بين % 100دامنه تغييرات مربوط به صفت تعداد روز از كاشت تا 
، محلي 2زرقان  ارقام محليبه اين مرحله رسيدند، ولي در مقابل بررسي  زودتر از ديگر ارقام تحت N51016نبراسكا و 

شود يك روال مشخصي بين دو  چنانچه مالحظه مي. و محلي نيشابور ديرتر از ساير ارقام وارد اين مرحله شدند 4زرقان 
  .گلدهي براي ارقام مورد بحث وجود دارد% 100گلدهي و تعداد روز از كاشت تا % 50صفت تعداد روز از كاشت تا 

توان مالحظه كرد كه اين صفت در ارقام مختلف گلرنگ بين  مي ،رتفاع بوتهحاصله از مقايسه ميانگين اطبق نتايج 
 33/52به ترتيب ( N51016هاي خارجي نبراسكا و  پاكوتاهترين ارقام مربوط به رقم. متر متغير است سانتي 33/52- 50/82
بودند ) متر سانتي 67/78و  5/82 به ترتيب( 2هاي محلي نيشابور و محلي زرقان  و پابلندترين آنها رقم) متر سانتي 67/56و 
با . نيز گزارش شده است) 23(كشورها توسط هان و همكاران  سايرپابلندي ارقام ايراني نسبت به ارقام ). 3جدول (

توان به اين  گلدهي مي% 50گلدهي و تعداد روز از كاشت تا % 100مقايسه اين صفت با صفات تعداد روز از كاشت تا 
گلدهي % 50گلدهي و % 100هاي ديگر وارد مراحل  ديرتر از ژنوتيپ با رشد رويشي بيشتر،ي نتيجه رسيد كه ارقام

. شوند شوند؛ به عبارت ديگر با افزايش ارتفاع بوته و طوالني شدن مرحله رويشي ارقام ديرتر به مرحلة زايشي وارد مي مي
فاع بوته با عملكرد دانه روند مشخصي ديده توان دريافت كه از نظر رابطة ارت مي) 3(هاي جدول  با بررسي ميانگين

  . شود نمي
كه كمترين تعداد قوزه بطوري ). 3جدول (متغير بود  67/9- 57/19دامنة تغييرات مربوط به تعداد قوزه در هر بوته بين 

  .بود 2و بيشترين آن مربوط به رقم محلي زرقان  N51016در بوته مربوط به رقم 
به عبارت . شود ت تعداد قوزه در هر بوته با تعداد دانه در هر قوزه روند مشخصي ديده مياز نظر رابطة تغييراتقريباً 

مثالً رقم نبراسكا داراي . ديگر ارقامي كه بيشترين تعداد قوزه در بوته را داشتند داراي كمترين تعداد دانه در قوزه بودند
واريته هاي با . در رديف آخر قرار داشت) 62/17(وزه قوزه در بوته بوده ولي با داشتن كمترين تعداد دانه در ق 73/17
 .)34(دانه در هر قوزه براي توليد مكانيزه مناسب تر مي باشند 40تا  30قوزه بزرگ و با تعداد  40تا  12تانسيل توليد پ

با بررسي  .وجود تنوع ژنتيكي بين ارقام بهاره گلرنگ از نظر تعداد قوزه در بوته را مشاهده كرد) 2(اميدي تبريزي 
شود،  توان گفت كه از نظر رابطه تغييرات تعداد قوزه در هر بوته با وزن هزار دانه روند مشخصي ديده نمي ها مي ميانگين

توان اظهار داشت كه با افزايش تعداد قوزه در بوته  ولي از نظر رابطة تغييرات تعداد قوزه در هر بوته با عملكرد مي
  .ابدي بوته افزايش مي عملكرد تك،

مربوط به رقم نبراسكا تغييرات داشت  62/17تا  N51016 مربوط به رقم خارجي 47/49تعداد دانه در قوزه ارقام از 
به تاييد ) 6(هاي بهاره بومي گلرنگ ايراني از نظر تعداد دانه در قوزه توسط قدرتي  وجود تنوع ژنتيكي در توده .)3جدول (

  .رسيده است
رقم نبراسكا كه داراي كمترين مقدار دانه در . شود نه در قوزه و وزن هزار دانه ديده نميرابطة مشخصي بين تعداد دا

كه داراي  4را در بين ساير ارقام دارد، در حالي كه رقم محلي زرقان ) 42/55(است، بيشترين وزن هزار دانه ) 62/17(قوزه 
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با بررسي . تري نيز در مقايسه با ساير ارقام دارد، وزن هزار دانة كم)88/26(مقدار دانه در قوزة نسبتاً كمتري است 
  .بوته وجود ندارد توان عنوان كرد كه رابطة مشخصي بين تعداد دانه در قوزه و عملكرد تك ها مي ميانگين

كمترين وزن هزاردانه مربوط به ارقام محلي . گرم متغير بود 11/26- 42/55دامنة تغييرات مربوط به وزن هزاردانه بين 
به وجود ) 4(برادران  ).3جدول (بود بيشترين وزن هزاردانه مربوط به رقم خارجي نبراسكا  ، و 4و محلي زرقان  2زرقان 

در پژوهش حاضر، ارقامي با وزن . مختلف گلرنگ از نظر وزن هزار دانه اشاره كرده است متنوع ژنتيكي در بين ارقا
  .بوته بااليي داشتند هزاردانه بيشتر، عملكرد تك

بوته به  بيشترين عملكرد تك. گرم متغير بود 5/13- 57/20بوتة ارقام مختلف گلرنگ در اين آزمايش بين  رد تكعملك
، هان و همكاران )22(، هابي و همكاران )19(داويا  .اختصاص داشت 4و كمترين آن به رقم محلي زرقان  N51016رقم 

وجود تنوع ژنتيكي در بين ارقام مورد ) 4(و برادران  )6(، قدرتي )2(، اميدي )10(، يزدي صمدي و عبدميشاني )23(
  .مطالعه گلرنگ را از نظر عملكرد مشاهده كردند

 TOMJICرقم . متغير بوددرصد   06/25- 37/35بين ارقام مورد بررسي  دامنة تغييرات مربوط به درصد روغن
وجود تنوع ). 3جدول (را دارا بودند كمترين مقدار درصد روغن  2بيشترين مقدار درصد روغن و رقم محلي كردستان 

اين نتايج با نتايج كارهاي انجام شده . باشد ژنتيكي بين ارقام مختلف گلرنگ عامل اصلي متغير بودن ميزان درصد روغن مي
  .مطابقت دارد) 14(و بانسال و كاتارا ) 23(، هان و همكاران )11(توسط ابل 
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