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 چکیده

فات فیزیولوژیک  و زراعکی رلرنک  و معرفکی  ک     اکوهای بازتاباثرات کمبود آب روی شناسایی منظور مطالعه به اهداف:

 خشکی جهت کشت در اراضی شور و خش  انجام رردید.های متحمل بهفیزیولوژی  مناسب برای  رزینش ژنوتیپ
 

های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقکات و  های خرد شده بر پایه بلوك ورت کرتآزمایش به ها:مواد و روش

( اجکرا رردیکد. فکاکتور ا کلی     2188تا  2181زراعی )از  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دو سال

شکوری  متحمکل بکه   و فاکتور فرعی شش ژنوتیکپ دانه دهی تا رسیدری خشکی با دو سطح بدون تنش و تنش از مرحله رل

 بودند.   و پرنیان 182، مکزی 118، مکزی 21مهر، مکزی رلرن  شامل پدیده، رل
 

داری ککاهش یافتنکد. مقکادیر    طکور معنکی  هکا در اثکر خشککی بکه    عملکرد همه ژنوتیپ عملکرد دانه، روغن و اجزای ها:یافته

ها متفاوت بکوده و در اثکر تکنش خشککی ککاهش      ( بین ژنوتیپRWCکلروفیل برگ، هدایت روزنه و مقدار نسبی آب برگ )

با عملکرد دانه همبستگی مثبکت و   RWCبوته و در د روغن و با تعداد طبق در RWCهدایت روزنه و داری داشتند. معنی

دار داشتند. همچنین همبستگی تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق با همدیگر و با در د روغن، عملککرد دانکه و   معنی

 دهی داشتند.   ای در محصولدار بوده و نقش تعیین کنندهروغن مثبت و معنی

 

تواننکد بکرای رکزینش    توان بازتاب اثرات خشکی آخر فصل در رلرن  را دارند و مکی   RWCه و هدایت روزن گیری:نتیجه

بیشکترین عملککرد    182و مکزیک   118، مکزیک  21های رل مهر، مکزیک  کار روند. ژنوتیپخشکی بههای متحمل بهژنوتیپ

چکه اورمیکه و منکاطقی بکا اقلکی       دانه و روغن را در هر دو شرایط آبی داشته و برای کشت در اراضی شکور حاشکیه دریا  

 باشند.مشابه مناسب می
 

 مقدار نسبی آب برگ، هدایت روزنه   عملکرد روغن، ، دمای برگ، عملکرد دانه، برگ شاخص کلروفیل های كلیدی:واژه

 

mailto:pasbaneslam@yahoo.comپست


 9011/ سال 2شماره   03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                  پاسبان اسالم                      941

 

Some Eco-physiological and Agronomic Responses of Several Salinity Tolerant  

Safflower Varieties to Water Deficit Stress 

 
Bahman Pasban Eslam1 

 

Received: November 12, 2019   Accepted: April 19, 2020 

1-Assoc. Prof., of Crop and Horticultural Science Research Department, East Azarbaijan Agricultural and 

Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author Email: b.pasbaneslam@areeo.ac.ir 

 
 

Abstract 

Background and Objective: The goals of study were to recognize the effects of water deficit on eco-

physiological and agronomic responses of safflower and introducing drought tolerant genotypes to cultivate 

in saline and dry lands. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as split plot based on randomized complete blocks 

design with three replications in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and 

Education Center during two cropping seasons (2017-19). The experimental factors included drought stress 

as non-stressed and stressed from flowering to maturity and six safflower genotypes including Padideh, 

Golemehr, Mexico14, Mexico248, Mexico295 and Parnian.  

 

Results: Seed and oil yields and yield components of genotypes decreased by drought. Water deficit stress 

decreased RWC, stomatal conductance and leaf chlorophyll index significantly. Amounts of these characters 

were significantly different among genotypes. Correlations among studied traits were significant. Stomatal 

conductance and RWC indicated significant correlations with capitulum number per plant and oil percent. 

Also RWC indicated significant correlation with seed yield. Correlations among capitulum number per plant 

and grain number per capitulum with each other and seed oil percent, seed and oil yields, were positive and 

significant. These yield components had important role in productivity.  

 

Conclusion: stomatal conductance and RWC are able to reflect the effects of late season drought stress on 

safflower and can be used to select drought-tolerant genotypes. Golemehr, Mexico14, Mexico248 and 

Mexico295 genotypes indicated higher seed and oil yields in both normal and drought conditions and were 

seen suitable to cultivate in saline areas around Ormieh lake and areas with similar climate.  

 

Keywords: Leaf Chlorophyll Index, Leaf Temperatures, Oil Yield, Relative Water Content, Seed Yield, 

Stomatal Conductance 

 

 مقدمه

کشور از  مصرفیروغن خوراکی  قسمت اعظ  

د. بنابراین توسعه کشت رردمی تهیهمنابع خارجی 

رسیدن به خود اتکایی در زمینه  برایهای روغنی دانه

ای برخوردار است. های خوراکی از اهمیت ویژهروغن

های روغنی سازرار با شرایط آب و هوایی از بین دانه

های تنشبه  متحملعنوان ی  ریاه کشور، رلرن  به

، از آینده های بهاره و پاییزهو با داشتن تیپ زیستیغیر

شوری این ریاه از تحمل به .نوید بخشی برخوردار است

آب آبیاری و خاك باالیی برخوردار است )باسیل و 
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نتایج حا ل از (. 2881، اسندل و همکاران 1001کافکا 

الین رلرن  در کرج، ا فهان و  20بررسی سازراری 

داراب فارس طی سه سال زراعی، نشان داد که بین 

داری از نظر عملکرد معنی تفاوتبررسی  های موردالین

امیدی تبریزی ها وجود دارد )دانه و روغن در این محیط

نشان داده شده است تنش خشکی متوسط و (. 1001

ها دار رشد بوتهشدید در رلرن  باعث کاهش معنی

رزارش شده است با (. 1021سال  و همکاران رردید )

ن  به کمتر های رلرکاهش میزان آب در دسترس بوته

در د آب قابل استفاده خاك، عملکرد دانه و  12از 

نوروزی و یابد )داری کاهش میطور معنیاجزای آن به

در شرایط کمبود آب، ارقام با سرعت (. 1021کاظمینی 

از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند  رلرن  رشد باالتر

(. مشاهده رردید که 1008استانبول اوغلو و همکاران )

ن  پاییزه رق  پدیده در دشت تبریز با تولید عملکرد رلر

کیلوررم در هکتار،  2118و  1110ترتیب دانه و روغن به

 (.1022پاسبان اسالم رق  برتر بوده است )

نتایج ی  مطالعه در دشت تبریز، همبستگی مثبت و      

عملکرد دانه در  باتعداد دانه در طبق بین  دارمعنی

پاسبان اسالم رلرن  را نشان داد )های پاییزه ژنوتیپ

(. از بین اجزای عملکرد، تعداد طبق در بوته و 1021

وزن هزار دانه در تعیین عملکرد دانه رلرن  نقش 

(. 1001 و همکاران کوترباساند )تری داشتهبرجسته

دهی و ررده افشانی در له رلحهایی که در مررلرن 

تعداد در د  2/12، ررفتندمعرض تنش خشکی قرار 

دانه در طبق کمتری از ریاهان رلرن  پرورش یافته در 

(. 1028شرایط عادی داشتند )مقصودی و همکاران 

های بهاره رلرن  در شرایط نتایج ارزیابی ژنوتیپ

خشکی اعمال شده از  تحتاقلیمی همدان نشان داد که 

ترتیب بندی بهشروع دانه دهی ودر د رل 20مرحله 

خص برداشت بیشترین اثر مستقی  وزن هزار دانه و شا

را بر عملکرد دانه داشتند. همچنین همبستگی مثبت و 

داری بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط معنی

یاری و دهی دیده شد )در د رل 20بروز تنش از زمان 

( با 1008امیدی تبریزی و همکاران )(. 1021کشتکار 

بهاره، بررسی  فات مه  زراعی ارقام رلرن  

داری بین عملکرد روغن با همبستگی مثبت و معنی

ریری کردند که با عملکرد دانه را مشاهده نموده و نتیجه

افزایش عملکرد دانه در بوته، عملکرد روغن نیز افزایش 

ایرانی رلرن  در  هایژنوتیپنتایج ارزیابی یابد. می

که دهی نشان داد مرحله رل درشرایط قطع آبیاری 

 و هدانه در همه آنها رردید اعث کاهش عملکردخشکی ب

-داری از نظر تحمل به کمبود آب بین ژنوتیپتنوع معنی

 11نتایج ارزیابی  (1021)زارعی و همکاران ها دیده شد 

ب در شرایط اقلیمی آژنوتیپ رلرن  تحت تنش کمبود 

دار ا فهان نشان داد که کمبود آب باعث کاهش معنی

ولی میزان این کاهش  شدها نوتیپعملکرد دانه در همه ژ

ها متفاوت بوده و تجزیه داری بین ژنوتیپطور معنیبه

خشکی کالستر آنها را در دو رروه حساس و متحمل به

-نتیکی معنیژتنوع (. 1021بهرامی و همکاران قرار داد )

های رلرن  در شرایط داری از نظر عملکرد دانه بین الین

ست که امکان رزینش تنش کمبود آب رزارش شده ا

سازد ب را فراه  میآهای متحمل به کمبود الین

 (. 1022بورتوهیرو و سیلوا )

( RWCبکرگ )  آب عقیده بر این است که مقدار نسکبی 

مناسب تکری بکرای بیکان وضکعیت آب بکرگ در       ویژری

(. 2882سککینکلر و لککودالو باشککد )ریاهککان زراعککی مککی 

هکای کلککزا،  ( بککا بررسکی ژنوتیککپ 1021پاسکبان اسکالم )  

و  RWCرککزارش کککرد تککنش کمبککود آب باعککث کککاهش   

تکر در  های متحمکل افزایش دمای برگ شده و در ژنوتیپ

هکا ایکن تيییکرات کمتکر بکوده و      مقایسه با سایر ژنوتیپ

طکور کلکی دمکای تکاج     بکه  پایداری عملکرد بیشکتر اسکت.  

بکا تکنش خشککی مطابقکت دارد. بکه دنبکال        پوشش برگ

خکاك، پتانسکیل آب ریکاه و در    کاهش آب قابل اسکتفاده  

یابکد. بکر مبنکای بکیالن     نهایت تعرق آن نیکز ککاهش مکی   

انرژی در سطح برگ، تنزل تعرق منجر به افزایش دمکای  

(. در 2888کارکوا و همکاران رردد )تاج پوشش برگ می

ای روی سکه رقک  یونجکه مشکاهده     ی  آزمایش مزرعکه 

دماهکای  ای بکا  تکر هکدایت روزنکه   رردید که مقادیر پایین

جانسون و رامباق باالتر تاج پوشش برگ مطابقت دارد )
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مناسککبی در   ککفتدمککای بککرگ در آزمایشککی (. 2882

های بهاره متحمل به خشکی رلرن  بوده رزینش ژنوتیپ

رلسکتانی عراقکی و آسکاد    (. 1022پاسکبان اسکالم   است )

دار دمای تکاج پوشکش بکرگ    تفاوت معنیوجود ( 2888)

و حسکاس بکه خشککی رنکدم و      هکای مقکاوم  بین ژنوتیپ

مورد بحکث    فتدار بین وجود همبستگی منفی و معنی

و عملکرد دانه در شرایط تکنش آبکی را رکزارش کردنکد.     

و  RWCداری بین هدایت روزنه، همبستگی مثبت و معنی

دار همبسکتگی منفکی و معنکی    یگر ودتنظی  اسمزی با هم

 هکای بهکاره  دمکای بکرگ در ژنوتیکپ    بکا   کفات بین این 

ککه   شکد  دیکده در این مطالعه . رلرن  رزارش شده است

هکای رلرنک  بکا    تفکیک  ژنوتیکپ   قادر بکه مذکور   فات

پاسبان اسالم )بودند  در شرایط خشکی باالعملکرد دانه 

1022  .)   

اثرات تکنش کمبکود آب روی   شناسایی مطالعه  اهداف    

هککای ژنوتیککپفیزیولوژیکک  و زراعککی اکوهککای بازتککاب

فیزیولوژیک     کفات رلرن  و معرفکی  ی شورمتحمل به

کشت  جهترزینش ارقام متحمل به خشکی مناسب برای 

   بودند. دچار کمبود آبو در اراضی شور 

    

 مواد و روش ها  

)واقع در حاشیه ایستگاه خسروشاه آزمایش در      

مرکز تحقیقات و آموزش شرقی دریاچه اورمیه( 

دو طی  کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

این  .اجرا شد 2182-88و  2181-82 سال زراعی

 28درجه و  12دقیقه شرقی،  1درجه و  11)ایستگاه 

بندی کوپن سرد و نیمه دقیقه شمالی(  در سیست  اقلی 

همچنین منطقه  .(1021 علیخانی) استخش  

میانگین دراز  داشته وبندان یخبا روزهای ی یهازمستان

مشخصات  .باشدمیمیلیمتر  120مدت بارندری ساالنه 

دوره آزمایش در جدول ی  طی آب و هوایی ایستگاه 

 دارای بوده وخاك محل آزمایش لوم رسی آمده است. 

دسی زیمنس بر  2/1با شوری  و در د ماده آلی 2/2

های خرد در قالب طرح آماری کرت آزمایش .بودمتر 

. اجرا شدتکرار  سهکامل تصادفی با  شده  بر پایه بلوك

نجام اهای آزمایش سالماه  شهریور 10درکشت 

عنوان به خشکیهای آزمایش شامل تنش فاکتوررردید. 

 مرحلهتنش از  و سطح : بدون تنش دوا لی با  عامل

 ششفرعی ژنوتیپ در فاکتورو  دانه دهی تا رسیدریرل

، 118، مکزی 21مهر، مکزی پدیده، رلسطح شامل: 

ها این ژنوتیپتانه تحمل آس بودند. و پرنیان 182مکزی 

دست دسی زیمنس بر متر  به 1/2در برابر شوری خاك 

هر کرت شامل شش ردیف (.  1021آمده است ) امیدی 

متر بود. برای  پنجطول متر و سانتی 11به فا له 

ها دو متر ها و بین تکرارجلوریری از نشت آب بین کرت

کالس ر از تشت  تبخی در این آزمایششد.  ایجادفا له 

A برای سطوح بدون دهی از مرحله رل .رردید استفاده

متر تبخیر و برای میلی  80تنش، آبیاری در زمان 

 متر تبخیرمیلی 280های تنش، آبیاری در زمان تیمار

و  1022پاسبان اسالم ) ررفتاز تشت  انجام  تجمعی

دهی مزرعه بر پایه نتایج کود .(1022شرقی و همکاران 

 کیلوررم 111مقدار با استفاده از اوره بهآزمون خاك 

)در سه قسط شامل: زمان کاشت، شروع رشد بهاره و 

کیلوررم و سوپر فسفات  80سولفات  پتاسی   ،دهی(رل

به ازای هر  )هر دو در زمان کاشت( کیلوررم 21تریپل 

 طی محاسبه و اعمال رردید. هکتار در هر سال آزمایش

دهی برای حله رلهای آزمایش در اواسط مرسال

مبارزه با آفت مگس رلرن ، مزرعه با س  دیازینون با 

  شد.غلظت ی  در هزار سمپاشی 
( از هر نمونه RWCمقدار نسبی آب برگ) تعیین برای     

متکر جکدا   میلکی  10برگ برداشت شده سه دیس  به قطر

(، سکپس  FW، رردیده و بالفا کله وزن شکدند )وزن تکر   

اعت در آب مقطکر بکا دمکای    ها به مکدت چهکار سک   نمونه

ور شکده و  رراد و نور اندك غوطکه درجه سانتی 2حدود 

پس از ررفتن آب روی آنها با کاغذ  کافی، وزن شکدند   

 11هککا بککه مککدت ( سککپس نمونککهTW، )وزن تککورم کامککل

رراد قکرار داده شکده و   درجه سانتی 80ساعت در دمای 

(. در نهایکت مقکدار نسکبی    DW، وزن شدند )وزن خشک  

  = DW- TW /DW- FW RWC: فرمککککولبککککرگ از آب 

محاسبه رردید. دمای برگ با استفاده از دماسنج مادون 
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ایتالیا  (Testo)ساخت کارخانه تستو  1T-812قرمز مدل 

، کومکار و سکین    1021پاسبان اسکالم  ریری شد )اندازه

های برگ نیز بکا پکورومتر پخشکی    (. هدایت روزنه2888

کومکار و  ) ریکری شکد  ازهساخت انگلستان انکد  AP4مدل 

(.  شاخص کلروفیل بکرگ بکا کلروفیکل متکر     2888سین  

(Minolta Moel: SPAD-502   ساخت کشور ژاپکن انکدازه )

-انکدازه  دوره اعمکال تکنش   فات مکذکور در  . شدریری 

   ریری شدند.

 طبکق  در بوته و تعداد دانه در طبقتعداد  برای تعیین      

رت تصککادفی بوتککه بککه  ککو 20از هککر کککرت آزمایشککی 

. هکا شکمارش شکدند   هکا و دانکه  ترتیکب طبکق  بهانتخاب و 

مکرداد مکاه    11و  12)  محصولوزنی هنگام رسیدری به

پککس از حککذف  ترتیککب در سککال اول و دوم آزمککایش(بککه

ها برداشکت و عملککرد دانکه، وزن هکزار     ها، کرتحاشیه

نهایت تجزیه ها تعیین شدند. دردانه و در د روغن دانه

بککا نککرم افککزار آمککاری  هککا مقایسککه میککانگین و هککاداده

MSTATC  روش پیرسکون بکه  تعیین همبستگی  کفات و 

 کورت  21نسکخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری 

روش اسکتخراج پیوسکته   بکه ها هندر د روغن دا  ررفت.

)میر نظامی ضکیابری و  مصکامی    تعیین شد سوکسله

 (.2881شریعت 

 

 دست آمده است.طبیعی آذربایجانشرقی )خسروشاه( به ها از ایستگاه سینوپتی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعداده -

 

 .1979-79و  1971-79 های زراعیرشد سال دورههوایی ایستگاه خسروشاه در طول های آب و ویژگی -1جدول 
 میانگین دمای های سالماه سال

 (ºCحداقل ) 
 میانگین دمای 

 (ºC) حداکثر

 میانگین کل 
 (ºCدما )

  مجموع بارندری
(mm) 

مجموع تبخیر از 
 A (mm)تشت  کالس

2/22 شهریور 2181  1/11  2/12  0/0  1/122  

1/2 مهر   2/11  1/22  2/20  2/220  

8/2 آبان   2/22  2/22  1/21  1/88  

-1/1 آذر   2/1  2/2  1/11  2/2  

-0/2 دی   2/8  2/1  2/12  - 

-1/1 بهمن   8/2  8/1  0/80  - 

8/1 اسفند   1/21  8/1  0/11  - 

8/2 فروردین 2182  1/28  2/21  8/18  0/210  

1/8 اردیبهشت   1/10  1/21  1/28  2/212  

1/21 خرداد   2/18  0/12  1/12  0/110  

1/12 تیر   1/12  1/18  0/0  1/108  

1/12 مرداد   0/12  1/18  0/0  0/182  

1/22 شهریور   1/11  8/11  2/1  2/181  
1/22 مهر   1/11  8/28  2/2  0/212  
-1/0 آبان   8/11  2/8  1/22  0/28  
2/2 آذر   1/8  2/2  1/80  - 
-2/1 دی   1/1  2/1  8/22  - 
-8/0 بهمن   1/2  1/1  1/11  - 
2/2 اسفند   2/20  8/2  2/18  - 

2/2 فروردین 2188  2/21  8/8  1/81  1/8  
1/8 اردیبهشت   8/10  1/21  2/18  1/280  
1/21 خرداد   8/10  1/11  1/1  8/100  
8/28 تیر   2/11  1/12  - 1/122  
1/10 مرداد   2/12  2/12  - 2/102  
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 نتایج  و بحث

دهی تا رسیدری دانه اعمال تنش خشکی از مرحله رل

 .داشکت  همه  کفات مکورد مطالعکه   داری روی اثر معنی

های رلرنک  مکورد مطالعکه از نظکر     همچنین بین ژنوتیپ

داری دیده شد. اثر متقابل تنش همه  فات اختالف معنی

بکه غیکر از    مورد مطالعه شکی با ژنوتیپ روی  فاتخ

 (.   1)جدول بود دار در د روغن معنی

 

 .1979-79و  1971-79های گلرنگ طی دو سال زراعی گیری شده روی ژنوتیپتجزیه واریانس صفات اندازهنتایج  -2جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تيییر
درجه 

 آزادی

شاخص کلروفیل 

 برگ
 تعداد طبق در بوته ارتفاع بوته دمای برگ RWC هدایت روزنه

 200/0 221/2 188/2 0008/0 0008/0 182/0 2 سال

 228/2 111/12 221/1 002/0 002/0 811/211 1 تکرار/ سال

 188/21** 000/2128** 112/221** 128/0** 121/0** 212/21101** 2 تنش خشکی

 000/1 211/1 112/0 0008/0 002/0 021/21 2 تنش خشکی× سال 

 222/2 122/10 221/2 0008/0 0008/0 122/218 1 خطای  لی

 811/18** 212/1118** 281/2* 021/0** 021/0** 028/122** 2 ژنوتیپ

 111/0 111/1 882/0 0002/0 0002/0 212/12 2 ژنوتیپ× سال 

 211/1** 100/211** 211/2** 001/0** 001/0** 281/221** 2 ژنوتیپ× تنش خشکی 

 112/0 288/1 211/0 0008/0 002/0 112/18 2 ژنوتیپ× تنش خشکی × سال

 111/0 018/10 112/0 0002/0 0002/0 818/11 10 خطای فرعی

 10/8 18/1 11/1 21/1 11/1 28/1  ضریب تيییرات  )% (

 باشد.در د می 2و  2ترتیب معنی دار در سطح احتمال به **و *

 

 2ادامه جدول 

 تمیانگین مربعا

 منابع تيییر
درجه 

 آزادی
 عملکرد روغن  در د روغن  عملکرد دانه وزن هزار دانه تعداد دانه درطبق

 021/18 022/0 200/8110 112/0 810/1 2 سال

 202/21811 122/0 221/282188 222/21 882/20 1 تکرار/ سال

 112/2118212** 800/80** 221/22281101** 880/11* 221/2111** 2 تنش خشکی

 811/1201 211/0 111/2801 211/2 121/0 2 تنش خشکی× سال 

 121/2822 182/2 111/22111 018/1 818/1 1 خطای  لی

 182/2218218** 221/8** 121/21188812** 202/21** 121/882** 2 ژنوتیپ

 218/1211 211/0 211/21282 122/21 112/11 2 ژنوتیپ× سال 

 112/81210** 211/0 111/181211** 080/11** 211/82** 2 ژنوتیپ× تنش خشکی 

 828/88 201/0 811/8218 218/1 808/11 2 ژنوتیپ× تنش خشکی × سال

 121/2122 122/0 822/12811 221/8 281/21 10 خطای فرعی

22/2  ضریب تيییرات  )% (  20/8  22/2  82/2  18/2 

 .باشددر د می 2و  2ترتیب معنی دار در سطح احتمال به **و *
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در اثر تنش  RWCکلروفیل برگ، هدایت روزنه و 

طور معنی داری دهی بهخشکی واقع شده از مرحله رل

کاهش یافته و دمای برگ افزایش یافت. این در حالی بود 

داری طور معنیها بهبین ژنوتیپ  فاتکه مقادیر این 

شیر اسماعیلی و همکاران (. 1متفاوت بود )جدول 

رلرن  در شرایط عادی  هایژنوتیپ ( با ارزیابی1028)

و تنش خشکی آخر فصل در شرایط اقلیمی ا فهان 

دهی و رزارش کردند که بروز خشکی در مراحل رل

، شاخص RWCدار پرشدن دانه باعث کاهش معنی

برداشت و عملکرد دانه و روغن رردید. در این مطالعه 

نتایج  همواره رق   فه عملکردهای بیشتری نشان داد.

های رلرن  در برزیل نشان داد که تنش ژنوتیپمطالعه 

، دار مقدار کلروفیل کل برگخشکی باعث کاهش معنی

RWC رردد و درنهایت عملکرد دانه و روغن می

دمای برگ در آزمایشی (. 1022برتوهیرو و سیلوا )

مناسبی در نشان دادن اثرات خشکی روی   فت

شده است )پاسبان های بهاره رلرن  رزارش ژنوتیپ

(. همبستگی بین کلروفیل برگ، هدایت 1022اسالم 

دار و با دمای باهمدیگر مثبت و معنی RWCروزنه و 

هدایت روزنه   فاتدست آمد. دار بهبرگ منفی و معنی

با تعداد طبق در بوته و در د روغن دانه  RWCو 

نظر (. به1دار نشان دادند )جدول همبستگی مثبت و معنی

سد اثر این خصو یات روی عملکرد دانه و روغن رمی

و در د روغن  از طریق اثر روی تعداد طبق در بوته

با عملکرد  RWC منعکس رردد. همچنین همبستگی دانه

-(. چنین استنباط می2دار بود )جدول دانه مثبت و معنی

فیزیولوژی  هدایت روزنه و اکو هایویژریرردد که 

RWC ب اثرات تنش خشکی آخر از توان الزم در بازتا

توانند برای فصل در رلرن  برخوردار بوده و می

های متحمل به خشکی آخر فصل رلرن  رزینش ژنوتیپ

 کار روند. به

داری تعداد طبق در بوته، طور معنیخشکی بهتنش      

تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، در د روغن، 

ای مورد هدر همه ژنوتیپعملکرد دانه و روغن را 

پاسبان اسالم و  (.1و  1های )جدولکاهش داد مطالعه 

های ژنوتیپ( عملکرد و اجزای عملکرد 1028امیدی )

پاییزه رلرن  را مورد بررسی قرار داده و رزارش 

 افتدهی با کردند که خشکی واقع شده از مرحله رل

دار تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه، عملکرد معنی

بیشترین در آزمایش حاضر را کاهش داد.  دانه و روغن

تعداد طبق در بوته در هر دو شرایط آبی به پدیده، 

مربوط بود. بیشترین تعداد  182و مکزی  118مکزی 

و  118دانه در طبق در شرایط بدون تنش به مکزی 

و  21مهر، مکزی در شرایط تنش به رل و 182مکزی 

دانه در تعلق ررفت. بیشترین وزن هزار  182مکزی  

و  182، مکزی 118، مکزی 21شرایط آبی به مکزی 

، 118پرنیان و در شرایط تنش خشکی به مکزی 

و پرنیان مربوط بود. در شرایط بدون تنش  182مکزی 

از در د روغن بیشتری  182رل مهر و مکزی 

و تحت تنش خشکی در د روغن همه  دبرخوردار بودن

قرار داشت. ها جز پرنیان در ی  سطح آماری ژنوتیپ

و  118، مکزی 21های رل مهر، مکزی ژنوتیپ

بیشترین عملکرد دانه و روغن را در هر دو  182مکزی 

شرایط عادی و خشکی به خود اختصاص دادند. 

ژنوتیپ پرنیان با ی  اختالف فاحش همواره از کمترین 

)به جز وزن هزار دانه( و عملکرد دانه و  اجزای عملکرد

(. نتایج مطالعه زارعی و 1جدول روغن برخوردار بود )

ایرانی  هایرلرن  بین( نشان داد 1021همکاران )

دهی، ارزیابی شده در شرایط قطع آبیاری از مرحله رل

پرنیان بیشترین افت عملکرد دانه را داشت. در ی  

های رلرن ، روی بوته خشکیعمال تنش امطالعه با 

اهش یافت داری کطور معنیعملکرد دانه و اجزای آن به

(. نتایج مطالعه اثرات تنش 1021)نوروزی و کاظمینی 

خشکی روی روغن دانه و ترکیبات آن در رلرن  نشان 

دار در د روغن داد که کمبود آب باعث کاهش معنی

 1(. مطابق جدول 1020رردد )اشرفی و رزمجو دانه می

های رل در هر دو شرایط عادی و تنش خشکی ژنوتیپ

عملکرد دانه  182و مکزی  118کزی ، م21مهر، مکزی 

و روغن باالتری داشته و برای کشت در اراضی شور 

حاشیه دریاچه اورمیه و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه 
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بندی کوپن( مناسب خش  در سیست  پهنه)سرد و نیمه

( با ارزیابی 1028حسینی و همکاران )دیده شدند. 

نش خشکی پانزده ژنوتیپ رلرن  در شرایط عادی و ت

هایی که در هر دو شرایط آبی رزارش کردند ژنوتیپ

عملکرد دانه بیشتری داشتند، از پایداری عملکرد باالتری 

های مواجه با خشکی برخوردار بوده و برای اقلی 

 باشند.مناسب می

9ادامه جدول   

 تعداد دانه در طبق ژنوتیپ سطح تنش خشکی
 وزن هزار دانه

 (g) 
 عملکرد دانه
(Kg.ha-1) 

 عملکرد روغن در د روغن
)1-(Kg.ha 

1/21 پدیده بدون تنش  b 1/12  b-e 1182 cd 2/18  b 2012 cd 

2/22 رل مهر   b 2/12  c-e 1121 ab 8/18  a 2181 ab 

8/22 21مکزی    b 1/12  a 1011 c 0/18  b 2211 c 

0/12 118مکزی    a 2/11  a-d 1208 b 1/18  b 2180 b 

1/10 182زی مک   a 2/12  a-c 1812 a 1/18  a 2122 a 

1/11 پرنیان   e 2/12  a 2281 g 2/12  c 118 g 

1/12 پدیده دهیتنش از مرحله رل  de 2/18  e 1818 f 1/11  c 218 f 

8/20 رل مهر   b 1/11  b-e 1122 ef 2/12  c 812 ef 

0/20 21مکزی    bc 8/18  de 1211 de 1/11  c 810 de 

8/11 118مکزی    cd 8/11  a-d 1111 de 1/11  c 822 ef 

2/21 182مکزی    b 2/11  a-d 1182 de 8/11  c 801 e 

2/12 پرنیان   f 1/11  ab 2018 h 2/12  d 128 h 

 باشد.در د می 2دار در سطح احتمال رر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

های گلرنگ در شرایط عادی و تنش خشکی طی تیپگیری شده روی ژنومیانگین صفات اندازه –9جدول   

.1979-79و  1971-79دو سال زراعی   

 ژنوتیپ سطح تنش خشکی
 شاخص کلروفیل

 برگ 

(SPAD) 

 هدایت روزنه

(1-S.cm) 

RWC 
 

 دمای برگ

(˚C) 

 ارتفاع بوته

)cm( 

تعداد طبق در 

 بوته

 

1/22 پدیده بدون تنش  b 21/0  a 21/0  a 2/22  c 211 bc 1/22  a 

2/81 رل مهر   a 11/0  c 21/0  b 1/22  c 211 a 2/8  cd 

0/28 21مکزی    b 20/0  b 21/0  a 1/21  c 218 a-c 2/20  ab 

2/80 118مکزی    a 11/0  b 22/0  ab 8/21  c 211 ab 2/22  a 

1/82 182مکزی    a 18/0  b 21/0  ab 1/21  c 212 ab 8/8  bc 

1/81 پرنیان   a 11/0  c 21/0  b 2/21  c 82 f 2/2  f 

1/10 پدیده دهیاز مرحله رل تنش  cd 22/0  d 12/0  c 8/12  b 212 de 0/8  cd 

2/12 رل مهر   c 20/0  ef 21/0  d 1/11  ab 211 e 1/8  de 

1/22 21مکزی    cd 22/0  d 12/0  c 2/11  ab 211 ab 1/2  e 

0/21 118مکزی    d 22/0  d 12/0  c 2/11  b 211 cd 2/8  b-d 

2/10 182مکزی    cd 21/0  de 12/0  c 8/12  b 211 cd 0/8  cd 

0/11 پرنیان   cd 18/0  f 21/0  d 1/11  a 81 g 1/1  f 

 باشد.در د می 2دار در سطح احتمال رر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
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در بوته و تعداد دانه در طبق با  همبستگی تعداد طبق

بت و همدیگر و با در د روغن، عملکرد دانه و روغن مث

(. بنابراین در این 1دست آمد )جدول دار بهمعنی

آزمایش از بین اجزای عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته 

-در محصولکننده و تعداد دانه در طبق از نقش تعیین 

ن عملکرد روغن با دهی برخوردار بودند. همبستگی بی

دار بود در د روغن و عملکرد دانه مثبت و معنی

( با بررسی 1008(. امیدی تبریزی و همکاران )1)جدول 

 فات مه  زراعی ارقام رلرن ، همبستگی مثبت و 

داری بین عملکرد روغن با عملکرد دانه را مشاهده معنی

 ریری کردند که با افزایش عملکرد دانه درنموده و نتیجه

یابد. در آزمایش بوته، عملکرد روغن نیز افزایش می

حاضر ضریب همبستگی ساده عملکرد روغن با در د 

 بود. 88/0و با عملکرد دانه  82/0روغن 

 

 

 گیری نتیجه

در  RWC فیزیولوژی  هدایت روزنه و اکو  فات     

 طوردهی بهاثر تنش خشکی واقع شده از مرحله رل

ها بین ژنوتیپ آنهامقادیر  و داری کاهش یافتهمعنی

 با RWCهمبستگی بین هدایت روزنه و  متفاوت بود.

با تعداد طبق در بوته و در د روغن دانه و  همدیگر

روی   فات. اثر این دست آمدبهدار مثبت و معنی

عملکرد دانه و روغن از طریق اثر روی تعداد طبق در 

گی د. همچنین همبستیمنعکس رردو در د روغن بوته 

RWC دار بود. چنین با عملکرد دانه مثبت و معنی

از توان   RWCرردد که  هدایت روزنه و استنباط می

الزم در بازتاب اثرات تنش خشکی آخر فصل در رلرن  

توانند برای رزینش می  فاتبرخوردار بوده و این 

کار های متحمل به خشکی در اراضی شور بهژنوتیپ

در بوته و تعداد دانه در طبق  روند. همبستگی تعداد طبق

با همدیگر و با در د روغن، عملکرد دانه و روغن مثبت 

دست آمد. بنابراین در این آزمایش از بین دار بهو معنی

اجزای عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در 

های دهی ژنوتیپطبق از نقش تعیین کننده در محصول

های رل مهر، وتیپرلرن  برخوردار بودند. ژن

بیشترین عملکرد  182و مکزی  118، مکزی 21مکزی 

دانه و روغن را در هر دو شرایط عادی و تنش خشکی 

 .1979-79و  1971-79های گلرنگ طی  دو سال زراعی ضرایب همبستگی ساده  بین صفات مورد مطالعه روی ژنوتیپ  -4جدول 

شاخص   فات

کلروفیل 

 برگ

هدایت 

 روزنه 

RWC   دمای

 برگ 

تعداد طبق  ارتفاع بوته

 در بوته 

تعداد دانه در 

 طبق

وزن هزار 

 دانه 

در د  عملکرد دانه 

 روغن 

عملکرد 

 روغن 

           20/0* هدایت روزنه  

RWC 
**21/0 **81/0          

         -81/0** -82/0** -82/0** دمای برگ

        -10/0 18/0 12/0 22/0 ارتفاع بوته

       82/0** -12/0 11/0* 12/0* 11/0 تعداد طبق در بوته

      81/0** 82/0** -20/0 22/0 21/0 12/0 تعداد دانه در طبق

     -21/0 -22/0 -12/0 -11/0 22/0 22/0 11/0 وزن هزار دانه

    -11/0 17/0** 82/0** 81/0** -18/0 28/0* 21/0 11/0 عملکرد دانه

   82/0** -02/0 21/0** 12/0* 11/0* -81/0** 22/0** 22/0** 28/0** در د روغن 

  82/0* 88/0** -22/0 81/0** 29/0** 88/0** -21/0 11/0* 10/0* 11/0 عملکرد روغن

 .در د 2و  2به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و     *
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به خود اختصاص داده و برای کشت در اراضی شور 

حاشیه دریاچه اورمیه و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه 

بندی کوپن( مناسب خش  در سیست  پهنه)سرد و نیمه

 ده شدند. تشخیص دا
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