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  چکیده
ترین فاصله ردیف کاشت، مقدار بذر و در نهایت تراکم بوته در واحد سطح گلرنگ پاییزه،  مناسببه منظور تعیین        

تکرار روي رقم پدیده در مرکز تحقیقات کشاورزي و  3هاي کامل تصادفی با  صورت فاکتوریل در قالب بلوك آزمایشی به
هاي کاشت  مورد آزمون شامل فاصله ردیفعوامل  .اجرا گردید 1389-90سال زراعیمنابع طبیعی آذربایجان شرقی طی 

نتایج نشان دادند  .بودند کیلوگرم در هکتار 30و 25، 20، 15سطح  4متر و میزان بذر با  سانتی 48و  36، 24سطح  3در
هاي کشت شده با مقدار  همچنین بوته. متر،  تعداد برگ بیشتري در فصل سرد داشتند سانتی 36  ها در فاصله ردیف بوته
افزایش ارتفاع بوته در گلرنگ . ها داشتند هاي سایر تیمار کیلوگرم در هکتار، ارتفاع بیشتري نسبت به بوته 25و  20بذر 

 24ترتیب   بیشترین عملکرد دانه و روغن از فاصله ردیف و مقدار بذر به. دهد راندمان برداشت با کمباین را افزایش می
کیلوگرم در هکتار رتبه دوم و  30در همان فاصله ردیف مقدار بذر . دست آمد کیلوگرم در هکتار به 25متر و  سانتی

هاي  فاصله ردیف. کیلوگرم در هکتار رتبه سوم را کسب کردند 25متر و  سانتی 36ترتیب  فاصله ردیف و مقدار بذر به
 104تا  92 در مجموع. بوته در متر مربع، عملکرد قابل قبولی داشتند 104تا  80متر با تراکم بین  سانتی 36تا  24کاشت 

کیلوگرم در هکتار براي کشت گلرنگ پاییزه  30تا  25متر و مقدار بذر  سانتی 24  بوته در متر مربع با فاصله ردیف
  .    تر دیده شد مناسب

  
  .  ، گلرنگکاشت تراکم بوته، فاصله ردیف :هاي کلیدي واژه   
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Abstract 

To determine the best planting row space, seed and plant densities of fall safflower, an 

experiment was carried out in East Azarbaijan Research Center for Agriculture and Natural 

Resources, Iran (46º and 2″ E, 37º and 58″ N) with using Padideh cultivar during 2010-11. A 

factorial experiment including 3 row space levels (24, 36 and 48 cm) and 4 seed rates (15, 20, 25 

and 30 Kg h-1) based on randomized complete block design with 3 replications, was used. The 

results indicated that plants in 36 cm row space had more leaves during cold season. Also plants in 

plots with 20 and 25 Kg h-1  seed density, indicated higher plant height. The performance of combin 

harvesting of taller safflower plants, is high. The most seed and oil yields with 4420 and 1369 Kg h-

1 respectively, were achieved from 24 cm row space and 25 Kg h-1 seed density respectively. In 

same row space, plants of 30 Kg h-1 seed density treatment, located in second level and plants in 36 

cm row space and 25 Kg h-1 seed density, indicated the third rank. The 24 and 36 cm row spaces 

with having 80 to 104 plants per m2, indicated acceptable yield. It seems that, density between 80 to 

104 plant per m-1 with 24 cm row space and 25 to 30 Kg h-1 seed amounts, can be better for fall 

cultivation of safflower.  
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  مقدمه
اي از روغـن خـوراکی مـورد نیـاز در      بخش عمـده    

بنابراین توسـعه  . گردد کشور از منابع خارجی تامین می
. هاي روغنی از اهمیت زیادي برخوردار اسـت  کشت دانه
هاي روغنی سازگار بـا شـرایط آب و هـوایی     از بین دانه

کشور، گلرنگ به عنوان گیاه مقـاوم بـه تـنش شـوري و     
 بـا سـیل و کافکـا    و  1992 همکـاران  اسـندل و  (خشکی 

ــا داشــتن تیــپ )2002 ــده   و ب ــاییزه، آین ــاره و پ هــاي به
عنـوان   گلرنگ به). 1380 پاسبان اسالم( نویدبخشی دارد

گیاهی سازگار به مناطقی با بارندگی زمسـتانه و بهـاره   
دهی، پر شـدن و   اندك و هوایی خشک در طول دوره گل

هاي طویل و با  شتن ریشهرسیدن دانه از یک سو و با دا
تر خـاك از سـوي    هاي عمیق  توان جذب آب باال از بخش

دیگر، به عنوان یک دانه روغنی متحمل به کمبـود آب بـه   
گلرنگ در جریان کمبود آب . ) 2006 یائو(آید  حساب می

را ) درصد 95تا  65( اواخر فصل، بخشی از عملکرد دانه
قبـل از گـرده    ذخـایر کربوهیـدراتی   بازگسـیل به وسیله 

 کوتروبـاس و همکـاران  ( افشانی به دانه، تامین مـی کنـد  
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گلرنـگ در   PIبـا ارزیـابی ژنوتیـپ    ) 2006( یائو ).2004
هاي کاشت مختلف و در شرایط آب  طی تاریخ  کشت دیم

ــه  ــان  و هــوایی نیمــه خشــک مدیتران ــانگین (اي لبن ــا می ب
اي از آن در طـول   متر که بخش عمـده  میلی 513بارندگی 

، نشـان داد کـه کشـت دیـم     )صل زمستان متمرکز استف
ــا  ــانگین گلرنــگ ب ــار از   1210می ــه در هکت ــوگرم دان کیل

  .عملکرد قابل قبولی در شرایط مذکور برخوردار است
هـاي گلرنـگ در کـرج نشـان داد کـه       ارزیابی ژنوتیپ

 6/29آوري شده از اطراف تبریز بـا کسـب    ژنوتیپ جمع
کرد تک بوتـه را بـه خـود    گرم دانه در بوته بیشترین عمل

مربـوط بـه   و بیشـترین ضـریب تنـوع     نـد اختصاص داد
امیـدي  (بـود  ) درصـد  02/22(صفت تعـداد دانـه در طبـق    

از بـین اجـزاي عملکـرد، تعـداد طبـق در       ).2006 تبریزي
بوته و وزن هـزار دانـه در تعیـین عملکـرد دانـه گلرنـگ       

، اسـدي مظفـري و  (  انـد  تري داشـته  بهاره نقش برجسته
2006.(  

 کرانـه خـاوري  نتایج تحقیقات روي گلرنگ بهـاره در  
دریاچه اورمیه نشان داد که آرایش کاشت مربع با طـول  

ــانتی 15 ــراکم   س ــر و ت ــار    444مت ــه در هکت ــزار بوت ه
ــه را حاصــل نمــود  زاده و  خلیــل( بیشــترین عملکــرد دان

کاهش تراکم بوته باعث کـاهش ارتفـاع   . )1386 همکاران
گزارش شـده اسـت   . )1976ابل، (ودش بوته در گلرنگ می

دار  معنی هاي فرعی غیر که اثر تراکم بوته بر تعداد شاخه
نتایج آزمـایش دیگـري نشـان    . )1997 البیالی(بوده است

هاي کشت بوته بـین ردیـف و روي    هرقدر بر فاصلهداد 
هـاي فرعـی    افزوده گردد، تعداد شـاخه  در گلرنگ ردیف

بر تعداد طبق در بوتـه و  یابد و در نهایت  نیز افزایش می
 .)1377اسمی و همکاران(گردد در واحد سطح افزوده می

نشان داده شده است که بین ضریب گیـاهی و شـاخص   
داري  در گلرنــگ همبســتگی مثبــت و معنــیســطح بــرگ 

 ،بهینـه وجود دارد و با دستیابی به شاخص سطح بـرگ  
استفاده از آب خاك در جهت بهبود فتوسـنتز بـه    بیشینه
نتایج تجزیـه تحلیـل    ).2007 کار و همکاران( آید می عمل

 20×20و  60×40هــاي کاشــت  رشــد گلرنــگ در آرایــش
داري  مربع و لوزي نشان داد که آرایش کاشت اثر معنـی 

روي عملکـــرد دانـــه داشـــته و بـــاالترین مقـــدار آن از 
ــش ــاي آرایـ ــه 20×20 هـ ــد  بـ ــت آمـ ــیري و ( دسـ کشـ
د و اجـزاي عملکـرد   نتایج ارزیابی عملکر .)1382همکاران

دانه گلرنگ پاییزه رقم سـینا در ایـالم و در سـه فاصـله     
ــه روي   ســانتی 50، و 40، 30ردیــف  ــر و فاصــله بوت مت
نشـان داد کـه عملکـرد     ،متـر  سـانتی  20و  15، 10ردیف 
ــه  ــشحاصــل از دان ــاوت    آرای ــذکور تف ــاي کاشــت م ه
در فاصـله ردیـف  و بوتـه روي     ولی هداري نداشت معنی

عملکـرد دانـه    بیشینهمتر  سانتی 10و  30تیبتر ردیف به
گـزارش شـده    ).1389 ناصـري و همکـاران  (دست آمد به

تـر   است کاهش تراکم بوته در کشت آبی گلرنگ، طوالنی
شدن دوره رسیدگی محصول را باعـث شـده و افـزایش    

آذري و ( تراکم بوته منجر به افزایش عملکرد دانه گردیـد 
ــور خواجــه ــایج حاصــ .)1384 پ ل از کشــت تابســتانه نت

بوتـه   مختلـف  هـاي  گلرنگ توده کوسه اصفهان در تراکم
 50متـر و تـراکم   سـانتی  30نشان داد که فاصـله ردیـف   

 بوتــه در متــر مربــع، بیشــترین عملکــرد دانــه را داشــت 
نشـان داده شـده اسـت کـه      ).1384 پور آذري و خواجه(

بهتـرین آرایـش کاشـت گلرنـگ رقـم گلدشـت در کشـت        
کاشـت در دوطـرف پشـته بـا فاصـله      نندج، در سپاییزه 

  5و  30ترتیــــب  ردیــــف و بوتــــه روي ردیــــف بــــه 
    ). 2011 پاسري و نورمحمدي(بود متر سانتی

تـرین فاصـله    تعیـین مناسـب   حاضـر  پـژوهش هدف 
تراکم بوته در واحد  در نهایت ومقدار بذر ردیف کاشت، 

 یـابی بـه عملکـرد بهینـه     براي دست ،سطح گلرنگ پاییزه
   . بود

  
  ها مواد و روش

در مرکــز تحقیقــات کشــاورزي و منــابع  پــژوهش   
واقـع در   )شـاه خسرو ایستگاه(طبیعی آذربایجان شرقی 

 2درجـه و   46بـا مشخصـات جغرافیـایی     و دشت تبریز
دقیقـه شـمالی طـی سـال      58درجـه و   37، دقیقه شـرقی 

 صــورت تحقیــق بــه. بــه اجــرا در آمــد1389 -90زراعــی
هاي کامـل   الب طرح آماري بلوكآزمایش فاکتوریل در ق

عوامـل مـورد آزمـون    . شـد انجـام  تکـرار   3تصادفی با 
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 48و  36، 24سـطح  3در هاي کاشـت  فاصله ردیفشامل 
 ،15سـطح   4 میزان بذر در واحـد سـطح بـا    متر و سانتی

پــژوهش روي  .بودنــد کیلــو گــرم در هکتــار 30و 25 ،20
 عنـوان رقـم سـازگار    بـه  پدیـده . رقم پدیده صورت گرفت

هاي سرد کشور با تحمـل بـه    براي کشت پاییزه در اقلیم
ــی شــده اســت   ــاال معرف ــزي( ســرماي ب ــدي تبری و  امی

هــر کــرت  ). 2003 و پاســبان اســالم  1387 همکــاران
کاشـت در   .متر بـود  5ردیف به طول  6آزمایشی شامل 

دهـی مطـابق نتـایج     کـود  .ماه صورت گرفت شهریور 20
در زمان کاشت  ت وهاي تجزیه خاك انجام گرف آزمایش

کیلوگرم سوپر فسفات  120کیلوگرم اوره،  100به مقدار 
کیلوگرم در هکتار سـولفات پتاسـیم پـس از     80تریپل و 

کـود   بقیـه  .زنی به مزرعه داده شد شخم و قبل از دیسک
کیلـوگرمی در   50 متصـورت سـرك در دو قسـ    اوره به
در  .کـار رفـت   دهی بـه  هاي شروع رشد بهاره و گل زمان

بار بر علیـه مگـس گلرنـگ بـا سـم       دهی یک رحله غنچهم
هـاي   مراقبت .دیازینون به نسبت یک در هزار مبارزه شد

  .   ندگرفت انجامزراعی حسب نیاز 
هنگام کاهش میانگین دماي روزانه به  در پاییز به

تعداد ) گراد درجه سانتی 5( کمتر از صفر گیاهی گلرنگ
در هر کرت  بوته 5روي  قطر طوقه و برگ در بوته

براي تعیین ارتفاع بوته و تعداد طبق در . گیري شد اندازه
صورت تصادفی  بوته به 10در هر کرت آزمایشی ، بوته

سایر اجزاي . گیري قرار گرفتند انتخاب و مورد اندازه
قبل از . ها تعیین شدند عملکرد نیز روي همین بوته

برداشت محصول، تعداد بوته در واحد سطح هر کرت 
در نهایت . دقیقا شمارش گردیدمتر مربع  2مساحت در 

به هنگام رسیدن محصول پس از حذف دو ردیف کناري 
تمامی ، و نیم متر از دو انتهاي هر کرت به عنوان حاشیه

برداشت . شدها برداشت و عملکرد دانه تعیین  کرت
درصد روغن . صورت گرفت اول مرداد ماه محصول در

با استفاده از تکرار  3ر روي همه تیمارها د ها دانه
ساخت کارخانه  25A-18-H20مدل  NMRدستگاه 
Bruker هاي  در بخش تحقیقات دانه کشور کانادا

روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج 
  ).1382 نام بی(تعیین شد 

افزارهاي  دست آمده با استفاده از نرم هاي به داده    
تجزیه و تحلیل قرار مورد  SPSSو  MSTATCآماري 
  .گرفتند

  
  نتایج و بحث

نتــایج تجزیــه واریــانس صــفات مــورد مطالعــه در        
فـاکتور فاصـله ردیـف کاشـت اثـر      . آمده است 1 جدول
داري روي تعداد بوته در واحد سطح و تعداد بـرگ   معنی

 داري از نظر قطر طوقـه  ولی تفاوت معنی. در بوته داشت
ارتفاع بوته، تعداد طبق در  ، )در زمان وقوع فصل سرما(

بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصـد روغـن   
ارزیابی عملکـرد و  . دانه، عملکرد دانه و روغن دیده نشد

اجزاي عملکرد دانه رقم سینا در ایالم نشان داد کـه اثـر   
متـر روي   سـانتی  50و  40، 30هاي کاشت  فاصله ردیف

ناصـــري و ( دار بـــود معنـــی عملکـــرد دانـــه غیـــر   
هـاي   با توجـه بـه مشـابه بـودن فاصـله     ). 1389همکاران

ردیف انتخاب شده با پـژوهش حاضـر، نتـایج مشـابهی     
 بـا افـزایش   کـه  نشان داده شده استولی . شود دیده می
ــفبیشــتر  ــداد   فاصــله ردی ــگ، تع هــاي کاشــت در گلرن
هاي فرعی و در نهایت تعداد طبق در واحـد سـطح    شاخه

براین عملکـرد دانـه پایـداري خـود را     افزایش یافته و بنـا 
اختالف بـین تعـداد   ). 1998 اسمی و همکاران( کردحفظ 

برگ در بوتـه در سـه فاصـله ردیـف مـورد مطالعـه در       
قرار داشت و بیشترین مقـدار آن در فاصـله    54/1دامنه 
  ). 2جدول ( دست آمد متر به سانتی 36ردیف 
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کار رفته در واحد سطح روي  تور مقدار بذر بهفاکاثر 
تعداد بوته در واحد سـطح، ارتفـاع بوتـه، تعـداد دانـه در      

). 1جـدول  ( دار شـد  طبق، عملکـرد دانـه و روغـن معنـی    
کیلـوگرم در   25و  20باالترین ارتفاع بوته در مقدار بذر 

کیلوگرم در هکتار  15دست آمد و در مقدار بذر  هکتار به
نشـان داده شـده اسـت    ). 3جدول (تر بودند هها کوتا بوته

که کاهش تراکم بوته در گلرنگ باعث کاهش ارتفاع بوته 
هــا در  بــاالتر بــودن ارتفــاع بوتــه ).1976 ابــل(شــود مــی

گلرنگ، راندمان برداشت با کمباین را باال بـرده و تعـداد   
هـایی کـه زیـر چـرخ فلـک کمبـاین برداشـت نشـده          طبق
همچنین بـا بـاالتر بـودن طـول     . یابد مانند، کاهش می می

ساقه به عنوان مخزن موقت ذخیره مـواد کربوهیـدراتی   
ــان   ــاختاري، امک ــر س ــیلغی ــدار بازگس ــتري از  مق بیش

ها در طول دوره پرشدن دانـه بـه    ها به دانه کربوهیدرات
کوتروباس (گردد ویژه در شرایط تنش خشکی، فراهم می

بیشترین تعداد دانه در طبق در مقدار ). 2004 و همکاران
 ). 3جـدول  ( دست آمد کیلوگرم در هکتار به 30و  15بذر 

ر هکتـار  کیلـوگرم د  25تعداد دانه در طبق در مقدار بـذر  
عـدد   5کمتر از سایر سطوح بود، ولی دامنه تغییرات آن 

عـدد،   9/52در مقایسه با میانگین کل آن به تعداد بود که 
در میزان بذر  رسد نظر می به.  نیستتفاوت قابل توجهی 

هـا برسـد و در    تر مـواد غـذایی بیشـتري بـه طبـق      پایین
ث سطوح باالتر نیز کاهش هر چند اندك تعداد طبـق، باعـ  

  .مانده گردد هاي باقی هاي طبق حفظ دانه
اثر متقابل دو فاکتور مورد مطالعه روي تعـداد بوتـه   

دار  در واحـــد ســـطح، عملکـــرد دانـــه و روغـــن معنـــی
بیشترین عملکرد دانه و روغـن از فاصـله   ). 1جدول (شد

و  25ترتیب با میزان بـذر   متر به سانتی 24ردیف کاشت 
هـاي   در ایـن آرایـش  . ددست آم کیلوگرم در هکتار به 30

بوتــه در متــر مربــع  104و  92ترتیــب تعــداد  کاشــت بــه
 بـه  رتبه سوم عملکرد دانه نیز ).4جدول (برداشت گردید
کیلوگرم در  25 بذرمقدار متر با  سانتی 36فاصله ردیف 

جـدول  ( بوته در متر مربع اختصاص داشت 80هکتار و 
اشـت  هـاي ک  گردد که فاصله ردیف چنین استنباط می ).4

کیلـوگرم در   30و  25متر با میزان بـذر   سانتی 36و  24
بوتـه در متــر مربــع، بــراي   104تــا  80هکتـار بــا تولیــد  

حصول عملکرد دانه و روغـن بهینـه در گلرنـگ پـاییزه،     
متـر و مقـدار    سـانتی  48در فاصله ردیف . دنمناسب باش

ترتیـب   هاي بـه  کیلوگرم در هکتار نیز تراکم 30و  25بذر 
ولی عملکرد . نددست آمد بوته در متر مربع به 104و  83

جـدول  (تر بـود  دانه و روغن در این سطوع تیماري پایین
ضـمن اتـالف فضـاي    ها  ردیف گسترده بودن فاصله. )4

و  دادههاي هرز امکـان رشـد و توسـعه     علفبه مزرعه، 
چـون  . گـردد  در نهایت عملکرد محصول دچار کاهش می

باشـد، بنـابراین بایسـتی     درآمدي نمی  گلرنگ محصول پر
کننـدگی   آرایش کاشت به نحوي تنظیم گردد که اثـر خفـه  

هاي هرز اعمال شده و نیـازي بـه    گیاه زراعی روي علف
 همچنـین افـزایش    .هاي هرز نباشـد  مبارزه متعدد با علف

باعـث   ،ها روي ردیف در مقادیر بذر باال رقابت بین بوته
د همبستگی مثبت با توجه به وجو. گردد مهار عملکرد می

دار بین ضریب گیاهی و شاخص سطح بـرگ در   و معنی
، دستیابی به تراکم کاشـت  )2007 کار و همکاران(گلرنگ
سهم تعـرق از تبخیـر و تعـرق     بیشینه کردنبراي  بهینه

. شـود  آب خاك، باعث بهبود فتوسنتز و عملکرد دانه مـی 
کـار   گزارش شده است که از بین چند آرایش کاشـت بـه  

روي گلرنــگ، ترکیــب فاصــله بــین و روي ردیــف  رفتــه
عملکرد دانـه را داشـته    بیشینهمتر،  سانتی 20×20کاشت 
ــت ــیري و همکــاران (اس ــایج حاصــل از  ). 1382 کش نت

سینا در کشت پـاییزه و  ارزیابی عملکرد دانه گلرنگ رقم 
هاي کاشـت مختلـف در سـنندج نشـان داد کـه       با آرایش
بوتــه روي ردیــف  عملکــرد در فاصــله ردیــف و بیشــینه

ناصـري و  (دسـت آمـد   متـر بـه   سانتی 10و  30ترتیب  به
عملکـرد دانـه    بیشـینه در اصـفهان نیـز   ). 1389 همکاران

 30تــوده کوســه گلرنــگ در فاصــله ردیــف کاشــت      
رقـم  ). 1377 اسـمی و همکـاران  (دست آمـد  متر به سانتی

گلدشـت نیـز در فاصـله ردیـف و بوتـه روي ردیـف بـه        
عملکرد دانـه را تولیـد    بیشینهمتر  تیسان 50و  30ترتیب 
   ).2011پاسري و نورمحمدي(نمود
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  جمع بندي نتایج
یابی بـه عملکـرد دانـه و روغـن بهینـه در       براي دست

 عبوته در متر مربـ  104تا  92کشت گلرنگ پاییزه، تراکم 
تـا   25متر و مقدار بذر  سانتی 24با فاصله ردیف کاشت 

نتـایج نشـان   . باشـد  می رت ، مناسبکیلوگرم در هکتار 30
ــزایش فاصــله ردیــف  ــد کــه اف ــا   دادن  36هــاي کاشــت ت

بوته در متر مربـع، عملکـرد    80متر با حفظ تراکم  سانتی
و  36  ردیـف فاصـله  هـاي بـا    درکشت. قابل قبولی داشت

بوته با افزایش میـزان بـذر    بهینهمتر که تراکم  سانتی 48
رد دانـه  دست آمد، عملکـ  و در نهایت بوته روي ردیف به

رسـد افـزایش تعـداد بوتـه روي      نظر مـی  به .کاهش یافت
ردیف باعث فاصله گرفتن آرایش کاشت از حالـت مربـع   

هـا روي ردیـف گردیـده و در     و ایجاد رقابـت بـین بوتـه   
  .نهایت منجر به کاهش عملکرد گردد

  
  میانگین تعداد برگ در بوته در سه فاصله کاشت گلرنگ پاییزه -2جدول 

  
  
  
  

             

                       

  
  

  میانگین ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق در چهار -3جدول 
  ار بذر درهکتار گلرنگ پاییزهمقد

  
                                           

  
  
  
  

                    
                                                          

  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  گر عدم تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان                                  
  
  
  
  
  
  
  

  کاشت فاصله ردیف
  تعداد برگ در بوته  )متر سانتی(

24   b 13/10 

36 a 67/11 

48 ab 17/11  
 5دار در سطح احتمال  گر عدم تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان

 .  باشد درصد می

  مقدار بذر
  )کیلو گرم درهکتار( 

ارتفاع بوته         
  )سانتی متر(

  تعداد دانه 
  در طبق

15  b 6/110 a 8/54 

20 a 9/118 ab 3/51 

25 a 4/119 b 2/50  
30 ab 8/112 a2/55 
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  .باشد درصد می 1دار در سطح احتمال  گر عدم تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان                           
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  مقدار بذر
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  عملکرد روغن
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  )متر مربع(
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