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 گلرنگهاي  ررسی اثر زمان کشت بر عملکرد، میزان روغن و برخی صفات زراعی ژنوتیپب

   سرد معتدلو  سرد دیم در مناطق

  2، خشنود علیزاده1* مهدي جمشیدمقدم

  کشاورزي، کرمانشاه، ایران ترویج و آموزش تحقیقات، کشور ، سازمان دیم کشاورزي تحقیقات مؤسسه معاونت -1

 کشاورزي، مراغه، ایران ترویج و آموزش تحقیقات، کشور، سازمان دیم کشاورزي تحقیقات مؤسسه -2

  

  چکیده

کاشت بر صفات زراعی، عملکرد دانه و میزان روغن گلرنگ در مناطق  مانزبه منظور بررسی اثرات 

تکرار  3کامل تصادفی با  ژنوتیپ گلرنگ بر پایه طرح بلوك 15معتدل سرد و سردسیرکشور، آزمایشی با 

و ) کرمانشاه(سرارود  تحقیقات کشاورزي دیم  ایستگاهدو  در) پاییزه، انتظاري و بهاره(براي سه نوع کشت 

 داد مرکب جداگانه دو ایستگاه نشان واریانس نتایج تجزیه. گردید اجرا  1390- 92زراعی   ه طی دو سالمراغ

دار  ژنوتیپ معنی کاشت و زمان هاي سال، که براي برخی از خصوصیات زراعی اثرات اصلی و متقابل عامل

و بهاره برتري نشان داد و از انتظاري  هاي به کشت کشت پاییزه براي بیشتر صفات  ،ایستگاه سراروددر . بود

هاي  بیشترین میانگین عملکرد دانه در کشت. داري نداشت لحاظ عملکرد دانه با کشت انتظاري اختالف معنی

کیلوگرم در  331(و کمترین در کشت بهاره ) کیلوگرم در هکتار 705و  687به ترتیب ( پاییزه و انتظاري

حال،  با این. براي اکثر خصوصیات برتري نشان دادشت پاییزه کایستگاه مراغه نیز  در .مشاهده شد) هکتار

و  569، 645به ترتیب ( ، انتظاري و بهارهپاییزه هاي کاشت زمانمیانگین در مراغه، براي صفت عملکرد دانه 

داري از لحاظ  در هر دو ایستگاه اختالف معنی. دار شد آماري غیرمعنی لحاظ از) کیلوگرم در هکتار 648

ایستگاه سرارود کشت پاییزه و در . هاي پاییزه و بهاره مشاهده نشد میزان روغن دانه بین کشتمیانگین 

براي هر دو ایستگاه بین عملکرد و اجزاي . ایستگاه مراغه کشت انتظاري و بهاره قابل توصیه بوددر انتظاري و 

با توجه به نوع . بود تر ارتباط خاصی وجود نداشت و گزینش مستقیم براي عملکرد دانه مناسب عملکرد 

  . هاي متفاوتی جهت کسب باالترین پتانسیل عملکرد دیم در دو مکان گزینش شد کشت ژنوتیپ

  

  گلرنگ زراعی، زمان کشت، ژنوتیپ، عملکرد دانه  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

از  (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ 

 4000گیاهان دنیاي قدیم با قدمت کشت حدود 

جهان و نیز گیاهی با سازگاري وسیع در سال در 

 گلرنگ). Weiss, 2000(مناطق مختلف است 

 سطح و شود می جهان کشت کشور 60در  تقریباً

 با یک برابر 2016سال  در دنیا در آن کشت زیر

است  بوده هکتار هزار صد و چهل و میلیون

)FAO, 2016 .( این گیاه بومی ایران بوده و

که  طوري طوالنی دارد به کشت آن در ایران سابقه

عنوان دانه روغنی،  قبل از معرفی این گیاه به

هاي آن کشت  گلرنگ براي استفاده از گلچه

 از یکی گلرنگ). 1385پورداد، (گردید  می

 از باالیی تنوع با روغنی گیاهان ترین باارزش

 اسید بودن دارا و چرب اسیدهاي ترکیبات

 Velasco and( شود می محسوب زیاد لینولئیک

Fernandez- Martinez, 2001.( به  این گیاه

تواند  اي قوي وعمیق می دلیل داشتن شبکه ریشه

رطوبت تحت االرض را که جذب آن براي 

مورد  نیستاي از گیاهان زراعی مقدور  پاره

 ). Johnston et al., 2002( استفاده قرار دهد

روز بلند ولی بسیار از  گلرنگ گیاهی است ماهیتاً

تفاوت  ام اصالح شده آن نسبت به طول روز بیارق

توان  از نتایج مطالعات تاریخ کاشت می .باشند می

استنباط نمود که نقش دما در تعیین طول دوره نمو 

  .باشد ارقام گلرنگ بیش از طول روز می

هر چند گلرنگ یک محصول کشت بهاره 

نشان  هاي متعددي پژوهششود ولی  محسوب می

هاي پاییزه از عملکرد دانه و  داده است که کشت

 ,Ada( شرایط دیم برخوردارند درروغن باالتري 

2012; Johnson and Dajue, 2008; Esendal 

et al., 2008; Mündel et al., 1994  (. نتایج 

 کاشت تاریخ پنج روي بر سال چند طی در تحقیقی

 اوایل و پاییز هاي کشت که داد نشان دیم گلرنگ

 به نسبت باالتري روغن و دانه دعملکر از زمستان

 برخوردار بهار اوایل و زمستان اواخر هاي کشت

 اوایل و پاییز  کشت هاي تاریخ همچنین و بود

 نشان داري معنی اختالف نیز آماري نظر از زمستان

جانسون و همکاران  ).Yau , 2007( ندادند

با ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ) 2012(

در دو منطقه طی سه سال هاي گلرنگ  ژنوتیپ

داري در متوسط عملکرد  زراعی افزایش معنی

) درصد 66گرم در مترمربع یا  310(کشت پاییزه 

این تولید . نسبت به کشت بهاره گزارش نمودند

تعداد قوزه بیشتر ناشی از بهبود در اجزاي عملکرد 

 دیگري بررسی. دانه در قوزه بود تعدادو  در بوته

 که داد نشان گلرنگ ارقام روي بر فصلی اثرات از

 در قوزه تعداد شامل عملکرد اجزاي پاییز کشت در

 18 از( قوزه در دانه تعداد ،)عدد 14 به 10 از( بوته

 )گرم 36 به 34 از( دانه هزار وزن و )عدد 29 به

 Corleto et ( داشت افزایش بهاره کاشت به نسبت

al., 2001.( کاشت تاریخ چند در تحقیقی نتایج 

 موجب کشت در تأخیر که داد نشان ختلفم

 اسیدهاي میزان و روغن دانه، عملکرد کاهش

 Samanci and( شد لینولئیک اسید جزء به چرب

Özkaynak, 2003.(  سیاح فر و همکاران)1389 (

دیم تاریخ کاشت بر تولید گلرنگ نیز با بررسی 

از (در هشت سطح کاشت پاییزه، انتظاري و بهاره 

ثیر أتطی دو سال ) تا اوایل بهاراواسط پاییز 
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دار عامل تاریخ کاشت بر تمامی صفات  معنی

گزارش مورد مطالعه به استثناي درصد روغن 

آزمایش کشت پاییزه  این با توجه به نتایج .نمودند

از لحاظ عملکرد و سایر صفات زراعی نسبت به 

آلسی و همکاران . کشت بهاره برتري داشت

ار ساله، اثر تاریخ طی یک آزمایش چه) 1981(

بهاره و تراکم جمعیت گیاهی گلرنگ  هاي کاشت

بر راندمان مصرف آب را در شرایط دیم مورد 

باالترین میانگین بازدهی . ارزیابی قرار دادند

استفاده از آب در کشت زودهنگام و کمترین در 

کیلوگرم در هر  15و  34ترتیب  به(کشت تأخیري 

بیشترین نیز  د وبدست آم) متر آب مصرفی سانتی

متعلـق بـه اولـین  عملکرد دانه و درصـد روغـن

با ارزیابی ) 1382(پورداد . تـاریخ کاشـت بـود

خار گلرنگ  م بیارقپاییزه و بهاره ادیم  هاي کشت

براي که در کشت پاییزه اختالف  گزارش نمود

عملکرد دانه و روغن ناشی  دو صفت مهم زراعی

تعداد قوزه ء ر دو جزدار د از وجود اختالف معنی

دانه و کشت بهاره مربوط به  وزن هزارو در بوته 

پاسبان اسالم  .بوده است ها ژنوتیپوزن هزار دانه 

 و میزان روغن دانه، عملکرد نیز با ارزیابی) 1394(

 هاي زمان طی گلرنگ ارقام عملکرد اجزاي

داري براي  کاشت بهاره اثر متقابل معنی مختلف

کشت و رقم در صفات تحت   هر دو عامل زمان

کلیه ارقام در اولین تاریخ . مطالعه گزارش نمود

کاشت بهاره بیشترین عملکرد دانه و روغن را 

پاییزه گلرنگ در مناطق  هاي کشتبراي . داشتند

روزت دوره سردسیر انتخاب ارقام مقاوم با 

 Ghanavati and(توصیه شده است طوالنی 

Knowles 1977; Yazdi-Samadi and Zali 

1979 ( .  

 سازگاري و ژنتیکی پتانسیل با ارقام انتخاب

 مناسب زمان انتخاب و منطقه در مطلوب اقلیمی

 پارامترهاي از برداري بهره حداکثر براي کاشت

 جهت ضروري هاي مدیریت رشد، از بر مؤثر

 .آید  می حساب به زراعی گیاهان عملکرد افزایش

 کشت زمان بهترینشناسایی به منظور  ژوهشاین پ

 )سرارود کرمانشاه( در مناطق معتدل سرد گلرنگ

گزینش ارقام مناسب و نیز ) مراغه(و سردسیر 

در این مناطق انجام  براي هر یک از سه نوع کشت

  .شد

  ها مواد و روش

ژنوتیپ گلرنگ شامل  15در این تحقیق 

شده و رقم محلی  هشت الین، شش رقم اصالح

 ت کشاورزي دیمهاي تحقیقا در ایستگاهاصفهان 

 2034عرض جغرافیایی ( سرارود کرمانشاه

متر  1351شرقی،  1947شمالی، طول جغرافیایی 

عرض جغرافیایی ( مراغه و )ارتفاع از سطح دریا

1237  شمالی، طول جغرافیایی2046  ،شرقی

شرایط آب و  .بررسی گردید )متر ارتفاع 17200

یستگاه دو ا گلرنگ در رشد دوره طول در هوایی

 - 92 یزراع سال دو طیتحقیقات کشاورزي دیم 

هاي  و مشخصات ژنوتیپ 2و  1در جداول 1390

ها  آزمایش. است شده ارائه 3گلرنگ در جدول 

هاي کامل تصادفی با سه  طرح بلوك قالب  در

، اواسط )کشت پاییزه(ماه  تکرار در اوایل آبان

و ) بدون سبزشدگی پاییزه کشت انتظاري(آذرماه 

اجرا ) زودهنگام کشت بهاره(واسط اسفندماه ا

ردیف در  5صورت دستی در  کشت به. یدگرد 
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   .ژنوتیپ انجام گرفتمتر براي هر  4متر و طول  سانتی 30فواصل  

  

  1390-92 زراعی سال دو طی آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم سرارود - 1 جدول

  ماه
  )متر میلی( بارندگی

هاي زیر تعداد  روز )گراد درجه سانتی( درجه حرارت

  صفر
  )متر میلی( تبخیر  (%) رطوبت نسبی

 حداکثر حداقل
91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  
  267  183  39  27  0  0  9/28  27  6/10  3/8  5/1  0  مهر

  74  55  63  61  0  2  9/18  16  4/7  8/4  6/111  2/126  آبان

  13  0  69  52  11  27  5/11  4/11  2  -4/3  1/59  9/0  آذر

  0  0  60  58  23  22  9/8  6/10  -6/2  -2  7/50  3/14  دي

  0  0  55  60  13  18  4/13  3/8  7/0  -7/2  6/66  1/77  بهمن

  0  0  54  50  10  22  5/15  5/10  2/2  -3/2  7/25  8/12  اسفند

  0  63  45  53  4  8  2/21  9/18  3/4  1/4  9/8  8/59  فروردین

  192  227  45  37  2  0  4/22  5/26  3/4  9  8/69  4/11  اردیبهشت

  333  387  32  26  0  0 9/31 7/32  9/11  2/14  1  2/0  خرداد

  
  1390-92 زراعی سال دو طی مراغهآمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم  - 2 جدول

  ماه
  )متر میلی( بارندگی

هاي زیر تعداد  روز )گراد درجه سانتی(رت درجه حرا

  صفر
  )متر میلی( تبخیر  (%) رطوبت نسبی

 حداکثر حداقل
91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  

91 -1390 

  

92 -1391 

  
  206  178  44  43  0  2  3/19  4/17  7/7  9/6  5/8  8/25  مهر

  68  24  72  47  3  17  8/10  9/4  4/3  -6/1  84  5/50  آبان

  6  0  80  72  17  28  6/3  -3/0  -7/1  -3/8  9/51  9/5  آذر

  0  0  66  75  28  27  -8/0  25/1  -2/8  -4/6  27  8/29  دي

  0  0  71  74  21  30  8/4  -4/2  -6/1  -9/8  2/44  1/21  بهمن

  0  0  62  69  22 27  7/6  -3/0  -6/1  -8/7  3/46  2/23  اسفند

  14  25  50  62  8  11  1/13  6/10  2/2  2/1  2/33  2/36  ینفرورد

  200  207  57  50  4  0  8/14  7/17  5/5  1/7  7/47  7/49  اردیبهشت

  308  292  38  39  0  0 5/23  3/23  7/10  0/11  9  21  خرداد

  
 آمونیوم فسفات منابع از ساله هر مصرفی کود

 تهیه زمان در آمونیوم فسفات .شد تأمین اوره و

 نیاز صورت در بهار و کشت از قبل را اوره و زمین

 در .شد مصرف مکان هر براي سرك صورت به

 مرتب وجین بر عالوه گیاه رشد دوره طول

 هالوکسی سیستمیک کش علف از هرز، هاي علف

 بر )سوپر گاالنت( سی اي % 8/10 متیل پی فوپ

 مزرعه در موجود گرامینه هاي برگ باریک علیه

 دورة طول در .دگردی استفاده پاییز در گلرنگ

 شروع تا روز تعداد شامل زراعی صفات گیاه رشد
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  1390-92 زراعی سال دو ایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود و مراغه طی وضعیت بارندگی -1شکل 

  

  هاي تحت بررسی گلرنگ نام، منشأ و مشخصات ظاهري ژنوتیپ  - 3جدول 

  تیپ بوته  منشأ  ژنوتیپ

PI-198990 ار، گلچه زردخارد  ناشناخته  الین  

PI-401478 خاردار، گلچه قرمز  بنگالدش  الین 

PI-304408 خاردار، گلچه زرد  پاکستان  الین 

324-S6-697 خاردار، گلچه قرمز  ایران  الین 

 خاردار، گلچه زرد  ایران  رقم اصالح شده  پدیده

CW-74 خاردار، گلچه زرد  آمریکا  رقم 

279زرقان   خاردار، گلچه نارنجی  ایران  رقم 

 خاردار، گلچه زرد  ایران  رقم اصالح شده سینا

PI-544017 خار، گلچه قرمز بی  چین  الین 

 خار، گلچه قرمز بی ایران  رقم اصالح شده فرامان

 خار، گلچه قرمز بی ایران  رقم محلی محلی اصفهان

 خار، گلچه قرمز بی ایران  الین 47

2داراب   خار، گلچه زرد بی ایران  الین 

 خار، گلچه قرمز بی ایران  صالح شدهرقم ا گلدشت

 خار، گلچه قرمز بی ایران  الین  7داراب 
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 قوزه تعداد  گیاه، نهایی ارتفاع رسیدگی، و گلدهی

 برداري یاداشت قوزه هر در  دانه  تعداد بوته، هر در

 و دانه هزار وزن صفات نیز برداشت از پس و شده

زان براي تعیین می .شد گیري اندازه دانه عملکرد

گرمی از هر تیمار تهیه و در  20هاي  روغن، نمونه

-هاي روغنی آزمایشگاه بخش تحقیقات دانه

سرارود -معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم

  .گیري شد اندازه 1NMR کرمانشاه با دستگاه

براي هر مکان براي  نهایتاً تجزیه آماري جداگانه 

 .گرفتشده صورت  گیري تمامی صفات اندازه

 اثر بودن فرض ثابت با مرکب واریانس ۀتجزی

محیط و  و سال اثر بودن تصادفی و ژنوتیپ

 تغییرات منابع ریاضی امید به توجه با F آزمون

عامل محیط به اجزاي آن شامل  .انجام گرفت

ها و عامل اثر  سال، تاریخ کاشت و اثر متقابل آن

سال ، × محیط به ژنوتیپ × متقابل ژنوتیپ 

 .ها تفکیک شد گانه آن و اثر سه تاریخ× ژنوتیپ 

صفات بر اساس آزمون چند  هاي مقایسه میانگین

در سطح احتمال پنج درصد و اي دانکن   دامنه

هاي ساده بین صفات براي هر  محاسبه همبستگی

ها  جهت تجزیه و تحلیل داده. نوع کشت انجام شد

افزارهاي آماري  و ترسیم گرافیکی از نرم

MSTAT-C  ،EXCEL  وSPSS19 استفاده شد. 

  

  نتایج و بحث

گلرنگ براي  رشد هاي ماه در میزان بارندگی

 - 92 یزراع سال دو طیتحقیقاتی   هاي ایستگاه

ایستگاه سرارود . است شده ارائه 1در شکل 1390

میزان کل . داراي آب و هواي معتدل سرد است

                                                              
1 - Nuclear Magnetic Resonance 

بارش رخ داده در این ایستگاه تحقیقاتی طی دو 

و  303به ترتیب برابر با  1390-92سال زراعی 

ست که ا این در حالی متر بوده و میلی 395

 8/416میانگین بلند مدت بارندگی در این ایستگاه 

ترتیب  پراکنش بارندگی سالیانه به. میلیمتر است

 24و بهار %  36و  34، زمستان % 44و  42در پاییز 

 63و  99مجموع روزهاي زیر صفر . بود%  20و 

نسبت به میانگین بلند مدت در سال روز بوده که 

روز کاهش  18روز بیشتر و سال دوم  18اول 

ایستگاه مراغه داراي آب و هواي سرد . داشت

داده در ایستگاه  میزان کل بارش رخ. است

ترتیب  به 1390-92تحقیقاتی براي دو سال زراعی 

متر و آمار بلند مدت در  میلی 352و  272برابر با 

پراکنش سالیانه . متر است میلی 341این ایستگاه 

، زمستان % 41و  31ترتیب در پاییز  بارندگی نیز به

مجموع روزهاي . بود%  26و  41و بهار %  33و  28

روز بود که  103و  142زیر صفر این ایستگاه 

روز  2نسبت به میانگین بلندمدت در سال اول 

. روز کاهش نشان داد 25افزایش و سال دوم 

ط آب و هوایی متغیري در دو مکان بنابراین شرای

  .شد مشاهدهو طی دو سال زراعی براي هر مکان 

واریانس جداگانه هر  تجزیهنتایج حاصل از 

هاي محیط  دار عامل ها تأثیر معنی کدام از مکان

، ژنوتیپ و )سه نوع کشت طی دو سال آزمایش(

محیط را براي اکثر × اثر متقابل ژنوتیپ 

اجزاي ).  4جدول (د خصوصیات زراعی نشان دا

سال و اثر متقابل × تاریخ، ژنوتیپ × سال، سال 

تاریخ نیز براي × سال × گانه ژنوتیپ  سه

جزء میزان روغن دانه در  خصوصیات زراعی به
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توان  بنابراین می. دار بود ایستگاه سرارود معنی

  هاي کاشت و ژنوتیپ هاي دریافت که تاریخ

، براي صفات هگلرنگ براي هر سال در دو منطق

براي . اند مورد مطالعه تغییرات ناهمگنی داشته

ایستگاه سرارود در سال اول و دوم، اکثر صفات 

در کشت پاییزه به جزء صفت میزان روغن نسبت 

به دو کشت انتظاري و بهاره برتري آماري نشان 

  .)5جدول (داد 

  

در دو ایستگاه  هاي مختلف در ارقام گلرنگ در تاریخ کاشت صفات مورد مطالعه) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 4جدول 

1390-92 طی دو سال زراعیتحقیقاتی دیم 

  منابع

  تغییرات
  

  میانگین مربعات  

  درجه

  آزادي

  روز تا

  گلدهی

  روز تا

  رسیدگی

  ارتفاع

  بوته

قوزه در 

  بوته

 دانه در

   قوزه

وزن هزار 

  عملکرد دانه  دانه
میزان 

  روغن دانه

  رارودایستگاه س  

  3/146548  4/149991  8/3552  7/629  6/1043  2/155  9/2110822  5/4  5    محیط

  1/6512  5/2707  4/109  9/272  5/39  8/73  1/545194  9/4  1    سال

  3/362071  3/372103  8/6854  9/355  2/2493  6/281  8/3993188  1/5  2    تاریخ کاشت

  3/1043  4/1521  4/1972  8/1081  1/96  5/69  5/1011271  5/3  2    تاریخ× سال 

  2/3  5/55584  3/5  2/11  7/1  0/39  9/5  30/6  12    )تاریخ× سال (تکرار 

  7/37  5/28  0/104  4/10  5/67  9/623  6/99698  9/32  14    ژنوتیپ

  9/8  6/8  3/47  4/7  1/44  9/31  3/47271  8/2  70    محیط× ژنوتیپ 

  2/7  5/8  4/60  6/8  1/61  7/72  2/39019  8/2  14    سال× ژنوتیپ 

  1/14  9/13  2/59  0/6  2/46  9/24  8/45593  9/2  28    تاریخ× ژنوتیپ 

  5/4  4/3  8/28  2/8  4/33  4/18  8/53074  7/2  28    تاریخ× سال × ژنوتیپ 

  13/3  05/16399  26/3  04/5  59/1  82/13  34/1  12/1  168    خطا

  07/6  31/22  26/5  97/12  57/16  66/6  61/0  65/0    (%)ضریب تغییرات 

  ایستگاه مراغه  

  9/237400  6/230208  3/1887  5/662  2/197  9/708  0/5509658  9/197  5    محیط

  6/211  1/704  9/791  8/263  0/515  8/2625  5/21287762  3/71  1    سال

  1/592105  0/573878  4/3179  9/1341  9/42  3/344  9/183096  0/228  2    تاریخ کاشت

  4/1291  2/1291  0/1143  5/182  5/192  1/115  8/2947166  1/231  2    تاریخ× سال 

  2/12  4/69831  2/11  1/10  5/9  0/32  8/4  4/4  12    )تاریخ× سال (تکرار 

  4/78  6/11  5/267  9/93  3/59  7/344  5/341880  9/28  14    ژنوتیپ

  3/16  7/22  2/88  2/37  3/41  1/59  5/103124  9/5  70    محیط× ژنوتیپ 

  1/47  1/47  3/152  2/61  5/35  7/132  4/117112  3/7  14    سال× ژنوتیپ 

  8/22  4/56  1/29  1/63  7/28  4/98725  9/5  8/6  28    تاریخ× ژنوتیپ 

  5/10  4/10  7/87  3/33  3/22  7/52  9/100529  2/5  28    تاریخ× سال × ژنوتیپ 

  69/1  19/23240  69/8  85/9  37/4  75/16  16/4  45/2  168    خطا

  22/4  58/24  67/8  43/12  90/14  64/6  85/0  79/0    (%)ضریب تغییرات 

 و  درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دار معنی ترتیب به  
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  مقایسه میانگین اثرات سال و تاریخ کاشت صفات مختلف گلرنگ براي دو ایستگاه تحقیقاتی دیم  -5جدول 

  1390-92 زراعی سال طی دو 

  

  صفات

  رسیدگی  گلدهی
  ارتفاع

  )سانتی متر(

  قوزه

  در بوته

  دانه در

  قوزه

  وزن هزار

  )گرم(دانه 

عملکرد دانه 

  کیلوگرم(

 )در هکتار

  

میزان روغن 

  دانه

 )درصد(

 ایستگاه سرارود  سال   

91-1390  a169  a194  a55  a9  a17  a35  a619  a3/29  

92-1391  b159  b188  a56  b7  a18  b34  b529  a0/29  

    تاریخ کاشت

  سال اول

  a214  a240  a66  a14  a23  ab36  a652  a7/29  کشت  پاییزه

  b199  b225  b57  b8  b16  bc35  a709  a3/29  کشت انتظاري

  c94  c117  c42  c4  c12  c34  b496  a9/28  رهکشت بها

    سال دوم

  a207  a235  a64  b6  a24  a36  a722  a1/29  کشت  پاییزه

  b181  b211  b51  c4  b14  c34  a700  a8/28  کشت انتظاري

  c89  c118  b54  a10  b15  b31  b166  a0/29  کشت بهاره

  میانگین دو سال

  a210  a238  a66  a10  a24  a36  a687  a4/29  کشت  پاییزه

  a190  a218  a55  a6  b15  a35  a705  a1/29  کشت انتظاري

  b92  b118  a48  a7  b14  a33  b331  a0/29  کشت بهاره

  ایستگاه مراغه  

91-1390  b196  a241  b60  b13  b24  a37  a901  a3/31  

92-1391  a199  b238  a63  a15  a27  b31  b339  b3/30  

  سال اول

  a270  a317  a63  a18  a25  a39  b748  b0/32  کشت  پاییزه

  b214  b250  b55  b11  a23  b34  b842  c8/27  کشت انتظاري

  c107  c156  a61  b11  a23  a38  a1113  a1/34  کشت بهاره

  سال دوم

  a274  a316  a73  a19  b24  a33  a541  c2/30  کشت  پاییزه

  b207  b238  b56  b16  a28  b30  b295  c3/30  کشت انتظاري

  c115  c159  a61  c10  a27  b30  b183  c3/30  کشت بهاره

  میانگین دو سال

  a272  a317  a67  a19  a25  a36  a645  a2/31  کشت  پاییزه

  b211  b244  a62  a14  a26  a32  a569  a1/29  کشت انتظاري

  c111  c158  a56  a11  a26  a35  a648  a2/32  کشت بهاره
 داري ندارند درصد اختالف معنی 5 اي دانکن در سطح احتمال اعداد با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چنددامنه

  

 هاي البته براي عملکرد دانه طی هر دو سال کشت 

) کیلوگرم در هکتار 722و  652به ترتیب (پاییزه 

 700و  722به ترتیب (انتظاري  هاي با کشت

داري نداشت و  اختالف معنی)  کیلوگرم در هکتار

کمترین . در یک کالس آماري قرار گرفتند

و  496به ترتیب (هاي بهاره  در کشتعملکرد دانه 

این برتري سالیانه . مشاهده شد) کیلوگرم 166

عملکرد باعث شد که در نهایت میانگین عملکرد 



   6139 اسفند،  2ه ،  شمار6 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

237  

 

و ) کیلوگرم687(دانه براي دوکشت پاییزه 

افزایش ) کیلوگرم در هکتار 705(انتظاري 

نسبت ) درصد 100بیش از (عملکرد قابل مالحظه 

در . دارا باشند) گرمکیلو331(به کشت بهاره 

ایستگاه سرارود با توجه به نزوالت پایین بهاره در 

اختالف ) ها از کل بارش%  24-20(هر دوسال 

) پاییزه و انتظاري(هاي زمستانه  عملکردهاي کشت

همچنین دلیل  .نسبت به بهاره کامالً مشهود بود

کاهش چشمگیر عملکرد بهاره سال دوم مربوط 

ین اوایل فصل که مصادف با به بارندگی بسیار پای

ترین  ها بود که حساس روي گیاهچه مرحله ساقه

در . مرحله نموي گلرنگ براي آبیاري است

ایستگاه سردسیر مراغه نیز براي اکثر خصوصیات 

جزء صفات دانه در قوزه و میزان روغن  زراعی به

نتایج ). 5جدول (کشت پاییزه برتري نشان داد 

مراغه کامالً متفاوت بود عملکرد دو ساله ایستگاه 

کیلوگرم  1113(در سال اول زراعی کشت بهاره 

هاي پاییزه و انتظاري  بیشترین و کشت) در هکتار

) کیلوگرم در هکتار 842و  748به ترتیب (

که در  کمترین عملکرد دانه دارا بودند در حالی

) کیلوگرم در هکتار 541(سال دوم کشت پاییزه 

به ترتیب (اري و بهاره هاي انتظ بیشترین و کشت

کمترین عملکرد ) کیلوگرم در هکتار 183و  295

 اول سال هر چند در ایستگاه مراغه. دانه را داشتند

میزان بارندگی کمتر بود ولی  آزمایش اجراي

ها مربوط به  درصد پراکنش بارندگی 41 حدود

فصل بهار بود و در انتهاي بهار و اوایل تابستان 

در حالی بود که در سال دوم  بارندگی رخ داد این

درصد پراکنش در بهار صورت گرفت  26حدود 

امر موجب شد که عملکردهاي سه تاریخ  این 

کاشت سال اول نسبت به سال دوم افزایش داشته 

همچنین با توجه به سردي هوا در سال اول . باشد

و خسارت ناشی از ) روز دماي زیر صفر 142(

ردهاي سرمازدگی، کشت بهاره از عملک

تري نسبت به دو تاریخ پاییزه برخوردار  مناسب

در نهایت نیز با توجه به شرایط اقلیمی متغیر . بود

تاریخ کاشت × زراعی اثرمتقابل سال  هاي سال

البته میانگین عملکرد دوساله . دار شد کامالً معنی

در یک گروه آماري قرار گرفتند  کشتسه نوع 

در ) 1381(میرزاخانی و همکاران ). 2شکل (

اثرات تاریخ ارزیابی تاریخ کاشت ارقام گلرنگ 

دار و اثر متقابل تاریخ کاشت  کاشت و رقم معنی

در این . دار گزارش کردند و رقم را غیرمعنی

تاریخ  هاي براي عامل روغن مطالعه همچنین میزان

 فاقد رقم و کاشت متقابل تاریخ کاشت و اثر

) 1394(خطیب و همکاران . بود آماري اختالف

 با ها آن ارتباط و رشد هاي شاخص نیز با بررسی

 هاي تاریخ در گلرنگ مختلف ارقام دانه عملکرد

کاشت بهاره حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت 

کل و در  خشک ماده رشد محصول، بیشترین

نهایت باالترین عملکرد دانه در تاریخ کشت اول 

هاي بعدي  ها در تاریخ حاصل شد و این شاخص

مجدنصیري و همکاران . داري داشتند عنیکاهش م

بر  )تابستانه-بهاره(ی فصل اتثربا بررسی ا) 1381(

گزارش نمودند  کارآیی مصرف آب در گلرنگ

به لحاظ کارایی مصرف آب  کشت تابستانهکه 

هاي متفاوتی در  ژنوتیپ. استبرتر از کشت بهاره 

کارآیی مصرف آب بیشتر دو نوع کشت از 

   .برخوردار بودند
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  دو ایستگاه تحقیقاتی دیمتاریخ کاشت براي عملکرد دانه در × اثرات تاریخ کاشت و سال   -2شکل 

  

هاي گلرنگ  مقایسه میانگین ارقام و الین

براي کلیه صفات مورد مطالعه در این دو ایستگاه 

ایستگاه . ارائه شده است 6تحقیقاتی در جدول 

سرارود از لحاظ صفات روز تا گلدهی و 

یدگی رقم محلی اصفهان بیشترین و رقم سینا و رس

بیشترین . کمترین مدت را دارا بودند 47الین 

همچنین مربوط به رقم  )متر سانتی 60( ارتفاع بوته

از لحاظ اجزاي عملکرد، . محلی اصفهان بود

 -PIهاي  باالترین تعداد قوزه در بوته به الین

زه ، تعداد دانه در قو)عدد 9( 2و داراب  401478

و وزن ) عدد 20(و محلی اصفهان  PI-304408به 

. تعلق داشت) گرم 47(فرامان  هزار دانه به رقم

ریز محلی اصفهان  میزان روغن ژنوتیپ دانه

در نهایت بیشترین ). درصد 5/31(بیشترین بود 

 690(ترتیب به رقم پدیده  میانگین عملکرد دانه به

 PI-198990هاي  ، الین)کیلوگرم در هکتار

 PI-401478   و) کیلوگرم در هکتار665(

البته برخی . تعلق داشت) کیلوگرم در هکتار643(

درشت فرامان با  ها ازجمله رقم دانه از ژنوتیپ

دار  هاي برتر اختالف آماري معنی ژنوتیپ

هاي مورد  از مقایسه میانگین ژنوتیپ. نداشتند

نیز مشخص ) 6جدول (آزمایش در ایستگاه مراغه 

 279نوتیپ محلی اصفهان و زرقانشد که که ژ

-PIبیشترین تعداد روز تا شروع گلدهی و 
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باالترین طول دوره رسیدگی را  544017

ها شامل ارقام  برخی از ژنوتیپ. داراست

 47، فرامان و الین گلدشتشده سینا،  اصالح

در این . کمترین مدت زمان تا رسیدگی را داشتند

ه از ارتفاع ایستگاه نیز رقم محلی اصفهان و پدید

  .باالتري برخوردار بودند

  زراعی سال طی دوبراي دو ایستگاه تحقیقاتی دیم   گلرنگ هاي ژنوتیپ مطالعه مورد مقایسه میانگین صفات -6جدول 

 92-1390  

  ژنوتیپ

  صفات

  رسیدگی  گلدهی
  ارتفاع

  )سانتی متر(

  قوزه

  در بوته

  دانه در

  قوزه

  وزن هزار

 )گرم(دانه  

  

عملکرد دانه 

  کیلوگرم(

 )در هکتار 

میزان 

  روغن دانه

 )درصد( 

 ایستگاه سرارود 

PI-198990 bcd165  ab193  a-d55  abc8  ab18  de29 ab665  cde3/29  
PI-401478 cde163  b-e191  d51  ab9  ab19  cde31  ab643  cde1/29  
PI-304408 b-e164  b-e191  abc56  abc8  a20  cde32 a-d550  cd8/29  
324-S6-697 b-e164 b-e191  abc57 bc7 ab18 cde31 a-d539  bc0/30  

  b-e164 b-e191  ab59 bc7 ab16 cde31  a690  bc3/30 پدیده
CW-74 b-e164 b-e191  a-d55 bc7 b14 cd33 abc609  ab1/31  

279زرقان   ab166  a-e192  abc56  bc7 b14  cde31 bcd501  cde4/29  

 سینا
e162  f189  cd53  c6  ab16  e28 a-d583  bcd9/29  

PI-544017 ab166  a-e192  bcd54  abc8  ab15  c34 cd442  f5/27  

  cde163  def190  abc58  bc7  ab19  a47 ab615  de7/28 فرامان

  a167  a194  a60  abc8  a20  e28  d428  a5/31 محلی اصفهان

47الین   
e162  f189  abc57  abc8  ab17  b41 a-d595  ef2/28  

2داراب   bc165  a-e192  abc57  a9  ab17  c34 abc606  f4/27  

 b-e164  def190 bcd54  bc7  ab18  b42 a-d555  f4/27 گلدشت

7داراب   
cde163  def190 abc57  abc8  ab19  ab44 a-d590  f4/27 

 ایستگاه مراغه 

PI-198990 b198  a240  a-d64  abc14 b22  bc35 bcd655  abc3/31  
PI-401478 b196  a240  b-f60  ab15  ab24  c33  cde514  abc2/31  
PI-304408 b198 a239  a-e63  a17  ab23  cd30 b-e558  abc9/31  
324-S6-697 b198 a239  a-e63 a16  ab25 c32 b-e645  abc8/31  

  b198  a239  ab67  a16  ab27  cd31  ab773  a7/32 پدیده
CW-74 b197 a239  abc66 a16  ab26 c33  a921  bcd5/30  

279زرقان   a202  a239  a-d64  abc14 ab26 c33  de444  e4/28  

 سینا
b197 a238  b-f61  a16  ab23  cd31 abc727  ab1/32  

PI-544017 b196  a241  b-f61  ab15  a28  bc36 cde517  bcd6/30  

  b195  a239  b-f60  abc13  ab26 a45 abc722  e8/28 فرامان

  a203  a240  a69  abc14 a28  d26  abc703  abc9/31 محلی اصفهان

47الین   
b197 a239  c-f59  abc13  a28  ab40 b-e646  de2/29  

2داراب   
b197 a239  def58  c9  ab24 bc35 b-e574  bcd8/30  

 b196  a238  f56  bc11  ab25 c34 e400  bcd7/30 گلدشت

7داراب   
b196  a240  ef57  bc11  ab25 bc36 cde506  cde1/30 

 داري ندارند تالف معنیدرصد اخ 5اي دانکن در سطح احتمال  اعداد با حروف مشابه ر هر ستون بر اساس آزمون چنددامنه
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از لحاظ تعداد قوزه در بوته باالترین تعداد در 

-PI، دانه در قوزه )عدد PI-304408 )17  الین

و وزن ) عدد 28( 47، محلی اصفهان و 544017

. مشاهده شد) گرم 45(هزار دانه رقم فرامان 

اجزاي عملکرد قوزه در بوته و دانه در قوزه 

ایستگاه سرارود مقادیر ایستگاه مراغه نسبت به 

ولی براي جزء عملکرد وزن هزار . باالتري داشت

در این تحقیق دامنه . دانه این برتري مشاهده نشد

محلی (گرم  26تغییرات وزن هزار دانه گلرنگ از 

در ) فرامان(گرم  47مراغه تا  ایستگاهدر ) اصفهان

پذیري  این تنوع و تأثیر. ایستگاه سرارود متغیر بود

در  ها وزن هزار دانه گلرنگ از ژنوتیپ باالي

پاسبان (مطالعات متعددي گزارش شده است 

، 1394مجیدي و همکاران ، 1394 اسالم

Koutroubas and Papakosta 2010 .( مقایسه

هاي تحت بررسی  میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ

ایستگاه مراغه مشخص شد که بیشترین عملکرد 

لوگرم در کی CW-74 )921دانه به ژنوتیپ 

تعلق ) کیلوگرم در هکتار 773(و پدیده ) هکتار

اي کلکسیونی با  در یک ارزیابی مشاهده. دارد

ژنوتیپ گلرنگ از نظر عملکرد و سه  900بیش از 

تعداد قوزه در بوته ، تعداد (جزء مرتبط با عملکرد 

تنوع ژنتیکی قابل ) دانه در قوزه و وزن دانه

پرمحصول اي در جهت تولید ارقام  مالحظه

در ). Ashri et al., 1974(گلرنگ بدست آمد 

ترین جزء  این بررسی تعداد قوزه در بوته مهم

مؤثر بر روي عملکرد و تعداد دانه در قوزه از 

) هاي ایرانی استثناي ژنوتیپ به(اهمیت کمتري 

با ) 2008(سبزعلیان و همکاران . برخوردار بود

با دو مقایسه میزان روغن دانه در گونه زراعی 

)  C. lanataو  C. oxyacantha(گونه وحشی 

داري بین میزان  اعالم کردند که اختالف معنی

ها وجود داشته و گونه  هاي گونه روغن ژنوتیپ

درصد با  34تا  29داراي دامنه  tinctoriusزراعی 

درصد بوده که بیشترین مقدار  5/31میانگین 

دانه میانگین درصد روغن . روغن دانه را دارا بود

به ترتیب  lanataو  oxyacantha در دو گونه 

  .درصد بود 5/17و  3/25

تاریخ کاشت براي عملکرد × اثر ژنوتیپ 

  دانه

-PIت پاییزه الین شایستگاه سرارود براي ک

، کشت )کیلوگرم در هکتار 891( 198990

و ) کیلوگرم در هکتار 884(انتظاري رقم فرامان 

 447ترتیب  به( 2بهاي پدیده و دارا بهاره ژنوتیپ

باالترین عملکرد دانه ) کیلوگرم در هکتار 448و 

در ایستگاه منطقه سردسیر مراغه نیز . را داشتند

کیلوگرم  CW-74 )1207براي کشت پاییزه رقم 

 CW-74، کشت انتظاري ارقام فرامان و )در هکتار

و بهاره ) کیلوگرم در هکتار 775و  836ترتیب  به(

کیلوگرم در  810و  862( محلی اصفهان و پدیده

شکل (بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند ) هکتار

با توجه به نتایج فوق بسته به نوع زمان کاشت ). 3

هاي متفاوتی جهت کسب باالترین  ژنوتیپ

پتانسیل عملکرد دیم در مناطق معتدل سرد و 

اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ . سردسیر گزینش شد

گلرنگ مانند کاشت براي صفات مختلف 

عملکرد دانه و اجزاي عملکرد گزارش شده است 
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 Yau, 2007 , De، 1383پور  داداشی و خواجه(

la Vega and Hall 2002, Abel 1976.(  

  

  

  
  دو ایستگاه تحقیقاتی دیمتاریخ کاشت براي عملکرد دانه در × اثر ژنوتیپ   -3شکل 

  

  همبستگی بین صفات

فت زراعی در ص 8در این تحقیق ارتباط بین 

طور جداگانه تعیین  مکان به سه تاریخ کاشت و دو

بررسی ضرایب همبستگی در ). 7جدول (شد 

ایستگاه سرارود مؤید آن بود که همبستگی 

صفات روز تا شروع گلدهی و رسیدگی در سه 

 نوع کشت پاییزه، انتظاري و بهاره کامالً مثبت و

 پهلوانی مطالعات نتایج این  نتایج با. دار بود معنی

و  )1976 (همکاران و اشري ،)2007( همکاران و

مطابقت  گلرنگ در) 1394(فر و سعیدي  نیک

 هاي همچنین در این ایستگاه براي کشت .داشت

پاییزه و انتظاري صفات گلدهی و رسیدگی با 

 .دار داشتند عملکرد دانه رابطه منفی و معنی

 تر با عدم مواجه با هاي زودرس بنابراین ژنوتیپ
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تنش انتهاي فصل از عملکرد بیشتري برخوردار 

در ایستگاه مراغه ارتفاع بوته در کشت . بودند

بهاره با افزایش عملکرد دانه در ارتباط بود و ارقام 

براي هر دو . پابلند عملکردي بهتري داشتند

ایستگاه بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در سه 

ینش ارتباط خاصی مشاهده نشد و گز  نوع کشت

در هر دو . بود تر مستقیم براي عملکرد دانه مناسب

ایستگاه بین وزن هزار دانه و روغن دانه ارتباط 

پاییزه و انتظاري  هاي منفی بود که در کشت

ریز میزان  هاي دانه دار گردید لذا ژنوتیپ معنی

  .روغن دانه باالتري داشتند

  

  صفات
تاریخ 

  کاشت

  صفات

روز تا   

  گلدهی

روز تا 

  رسیدگی

ارتفاع 

  بوته

قوزه در 

  بوته

دانه در 

  قوزه

وزن هزار 

  دانه

عملکرد 

  دانه
  روغن دانه

  ایستگاه سرارود      

غه
را

 م
اه

تگ
یس

ا
  

روز تا 

  گلدهی

  پاییزه

1 

84/0  15/0-  11/0  10/0  43/0  71/0-  31/0-  

  88/0  11/0-  51/0  19/0-  40/0-  65/0-  16/0  انتظاري

  95/0  16/0-  08/0-  04/0  89/0-  34/0-  48/0  بهاره

روز تا 

  رسیدگی

  40/0  پاییزه

1  

21/0-  16/0  25/0  37/0  72/0-  25/0-  

  56/0  10/0-  25/0-  57/0-  05/0  01/0  12/0  انتظاري

  86/0-  16/0-  35/0  02/0  07/0  -21/0  -17/0  بهاره

  ارتفاع بوته

  27/0  47/0  پاییزه

1  

09/0  13/0  29/0-  45/0  41/0  

  53/0  05/0  03/0-  46/0  40/0  04/0  06/0  انتظاري

  53/0  59/0-  35/0-  34/0-  28/0  10/0  25/0  بهاره

قوزه در 

  بوته

  72/0  -02/0  29/0  پاییزه

1  

05/0-  19/0  05/0-  28/0-  

  -66/0  27/0  23/0-  30/0-  11/0  -13/0  01/0  ظاريانت

  -47/0  07/0  -12/0  21/0  25/0  09/0  25/0  بهاره

دانه در 

  قوزه

 18/0  30/0  -30/0  -19/0  پاییزه

1  

01/0  01/0  35/0  

  -29/0  16/0  40/0 -06/0  -04/0  14/0  15/0  انتظاري

  -03/0  -19/0  -04/0 05/0  25/0  -05/0  24/0  بهاره

وزن هزار 

  دانه

 60/0-  17/0-  51/0- 31/0- 27/0  پاییزه

1  

47/0-  70/0-  

  -55/0-  15/0  20/0- 25/0- 06/0 30/0  66/0  انتظاري

  -62/0-  08/0  54/0- 39/0- 05/0- 41/0  44/0  بهاره

عملکرد 

 دانه

 03/0  11/0  50/0 43/0 -13/0  -14/0  پاییزه

1 

44/0 

 -07/0 12/0 -03/0 -01/0 21/0 26/0  11/0  انتظاري

 -75/0 24/0 28/0 26/0- 38/0 -51/0  -04/0  بهاره

 روغن دانه

 57/0 23/0 12/0- 71/0- 15/0  24/0  25/0  پاییزه

 -62/0- 10/0 -51/0 32/0 15/0 -07/0  11/0  انتظاري 1

 57/0 -30/0 -07/0 35/0 33/0  -32/0  -23/0  بهاره

 و  درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دار معنی بترتی به  
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و ) 1394(فر و سعیدي  مطالعه نیک در 

 درصد صفت) 2010(کاتروباس و پاپاکاستا 

دانه و امیدي تبریزي  وزن هزار با نیز روغن

 دانه پوسته درصد و وزن دو صفت هر با) 1381(

 میزان دانه وزن افزایش بود و با دار معنی و منفی

 کمتر دانه روغن نهایتاً و شده شترنیز بی آن پوسته

از ) 1977(نتایج رانگا رائو و راماچاندرام . شد

تجزیه علیت صفات زراعی گلرنگ نیز نشان داد 

که رابطه منفی اندازه دانه و میزان روغن مربوط 

به اثر غیر مستقیم منفی و باالي درصد پوست دانه 

باشد و اثر مستقیم از طریق وزن دانه ناچیز  می

داري بین دو  در هر دو ایستگاه ارتباط معنی. تاس

صفت مهم اقتصادي عملکرد دانه و میزان روغن 

 5دانه به استثناي کشت بهاره مراغه که در سطح 

دار شد مشاهده نگردید و گزینش  درصد معنی

همزمان براي هر دو صفت حائز اهمیت بود که با 

 هماهنگی) 1977(نتایج رانگا رائو و راماچاندرام 

  .دارد

 که داد نشان پژوهش این نتایج طورکلی به

فنولوژیکی،  اکثر صفات لحاظ از دو مکان هر

اجزاي عملکرد و همچنین عملکرد دانه تحت 

براي صفت میزان . تأثیر زمان کشت قرار گرفتند

هاي کشت مختلف تفاوت  روغن دانه براي زمان

ایستگاه معتدل  در. اي مشاهده نشد قابل مالحظه

موقع قبل از شروع بارندگی  ارود کشت بهسرد سر

و یا در صورت تأخیر کشت انتظاري بدون 

هر چند گلرنگ با . سبزشدن پاییزه توصیه شد

از نظر دماي که  مرحله نموي روزتداشتن وجود 

 مطلوب رشد در گروه گیاهان سرما دوست قرار

گیرد ولی در مناطق خیلی سردسیر نظیر  می

کی از مهمترین ین یدماي پای، ایستگاه مراغه

گلرنگ دیم عوامل محیطی محدودکننده رشد 

شروع قبل از ها  شود و گیاهچه محسوب می

رسد  به مرحله روزت کامل نمی سرماي زمستانه

زدگی کشت  بنابراین براي کاهش خسارت سرما

یا کشت بهاره ) بدون سبزشدگی پاییزه(انتظاري 

که  در صورتی. شود زودهنگام توصیه می

هاي مناسبی نیز در فصل بهار رخ دهد  یبارندگ

عملکردهاي گلرنگ براي این مناطق اقتصادي و 

مقاومت به سرما در گلرنگ . مقرون به صرفه است

. عالوه بر مرحله نموي به ژنوتیپ بستگی دارد

و  PI-198990ایستگاه سرارود رقم پدیده و الین 

 به و پدیده نسبت CW-74ایستگاه مراغه رقم 

که  ها برتري عملکرد نشان دادند پژنوتی سایر

 ها با شرایط ژنوتیپ این باالتر سازگاري بیانگر

  .باشند می اقلیمی دو منطقه
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Abstract 

The present study was carried out to investigate the effects of three sowing times (fall, 

entezari and spring) on agronomic characteristics, seed yield and oil content of 15 

safflower genotypes under rainfed conditions in moderate cold and cold regions of Iran. 

Field experiments were conducted based on randomized complete block design with three 

replications in the Dryland Agricultural Research stations Sararood-Kermanshah and 

Maragheh during two cropping seasons 2011-2013. Results of combined ANOVA showed 

that the main effects of year, planting date, genotype and their interactions were significant 

for some of the traits in both locations. In Sararood, winter (fall or entezari) sowings 

showed higher values of the traits than spring sowing, but yields did not differ significantly 

between fall and entezari sowings. The highest seed yield in fall and entezari sowings (687 

and 705 Kg/ha, respectively) and the lowest in spring sowing (331 Kg/ha) was observed. In 

Maragheh, fall sowing also showed superiority for most of the traits. However, the average 

seed yield of sowing times (fall, entezari and spring) were not significantly differerent 

(645, 569 and 648 Kg/ha, respectively). There were no significant difference between fall 

and spring sowing dates for oil content in both of locations. Winter (fall or entezari) 

sowings for Sararood and entezari and spring sowings for Maragheh were recommended. 

In both of stations, no relationship was found between yield and its components so, direct 

selection for yield were more appropriate. According to the sowing times, different 

genotypes to obtain the highest rainfed yield potential were selected in both locations. 

Key words: Safflower (Carthamus tinctorius L.); Planting date; Genotype; Grain yield 
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