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  چکیده 

ارقام  خیر در تاریخ کاشت، ارزیابی عملکرد دانه، روغن و اجزاي عملکردأپژوهش با هدف بررسی امکان کاهش دوره رشد با حفظ عملکرد ازطریق ت
خشک دشت تبریز در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و آموزش  هاي کاشت مختلف و تعیین رقم مناسب براي شرایط سرد و نیمه بهاره گلرنگ در تاریخ

و سال زراعی هاي کامل تصادفی با سه تکرار طی د صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اجرا شد. آزمایش به
گلدشت، صفه و سینا) بودند. نتایج اردیبهشت ماه) و رقم ( 9وردین و فر 30، 20، 10انجام گردید. فاکتورهاي آزمایش شامل تاریخ کاشت ( 1394و  1393

داد. رقم صفه ارتفاع بوته باالتري داري اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و روغن را کاهش  طور معنی فروردین ماه، به 10خیر در تاریخ کاشت از أنشان دادند ت
بخشد. رقم گلدشت با داشتن  داشت و دو رقم گلدشت و سینا در رتبه بعدي بودند. ارتفاع بوته باال در گلرنگ بهاره، شرایط برداشت مکانیزه را بهبود می

کیلوگرم در هکتار  754و  1161اول و دوم آزمایش با  بیشترین قطر طبق و وزن هزار دانه، عملکرد دانه باالتري داشت. بیشترین عملکرد روغن در سال
داري بین قطر طبق، وزن هزاردانه و عملکرد دانه دیده شد. دو رقم گلدشت و صفه با  ترتیب به صفه و گلدشت تعلق گرفت. همبستگی مثبت و معنی به
دار عملکرد دانه و روغن گردیده و تاریخ  ریخ کاشت باعث افت معنیخیر در تاأهاي باالتر، براي کشت در دشت تبریز مناسب دیده شدند و ت ه عملکردئارا

 فروردین ماه براي کاشت گلرنگ بهاره در دشت تبریز قابل توصیه است.   10
  

 ، گلدشتعملکرد دانهصفه، درصد روغن دانه، : هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
خـوراکی مـورد نیـاز در کشـور از منـابع      اي از روغن  بخش عمده

هـاي روغنـی از    گردد. بنابراین توسعه کشـت دانـه   مین میأخارجی ت
هاي روغنی سازگار با شرایط  اهمیت زیادي برخوردار است. از بین دانه

عنـوان   بـه  ).Carthamustinctorius L( آب و هوایی ایران، گلرنگ
 ;Bassil and Kaffka, 2002گیاه مقاوم به تنش شوري و خشکی (

Esendel et al., 1992( هاي بهاره و پاییزه، آینـده   و با داشتن تیپ
عنـوان گیـاهی    . گلرنگ به)Pasban Eslam, 2000(نویدبخشی دارد 

سازگار به مناطقی با بارندگی زمستانه و بهاره اندك و هوایی خشـک  
دهی، پرشدن و رسیدن دانه از یک سو و با داشـتن   در طول دوره گل

                                                        
دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي  -1

کشـاورزي،  و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویج   
  تبریز، ایران
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تر خاك  هاي عمیق  هاي طویل و با توان جذب آب باال از بخش شهری
آیـد   حسـاب مـی   از سوي دیگر، دانه روغنی متحمل به کمبود آب بـه 

)Yau, 2006(. هـاي گلرنـگ در منـاطقی بـا      بقاي زمستانی ژنوتیپ
و  )Pasban Eslam, 2003(بوده   بندان پایین هاي سرد و یخ زمستان

همچنین براي کاهش دوره رشـد و   تر است. کشت ارقام بهاره مناسب
شده نسبت به مدت زمان اشغال مزرعه یدتوجیه اقتصادي محصول تول

. مظفـري و  توسط زراعت، کشت بهاره گلرنگ، قابـل توصـیه اسـت   
هاي بهاره گلرنگ در شرایط  اسدي گزارش کردند که گزینش ژنوتیپ

ق، تعداد دانه در طبـق و وزن  قطر طب کشت آبی بر مبناي قطر ساقه،
 ,Mozaffary and Asadi( دانه باعث بهبود عملکرد دانه گردیدهزار

2006( .  
هاي پاییزه گلرنگ (پدیده، زرقان و ورامـین   نتایج مطالعه ژنوتیپ

ـ  ) در تاریخ295 خیر أهاي کاشت مختلف در خسروشاه، نشان داد که ت
درصـد در   21رتفاع بوته، درصد در ا 27در زمان کاشت باعث کاهش 

 ,Pasban Eslam( درصد در عملکرد دانه گردیـد  37وزن هزاردانه و 
هاي کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان  بندي تاریخ نتایج پهنه. )2003
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خشـک   اصفهان نشان داد که در مناطقی با شرایط آب و هوایی نیمـه 
فروردین ماه بندان، زمان کاشت نیمه  هاي سرد و یخ همراه با زمستان

). نتایج حاصل از مطالعـه ارقـام   Yari et al., 2013(تر است  مناسب
هاي مختلف کاشـت   در تاریخ ).Brassica napus L(استرالیایی کلزا 

هـاي فتوسـنتزي    هاي دیرهنگام، گیاه فرآورده نشان داد که در کشت
ــه ــه دان ــد  هــا اختصــاص داده و عملکــرد کــاهش مــی  کمتــري ب یاب

)Mendham et al., 1990(.       عملکـرد دانـه در گلرنـگ بـا میـزان
دهی  دهی و گل زنی تا گل بارندگی و دماي پایین در طول دوره جوانه

دار و بـا دمـاي بـاال     تا رسیدگی محصول همبستگی مثبـت و معنـی  
دار دارد. همچنـین وجـود بارنـدگی و دمـاي      همبستگی منفی و معنی

دار درصـد   معنـی  دهی تا رسیدن محصول افـزایش  خنک در دوره گل
نظـر   . بنـابراین بـه  )Esendel et al., 1992(شـود   روغن را باعث می

رسد با تنظیم زمان کاشت بتوان مراحل فنولوژیک گیاه را با شرایط  می
  مناسب فصل هماهنگ کرد.

پالسم جهانی گلرنگ حاکی از آن است که بین  نتایج مطالعه ژرم
هاي گلرنگ از نظر تعداد دانه در طبق و عملکـرد دانـه تنـوع     ژنوتیپ

. مشخص شده )Majidi and Zadhoush, 2014(باالیی وجود دارد 
هاي بهـاره گلرنـگ، از    است که رقم صفه در مقایسه با سایر ژنوتیپ

آذربایجـان شـرقی    قابلیت سازگاري و عملکـرد بـاالتري در شـرایط   
 PIارزیـابی ژنوتیـپ    . نتایج)Pasban Eslam, 2008(برخوردار است 

هاي کاشت مختلف و در شرایط آب و  طی تاریخ  گلرنگ در کشت دیم
متر  میلی 513اي لبنان (با میانگین بارندگی  خشک مدیترانه هوایی نیمه

اي از آن در طول فصل زمستان متمرکز است)، نشان  که بخش عمده
کیلـوگرم دانـه در    1210داد که کشت دیم گلرنگ با تولیـد متوسـط   

 ,Yau(هکتار از عملکرد قابل قبولی در شرایط مذکور برخوردار است 
الین گلرنگ در کـرج، اصـفهان و داراب    10. نتایج سازگاري )2006

هاي مـورد   گر آن است که بین الین فارس طی سه سال زراعی، بیان
ها  از نظر عملکرد دانه و روغن در این محیطبررسی تنوع قابل توجهی 

هـاي   . نتـایج ارزیـابی ژنوتیـپ   )Omidi Tabrizi, 2006(وجود دارد 
آوري شـده از اطـراف    گلرنگ در کرج آشکار ساخت که ژنوتیپ جمـع 

گرم دانه در بوته بیشترین عملکرد تک بوته را به  6/29تبریز با کسب 
از صفت تعداد دانه در طبق خود اختصاص داد و بیشترین ضریب تنوع 

نتایج  .)Omidi Tabrizi et al., 2008(دست آمد  درصد) به 02/22(
شدن دانه، نشـان   هاي متفاوت پر ارزیابی چهار ژنوتیپ گلرنگ با دوره

دهـی، روز تـا رسـیدگی     شدن دانه با روز تـا گـل   داد که بین دوره پر
 د داردداري وجـو  محصول و عملکرد دانه همبسـتگی مثبـت و معنـی   

)Zope et al., 1998(  گزارش شده که از بین اجزاي عملکرد، تعـداد .
طبق در بوته و وزن هزاردانه در تعیین عملکرد دانه گلرنگ بهاره نقش 

  . )Koutroubas et al., 2004(تري داشته است  برجسته
هـاي مختلـف گلرنـگ و    باتوجه به طوالنی بودن دوره رشد تیپ

تخلیه دیرهنگام مزرعـه، فرصـت الزم بـراي تهیـه زمـین و کشـت       

محصوالت پاییزه در تناوب مانند گندم محدود گردیـده و کشـت بـا    
تر بوده و هاي سرد برجستهشود. این موضوع در اقلیمخیر مواجه میأت

باعث پایین ماندن سطح زیر کشت گلرنـگ در آذربایجـان شـرقی و    
مناطق کشور شده است. امروزه سطح زیر کشت گلرنگ در  بسیاري از

هکتار با میانگین عملکرد یـک تـن در    2000آذربایجان شرقی حدود 
بازده هکتار است. امکان توسعه و تولید اقتصادي گلرنگ در اراضی کم

علـت افـزایش شـوري آب،     ویژه حاشیه دریاچه اورمیه که بهاستان به
 Pasban( مواجه شده، فراهم استکشت محصوالت مرسوم با مشکل 

Eslam, 2016( .  
هدف آزمایش بررسی امکان کاهش دوره رشد با حفـظ عملکـرد   

خیر در تاریخ کاشت، ارزیابی عملکرد دانه، روغن و اجـزاي  أازطریق ت
هاي کاشت مختلف و تعیین رقم  عملکرد ارقام بهاره گلرنگ طی تاریخ

 ت.خشک تبریز بوده اس مناسب دشت سرد و نیمه
  

  ها  مواد و روش
کشـاورزي و منـابع    و آمـوزش  این پژوهش در مرکـز تحقیقـات  

طبیعی آذربایجان شرقی (ایستگاه خسروشـاه) واقـع در دشـت تبریـز     
 2درجه و  46(حاشیه شرقی دریاچه اورمیه) و با مشخصات جغرافیایی 

و  1393دقیقه شمالی در دو سال زراعی 58درجه و  37دقیقه شرقی، 
 1اطالعات هواشناسی دوره آزمـایش در جـدول   آمد.  اجرا در به 1394

 صورت فاکتوریل بر پایـه طـرح بلـوك کامـل     آزمایش بهآمده است. 
با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهـاي آزمـایش شـامل تـاریخ      تصادفی

اردیبهشت ماه و رقم  9فروردین و  30، 20، 10کاشت با چهار سطح: 
ارقام رایج منطقه  بودند.فه و سینا با سه سطح شامل ارقام گلدشت، ص

در اواخر فروردین کشـت آنـه صـورت     صفه و گلدشت بوده و معموالً
هـاي بـومی   ترتیب از میـان اکوتیـپ  گیرد. رقم گلدشت و صفه بهمی

پالسـم بانـک    اند و رقم سینا از ژرمآذربایجان و اصفهان گزینش شده
تحمل به کمبـود  ژن جهانی انتخاب شده و بومی آمریکا است. سینا م

آب بوده و در شرایط محیطی متغیر از ثبـات عملکـرد دانـه بیشـتري     
 24فاصـله خطـوط کاشـت    . )PasbanEslam, 2016(برخوردار است 

بوتـه در مترمربـع    70درنهایـت تعـداد   متر در نظر گرفته شد و  سانتی
تثبیت گردید. هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف به طول پنج متـر  

هاي تجزیه خـاك انجـام گرفـت     طابق نتایج آزمایشدهی م کود بود.
کیلوگرم  100کیلوگرم اوره،  120مقدار  هنگام کاشت به  ). به2(جدول 

کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسـیم پـس از    70سوپر فسفات تریپل و 
زنی در هر دو سال آزمایش به مزرعه داده شد.  شخم و قبل از دیسک

شـروع    کیلـوگرم در زمـان   60قدار م صورت سرك به بقیه کود اوره به
ها به روش سیفونی انجـام گرفـت.    کار رفت. آبیاري کرت دهی به گل

صورت آبی بود ولی با توجه به جایگاه کشت گلرنگ کـه در   کشت به
صورت محدود صورت گرفـت و بـه    اراضی کم بازده است، آبیاري به
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عمـل   را به ها حداکثر استفاده گیاه این فرصت داده شد که از بارندگی
ثر بودنـد  ؤمقدار مـ هاي بهاره در هر دو سال آزمایش به آورد. بارندگی

). اولین آبیاري هر تاریخ کاشـت بالفاصـله پـس از کشـت     1(جدول 
دهـی و پرشـدن دانـه     صورت گرفت. همچنین آبیاري در مراحل گـل 

همزمـان   انجام شد. این مراحل رشدي در ارقام مورد مطالعـه تقریبـاً  
در طول دوره آزمایش مقدار آب در دسترس محدود بود (همانند بودند. 

  شرایط زارعین) ولی تنش خشکی اعمال نشد. 
براي تعیین صفات ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، قطر طبـق و  

صـورت تصـادفی    بوته به 10تعداد دانه در طبق از هر کرت آزمایشی 
ها با استفاده از  طبقگیري قرار گرفت. قطر  انتخاب شده و مورد اندازه

ترتیب ها به هنگام رسیدگی دانه گیري شدند. به کولیس دیجیتالی اندازه

، پس از حذف دو ردیف کناري و نیم 94و  93مرداد ماه  23و  20در 
ها برداشـت و   عنوان حاشیه، تمامی کرت متر از دو انتهاي هر کرت به

صورت دسـتی  به عملکرد دانه و وزن هزار دانه تعیین گردید. برداشت
کوب غالت استفاده گردیـد. درصـد    کوبی از خرمن بوده و براي خرمن

ــه ــن دان ــله   روغ ــته سوکس ــتخراج پیوس ــتفاده از روش اس ــا اس ــا ب  ه
)Hosseini, 1990 ( هـاي روغنـی، موسسـه     در بخش تحقیقات دانـه

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تعیین شد. در نهایت تجزیه 
 اي دانکـن در با آزمون چنـد دامنـه   ها قایسه میانگینها، م مرکب داده

استفاده از  و تعیین همبستگی ساده صفات با سطح احتمال پنج درصد
 صورت گرفت. SPSSو  MSTAT-Cافزارهاي آماري  نرم
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Table 1- Mean of minimum, maximum and total air temperature and sum of precipitation of Khosrowshah agricultural 

research station during in 2014 and 2015 growing seasons  
 سال هاي سال ماه  میانگین دماي حداقل  میانگین دماي حداکثر میانگین کل دما   مجموع بارندگی

Sum of 
precipitation 

(mm)  
Mean of total 

temperature (°C)  
Mean of maximum 
temperature (°C)  

Mean of minimum 
temperature (°C)  Month of year Year 

22.7 9.8 15.9 3.7 April  2014 
26.0 17.4 24.4     10.4 May   
13.1 21.4 29.0 13.8 June   
1.6 26.2 33.8 18.5 July   
0.0 27.1 34.8 19.5 August   

37.6 10.3 16.2 4.3 April 2015  
50.6 14.9 21.9 8.0 May   
3.5 22.1 30.0 14.2 June   
0.0 27.4 35.2 19.7 July   
0.0 27.8 36.2 19.5 August   

 
  برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك مزرعه آزمایشی - 2 جدول

Table 2- Some of physicochemical traits of experimental soil   

هدایت   اسیدیته
 الکتریکی

  فسفر  شن  سیلت   رس   نیتروژن  پتاسیم   کربن آلی 

pH EC 
(dS m-1) 

Organic carbon 
(%)  

Potasium 
(%)  

Nitrogen 
(%)  

Clay 
(%)  

Silt 
(%)  

Sand 
(%)  

Phosphorus 
(mg kg-1)  

7.8 2.6 0.26  222 0.03 30 28 42 18 
  

  نتایج و بحث
ارتفـاع  تاریخ کاشت و رقـم روي   ،متقابل سال اثر ارتفاع بوته:

هاي گلرنگ پاییزه  ). نتایج مطالعه ژنوتیپ3دار شد (جدول  بوته معنی
هاي کاشت مختلف در خسروشاه نیز نشان داده است که اثر  در تاریخ

دار بود  کاشت بر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه معنی تاریخ
)PasbanEslam, 2003(      همواره رقـم صـفه ارتفـاع بوتـه بـاالتري .

شت و دو رقم گلدشت و سینا ارتفاع بوته مشابهی را نشان دادند. در دا
درصـد از ارتفـاع    8/45طـور میـانگین    هـا بـه   سال دوم آزمایش، بوته

فروردین ماه تا  10خیر در تاریخ کاشت از أبا تبیشتري برخوردار بودند. 
ها کاسته شد ولی این کاهش در  اردیبهشت، درمجموع از ارتفاع بوته 9

درصـد بـود    9/21مراتب کمتر از سال اول بـا   هدرصد ب 3وم با سال د
هاي آزمایش،  ). باتوجه به محدودیت آب در دسترس در سال4(جدول 

هاي فروردین و  تواند باالتر بودن میانگین بارندگی ماه علت این امر می
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). گـزارش  1اردیبهشت در سال دوم نسبت به سال اول باشد (جـدول  
ز اهداف اصـالحی روي مقـدار مـاده خشـک و     شده است که با تمرک

توان عملکـرد دانـه    بهبود سرعت رشد گیاه و شاخص سطح برگ، می
ارقـامی از  . )Soleymanifard et al., 2011(گلرنگ را افـزایش داد  

گلرنگ که در مرحله رویشی میزان رشد نسـبی بـاالتري داشـتند، در    
ر بودنـد و ارقـام   شرایط کمبود آب از پایداري عملکرد بیشتري برخودا

تـري داشـتند    بهاره گلرنگ با ارتفاع بوته بیشتر، پتانسیل عملکرد باال
)Istanbulluoglu et al., 2009(  زراعـی در دوره   . رعایت اصـول بـه

تواند بـه بهبـود عملکـرد دانـه و      روي با افزایش ارتفاع بوته، می ساقه
روغن باعث گردد. باتوجه به اینکه جایگاه کشت گلرنـگ در اراضـی   

بازده و مواجه با کمبود آب دشت تبریز است، رشد رویشی بیشتر و  کم
، براي پشتیبانی عملکرد هاي ارقام مورد کشت باالتر بودن ارتفاع بوته

  دانه داراي اهمیت خواهد بود. 
تاریخ کاشت و رقـم روي   ،اثر متقابل سال تعداد طبق در بوته:

 10خیر تاریخ کاشت از أبا ت). 3دار شد (جدول  تعداد طبق در بوته معنی
فروردین ماه تعداد طبق در بوته ارقام مورد مطالعـه در هـر دو سـال    

شت در مقایسه با دو رقم دیگر، همـواره از  آزمایش کاهش یافت. گلد
رسد بـا   نظر می ). به4تعداد طبق در بوته کمتري برخوردار بود (جدول 

) بـا  1کاشت و افزایش میانگین دماي روزانه (جـدول   تاریخخیر در أت
تر شده و از تعداد طبق در  دهی کوتاه تسریع مراحل نموي، دوره شاخه

  شود.  ها کاسته می بوته
مبستگی ساده بین تعداد طبق در بوته و درصـد روغـن   ضریب ه
). ایـن  5دسـت آمـد (جـدول     دار بـه  مثبت و معنی 62/0دانه با مقدار 

 موضوع حاکی از اهمیت تعداد طبق در پشتیبانی عملکرد روغن است.
از بین اجزاي عملکرد، تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانـه در تعیـین   

 Koutroubas et( تـري دارد  برجستهعملکرد دانه گلرنگ بهاره نقش 
al., 2004( .  

اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم و سال با رقم روي قطر  قطر طبق:
فروردین  10خیر در تاریخ کاشت از أ). ت3دار گردید (جدول  طبق معنی

اردیبهشت ماه باعث کاهش قطر طبق گردید ولـی میـزان ایـن     9تا 
کمتر بود. بین ارقام مورد مطالعه مراتب  هکاهش در سال دوم آزمایش ب

 ).4هـاي قطـورتري برخـوردار بـود (جـدول       گلدشت همواره از طبـق 
شناسی آن است  هاي ریخت  هاي گلدشت از ویژگی تر بودن طبق بزرگ

)PasbanEslam, 2008.(  داري بـین قطـر    همبستگی مثبت و معنـی
مـد  دسـت آ  ) بـه 06/0) و عملکرد دانـه ( 87/0طبق با وزن هزاردانه (

تر و عملکـرد   هاي درشت هاي قطورتر از دانه ). ارقام با طبق5(جدول 
دانه بیشتري برخوردار بودند. ولی همبستگی بین قطر طبق با درصـد  

دار بود. با توجه به اینکه تعداد طبق در بوته با  روغن دانه منفی و معنی
درصد روغن دانه همبستگی مثبت و با قطر طبـق همبسـتگی منفـی    

  ). 5ین امر دور از انتظار نیست (جدول داشت، ا
ها نشان دادند که  نتایج تجزیه واریانس دادهتعداد دانه در طبق: 

دار  اثر متقابل سال، تاریخ کاشت و رقم روي تعداد دانه در طبق معنی
ر سال اول آزمایش کمترین تعداد دانـه در طبـق بـا    د ).3بود (جدول 

اردیبهشت ماه و در سال دوم آزمایش  9عدد در تاریخ  2/23میانگین 
طـور کلـی    دست آمد. بهفروردین ماه به 30عدد در  9/24با میانگین 

و  10هاي کاشـت   میانگین تعداد دانه در طبق گیاهان حاصل از تاریخ
در ). 4اردیبهشت ماه بود (جدول  9فروردین بیشتر از تاریخ کاشت  20

با دماهـاي بـاالتر و   دهی  هاي دیرهنگام مواجه شدن فصل گل کشت
ها باعث کاهش تعداد  تواند با سقط گلچه ) می1محدودیت آب (جدول 

دانه در بوته گردد. همبستگی تعداد دانه در طبق بـا عملکـرد دانـه و    
دهنده اهمیت این  ). این امر نشان5دار بود (جدول  روغن مثبت و معنی

  بخش از عملکرد، در تعیین میزان محصول است. 
اثر متقابل سال، تاریخ کاشـت و رقـم روي وزن   : انهوزن هزارد

طور کلی با تعویق تـاریخ کاشـت،    ). به3دار شد (جدول  هزاردانه معنی
وزن هزاردانه ارقام مورد مطالعه کاهش یافـت. بـین ارقـام، گلدشـت     

). همبسـتگی  4همواره از وزن هزاردانه بیشتري برخوردار بود (جدول 
) شـد.  -88/0دار ( انـه منفـی و معنـی   وزن هزاردانه با درصد روغـن د 

) و با درصـد  87/0همبستگی بین قطر طبق با وزن هزار دانه مثبت (
). ایـن موضـوع   5دار بـود (جـدول    ) و معنی-72/0روغن دانه منفی (

ها با درصد روغن دانه  دهنده ارتباط منفی قطر طبق و اندازه دانه نشان
  است. 

تاریخ کاشت و رقم روي  ،اثر متقابل سال :عملکرد دانه و روغن
بیشترین عملکرد دانه ). 3دار گردید (جدول  عملکرد دانه و روغن معنی

فـروردین مـاه    10کاشـت   تـاریخ و روغن در هر دو سال آزمایش از 
ها اردیبهشت ماه، عملکرد 9کاشت تا  تاریخخیر در أدست آمد و با ت به
رسد علـت ایـن   نظر می). به4داري کاهش یافتند (جدول طور معنیبه

امر کوتاه شدن دوره پرشدن دانه از یک سو و مواجه شدن آن با فصل 
هـاي کاشـت    هاي کلزا در تاریخ نتایج مطالعه ژنوتیپگرم بوده باشد. 

هـاي   هاي دیرهنگـام، گیـاه فـرآورده    مختلف روشن ساخت در کشت
یابد  ها اختصاص داده و عملکرد کاهش می فتوسنتزي کمتري به دانه

)Mendham et al.,1990(. طور میانگین بیشترین عملکرد دانه به به
گلدشت تعلق داشت ولی بیشترین عملکرد روغن در سال اول به صفه 

تـر  و در سال دوم به گلدشت اختصاص یافت. این امر به علت پـایین 
ه در سال اول نسبت بـه دو رقـم   ژویبودن درصد روغن در گلدشت به

دار عملکـرد دانـه بـا     ی مثبـت و معنـی  دیگر بود. با توجه به همبستگ
مین عملکـرد روغـن،   أ)، نقش عملکرد دانه در ت97/0عملکرد روغن (

ـ    5کننده است (جدول  تعیین  9خیري أ). رقم سـینا در تـاریخ کاشـت ت
ترتیب اردیبهشت ماه طی سال اول آزمایش با عملکرد دانه و روغن به

  کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را نشان داد.  738و  2618
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  1394و 1393میانگین صفات مورد مطالعه در ارقام بهاره گلرنگ طی دو سال زراعی –4 جدول
Table 4- Mean of measured traits on spring varieties of safflower during 2014 and 2015 

  تعداد دانه در طبق
Seed number 
per capitulum 

  قطر طبق 
Capitulum 

diameter (mm) 

تعداد طبق در 
  بوته

Capitulum 
number per 

plant  

  ارتفاع بوته 
Plant height 

(cm) 

  رقم
Cultivar  

  کاشت تاریخ
Planting date 

  سال
Year 

 26.7d-g 22 c-h  7.7cd 51.7 e-g سینا Sina 10 فروردین ماه  
30 March 

1393  
31.7 a-c   23c-e 9.0bc 65.0 b-d  صفه Soffeh   2014 

19.9 jk  26 b  5.5 e-h 50.0 fg گلدشت Goldasht     
24.5 f-j 21 e-h 4.9 f-i 38.3 h سینا Sina  20 فروردین ماه    
22.0h-j  21e-h 5.3 e-h 55.0 d-f  صفه Soffeh  9 April   

 26.7d-g 26 b 4.5 e-h 60.7 f-h گلدشت Goldasht      
26.7 d-g 20 f-h 4.9 f-i 41.7 gh   سیناSina  30 فروردین ماه    
30.3 b-d 21 e-h  4.7g-i 51.7 e-g صفه Soffeh  19 April   
30.3 b-d 27 b 5.2 e-h  61.7c-e گلدشت Goldasht      
27.7 c-g  21d-h 5.5e-h 50.0 fg سینا Sina  9 اردیبهشت ماه    
24.7 f-i 20 h 4.5 hi 50.0 fg صفه Soffeh  29 April   
17.3 k 20 f-h 3.3 i 36.7 h گلدشت Goldasht      
32.7 ab 21 c-g 11.2a 68.3 bc  سینا Sina  10 1394  فروردین ماه  
 25.0f-i  24c 6.3d-g 86.7 a صفه Soffeh  30 March  2015 
28.3 b-g 28 ab 5.8 e-h 68.3 bc گلدشت Goldasht      
29.0 b-f 21d-h 10.3 ab  71.7bc سینا Sina  20 فروردین ماه    
 35.7a  23c-d 6.5 d-f 88.3 a  صفه Soffeh  9 April    

 31.7a-c 29 a 5.5 e-h 70.0 bc گلدشت Goldasht      
24.3 g-j 20 h 6.8de  71.7 bc سینا Sina  30 فروردین ماه    
20.7 i-k 22 c-f 5.5 e-h 91.7  a صفه Soffeh  19 April    
29.7 b-e 28 ab 4.3 hi 68.3 bc گلدشت Goldasht      
25.7 e-h 20 gh 6.8 de 70.0 bc  سینا Sina  9 اردیبهشت ماه    
22.0 h-j 23 c-e 5.2 e-h 75.0 b صفه Soffeh  29 April    
26.3 d-h 27 ab  5.0f-i 71.7 bc گلدشت Goldasht      

  باشد. دار در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن درصد می دهنده عدم تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% level by Duncan test. 

  
دوم آزمایش با میانگین  این رقم در همان تاریخ کشت طی سال

کیلوگرم در هکتار پـس از   297و  100ترتیب عملکرد دانه و روغن به
دار کاشـت باعـث کـاهش معنـی     تاریخخیر در أگلدشت قرار گرفت. ت

). متوسط افت عملکرد دانه و 4ها نیز گردید (جدول درصد روغن دانه
ـ   10کاشـت از   تـاریخ روغن در اثر به تعویق افتـادن    9ه فـروردین ب

 541ترتیب اردیبهشت ماه در رقم سینا طی سال اول و دوم آزمایش به
کیلوگرم در هکتار بود. این میزان افت بسیار کمتـر از مقـادیر    169و 
دست آمده از دو رقم گلدشت و صفه بود. مقادیر مذکور براي رقـم  به

و  1798ترتیـب  و براي رقم صفه بـه  395و  1512ترتیب  گلدشت به
دهنده  ). این امر نشان4دست آمدند (جدول رم در هکتار بهکیلوگ 362

ـ افت کمتر عملکرد رقم سینا در کشت خیري بـود. هرچنـد در   أهاي ت
مقایسه با دو رقم دیگر، عملکرد دانه و روغن کمتري داشـت. کشـت   

بازده که جایگاه کشت گلرنگ در منطقه است،  هنگام در اراضی کم دیر
هنگام آب و یا در اولویت نبـودن عملیـات   مین دیرأبه دالیلی مانند ت

  زراعی و کاشت در آنها، امري متداول است. 
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  4ادامه جدول 

Table 4 continue 

  عملکرد روغن
Oil yield  
(kg ha-1)  

درصد روغن 
  دانه

Seed oil 
percent 

  عملکرد دانه 
Seed yield  

(kg ha-1) 

  وزن هزاردانه 
1000 seeds weight 

(g) 

  رقم
Variety 

  کاشت  تاریخ
Planting date 

  سال
Year 

872 b 28.5 c-f 3052 bc  33.0e سینا Sina 10 1393  فروردین ماه  
1161 a  30.1 a-e  3852 a 32.8 ef  صفه Soffeh 30 March  2014 
771 bc 23.8 g  3222 b 46.2 b گلدشت Goldasht     
599 d-g 27.5 f 2155 e-h  32.7e-g سینا Sina  20 فروردین ماه    
771 bc  28.8c-f  2674 cd 30.0f-h  صفه Soffeh  9 April    
750b-d 24.9g 3007 bc 50.4 a  گلدشتGoldasht      
 575e-h 28.9 c-f 1978 f-i  31.5e-h  سیناSina  30 فروردین ماه    
596 d-g 27.1 f 2215 d-g 32.5 e-g  صفه Soffeh  19 April    
556 e-h 23.6 g 2355 d-f 42.7 c گلدشت Goldasht      
 738b-d 28.2 ef 2618 c-e 33.0 e سینا Sina  9 اردیبهشت ماه    
320 i-k  28.1ef 1141 kl  28.8h  صفه Soffeh  29 April    
265 jk  22.8 g 1156 kl  41.6 cd  گلدشتGoldasht      
501 f-h 30.4 a-d 1648 ij 31.2 e-h  سینا Sina  10 1394  فروردین ماه  
555 e-h 31.6 a 1757 g-j 25.7 i صفه Soffeh  30 March  2015 
754 b-d  28.3d-f 2667 cd  41.6cd گلدشت Goldasht      
696 c-e 31.3 ab 2227 d-g 29.3 h  سیناSina  20 فروردین ماه    
626 c-g 31.7 a  1963f-i  25.7 i صفه Soffeh  9 April    
691 c-e 28.0 ef 2463 de 41.1 cd گلدشت Goldasht      
420 h-j 29.9 a-e 1403 jk1 29.9 gh  سینا Sina  30 فروردین ماه    
207 jk 30.5 a-c 1005 kl 24.9 i صفه Soffeh  19 April    
654 c-f 28.6 c-f 2287 d-f 39.1 d گلدشت Goldasht      
297 jk 29.7 a-e 1000 kl 29.6 h   سیناSina  9 اردیبهشت ماه    
254 k  29.1 b-f 873 l 24.8 i صفه Soffeh  29 April    
470g-i  27.5f 1709 hj 40.9 cd گلدشت Goldasht      

  باشد. دار در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن می دهنده عدم تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% level by Duncan test. 

  

تـرین زمـان بـراي کاشـت     فروردین ماه مناسب 10کاشت  تاریخ
بوده و گلرنگ بهاره در دشت تبریز و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه 

ـ دو رقم گلدشت و صفه عملکردهاي قابل قبـولی ارا  نتـایج   ه دادنـد. ئ
ارزیابی عملکرد دانه ارقام صفه و گلدشت در شـرایط عـادي و تـنش    
شوري نشان داد که رقم صفه با تحمل به شوري بیشـتر، همـواره از   

 ,Bahadorkhah and Kazemeini( عملکرد باالتري برخوردار بـود 
تاریخ کاشت مناسب ارقام گلدشت، پدیده و سینا  . نتایج تعیین)2014

طی کشت پاییزه در منطقه ورامین روشن ساخت که تاریخ کاشت بـا  

داري داشته و در کشت نیمه آبان مـاه بیشـترین    رقم اثر متقابل معنی
کیلوگرم در هکتار به رقـم گلدشـت اختصـاص     3395عملکرد دانه با 

. ارزیـابی  )Samadi-Firouzabadi and Yazdani, 2012(داشـت  
هاي ایرانی گلرنگ نسبت به تاریخ کاشت و تراکم بوته  کولتیوار  بازتاب

ـ   خیر در تـاریخ کاشـت   أدر واحد سطح در دشت ساوه نشان داد کـه ت
دار عملکرد دانه و روغن شده و بـین ارقـام مـورد     باعث کاهش معنی

 Omidi and(بررسی، پدیده بیشترین عملکرد دانه و روغن را داشت 
Sharifimogadas, 2010(     10. نتـایج حاصـل از بررسـی سـازگاري 
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الین گلرنگ در کرج، اصفهان و داراب فارس طی سـه سـال روشـن    
هاي مورد بررسـی تنـوع قابـل تـوجهی از نظـر       ساخت که بین الین

 ,OmidiTabrizi(ها وجـود دارد   عملکرد دانه و روغن در این محیط
2006( .  

  
  )1394و  1393هاي میانگین سال( ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه روي ارقام بهاره گلرنگ - 5جدول 

Table 5- Simple correlation coefficients among studied traits on spring varieties of safflower mean 2014 and 2015 

عملکرد 
 Oil روغن 

yield (8)  

درصد روغن 
 دانه

Seed oil 
percent (7)  

عملکرد 
  دانه

Seed 
yield (6)  

وزن هزار دانه 
1000 seeds 
weight (5)  

  تعداد دانه در طبق
Seed number per   

Capitulum  (4)  

  قطر طبق
Capitulum 

diameter (3)  

تعداد طبق در 
بوته 

Capitulum 
number  per 

plant (2)  

  ارتفاع بوته
Plant 

height (1)  
  صفات
Traits 

       0.06 2  
      -0.30 -0.03 3  
     0.23 0.51  0.37 4  
    -0.01 0.87** -0.32 -0.45 5  
   0.44 0.60* 0.60* -0.43 0.20 6  
  -0.01 -0.88** 0.33 -0.72** 0.62* 0.51 7  
 0.23 0.97** 0.23 0.66* 0.41 0.57 0.31 8  

 .and **, Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                          دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.ترتیب معنی**  به و *
  

  گیري نتیجه
تـرین زمـان بـراي کاشـت     فروردین ماه مناسب 10کاشت تاریخ

خشک تبریز بوده و دو رقم گلدشت  گلرنگ بهاره در دشت سرد و نیمه
شـوند.  ه عملکردهاي قابل قبول، براي کشت توصیه میئو صفه با ارا

خیري، افت عملکرد دانه و روغن کمتري نشـان  أرقم سینا در کشت ت
ـ   داد ولی در مجموع عملکردهاي پایین  تـاریخ خیر در أتـري داشـت. ت

دار عملکرد دانه و رشد، همواره با افت معنیکاشت براي کاهش دوره 
 نظر نرسید.روغن همراه بود و براي منطقه آزمایش قابل توصیه به
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Introduction: Safflower is a plant adaptable to areas with limited rainfall during winter and spring and dry 

air at flowering, seed filling and maturity stages, and tolerant to water deficit. The positive correlation coefficient 
observed between safflower seed yield with precipitation and low air temperature during seed germination to 
flowering and flowering to seed maturity. Furthermore, precipitation and low temperature during flowering to 
seed maturity significantly increased seed oil percentage. Therefore, it seems that, by adjusting the planting time 
can be adapted phenological stages of plant with appropriate weather conditions. The aims of this research were 
study the possibility reducing the growth period of safflower spring varieties with maintaining performance 
through delay in planting time, evaluate seed and oil yields at different planting times, and identify the best 
varieties for cold and semi-arid areas.  

Materials and Methods: The experiment was conducted at the East Azarbaijan Agriculture and Natural 
Resources Research Center (462E, 3758N, 1347 m a.s.l.) during 2014-2015 growing season. According to 
Koppen climatic classification system, the area climate is semi-arid and cold. This study was carried out as 
factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. Treatments were four 
planting dates (30 March, 9, 19 and 29 April) and three safflower spring cultivars (Sina, Soffeh and Goldasht). 
Plant spacing between rows was 24 cm and final plant density was 70 plant per m2. Each plot consisted of 6 rows 
in 5 meters. Plants were harvested on the 11th and 14th of August in the first and second years of experiment, 
respectively. At the harvest time, in order to control boarder effects, plants from the sides of each plot were 
removed. Measured traits were plant height, capitulum diameter, seed yield, capitula number per plant, seed 
number per capitulum and 1000-seed weight. Ten plants in each plot were used to determine plant height and 
seed yield components. Also, seed oil content was determined by nuclear magnetic resonance (NMR) method.  

Results and Discussion: The results indicated that interaction effect of year, planting date and cultivar was 
significant on the plant height, paniculum number per plant, seed number per paniculum, 1000 seed weight , seed 
yield and seed oil percent. A delay in planting date from 30 March, significantly reduced yield components, seed 
and oil yields. Soffeh cultivar had the greater plant height and Goldasht and Sina were located in the next rank. 
Goldasht cultivar had higher seed yield with the largest capitulum diameter and the most 1000 seed weight. The 
highest oil yield was belonged to the Soffeh (1161 kg ha-1) and Goldasht cultivar (754 kg per ha1) in the first and 
second year, respectively. There were positive significant correlations between capitulum diameter, 1000 seed 
weight and seed yield. The Goldasht and Soffeh cultivars provided acceptable performance that were seen 
appropriate for cultivation in Tabriz cold and semi-arid plain. Delayed planting led to significant decrease in 
seed and oil yields and therefore is not be recommended. 

Conclusions: The results of this study indicated that the most appropriate date to cultivate spring safflower 
in Tabriz cold and semi-arid plain is 30 March and planting is not recommended at the late season. Soffeh and 
Goldasht cultivars are suitable for cultivation in this region. 
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