
  1396/  3شماره /  31جلد / ب / اورزي نشریه پژوهش آب در کش

  تأثیر کیفیت آب آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ 
  

  اکبر عبدي قاضی جهانیو ، طاهره مسعودي، محمد باقر خورشیدي * 1ابوالفضل ناصري
تحقیقات، آموزش و  ژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان دانشیار پ

  .ترویج کشاورزي، تبریز، ایران
nasseri_ab@yahoo.com  

  .کارشناس ارشد زراعت و دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه
tahere.masoudi@yahoo.com 

ی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرق استادیار پ
 .کشاورزي، تبریز، ایران

mb.khorshidi@yahoo.com 
ژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  استادیار پ

 .کشاورزي، تبریز، ایران
akbar_abdii1343@yahoo.com 

 
  چکیده

  
تولید بهینه این محصول در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه،  منظور بهکیفیت آب آبیاري بر عملکرد گلرنگ  ریتأثبراي بررسی 

زیمنس بر متر بر روي   دسی 8/5و  ECw( 8/1(آزمایشی با سطوح مختلف شوري آب آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی 
کند میانه در قالب طرح اسپلیت پالت بر  سراي مرند و آق بیگ مرند، کشک حسین زجهاي بومی آذربایجان شامل دی  ژنوتیپ

نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح مختلف شوري و ژنوتیپ بر عملکرد دانه، وزن . پایه طرح بلوك کامل تصادفی انجام شد
 دهنده نشانفرق داشتند که  اهمبهاي گلرنگ در صفت شاخص برداشت  ژنوتیپ. دار بود هزاردانه و وزن طبق اصلی معنی

سطوح مختلف شوري، عملکرد بیولوژیک و  همچنین، .بوداین صفت  نظر ازی بررس موردهاي  وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ
صفات تعداد برگ، تعداد شاخه  در داري معنی ریتأث آزمایشتیمارهاي ولی،  .قرار دادند ریتأثتعداد دانه در طبق را تحت 

متر، تعداد دانه   بر دسی زیمنس  8/5به  8/1با افزایش شوري آب آبیاري از . نداشتبق و تعداد طبق در بوته فرعی، قطر ط
ترین وزن هزاردانه بیشترین و کم. درصد کاهش یافت 44عملکرد دانه  و درصد، 56درصد، عملکرد بیولوژیک  45در طبق 

 568و  1207ترتیب در سطح اول و دوم شوري آب و با مقادیر گرم و بیشترین عملکرد دانه به  26و  38به ترتیب برابر 
در سطح شوري کیلوگرم در هکتار  426ترین عملکرد دانه کم .تولید نمود سراي مرند کیلوگرم در هکتار را ژنوتیپ کشک

دار عملکرد  عنیبنابراین، با توجه به تفاوت م .به دست آمد بیگ مرند حسین ژنوتیپ دیزجو با  متر  بر دسی زیمنس  8/5آب 
هاي بومی آذربایجان در هر دو سطح شوري آب آبیاري، ژنوتیپ  سراي مرند نسبت به سایر ژنوتیپ دانه ژنوتیپ کشک

  .گردد ترین ژنوتیپ براي تولید بهینه این محصول در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه معرفی می مناسب عنوان بهیادشده 
  

  .دسراي مرن ژنوتیپ کشک، تولید گلرنگ، ، تنش شوري آبشور آب :ي کلیديها واژه
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  قدمهم
هاي موجود در گستره  درصد از آب 97بیش از 
عابدي و (دهند  هاي شور تشکیل می کره زمین را آب

هاي مناطق  از ویژگی ،وخاك آب يشور). 2002 ،همکاران
 سوم کیایران با داشتن . است خشک جهان خشک و نیمه

 خشک مهینق خشک و میانگین بارش جهانی یکی از مناط
 تولیدبا توجه به نیاز به آب بیشتر براي . شود محسوب می

انواع مختلف محصوالت و نیز مصرف بیشتر آب براي 
آبیاري، الزم است از منابع آبی مناسب و ارزان در کشور 

 برداري شود شور نیز بهره هاي شور و لب آب ازجمله
گ گلرناز طرف دیگر، . )2002 ،عابدي و همکاران(

نسبی در تحمل ا بداروئی  هان زراعی وایکی از گی عنوان به
تواند از رویکرد کشاورزي در شرایط  می ،شرایط شوري

 Carthamus(گلرنگ  .گیرد قرار موردتوجهشور 

tinctorius L.(  و از خانواده مرکبان ساله کیگیاهی 

)Asteraceae( که در گذشته بیشتر براي استخراج  است
 در صنعت که آنهاي  از گلبرگ 1مینرارتاک قرمزرنگماده 

امروزه با توجه به . شد ، کشت میکاربرد داشته يرنگرز
 و کمیت تیفیک باروغن  داراي اصالح ارقام پر محصول

 در یکی از گیاهان روغنی عنوان بهاین گیاه  ،توجه قابل
  . جهان مطرح است

درصد  45تا  20درصد روغن دانه گلرنگ از 
دلیل روغن خوراکی گلرنگ به . )2000 ،ویز( استمتغیر 

از کیفیت  ،داشتن درصد باالي اسیدهاي چرب غیراشباع
کشت . )2001 ،تاناکا و همکاران( برخوردار است زیادي

با توجه . گلرنگ در ایران از قدمت زیادي برخوردار است
به بومی بودن این گیاه و داشتن سازگاري با شرایط کمبود 

امکان  نیز و ه تنش شورينسبی آن بتحمل ، رطوبت
زه آن در بسیاري از مناطق کشور و همچنین یکشت پائ

 توسعه کشت و اثرات مفید قرار دادن آن در تناوب زراعی،
و پژوهشگران  موردتوجه ،این گیاه بیشتر از گذشته

 ،زینلی(کشاورزي کشور قرار گرفته است ریزان  برنامه

شناخت هاي بیشتري براي  بررسی ،بنابراین؛ )1378

                                                
1- Cartharmin  

 رد ژهیو به هاي زراعی و مدیریت زراعی این گیاه جنبه
گلرنگ . رسد ضروري به نظر می هاي محیطی شرایط تنش

به تنش شوري قرار دارد که متحمل به گروه گیاهان نیمه 
کورتین و ( از این نظر بسیار مشابه گندم و جو است

تحمل گلرنگ به شوري از تحمل گندم ). 1993 ،همکاران
 گلرنگ). 2003دمیر و اوزتورك، (تر است  و جو کم

در  لیکن، دینما یمسدیم را تا حدودي تحمل  هاي نمک
دمیر و (تري دارد  برابر کلسیم و منیزیم تحمل کم

بازتاب ارقام گلرنگ به سطوح مختلف ). 2003اوزتورك، 
 با نتایج متفاوتی گزارش شده است وخاك آبشوري 

و  1997 ،و رمضان جاداالها؛ 2003 ،دمیر و اوزتورك(
 )2002(همکاران  باسیل و). 1964 ،فرانکویس و بماستین

 هفتبه  دوبا افزایش شوري از که  اند گزارش نموده
گلرنگ به حدود گیاه ، وزن خشک متر بر   زیمنس  دسی

را بر وزن خشک  ریتأثشوري بیشترین و نصف رسیده 
  . ستساقه داشته ا

هایی  در خاكگلرنگ را حتی  ،برابر یافته ایشان
توان   می متر بر   زیمنس  دسی هفتبا شوري بیشتر از 

تحمل گیاه گلرنگ نسبت به شوري در زمان  .کاشت
رشد جوانه زدن، نصف تحمل آن در مراحل بعدي دوره 

گردد و  می تولیددر شرایط شوري خاك گلرنگ  .استآن 
لیکن  .ابدی یمعملکرد گیاه کاهش  ،افزایش شوري خاكبا 

مقدار شوري خاك نباید از  ،گلرنگ گیاهچهشد ر براي
). 1380نارکی، (بیشتر باشد  متر بر   زیمنس  دسی چهار

حساسیت گلرنگ به شوري در دوران سبز شدن زیاد است 
و با افزایش سن گیاه و توسعه عمقی ریشه بر مقاومت 

در  ).2005 ،پور خواجه( شود گیاه به شوري افزوده می
با افزایش  ،گلرنگمانند به شوري  سازگار نسبتاًگیاهان 

ناشی از که  یابد تنش شوري، شاخص برداشت افزایش می
 باشد می گیاه ساقه در کل بیوماسوزن کاهش مقدار 

) 1995( باراگاواسینگ و  .)1999 ،استفان و همکاران(
   زیمنس  دسی هشتکه شوري بیشتر از  اند گزارش نموده

ملکرد گلرنگ نسبت دار در ع موجب کاهش معنی ،متر بر
ها نشان داده  همچنین پژوهش .به تیمار شاهد شده است
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شاخص  ازنظربین ارقام مختلف گیاه گلرنگ 
طبق ، تعداد )2004 ،توباس و همکارانرکو(برداشت 

، وزن هزاردانه )1382 ،زاده و زارعیان بغدادآبادي احسان(
و مجدنصیري و  1382 ،زاده و زارعیان بغدادآبادي احسان(

زاده و  احسان(و تعداد دانه در طبق ) 1382 ،همکاران
و تعداد دانه در بوته ) 1382 ،زارعیان بغدادآبادي

تفاوت ) 1382 ،زاده و زارعیان بغدادآبادي احسان(
موحدي دهنوي و مدرس  .داري وجود داشته است معنی

اند که عملکرد دانه با تعداد  گزارش نموده) 1385(ثانوي 
اد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص طبق در بوته، تعد

در این مورد بک و . برداشت همبستگی مثبت داشته است
اند از عملکرد گلرنگ  نیز گزارش نموده) 1995(ولکمار 

این کاهش عملکرد . شود در سطح زیاد شوري کاسته می
عمده به دلیل کاهش وزن هزاردانه، تعداد دانه در  طور به

  .بوته بوده است طبق و تعداد طبق در هر
هاي  در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، منابع آب  

ات کشاورزي، نقش بارز و اساسی تولیدزیرزمینی در 
شوري کم کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه، از . دارند

در شیرامین در نوسان  شوري زیاددر دشت تسوج تا 
هاي  یکی از دانه عنوان بهاز طرف دیگر، گلرنگ . است

با توجه به . گردد هم، در این منطقه کشت میروغنی م
عملکرد گلرنگ به کیفیت آب،  واکنشمشخص نبودن 

مناسب از این گیاه نایل  تولیدبرخی از کشاورزان منطقه به 
بررسی بازتاب  با هدف این پژوهش نابراین،ب؛ گردند نمی

به آذربایجان بومی گلرنگ هاي  ژنوتیپ تولید محصول
نتایج  .صورت گرفته استآبیاري هاي مختلف آب  کیفیت

ریزان محترم  برنامه استفاده موردتواند  این پژوهش می
الگوي کشت گیاهان زراعی در حاشیه شرقی دریاچه 

مناسب  تولیدمنطقه براي  محترم کشاورزانارومیه و 
  .قرار گیرد این منطقهدر گلرنگ 

  
  ها مواد و روش

 شرقی   شناسی آذربایجان ها در باغ گیاه آزمایش
 8 درجه و 38با موقعیت  واقع در شرق دریاچه ارومیه

دقیقه طول شرقی  17 درجه و 46و  دقیقه عرض شمالی
غربی  متر در شمال 1368با ارتفاع از سطح دریاي برابر با 

طرح اسپلیت پالت با طرح پایه  صورت بهشهر تبریز 
-89هاي کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  بلوك
 خشک مهینشناسی داراي اقلیم  باغ گیاه .ا شداجر 1388
متر، میانگین  میلی 250که میانگین بارش ساالنه آن  است

گراد  درجه سانتی 38و  -16حداقل و حداکثر دماي هوا 
هاي هواشناسی در دوره رشد گیاه گلرنگ در  داده. است

میزان بارندگی و تبخیر در دوره . ارائه شده است 1جدول 
. بود متر یلیم 1733و  93ترتیب برابر  رشد گلرنگ به

 26داراي (بافت خاك مزرعه مورد آزمایش لوم شنی 
 .بود) درصد شن 66و درصد رس  8درصد سیلت، 

درصد و  نقطه پژمردگی ،مزرعهدر حد ظرفیت رطوبت 
 وحجمی  درصد 45و  9، 16به ترتیب برابر  نقطه اشباع

زرعه میانگین شوري خاك م .درصد بود 43تخلخل آن 
و مجموع  6/7آن  pHو زیمنس بر متر  دسی 2/4

  .واالن بر لیتر بود اکی میلی 5/41آن  يها ونیکات

 هاي هواشناسی در دوره رشد گیاه گلرنگ میانگین داده - 1جدول 
  تبخیر  بارندگی  رطوبت نسبی  میانگین دما  ترین دما بیش  ترین دما کم  ها ماه

  )متر میلی(  )درصد(  )گراد درجه سانتی(
  114  27  56  9  14  3  فروردین

  233  8  46  16  22  9  اردیبهشت
  317  32  42  21  28  14  خرداد
  400  2  35  26  33  20  تیر

  382  0  39  26  32  19  مرداد
  287  24  46  22  28  16  شهریور
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در از یک طرح آزمایشی  پژوهش،براي اجراي 
قالب اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی 

هاي اصلی آزمایش، دو سطح شوري  در کرت. استفاده شد
 8/5و  ECw( 8/1( آب آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی

هاي فرعی، سه  و در کرت) dS m-1(زیمنس بر متر   دسی
 حسین  هاي دیزج ژنوتیپ گلرنگ بومی آذربایجان به نام

. کند میانه اعمال شدند سراي مرند و آق بیگ مرند، کشک 
گلرنگ از بانک ژن موسسه تحقیقات بذرهاي سه ژنوتیپ 

تهیه شده ) استان البرز، کرج(اصالح و تهیه نهال و بذر 
دالیل انتخاب تیمارهاي شوري در این پژوهش به . بود

این صورت بود که حداقل شوري آب زیرزمینی در شرق 
گیري شده  بر متر اندازه   زیمنس  دسی 8/1دریاچه ارومیه، 

زمینی را می توان در این سطح شوري آب زیر. است
بنابراین به دلیل استفاده از  .دشت تسوج مشاهده نمود

و نیز  گلرنگ تولیدآب زیرزمینی این دشت در منابع 
سهولت دسترسی به این تیمار شوري در محیط پژوهش، 
سطح اول تیمار کیفی آب، این مقدار شوري در نظر 

   سزیمن  دسی 8/5(کیفیت آب آبیاري سطح دوم . گرفته شد
آبیاري میانگین حداقل و حداکثر شوري آب ، )بر متر

گیاهان متحمل به شوري،  در آن سطح شوري،باشد که  می
بر عالوه  ).1983 ،ویز(کنند  محصول مناسب تولید می

از منابع آب  آبیاريکیفیت آب این سطوح ، ها آن
بین در را  شوري بیشترین فراوانی نسبی زیرزمینی،

دریاچه ارومیه را دارا شرقی   شیهحاهاي واقع در  چاه
 چاهاز دو (آب زیرزمینی آبیاري آب  نیتأممنبع . بودند

هاي شیمیایی سطوح مختلف آب  ویژگی. بود) متفاوت
  .ارائه شده است 2آبیاري در جدول 

  میانگین نتایج تجزیه شیمیایی سطوح مختلف کیفیت آب آبیاري - 2جدول 
تیمارهاي 
  آزمایش

ECw  pH HCO3
-  Cl-  SO4

2- Ca2++Mg2+  Na+  SAR  
(dS m-1)  (meq. L-1)  

  9/1  1/5  14  4/8  7/3  3/5  2/7  8/1  سطح اول
  4/8  0/27  6/20  0/20  8/16  2/13  4/7  8/5  سطح دوم

  
کاهش محصول ) 1983(طبق گزارش ویز 

در شوري عصاره اشباع خاك  درصد 25 اندازه به گلرنگ
بنابراین به ؛ افتد اتفاق می زیمنس بر متر دسی 6/7برابر با 

دلیل تحمل نسبی گیاه گلرنگ به شوري خاك، مقدار 
عمق آب آبشویی  عنوان بهفرونشت عمقی ناشی از آبیاري 

در شرایط  دو سالمزرعه آزمایشی به مدت . لحاظ گردید
عملیات ها،  سازي آزمایش قبل از پیاده. آیش قرار داشت

ن دیسک در زما شخم واستفاده از ورزي شامل  خاك
قبل از کاشت بذرهاي گلرنگ، . صورت گرفت ،مناسب

آبیاري  متر میلی 75به عمق آب  بار کیخاك مزرعه 
. بود 1388زمان کاشت نیمه دوم فروردین سال  .گردید

فاصله . متر بود 3در  5/1 اندازه بههاي آزمایش  ابعاد کرت
 20ردیف  يدرروها  فاصله بوته متر و سانتی 35ها  ردیف
ها هر هفت  نیاز آبی گیاه، کرت نیتأمبراي . بودمتر  سانتی
در طول رشد گلرنگ، . شدند آبیاري می بار کیروز 

هفده نوبت ) با احتساب آبیاري قبل از کاشت( درمجموع

 13333آبیاري صورت گرفت که مقدار آب مصرفی برابر 
براي تحویل مساوي آب به هر . مترمکعب در هکتار بود

با یک کنتور  هر کرتبه  کرت، مقدار آب داده شده
عملیات  ،پس از کاشت. شد گیري می حجمی اندازه

. مدیریت زراعی تا رسیدگی کامل محصول ادامه یافت
دستی و مکانیکی وجین  صورت بههاي هرز مزرعه  علف

هاي  با توجه به نامشخص بودن بازتاب ژنوتیپ. ندشد
بومی گلرنگ به مقادیر مختلف کودهاي معمول، 

تقویم . بدون استفاده از کود صورت گرفتها  آزمایش
. فیزیولوژیک گلرنگ در مزرعه آزمایش به این صورت بود

، گلدهی در اوایل ماه نیفروردکاشت بذرها در نیمه دوم 
تیرماه، رسیدگی فیزیولوژیک در بیستم تیرماه، رسیدگی 
کامل در ششم مردادماه و عملیات برداشت محصول در 

، کامل پس از رسیدگی. بود یزراع سال مردادماههشتم 
محصول از سه ردیف و اجزاء عملکرد سنجش عملکرد 

صفات . صورت گرفتاز هر کرت متر  سانتی 35به فاصله 
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تعداد برگ در گیاه، تعداد شاخه  شامل شده گیري اندازه
وزن طبق اصلی، تعداد طبق در بوته، قطر طبق، فرعی، 

د بیولوژیک ، عملکرتعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه
تحلیل . و عملکرد دانه بود ، شاخص برداشت)توده ستیز(

، MSTATCافزار  شده با نرم گیري دازهنهاي ا آماري داده
اي  با آزمون چند دامنهصفات   مقادیر میانگینمقایسه 
  .صورت گرفت Excel افزار نرمرسم نمودارها با  دانکن و

  
  نتایج و بحث

  تعداد برگ
مواد فتوسنتزي  تولیددر  برگ در گیاهان تعداد

برگ، گیاه با تعداد در  ازحد شیببا تغییرات  بوده و مؤثر
تعداد برگ در گیاه به . شود افت مواد فتوسنتزي مواجه می

فراست و (نوع گیاه وابسته است  شرایط اقلیمی، خاك و
جدول ( نتایج تجزیه واریانس نشان داد). 1387 ،همکاران

ها بر  ژنوتیپ طوح شوري واثرات ساده یا متقابل س )2
درصد  پنجآماري در سطح احتمال  ازنظرروي این صفت 

هاي حاصل از اعمال  تعداد برگ میانگین .دار نبود معنی
زیمنس بر متر به ترتیب  دسی 8/5و  8/1تیمارهاي شوري 

رسد با  به نظر می .)4جدول ( بود 140و  181برابر 
اه کاهش افزایش شوري آب آبیاري تعداد برگ در گی

شوري از طریق کاهش نسبی فشار  احتمال به .است هیافت
هاي  هاي برگ ، سبب کاهش رشد و توسعه سلولآماس

شوري در تعداد  ولیهگلرنگ گردیده و به همین دلیل اثر ا
میانگین تعداد . نسبی برگ گلرنگ مشاهده گردید

بیگ مرند،   حسین  دیزج هاي هاي حاصل از ژنوتیپ برگ
 165، 149به ترتیب برابر  کند میانه و آق سراي مرند کشک

برابر (ترین تعداد این صفت  بیش ).4جدول ( بود 168و 
کند  آق از اثر متقابل سطح اول شوري و ژنوتیپ) 197

 است فراست و ذکر انیشا ).5جدول (شد میانه حاصل 
هاي  بیشترین تعداد برگ را در ژنوتیپ) 1387(همکاران 

 اند بوده کمبود آب محیطی تنش که تحتمحلی اصفهان 
که با نتایج این پژوهش متفاوت  اند  رش نمودهاگز 63برابر 
هاي شوري و کمبود آب در  ، کارکرد تنشاحتمال به .است

گزارش  .بر روي تعداد برگ گیاه متفاوت است ریتأث
در مورد ) 1390(زاده سروستانی و همکاران  ابراهیم

کننده رشد  ف تنظیمت مصرحمیانگین تعداد برگ هر بوته ت
  .با یافته این پژوهش سازگاري دارد

  
  تعداد شاخه فرعی

تعداد شاخه فرعی در بوته گلرنگ در تشکیل 
تعداد دانه در طبق،  ازجملهعملکرد دانه و برخی اجزاء آن 

فراست و همکاران، (است  مؤثرتعداد طبق در بوته 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات ساده یا ). 1387

ها بر روي این صفت  ژنوتیپ متقابل سطوح شوري و
میانگین تعداد شاخه فرعی حاصل از اعمال . دار نبود معنی

شاخه  نهزیمنس بر متر  دسی 8/5و  8/1تیمارهاي شوري 
میانگین تعداد شاخه فرعی . )5جدول ( در هر بوته بود

سراي  بیگ مرند، کشک حسین هاي دیزج حاصل از ژنوتیپ
. )5جدول ( شاخه در هر بوته بود نهمیانه  کند مرند و آق

از ) شاخه در هر بوته 10برابر (بیشترین تعداد این صفت 
بیگ  حسین اثر متقابل سطح اول شوري و ژنوتیپ دیزج

) 1385(حاتمی و همکاران . )5جدول (شد مرند حاصل 
و  6/5دامنه تغییرات تعداد شاخه فرعی هر بوته را بین 

همچنین فراست و همکاران  .اند گزارش نموده 1/7
هاي  بیشترین تعداد شاخه فرعی را در ژنوتیپ) 1387(

اند، برابر  محلی اصفهان که تحت تنش کمبود آب بوده
هاي گزارش پیشین با نتایج  یافته. اند به دست آورده شش

اندکی متفاوت ) ده شاخه فرعی در یک بوته(این پژوهش 
 ریتأثبودن سازوکار به متفاوت  احتمال بهاین تفاوت . است
  .گردد هاي کمبود آب و تنش شوري مربوط می تنش
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مختلف آب آبیاري هاي تحت شوري جانیدر آذرباهاي زراعی فیزیولوژیک سه ژنوتیپ بومی گلرنگ  تجزیه واریانس عملکرد دانه و اجزاء عملکرد و برخی ویژگی - 3جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات  
تعداد شاخه  تعداد برگ

  فرعی
وزن طبق   قطر طبق

  اصلی
تعداد طبق در 

  بوته
تعداد دانه در 

عملکرد   وزن هزار دانه  طبق
  بیولوژیک

شاخص 
  عملکرد دانه  برداشت

84/30  16/0  02/0  03/20  99/1093  2  بلوك  0/14  39/1  17/0  6/2  5/3699  
ns  5/7812  ns  2/71  ns  21/0  **67/3  12/3  1  سطوح شوري  ns **5/2244  0/18  ns **43/39  6/16  ns *7/156986  

60/187  02/0  02/0  36/160  10/1045  2  )1( يخطا  67/24  5/9  51/0  2/4  1/3417  
ns  22/641  ns  37/33  ns  07/0  ns  12/0  25/6  2  ژنوتیپ ها  ns ns  67/116  *39/38  06/0  ns **2/18  **2/36058  

ns 01/0  *44/0  80/143  93/110    1194/ 71  7  اثر متقابل شوري و ژنوتیپ ns ns 0/14  **17/113  31/0  ns 1/0  ns *72/12688  

17/64  09/0  05/0  71/54  47/364  28  )2( يخطا  17/35  61/7  20/0  4/1  9/2481  
30/19  9/26  7/7  4/16  9/11  -  ضریب تغییرات  2/15  6/8  3/11  2/14  7/15  

  .دار یمعن ریغدار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و  به ترتیب معنی nsو ** ، *
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  هاي گلرنگ میانگین صفات مورد بررسی در سطوح مختلف شوري آب آبیاري و ژنوتیپ - 4جدول 
  ژنوتیپ گلرنگ         )زیمنس بر متر دسی(شوري آب   صفات  ردیف

بیگ  حسین دیزج  8/5  8/1
  مرند

سراي  کشک
  مرند

  کند آق
  میانه

 168±39 165±30 149±32 140±33  181±15  تعداد برگ  1
 9±2 9±0 9±2 9±2 9±2  تعداد شاخه فرعی در بوته  2
 9/2±2/0 0/3±2/0 8/2±2/0 8/2±2/0 0/3±2/0  )متر سانتی(قطر طبق   3
  وزن طبق اصلی  4

  )کیلوگرم در سطح کرت(
5/0±5/1 2/0±6/0 8/0±2/1 3/0±9/0 6/0±1/1 

 8±2 8±1 8±2 8±2 8±2  تعداد طبق در بوته  5
 42±13 41±14 34±13 28±3 50±8  تعداد دانه در طبق  6
 29±2 32±7 34±4 31±5 33±5  وزن هزار دانه  7
  عملکرد بیولوژیک   8

  )کیلوگرم در هکتار(
905±12021 1000±5438 329±8506 435±8945 345±8738 

 8±1 10±2 7±2 9±2 8±2  شاخص برداشت  9
کیلوگرم در (عملکرد دانه   10

  )هکتار
272±912 84±497 154±547 385±888 204±680 

  
  هاي گلرنگ در سطوح مختلف شوري میانگین صفات مختلف ژنوتیپ - 5جدول 

  شوري آب  صفات  ردیف
  )دسی زیمنس بر متر(

  ژنوتیپ گلرنگ
  میانه کند آق  سراي مرند کشک  بیگ مرند حسین دیزج

  197±7  169±15  177±6  8/1  تعداد برگ  1
2  8/5  9±120  45±160  35±139  
 9±2 9±1 10±1  8/1  بوته تعداد شاخه فرعی در  3
4  8/5  3±8 0±8 1±10 
 9/2±2/0 1/3±3/0 9/2±2/0  8/1  )متر سانتی(قطر طبق   5
6  8/5  1/0±7/2 1/0±0/3 1/0±8/2 
  وزن طبق اصلی  7

  )کیلوگرم در سطح کرت(
8/1  1/0±9/1 4/0±1/1 4/0±6/1 

8  8/5  4/0±5/0 2/0±8/0 2/0±7/0 
 8±2 8±1 9±1  8/1  تعداد طبق در بوته  9

10  8/5  3±7 0±8 1±9 
  54±5  53±5  43±9  8/1  تعداد دانه در طبق  11
12  8/5  2±24  1±28  3±31  
 28±2 38±2 32±4  8/1  وزن هزار دانه  13
14  8/5  4±36 1±26 1±30 
  عملکرد بیولوژیک  15

  )کیلوگرم در هکتار( 
8/1  208±11402  1201±12802  491±11860  

16  8/5  700±5611  550±5088  615±5616  
 7±0 9±1 6±1  8/1  شاخص برداشت  17
18  8/5  3±8 2±11 0±9 
  عملکرد دانه  19

  )کیلوگرم در هکتار( 
8/1  91±667  239±1207  29±862  

20  8/5  58±426  78±568  63±498  
  

  قطر طبق
هاي گلرنگ با قطر طبق  تعداد و اندازه دانه

یشتر نه بدا تعدادبنابراین با افزایش قطر طبق، ؛ ارتباط دارند
). 1387فراست و همکاران، (آید  تري به دست میو بزرگ

نشان داد اثرات ساده یا ) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس 
دار  ها روي قطر طبق معنی ژنوتیپ متقابل سطوح شوري و

میانگین قطر طبق حاصل از اعمال تیمارهاي شوري . نبود
طبق میانگین قطر ). 4جدول (متر بود  سانتی سهبرابر 
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سراي مرند و  بیگ مرند، کشک  حسین  هاي دیزج ژنوتیپ
و  4هاي  جدول(متر بود  سانتی سهکند میانه نیز برابر  آق
بیشترین قطر طبق را در ) 1387(فراست و همکاران ). 5

متر،  سانتی سههاي تحت تنش کمبود آب، برابر  ژنوتیپ
  .با نتایج این پژوهش سازگار است اند که نمودهگزارش 

  
  ن طبق اصلیوز

ترین مخزن گیاه قلمداد  قوي عنوان بهطبق اصلی 
 د در آن موجب تسریع ووشود که آب کافی موج می

گردیده و تجمع روغن، پروتئین و  تسهیل انتقال مواد
نتایج . شود ها را در طبق اصلی موجب می کربوهیدرات

متقابل سطوح اثر نشان داد ) 2جدول  (تجزیه واریانس 
ها بر روي وزن طبق اصلی در سطح پنج  ژنوتیپ شوري و
هاي بومی گلرنگ  کلی ژنوتیپ طور به .بود دار معنیدرصد 

در سطح شوري اول وزن طبق اصلی بیشتري نسبت به 
برابر ( ترین وزن طبق اصلی بیش. تندشسطح شوري دوم دا

بیگ  حسین دیزجرا ژنوتیپ  )کیلوگرم در واحد سطح 9/1
عالوه بر وجود تنوع ژنتیکی  .)5جدول ( نمود تولیدمرند 

 ریتأثهاي مورد بررسی، به احتمال شوري با  در ژنوتیپ
هاي گلرنگ، موجب افزایش  نامطلوب بر باروري گل

کاهش وزن  جهیدرنتهاي چروکیده و پوك و  تعداد دانه
ترین وزن طبق اصلی با مقدار  کم. طبق اصلی گردیده است

میانه در کند آق ژنوتیپکیلوگرم در واحد سطح را  7/0
جدول ( نمود تولیدزیمنس بر متر     دسی 8/5سطح شوري 

5(.  
  

  تعداد طبق در بوته
ترین اجزاي  یکی از مهمتعداد طبق در بوته 

بنا به ). 1386 ،رستمی کافی و(عملکرد گلرنگ است 
 )1381(توکلی ، )1379(همکاران  امید تبریزي وهاي  یافته

بین عملکرد  )1385(و موحدي دهنوي و مدرس ثانوي 
زیادي وجود  یدانه گلرنگ و تعداد طبق در بوته، همبستگ

نشان داد اثرات ) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس  .دارد
تعداد ها بر روي  ژنوتیپ ساده یا متقابل سطوح شوري و

تعداد طبق در بوته میانگین . دار نبود معنیطبق در بوته 
 طبق در هر هشت ز اعمال تیمارهاي شوري برابرحاصل ا

حاصل از تعداد طبق در بوته میانگین . )4جدول ( بودبوته 
سراي مرند و  بیگ مرند، کشک حسین هاي دیزج ژنوتیپ

کافی . )5و  4هاي  جدول( بود نیز همین مقدارمیانه کند آق
رقم را در تعداد طبق در بوته بیشترین ) 1386( و رستمی

طبق  13 را اند بوده آبیاري کاملان که تحت اصفهمحلی 
دامنه ) 1385(و موحدي دهنوي و مدرس ثانوي  در بوته

را با اعمال قطع آبیاري در مرحله رشد تعداد طبق در بوته 
به دست  12با آب خالص را  یپاش محلولرویشی و تیمار 

این . بودمتفاوت که با نتایج این پژوهش  اند آورده
 احتمالی شوري و تنش ریتأثبه تفاوت  الاحتم بهها  تفاوت

 به دلیل عدم جبران نیاز آبی براي تولید حداکثر کمبود آب
  .شود گلرنگ مربوط می ولیدبر روي رشد و ت

  
  تعداد دانه در طبق

تعداد دانه در طبق یکی از اجزاء عملکرد دانه 
است که با عملکرد دانه رابطه مستقیم و همبستگی زیادي 

؛ موحدي دهنوي و 1375 ،و زینالی خانقاه برادران(دارد 
اثر شوري بر روي تعداد دانه در ). 1385مدرس ثانوي، 

ن سطح ولیا. شد دار معنیطبق در سطح احتمال یک درصد 
زیمنس بر متر با  دسی 8/1شوري با هدایت الکتریکی 

تعداد دانه در طبق و دومین سطح با ترین  بیش، 50تعداد 
، 28زیمنس بر متر با تعداد  یدس 8/5هدایت الکتریکی 

به ؛ )4جدول ( نمود تولیدترین تعداد دانه در طبق را  کم
 8/5به  8/1عبارت دیگر، با افزایش شوري آب آبیاري از 

درصد  45زیمنس بر متر، تعداد دانه در طبق بیش از     دسی
این کاهش تعداد دانه در طبق،  احتمال به. کاهش یافت

در دوره قبل از ظهور گل  يتوسنتزفداللت بر کمبود مواد 
رسد کاهش تعداد دانه از افزایش هورمون  به نظر می. دارد

 ناشی شده باشد که این هورمون موجب از 1اسید آبسسیک
هاي تلقیح شده  هاي گرده شده و تعداد گل بین رفتن دانه

به ؛ را کاهش داده است در طبق تعداد دانه جهیدرنت و

                                                
1-Abscisic Acid  



 309 / 1396/  3شماره /  31جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

هاي  در باروري گل ریتأثبا  شوريافزایش عبارت دیگر 
کاهش تعداد دانه در  جهینت درگیاه باعث کاهش باروري و 

در این مورد قریشی و همکاران  .است طبق گردیده
در باروري  ریتأثاند که شوري با  اعالم نموده) 1972(

کاهش  جهیدرنتهاي گلرنگ باعث کاهش باروري و  گل
که با  گزارش شده. تعداد دانه در طبق گردیده است

رشد گیاه میزان از  ،افزایش سطح شوري در محیط آزمایش
 شدداري کاسته  معنی طور به آن اجزاي عملکرد جهیدرنتو 
رود با توجه به نقش  انتظار می. )2003 ،دمیر و اوزتورك(

 جهیدرنتعملکرد گلرنگ، کاهش آن در تعداد دانه در طبق 
ن در ای. گرددباعث کاهش عملکرد دانه نیز  ،شوري

پژوهش نیز، رابطه تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه 
که با کاهش تعداد دانه  يا گونه به. مستقیم است صورت به

، 28به  50در طبق در اثر اعمال سطح دوم شوري از 
گرم  224به  411از  شده يریگ اندازهعملکرد در سطح 

برادران و ( هاي قبلی این یافته با گزارش وبود کاهش یافته 
  . سازگار است) 1375 ،ینالی خانقاهز

ها و یا اثر  اثر متقابل سطوح شوري و ژنوتیپ
نشد  دار معنیتعداد دانه در طبق  يبر روها  ساده ژنوتیپ

هاي مختلف،  ، در بین ژنوتیپهمه  نیا با). 2جدول (
ترین تعداد این صفت را ژنوتیپ دیزج حسین بیگ  کم

جدول ( نمود تولیدنه میا کند  آقترین تعداد را  مرند و بیش
ها  از بین تیمارهاي متقابل سطوح شوري و ژنوتیپ. )4

 54 و 24با  برابرترین تعداد با مقادیر  ترین و بیش نیز، کم
تحت سطح بیگ مرند  حسین دیزجمربوط به ژنوتیپ 

میانه تحت آبیاري با شوري کند آقشوري دوم و ژنوتیپ 
 اساسبر . )5جدول ( زیمنس بر متر بود دسی 8/1

کافی و ) 1385(موحدي دهنوي و مدرس ثانوي هاي  یافته
بیشترین تعداد دانه در طبق را در ) 1386(و رستمی 
که با نتایج آمده به دست  34و  39به ترتیب  آبیاري کامل

  .این پژوهش همخوانی دارد
  
  
  

  وزن هزاردانه
عملکرد اجزاي  ترین مهم وزن هزاردانه یکی از

دانه با عملکرد  )صدیا ( وزن هزاربین . دانه گلرنگ است
شده داري گزارش  دانه گلرنگ، همبستگی مثبت و معنی

و اهدایی و  1379 ،امیدي تبریزي و همکاران(است 
) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس . )1363 ،نورمحمدي

 دار معنیها بر روي این صفت  اثر ساده ژنوتیپ نشان داد
ع ژنتیکی بین وجود تنو دهنده نشاناین نتیجه . بود

 اثر متقابل سطوح شوري وهمچنین . بودها  ژنوتیپ

درصد  یکدر سطح وزن هزاردانه ها بر روي  ژنوتیپ
به ترتیب  وزن هزار دانه ترین و کم ترین بیش. بود دار معنی
در سطوح  مرند سراي کشکگرم را ژنوتیپ  26 و 38 برابر

ل جدو( نمود تولید زیمنس بر متر دسی 8/5 و 8/1شوري 
 طور بههاي دیگر به سطوح شوري  حساسیت ژنوتیپ. )5

میانگین وزن  )1385( حاتمی و همکاران .کم بودنسبی 
، موحدي دهنوي و مدرس گرم 32هزار دانه گلرنگ را 

و فاضلی کاخکی و  گرم 26ثانوي میانگین این صفت را 
گزارش گرم  39مقدار این صفت را ) 1386(همکاران 

قرار  در این پژوهششده  گیري ه اندازهاند که در دامن نموده
  .دنگیر می
  

  عملکرد بیولوژیک
ــین عملکــرد   یافتــه ــین نشــان داده ب هــاي محقق

داري  معنـی  مثبـت و  یبیولوژِیک و عملکرد دانه همبسـتگ 
؛ 1385موحــدي دهنــوي و مــدرس ثــانوي، ( وجــود دارد

منطقـی نیـز    ازنظراین ارتباط  .)1387 ،فراست و همکاران
نشـان  ) 2جـدول  (نتایج تجزیه واریانس  .است انتظار قابل

داد اثر ساده سطوح مختلف شوري بـر روي ایـن صـفت    
 12021دوم شوري به ترتیـب   سطوح اول و .بود دار معنی

ــوگرم در  5438 و ــارکیل ــک  هکت ــدعملکــرد بیولوژی  تولی
افزایش شـوري آب   ،به عبارت دیگر؛ )4جدول ( اند نموده

کـاهش  نس بر متر موجـب  مزی دسی 8/5به  8/1آبیاري از 
بـه نظـر    .درصـد گردیـد   56 انـدازه  بـه عملکرد بیولوژیک 

هاي هوایی و ایجـاد   هاي سمی به اندام انتقال یون رسد یم
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ـ موردناختالل در انتقال مواد غـذایی   ، موجـب کـاهش   ازی
ســبب کــاهش عملکــرد  جــهیدرنتمــاده خشــک و  تولیــد

بب ها نشان داد شوري سـ  نتایج پژوهش .بیولوژیک گردید
کاهش وزن خشک ساقه، ریشه، برگ و تعداد برگ، سطح 

هاي فرعی در گیاهانی برگ، طول ساقه، تعداد و طول ساقه
محمـود  (، کنجد )2003ا و همکاران پیچ(مانند آفتابگردان 

ــاران  ــاکیرالر، چــیچ(، ذرت )2003و همک ، )2002ک و ک
شــده ) 1382؛ قــوامی و همکــاران 1373پوســتینی (گنـدم  
ــن .اســت ــژوهش،  در ای ــک  پ ــانگین عملکــرد بیولوژی می

 بـود هکتـار  در  لـوگرم یک 8667هاي بومی حـدود   ژنوتیپ
 موحـدي دهنـوي و مـدرس ثـانوي     .)5و  4هـاي   جدول(
اند کـه بـین عملکـرد بیولوژیـک و      گزارش نموده )1385(

در ایـن  . داري وجـود دارد  تعداد طبق در بوته رابطه معنی
عملکرد بیولوژیک و تیمار شوري بر  ریتأثپژوهش به دلیل 

روي تعـداد طبـق در بوتـه، ارتبـاط مشخصـی       ریتأثعدم 
  .مشاهده نگردید

  
  شاخص برداشت

نسبت عملکرد دانه به عملکرد شاخص برداشت 
نشان ) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس  .بیولوژیک است
این . دار بود ها بر روي این صفت معنی داد اثر ژنوتیپ

هاي  ژنتیکی بین ژنوتیپ وجود تنوع دهنده نشاننتیجه 
در این پژوهش به دلیل کم بودن  .باشد بومی گلرنگ می

عملکرد دانه و نیز زیاد بودن نسبی رشد و عملکرد 
هاي بومی، شاخص برداشت نسبت به  رویشی ژنوتیپ

سه  شاخص برداشت .تر بود ها کم سایر ارقام یا ژنوتیپ
و  سراي مرند بیگ مرند، کشک  ژنوتیپ بومی دیزج حسین

 درصد بودند 8و  10، 7به ترتیب برابر  میانه کند آق
سراي مرند به دلیل دارا بودن  ژنوتیپ کشک. )4جدول (

زیادي  نسبتاًشاخص برداشت زیاد،  نسبتاًعملکرد دانه 
با ) 1999(مشابه گزارش استفان و همکاران  .داشت

افزایش تنش شوري، شاخص برداشت افزایش یافته 
ه به احتمال ناشی از کاهش تعداد ک) 5و  4هاي  جدول(

  .وزن ساقه در کل عملکرد بیولوژیک گلرنگ باشد

  عملکرد دانه
محصوالت  تولیدترین صفت و  عملکرد دانه مهم

، )2جدول (به استناد نتایج جدول واریانس . زراعی است
عملکرد دانه ها بر روي  ژنوتیپ اثر متقابل سطوح شوري و

هاي  ژنوتیپ یطورکل به. دبو دار معنیدر سطح پنج درصد 
بیشتري عملکرد دانه  ،بومی گلرنگ در سطح شوري اول
عملکرد دانه  بیشترین. نسبت به سطح شوري دوم داشتند

سراي مرند به ترتیب در سطح شوري  ژنوتیپ کشک ،را
 هکتارکیلوگرم در  568و  1207با مقادیر  دوم و اول و
ثانوي موحدي دهنوي و مدرس . )5جدول ( نمود تولید

عملکرد دانه رقم زرقان تحت تنش کمبود آب را ) 1385(
. کیلوگرم در هکتار گزارش نموده است 2700حدود 

هاي بومی آذربایجان در مقایسه با  عملکرد دانه ژنوتیپ
 واکنش لیکن. نسبی پایین بود طور به رقم زرقان عملکرد

آذربایجان و تحت  شرایط اقلیمی بهعملکرد رقم زرقان 
با مقدار عملکرد دانه ترین کم. نیست ري مشخصتنش شو

بیگ مرند   حسین  دیزجژنوتیپ را در هکتار کیلوگرم  426
 نمود تولیدزیمنس بر متر  دسی 8/5در سطح شوري 

 8/5و  8/1بنابراین در هر دو سطح شوري ؛ )5جدول (
سراي  زیمنس بر متر، عملکرد دانه ژنوتیپ کشک دسی

 ،هاي بومی آذربایجان وتیپمرند نسبت به عملکرد سایر ژن
زیمنس  دسی 8/5به  8/1گرچه افزایش شوري از . زیاد بود

درصدي عملکرد دانه در ژنوتیپ  53بر متر موجب کاهش 
  . سراي مرند گردید کشک

زیمنس  دسی 8/5بدیهی است افزایش شوري به 
از ( میرمستقیغ و )بر روي عملکرد دانه( مستقیم صورت به

موجب کاهش عملکرد دانه گلرنگ ) طریق اجزاء عملکرد
کاهش عملکرد  نیزپیشین هاي  بر مبناي گزارش. گردید

شانون (مشاهده شده است  شوري در گیاهان جهیدرنت
موحدي دهنوي و  ).2003 ،و شانون و همکاران 2001

ه عملکرد دانه اند ک گزارش نموده) 1385(مدرس ثانوي 
وزن هزار دانه و با تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، 

این . شاخص برداشت همبستگی مثبت داشته است
یافته . است) 1995(گزارش مشابه گزارش بک و ولکمار 
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پژوهش حاضر نشان داد اثر شوري بر تعداد دانه در طبق، 
اثر متقابل شوري و ژنوتیپ بر وزن هزار دانه و تنوع 

اثرات دار بود و این  ها بر شاخص برداشت معنی ژنوتیپ
از طرف  .نیز گردیدت عملکرد دانه وتفاموجب  دار ینمع

در شرایط تنش شوري، حساسیت  که نیادیگر با توجه به 
زدن بیشتر از سایر مراحل رشد  گلرنگ در زمان جوانه

 شور آبرسد آبیاري گلرنگ با  بنابراین به نظر می؛ است
کاهش عملکرد و  جهیدرنتزنی و  موجب کاهش جوانه

  .باشد اجزاء عملکرد شده
 

  گیري نتیجه
بر  کیفیت آب آبیاري ریتأثدر این پژوهش 

عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ با انجام آزمایشی با 
هاي بومی  سطوح مختلف شوري بر روي ژنوتیپ

سراي مرند  بیگ مرند، کشک  حسین آذربایجان شامل دیزج
نتایج نشان داد اثر متقابل . گردید میانه بررسیکند آقو 

شوري و ژنوتیپ بر روي عملکرد دانه،  سطوح مختلف
هاي  ژنوتیپ. بود دار معنیوزن هزاردانه و وزن طبق اصلی 

فرق داشتند که  باهمگلرنگ در صفت شاخص برداشت 
هاي  وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ دهنده نشان

 سطوح مختلف شوري. صفت بوداین  ازنظر یموردبررس
 ریتأثطبق را تحت عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در آب، 

 8/5به  8/1با افزایش شوري آب آبیاري از . قرار دادند

عملکرد  ،درصد 45زیمنس بر متر، تعداد دانه در طبق  دسی
 اندازه  بهدرصد و عملکرد دانه در  56 اندازه  بهبیولوژیک 

 8/5 و 8/1 آب در سطوح شوري. درصد کاهش یافت 44
 انه به ترتیبترین عملکرد د بیش ،زیمنس بر متر دسی

سراي  کیلوگرم در هکتار را ژنوتیپ کشک 568و  1207
بنابراین در هر دو سطح شوري، عملکرد ؛ نمود تولیدمرند 

سراي مرند نسبت به عملکرد سایر  دانه ژنوتیپ کشک
 عنوان  بهتواند  و می هاي بومی آذربایجان، زیاد بود ژنوتیپ
اقلیمی و  یطبهینه در شرا تولیدترین ژنوتیپ براي  مناسب

. حاشیه شرقی دریاچه ارومیه معرفی گردد یشناخت خاك
در کشت  کودي مختلف سطوحاعمال ادامه پژوهش با 

  .تواند مفید باشد می گلرنگ
  

  سپاسگزاري
مقاله از سازمان تحقیقات، آموزش و  نیمؤلف

ترویج کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و 
دانشگاه آزاد اسالمی منابع طبیعی آذربایجان شرقی و 

واحد میانه به خاطر ایجاد امکانات الزم براي اجراي این 
از سردبیر محترم مجله و  .ندینما یمپژوهش سپاسگزاري 

داوران محترم مقاله که ارشادات علمی ایشان موجب 
  .گردد ، قدردانی میارتقاء کیفیت مقاله گردید
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سایر صفات زراعی دو رقم  اثر تاریخ کشت روي عملکرد دانه و .1363 .نورمحمدي. قو  .ب ،اهدایی  .4
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