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 “مجله نهال و بذر“

 1401، سال 1، شماره 38جلد 

 مقاله پژوهشی

 

 عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های، ا و انتهای فصل بر خصوصیات زراعیاثر تنش خشکی ابتد

 در خاکهای کم بازده و شور اطراف دریاچه ارومیه (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ 
 

Effect of Early and Late Season Drought Stress on Agronomic Characteristics, 

Seed and Oil Yield of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Genotypes in Marginal 

and Saline Soils around Lake Urmia  
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 چکیده

در  (.Carthamus tinctorius L) عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های گلرنگا و انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، اثر تنش خشکی ابتد .1401پاسبان اسالم، ب. 
 .91-108: 38. مجله نهال و بذر خاکهای کم بازده و شور اطراف دریاچه ارومیه

 
منظور ارزیابی اثر تنش خشکی در مراحل ابتدایی )روزت( و انتهایی )پرشدن دانه( بر خصوصیات زراعی و این پژوهش به

 شور اطراف دریاچه ارومیه انجام شد. آزمایش بازده وهای گلرنگ پاییزه در خاکهای کم و روغن ژنوتیپ عملکرد دانه

 ،های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشاههای خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتبه 

اجرا  1399-1400و  1398-99در دو سال زراعی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،

شد.کرت های اصلی شامل سطوح تنش )بدون تنش و تنش خشکی در مراحل روزت و پرشدن دانه( و کرت فرعی شامل 

 80بدون تنش، در زمان های ( بودند. آبیاری کرت248و مکزیک14مهر، پرنیان، مکزیکهای گلرنگ )پدیده، گلژنوتیپ

. برای آبیاری بود Aمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کالس میلی 180متر تبخیر و برای کرت های تنش، آبیاری در زمان میلی

صفات  برداری دسی زیمنس بر متر استفاده شد. نتایج نشان داد تنش خشکی در مرحله روزت اثر معنی 2/4از آب چاه با شوری 

وزن هزار دانه )هفت   ،درصد( 17دار تعداد دانه در طبق )کاهش معنی مورد مطالعه نداشت، ولی در مرحله پرشدن دانه باعث

درصد( شد. بنابراین دوره پرشدن دانه از نظر نیاز آبی گلرنگ بحرانی است و  51درصد( و روغن ) 48، عملکرد دانه ) درصد(

دار بود . اثر تنش خشکی و ژنوتیپ بر محتوای نسبی آب برگ و دمای پوشش گیاهی معنیاستآبیاری در این مرحله ضروری 

گلرنگ مناسب تشخیص داده شدند. ارقام پدیده و گل مهر و ژنوتیپ های در  خشکیاثر تنش  ارزیابی ها برایو این شاخص

کیلوگرم دانه در هکتار در شرایط تنش خشکی در دوره پرشدن دانه،  2087و  1979، 1983ترتیب با تولید به 248الین مکزیک

 . شناسایی شدنداطراف دریاچه ارومیه مناسب  شور در خاکهای کم بازده ودر شرایط تنش خشکی انتهای فصل برای کشت 
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 مقدمه 

روغدن خدوراکی مصدرفی  درصدد 90حدود 

شود. بنابراین افزایش کشور از واردات تامین می

های روغندددی از اهمیدددی زیدددادی تولیدددد دانددده

 Carthamus)برخدددوردار اسدددی. گلرندددگ 

tinctorius L.) یددد داندده روغنددی متحمددل بدده 

 Bassil and)ی و خشددکی تددنش هددای شددور 

Kaffka, 2002) گزیندده مناسددبی بددرای  و اسددی

رود شددمار مددیبددازده بددهکشددی در ارا ددی کددم

(Pasban Eslam, 2004) . 

کیلددومتر مربددع  725در حدال حا ددر بددیش از 

دسدی  9تدا  4ارا ی زراعی شور )با شوری بدین 

زیمنس بر متر( در حاشیه شرقی دریاچده ارومیده 

اعددی حاشددیه ای شددور وجددود دارد. ارا ددی زر

دریاچه در شرق آن قرار دارندد. ایدن ارا دی از 

 بددازده هسددتند کددهنظددر حاصددلخیزی خددا  کددم

هدا تدن در هکتدار کشی مداوم پیاز و افزودن ده

های صورت ساالنه به این ارا ی در سالماسه به

 گذشددته، ایددن و ددعیی را تشدددید نمددوده اسددی

(Farajnia, 2019).  

های ی فصلی و چاههابا کاهش آب رودخانه

عمیددد  و همنندددین خشدددد شددددن دریاچددده 

(Hosseinzad et al., 2012; Hosseinpour 

et al., 2022)  و عدم امکان کشی محصدوالتی

جددات، کشددی ارقددام پدداییزه ماننددد پیدداز و صددیفی

گلرنددگ در منهقدده درحددال گسددترش اسددی. 

بنابراین شناسایی ارقام پرمحصدول و سدازگار بدا 

برای جلوگیری از متروکده  شرایط اقلیمی منهقه

شدن این ارا ی بسدیار  درورت دارد. در حدال 

حا ر دوهزار هکتار از ارا ی مذکور به کشی 

 گلرنگ اختصاص دارد.

هدای پداییزه گلرندگ نتایج ارزیدابی ژنوتیدپ

 8KWو  5KW، 295شامل پدیده، زرقان، ورامین

 در شددرایط قهددع آبیدداری در طددول دوره پرشدددن 

ه خشدد دشدی تبریدز و نبدود دانه در اقلدیم نیمد

بارندددگی نشددان داد کدده کمبددود آب بددا کدداهش 

تعددداد طبدد  در گیدداه و تعددداد داندده در طبدد ، 

داری کداهش داد. طدور معندیعملکرد دانه را بده

و پدیدده از  5KW ،8KWهدای همننین ژنوتیپ

نظر عملکدرد دانده تفداوت معندی داری نداشدتند 

(Pasban Eslam, 2011a)سددالم و همکدداران . 

(Salem et al., 2014)  گزارش کردند که تنش

خشددکی متوسددط و شدددید در گلرنددگ باعدد  

 هددا شددد. نظددری دار رشددد بوتددهکدداهش معنددی

بدا ارزیدابی  (Nazari et al., 2016)و همکداران 

ژنوتیپ گلرنگ در شرایط آبیداری کامدل و  27

 تنش خشدکی در اصدفهان دریافتندد کده تفداوت 

رنددگ از نظددر هددای گلداری بددین ژنوتیددپمعنددی

عملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد دانده در 

 شرایط تنش خشکی وجود داشی. 

هددای کدداهش میددزان آب در دسددتر  بوتدده

درصد آب قابل اسدتفاده  25گلرنگ به کمتر از 

 خددا ، اجددزای عملکددرد و عملکددرد داندده را 

 Noroozi and)داری کداهش داد طدور معندیبه

Kazemeini, 2013). همکدداران  بددا  وورکوت

(Koutroubas et al., 2004)  بیدان کردندد کده

اجزای عملکرد  میاناز شرایط تنش خشکی،  در

دانه، تعدداد طبد  در گیداه و وزن هدزار دانده در 
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تدری تعیین عملکرد دانه گلرندگ نقدش برجسدته

هددای ایرانددی داشددتند. نتددایج ارزیددابی ژنوتیددپ

 گلرنددگ در شددرایط قهددع آبیدداری در مرحلدده 

ه تنش خشکی باع  کاهش کان داددهی نشگل

 میددانگین عملکدددرد داندده آنهدددا شددد و تفددداوت 

داری از نظددر تحمددل بدده کمبددود آب بددین معنددی

 . (Zareie et al., 2013)ها دیده شد ژنوتیپ

ژنوتیددپ گلرنددگ تحددی  64نتددایج ارزیددابی 

تنش کمبود آب در شرایط اقلیمی اصفهان نشان 

دار داد کدده کمبددود آب باعدد  کدداهش معنددی

ها شد ولی میدزان ایدن ملکرد دانه کلیه ژنوتیپع

ها متفداوت داری بین ژنوتیپطور معنیکاهش به

آنهددا را در دو گددروه  خوشدده ایبددود و تجزیدده 

 Bahrami)حسا  و متحمل به خشکی قرار داد 

et al., 2014; Bortolheiro and Silva, 

 Bortolheiro and)رو و سیلوا . بورتل هی(2017

Silva, 2017)  گزارش کردندد تفداوت ژنتیکدی

 داری از نظددددر عملکددددرد داندددده بددددینمعنددددی

های گلرنگ در شرایط تدنش کمبدود آب الین 

هدای وجود داشی کده امکدان گدزینش ژنوتیدپ

 متحمل به کمبود آب را فراهم کرد.

عقیده بر این اسدی کده محتدوای نسدبی آب 

 (Relative water content = RWC)بدر  

و عیی آب بر  در  شاخص مناسبی برای بیان

باشدد و شداید محتدوای نسدبی گیاهان زراعی می

تددری از تعددادل بددین آب بددر  و ددعیی فراگیر

میزان تامین آب به بر  و میزان تعدرق را نشدان 

نتدایج  .(Sinclair and Ludlow, 1985)بدهدد 

 ید ارزیدابی نشدان داد ارقدامی از گلرندگ کده

 آب نسدددبی در شدددرایط کمبدددود آب محتدددوای  

بدداالتری داشددتنددر مقایسدده بددا دیگددر بددر   

ها عملکدرد دانده بیشدتری تولیدد کردندد ژنوتیپ

(Manvelian et al., 2021).  همننددین نشددان

داده شددده اسددی کدده در شددرایط تددنش خشددکی 

شدید ارقام متحمل بده خشدکی گنددم دوروم از 

محتددوای نسددبی آب بددر  بدداالتری برخددوردار 

ن پاسدبا. (Rao and Mendham, 1991)بودندد 

بددا بررسددی  (Pasban Eslam, 2011a) اسددالم

تنش کمبدود که های کلزا، گزارش کرد ژنوتیپ

آب باع  کداهش محتدوای نسدبی آب بدر  و 

افدددزایش دمدددای پوشدددش گیددداهی شدددد و در 

تر ایددن تيییددرات کمتددر و هددای متحمددلژنوتیپ

 بیشتر بود.  دانه پایداری عملکرد

 Canopy)گیری دمای پوشش گیداهیاندازه

temperature) عنوان روشدددی رایدددج بدددرای بددده

ارزیابی اثر تنش خشکی در گیاهان زراعی مورد 

 ,Johnson and Rumbaugh)اسدتفاده اسدی 

طور کلددی دمددای پوشددش گیدداهی بددا . بدده(1995

شدت تنش خشکی همبسدتگی مببدی دارد و بده 

دنبال کاهش آب قابل اسدتفاده خدا ، پتانسدیل 

 آب گیدداه و در نهایددی تعددرق آن نیددز کدداهش

یابد. بر مبنای بدیالن اندرژی در سدهر بدر ، می

کاهش تعدرق منجدر بده افدزایش دمدای پوشدش 

. (Carcova et al., 1998)گددردد گیدداهی می

هددای متعددددی حدداکی از آن اسددی کدده گزارش

عنوان شداخص تواند بدهدمای پوشش گیاهی می

هددای مقدداوم بدده مناسددبی بددرای شناسددایی ژنوتیپ

اسدددی  کار گرفتددده شددددهخشدددکی گنددددم بددده
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(Carcova et al., 1998; Golestani Araghi 

and Assad, 1998) پاسدبان اسدالم .(Pasban 

Eslam, 2011b)  نیز گدزارش کدرده اسدی کده

شاخص مناسبی در گزینش دمای پوشش گیاهی 

های بهاره متحمدل بده خشدکی گلرندگ ژنوتیپ

داری بود. ایشان همننین همبستگی مببی و معنی

محتوای نسبی آب بدر   بین هدایی روزنه ای،

داری همبستگی منفدی و معندی و تنظیم اسمزی و

هدا بدا دمدای پوشدش گیداهی در بین این شاخص

هددای بهدداره گلرنددگ گددزارش کددرد ژنوتیددپ

(Pasban Eslam, 2011b) . 

ارزیابی اثر تنش خشدکی هدف این پژوهش 

در مراحل روزت و پرشدن دانه بدر خصوصدیات 

هددای ژنوتیددپزراعددی و عملکددرد داندده و روغددن 

شدور  کدم بدازده وهدای پاییزه گلرنگ در خا 

هدای اطراف دریاچه ارومیده و گدزینش ژنوتیدپ

پرمحصول، سدازگار، و متحمدل بده کمبدود آب 

بددرای کشددی در ارا ددی مددذکور و مندداطقی بددا 

 شرایط اقلیمی مشابه بود. 

 

 مواد و روش ها 

آزمددایش در ایسددتگاه تحقیقددات کشدداورزی 

بدازده و شدور(، ا دی کدمخسروشاه )واقع در ار

 مرکدددز تحقیقدددات و آمدددوزش کشددداورزی و 

سددال دو منددابع طبیعددی آذربایجددان شددرقی، در 

اجرا شدد. ایدن  1399-1400و  1398-99زراعی 

کیلددومتری شددرق دریاچدده 10در فاصددله ایسدتگاه 

دقیقه طدول شدرقی و  2درجه و  46)ارومیه بوده 

دقیقه عرض شمالی(  و بر اسا   58درجه و  37

بندددی کددوپن سددرد و نیمدده خشددد اسددی ماقلی

(Alikhani, 2013). 

 5/1خا  محل آزمایش لوم رسدی و دارای 

  5/6و  7/6درصدددد مددداده آلدددی و بدددا شدددوری 

 ترتیددد در سددال اول دسددی زیمددنس بددر متددر بدده

 (. مشخصددات 1و دوم آزمددایش بددود )جدددول 

ارایده  2آب و هوایی محل آزمدایش در جددول 

ان دهندده آن نشد 2شده اسی. اطالعات جددول 

 اسدددی کددده در منهقددده آزمدددایش در مرحلددده 

 روزت گلرنددگ پدداییزه )آبددان( دمددای هددوا و 

تدری دارندد، ولدی در مرحلده تبخیر مقادیر پدایین

پرشدن دانه گلرنگ )تیر( بارندگی موثر ندارد و 

دمای هوا و تبخیر در تدراز بداالتر اسدی. حددود 

کیلددومتر مربددع از ارا ددی زراعددی حاشددیه  725

یاچه ارومیه دارای خدا  شدور و کدم شرقی در

بازده بدود و ایدن روندد درحدال گسدترش اسدی 

(Farajnia, 2019). 
 

 برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خا  مزرعه آزمایشی -1جدول 
Table 1. Some physico-chemical properties of the soil experimental field 

 

 سال
Year 

 اسیدیته
pH 

 هدایی الکتریکی

 یمنس بر متر()دسی ز
EC 

( dS m-1) 

 درصد نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 فسفر

)میلی گرم بر کیلوگرم( 
Phosphorus 

(mg kg-1) 

 پتاسیم

)میلی گرم بر کیلوگرم( 
Potassium 

(mg kg-1) 

 درصد

 ر 
Clay 
(%) 

 درصد

 سیلی
Silt 
(%) 

 درصد شن
Sand 
(%) 

2019-20 8.1 6.7 0.05 7.5 207 14 19 67 

2020-21 7.5 6.5 0.05 8.1 214 17 18 65 
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هدای سدال در دوره آزمدایشاطالعات آب و هوایی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشاه در -2جدول 
 1398-1400زراعی

Table 2. Climatological information of Khosrowshah agricultural research station 

during experimental period in 2019-21 cropping seasons 
 

 مجموع تبخیر

 Aاز تشتد کال  

Total evaporation 

from class A pan 

(mm) 

 مجموع بارندگی

 )میلیمتر(

Total 
precipitation 

(mm) 

 میانگین دما

 )سانتیگراد(
Average 

temperature 

(°C) 

 میانگین دمای حداکبر

 )سانتیگراد(
Average of 

maximum 

temperature 

(°C) 

 میانگین دمای حداقل

 )سانتیگراد(
Average of 

minimum 

temperature 

(°C) ماه Month  

 سال
Year 

 September  2019 شهریور 16.4 30.5 23.4 - 325.5

   October مهر 11.7 25.8 18.8 17.3 204.0
   November آبان 0.2- 12.6 7.8 7.1 52.2

   December آذر 1.4- 7.0 2.8 16.0 0.0
 January  2020 دی 3.5- 5.1 0.8 31.8 0.0
   February دی 7.6- 2.4 2.6- 13.6 0.0

   March بهمن 1.7 12.0 6.8 34.4 0.0
   April فروردین 4.0 14.6 9.3 72.4 0.0

   May اردیبهشی 8.3 22.3 15.3 28.1 202.0
   June خرداد 14.1 30.7 22.4 3.9 344.0
   July تیر 18.5 32.8 25.6 5.0 334.0
   August مرداد 18.6 33.0 25.8 2.8 357.0
   September شهریور 18.1 26.7 23.3 2.4 264.9
   October مهر 11.3 22.6 16.6 3.9 146.1
   November ابان 5.1 17.3 11.2 54.8 54.7

   December آذر 0.1- 7.9 2.7 23.8 0.0
 January  2021 دی 6.9- 7.5 0.5- 89.7 0.0
   February بهمن 7.7- 9.6 2.8 32.2 0.0
   March اسفند 0.9- 12.2 4.4 16.8 0.0

   April فروردین 4.6 18.1 11.8 19.3 106.3
   May اردیبهشی 14.2 24.1 18.8 33.3 325.5
   June خرداد 16.0 30.1 23.7 4.9 204.0
   July تیر 22.0 30.5 27.5 11.7 52.2

   August مرداد 21.8 30.3 26.8 21.1 0.0
 .دسی آمدداده ها از ایستگاه سینوپتید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به

The data obtaind from synoptic station of the East Azarbaijan agriculture and natural resources 

research and education center.  

 

خرد شدده  در های صورت کرتآزمایش به

کامدل تصدادفی بدا سده  هدایقالد طدر  بلدو 

تکرار اجرا شدد. عوامدل آزمایشدی شدامل تدنش 

عنوان کرت های اصلی در سه سدهر: خشکی به

بدون تدنش و تدنش در مراحدل روزت )پداییز( و 

و ژنوتیپ هدای گلرندگ پداییزه در   پرشدن دانه

مهر، کرت های فرعی شامل: ارقدام پدیدده، گدل

و  14های امیدد بخدش مکزیددوتیپپرنیان و ژن

ها بودند. آستانه تحمل این ژنوتیپ 248مکزید

به شوری خا  برای تولیدد محصدول اقتصدادی 

دسی زیمدنس بدر متدر گدزارش شدده اسدی  2/7

(Omidi, 2016)  . 
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ر  گلرنگ رقدم پدیدده خداردار و متوسدط

های بدومی ارومیده بوده و حاصل انتخاب از توده

آن در مناط  مختلف بین اسی. میانگین عملکرد 

کیلددوگرم در هکتددار مددی باشددد  3500تددا  3000

(Omidi et al., 2007) گل مهدر رقدم . گلرنگ

ر  حاصدل تالقدی دو الیدن و متوسدط خداردار

K.W.H-1-2 اسددددی. میددددانگین  279و زرقدددان

کیلوگرم در هکتدار  3078عملکرد دانه این رقم 

. گلرنددگ رقددم (Omidi et al., 2014)اسددی 

خار، گل سفید و نسبتا زودر  بدوده و یپرنیان ب

حاصل انتخداب از تدوده محلدی اصدفهان اسدی. 

کیلددوگرم در  2500میددانگین عملکددرد ایددن رقددم 

. دو الین (Omidi et al., 2019)باشد هکتار می

از برنامدده ملددی بدده  14و مکزیددد  248مکزیددد 

دریافی و انتخاب شدده  مکزید نژادی گلرنگ

ما، متوسدط ر  و ، خداردار، متحمدل بده سدراند

 35000تددا  3000 آنهددا میددانگین عملکددرد داندده

 Pasban Eslam and) اسیکیلوگرم در هکتار 

Omidi, 2019).  

طول هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف به

متر بود. فاصدله سانتی 30پنج متر و فاصله ردیف 

متر تنظیم شددند. ها روی ردیف هفی سانتیبوته

رم در هدر هکتدار کیلدوگ 20کاشی بذر برمبنای 

شهریور بدود.  21تاریخ کاشی آزمایش در بود. 

در ایددن آزمددایش بددرای تعیددین زمددان آبیدداری از 

تیمدار بدرای  شدد. استفاده Aتشتد تبخیر کال 

متر تبخیر و میلی 80ی در زمان بدون تنش، آبیار

 180هددای تددنش، آبیدداری در زمددان بددرای تیمار

 Aال  متر تبخیر تجمعی از تشتد تبخیر کمیلی

 Sharghi et al., 2011; Pasban Eslam)بدود 

et al., 2011b) بدرای آبیاری . در پاییز دو مرتبه

هدای و ید مرتبده بدرای تیمدار تیمار بدون تنش

تنش خشدکی انجدام شدد. آبیداری اول در زمدان 

کاشددی بددود. در بهددار و تابسددتان تددا برداشددی 

و آبیداری چهار مرتبده  بدون تنش محصول تیمار

های تدنش دو مرتبده آبیداری شددند. بدرای تیمار

دسدی زیمدنس  2/4آب چاه با شوری آبیاری از 

 متر استفاده شد. بر

دهی در هددر دوسددال آزمددایش بددرای کددود

 کیلوگرم در هکتار نیتدروژن خدالص 97 ،مزرعه

)در سدده قسددط شددامل: زمددان  از منبددع کددود اوره

 37دهددی(، کاشددی، شددروع رشددد بهدداره و گددل

سدولفات کدود  از منبع O2K در هکتار کیلوگرم

از منبدع  5O2Pکیلدوگرم در هکتدار  30و پتاسیم 

سددوپر فسددفات تریهددل )هددر دو در زمددان کددود 

بددر اسددا  آزمددون خددا  محاسددبه و  ،کاشددی(

دهی برای (. در زمان غننه1مصرف شد )جدول 

مدیریی و کنترل آفی مگس گلرندگ از آفدی 

در  ،کش دیازینون با غلظی ید و نیم در هدزار

 استفاده گردید.  ،دو سال آزمایشهر 

محتدددوای نسدددبی آب بدددر   بدددرای تعیدددین

(RWC)  بدا  ،هدای برداشدی شددهاز نمونه بدر

 20سه دیسد به قهر  ،استفاده از لوله برش فلزی

متددر جدددا و بالفاصددله وزن شددد )وزن تددر(، میلی

ها بدده مدددت چهددار سدداعی در آب سددهس نموندده

رجده بدار تقهیدر بدا دمدای حددود پدنج دمقهر دو

ور شده و پدس از گراد و نور اند  غوطهسانتی

گرفتن آب روی آنها با کاغذ صافی، وزن شدند 
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 24به مددت  را هاسهس نمونه .)وزن تورم کامل(

گراد قدرار داده درجه سدانتی 80ساعی در دمای 

در نهایی محتوای نسبی آب بر   .و وزن شدند

(RWC) :از فرمول زیر محاسبه شد 

 

 محتوای نسبی آب بر  = (RWC) وزن تر( -وزن تورم کامل/ وزن خشد  -شد )وزن خ×  100

 

دمای پوشش گیداهی بدا اسدتفاده از دماسدنج 

 سدداخی کارخاندده 2T-825مددادون قرمددز مدددل 

 گیری شددددد. ایتالیددددا اندددددازه (Testo)تسددددتو  

 و دمدددای پوشدددش آب بدددر  نسدددبی محتدددوای

 Kumar and) 14تدا  11بدین سداعات  گیداهی 

Singh, 1998; Pasban Eslam, 2011a)  روی

 همددده تیمارهدددای آزمایشدددی در مراحدددل روزت 

 اواسط مرحله پرشدن  در در آبان و (شش برگی)

 گیدددری شدددد.دانددده در اوایدددل مدددرداد انددددازه

 هددای بددال تددرین بددر هددا روی جددوانسددنجش 

 انجام شد. گیاه( ارتفاعباالیی )ید سوم  

 برای اندازه گیری ارتفداع گیداه، قهدر طبد ، 

تعداد طب  در گیاه و تعداد دانه در طب  در زمان 

 10رسیدگی فیزیولوژید از هر کرت آزمایشی 

آنهدا بدر  تصادفی انتخداب و ارتفداع طوربه  گیاه

متدر و ها برحسد میلیمتر، قهر طب حسد سانتی

 و تعددددداد  گیدددداههددددا در هددددر تعددددداد طبدددد 

ها در هر طب  شمارش و میانگین آنهدا بدرای دانه

 هنگام رسدیدگی محصدول ثبی شد. بدههر کرت 

ترتیددد در سددال اول و دوم مددرداد بدده 18و  15)

تمدام سدهر ها، آزمایش( پس از حدذف حاشدیه

ها برداشی و عملکرد دانه، وزن هزار دانده کرت

ها تعیین شدند. درصد روغن و درصد روغن دانه

روش استخراج پیوسدته سوکسدله تعیدین ها بهدانه

 -Mirnezami Ziabari and Sanei)شددد 

Shariatpanah, 1994). 

هددا و مقایسدده تجزیدده واریددانس مرکددد داده

هددا بددا اسددتفاده از نددرم افددزار آمددداری میانگین

MSTATC ، صددفاتبددین و تعیددین همبسددتگی 

روش پیرسون با استفاده از ندرم افدزار آمداری  به 

SPSS  بدا انجام شد. مقایسه میانگین هدا 16نسخه

در سدهر احتمدال پدنج آزمون تدوکی استفاده از 

 شد. انجامدرصد 

 

 نتایج و بحث

 عملکرد و اجزای عملکرد دانه

تجزیه واریانس مرکد داده ها نشان داد که اثر 

سال بر عملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد دانه 

رسدد کده علدی نظر می(. به3دار بود )جدول معنی

متدر میلدی 1/21اصلی آن وقوع اسدتبنایی مجموعدا 

دهی و پرشدن دانده مرداد )مراحل گل در بارندگی

گلرنگ( در سدال دوم آزمدایش از یدد طدرف و 

باالتر بودن میانگین دمدای حدداکبر هدوا در مدرداد 

گدراد درجه سدانتی 7/2سال اول آزمایش به مقدار 

اثر تنش خشدکی بدر  (.2از سوی دیگر بود )جدول 

قهددر طبدد ، تعددداد داندده در طبدد ، وزن هددزار داندده، 

دار ن دانه، عملکرد دانه و روغدن معندیدرصد روغ

 (3شد )جدول 
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 1398-1400زراعی هایبرای صفات اندازه گیری شده ژنوتیپ های گلرنگ تحی تاثیر تنش خشکی در سالمرکد تجزیه واریانس  -3جدول 
Table 3. Combined analysis of variance for measured traits of safflower genotypes as affected by drought stress in 2019-21 cropping seasons 

 
 درجه Mean squares میانگین مربعات 

 آزادی 

d.f. منبع تيییرات S.O.V. 
 تعداد طب  در گیاه

Head no. plant-1 
 قهر طب 

Head diameter 

 ارتفاع گیاه
Plant height 

 دمای پوشش گیاهی
Canopy temperature 

 آب بر نسبی محتوای 
RWC 

 Year (Y) سال 1 0.004 18.678 46.944 **30.044 **57.00
 Replication/Y تکرار در سال 4 0.001 1.322 96.511 3.153 0.989

 Drought stress (A) تنش خشکی 2 **0.121 **877.233 304.078 **77.478 2.211
  Y × A تنش خشکی× سال   2 0.001 **81.744 77.078 1.011 3.033
 Error1 1خهای 8 0.001 4.322 85.928 2.015 1.556

 Genotype (B) ژنوتیپ 4 **0.004 **19.489 **1371.583 **9.101 **8.850
  Y × B ژنوتیپ× سال  4 0.001 2.067 **305.194 **12.996 1.272
  A × B ژنوتیپ× تنش خشکی  8 0.001 **3.789 **63.883 **5.308 **1.933
  Y × A × B ژنوتیپ ×تنش خشکی × سال  8 0.002 **3.883 **45.078 1.181 0.339
 Error 2 2خهای  48 0.001 1.974 21.358 0.877 0.561
   (%) .C.V  رید تيییرات )%(  4.25  3.37 3.63 6.08

 and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively * .                              و ید درصد درصد به ترتید معنی دار در سهر احتمال پنج ** :و*
RWC: Relative water content 

 
 Table 3. Continued                                                                                                                    -3ادامه جدول 

 
   Mean squares میانگین مربعات 

 عملکرد روغن
Oil yield 

 درصد روغن
Oil content 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 وزن هزار دانه
1000-seeds weight 

 تعداد دانه در طب 
1-head no. Seed 

 درجه آزادی

d.f.  منبع تيییرات S.O.V. 
 Year (Y) سال 1 **38.547 **4.268 *132020.100 *20.544 **67601.279

 Replication/Y تکرار در سال 4 1.524 0.118 46331.189 0.356 5499.555

 Drought stress (A) تنش خشکی 2 **580.652 **42.810 **27067543.144 **27.033 **2583993.717
 Y × A  تنش خشکی× سال  2 6.350 0.178 **801065.633 5.811 **39924464.000

 Error1 1خهای 8 2.044 0.145 14871.039 2.006 3345.400

 Genotype (B) ژنوتیپ 4 **129.125 **9.277 **1269257.306 **13.139 **16996.822
  Y × B ژنوتیپ× سال  4 0.635 0.568 **21990.0683 **2.739 **4304.809
  A × B ژنوتیپ× تنش خشکی  8 **25.477 0.462 *27386.756 *3.464 **7679.854
 Y × A × B ژنوتیپ× تنش خشکی × سال  8 2.680 0.153 20012.717 1.381 **4045.662
 Error 2 2خهای  48 1.491 0.233 9552.964 1.261 1980.447

  (%) .C.V  رید تيییرات )%(  2.61 1.52 3.35 3.94 5.30
 ..and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                    و ید درصد. درصد به ترتید معنی دار در سهر احتمال پنج ** :و *
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تدددنش خشدددکی در طدددول دوره روزت اثدددر 

داری بدر عملکدرد دانده و روغدن و کاهشی معنی

(. با توجده 4اجزای عملکرد دانه نداشی )جدول 

هدای به خند بودن دمای پاییز و وقوع بارندگی

ع رسد که کمبود منابنظر می(، به2پاییزه )جدول 

آب برای آبیداری در مرحلده روزت پداییزه، اثدر 

بدر عملکدرد دانده در گلرندگ  قابل مالحظده ای

کشی شده در ارا ی شور و کم بدازده اطدراف 

دریاچه ارومیده نداشدی. ولدی تدنش خشدکی در 

دار طول دوره پرشدن دانده باعد  کداهش معندی

درصدد(، وزن  17میانگین تعدداد دانده در طبد  )

درصدد(،  6(، روغن دانده )درصد 7/6هزار دانه )

 49درصد( و عملکرد روغدن ) 48عملکرد دانه )

 (.4درصد( شد )جدول 

 
هدای گلرندگ تحدی تداثیر تدنش میانگین خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغدن ژنوتیدپ -4جدول

 1398-1400های زراعیسالخشکی در 

Table 4. Mean of agronomic characteristics and seed and oil yield of safflower 

genotypes as affected by drought stress in 2019-21 cropping seasons 
 

 طب  در گیاهتعداد 
Head no. 

plant-1 

 متر( قهر طب  )میلی
Head diameter 

(mm) 

 ارتفاع گیاه

 متر( )سانتی
Plant height 

(cm) 

 دمای پوشش گیاهی

 گراد( )درجه سانتی
Canopy temperature 

(°C) 

 محتوای نسبی 

 آب بر  )%(
RWC (%) 

 ژنوتیپ

Genotype 
  Non-stress       بدون تنش    

12.8ab 28.7a 143a-c 18.5bc 67a Padideh 

12.8ab 25.8b-e 147ab 17.8bc 75a Golemehr 
11.8bc 25.3c-e 124ef 18.5bc 72ab Parnian 
11.0c 26.5b-d 132de 19.7b 74a Mexico14 

13.7a 27.5ab 140b-d 16.3c 75a Mexico248 

  Stress in rosette stage        تنش در مرحله روزت

12.7ab 27.6ab 142a-c 16.7c 76 a Padideh 

12.5a-c 27.2a-c 147 ab 16.5c 74 a Golemehr 
11.7bc 26.4b-d 124ef 18.5bc 73 a Parnian 
12.2a-c 25.2de 137 b-d 20.0 b 74 a Mexico14 

13.5a 27.3ab 151b 16.0c 71ab Mexico248 

  Stress in seed filling stage   تنش در مرحله پرشدن دانه  

12.2a-c 24.8de 140b-d 26.7 a 64c Padideh 

11.0c 24.2ef 138b-d 27.5 a 64c Golemehr 
12.3a-c 24.0ef 121f 27.2 a 60c Parnian 
11.5b-c 24.2ef 133de 27.8 a 63c Mexico14 

13.0ab 22.8f 138b-d 26.8 a 65bc Mexico248 

دار هایی، در هرستون، که دارای حداقل ید حرف مشتر  می باشند بر اسا  آزمون توکی در سهر احتمال پنج درصد تفداوت معندیمیانگین
 .ندارند

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 

5% probability level -using Tukey test. 
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 .Table 4. Continued                                                                  -4ادامه جدول 
 

  عملکرد روغن
 )کیلوگرم در هکتار(

Oil yield 

(kg h-1) 

 درصد روغن
Oil content 

(%) 

 انهعملکرد د
 )کیلوگرم در هکتار( 

Seed yield 

(kg h-1) 

 وزن هزار دانه
 )گرم( 

1000-seed weight 

(g) 
 تعداد دانه در طب 

Seed no. head-1 
 ژنوتیپ

Genotype 
  Non-stressبدون تنش            

1129ab 30.2ab 3743ab 33.3ab 53.0a Padideh 

1030c 28.8a-d 3573b-d 32.9a-c 52.6a Golemehr 
878de 27.8b-e 3137fg 31.6d-f 42.9c Parnian 
971cd 29.2a-d 3332ef 32.1cd 51.8a Mexico14 

1132ab 30.1a 3808a 33.7a 53.7a Mexico248 

  Stress in rosette stageروزت        مرحله تنش در 

1073bc 29.5a-c 3687b-d 32.9a-c 49.6b Padideh 

1049c 30.0ab 3495de 32.6bc 49.4b Golemehr 
846e 27.8b-e 3043g 31.1d-g 43.2c Parnian 

928de 28.0b-e 3316ef 32.0c-e 49.7b Mexico14 

1091b 29.3b-e 3695a-c 33.2ab 52.8a Mexico248 

  Stress in seed filing stage    پرشدن دانهمرحله تنش در 

572f 28.8a-d 1983h 31.0e-g 41.9c Padideh 

532f 27.0de 1979h 30.3gh 42.2c Golemehr 
392g 26.0e 1502i 29.9h 40.9c Parnian 
436g 27.5c-e 1586i 30.2gh 42.3c Mexico14 

586f 28.0b-e 2087h 31.0fg 43.1c Mexico248 

هایی، در هرستون، که دارای حداقل ید حرف مشتر  می باشند بر اسا  آزمون توکی در سهر احتمال پنج میانگین
 .دار ندارنددرصد تفاوت معنی

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not 

significantly different at the 5% probability level using Tukey test. 

 

در طول دوره پرشددن دانده در منهقده آزمدایش 

و آب  اسددی هددای فصددلی خاتمدده یافتددهبارندددگی

زراعدی  در نتیجده های فصلی نیز خشد وهرودخان

د. همنندین شدوگلرنگ بدا کمبدود آب مواجده مدی

که این دوره از نظر نیداز  داداین آزمایش نشان  نتایج

آبددی باعدد  افددی شدددید و کددماسددی آبددی بحرانددی 

(. بنددابراین 4)جدددول  شدددعملکددرد داندده و روغددن 

درصورتی که کشی گلرنگ در ارا ی کدم بدازده 

ریاجه ارومیه و مناطقی با اقلیم مشابه و شور اطراف د

دسی آوردن محصول قابدل قبدول اقتصدادی برای به

گسترش یابد، تامین آب در دوره پرشدن دانه بسدیار 

هدای  روری اسی. همننین باید استفاده از ژنوتیپ

 متحمل به تنش خشکی در اولویی قرار گیرد.

هددای گلرنددگ مددورد بررسددی در ژنوتیددپ 

ظر کلیه صفات مورد مهالعده پژوهش حا ر از ن

(. اثر متقابدل 3داری داشتند )جدول تفاوت معنی

ژنوتیپ بر کلیه صدفات زراعدی، × تنش خشکی 

(. در 3دار  بود )جدول بجز وزن هزار دانه، معنی

کلیه شرایط رطوبتی اعمال شده در این پژوهش، 

 248ارقددام پدیددده و گددل مهددر و الیددن مکزیددد
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(. همدواره 4ند )جدول ارتفاع گیاه بلندتری داشت

رقددم پدیددده بیشددترین قهددر طبدد  را داشددی و در 

 ،14شرایط تنش در مرحله روزت الین مکزید

تدددنش در مرحلددده پرشددددن دانددده در شدددرایط و 

 8/22و  2/25به ترتید بدا میدانگین  248مکزید

 (. 4متر کمترین قهر طب  را داشتند )جدول میلی

در کلیدده شددرایط بیشددترین  248الیددن مکزیددد

 و داد طب  در گیاه، دانه در طب ، وزن هدزار داندهتع

(. در 4عملکددرد داندده و روغددن را داشددی )جدددول 

تنش خشکی در مرحلده پرشددن در شرایط حالیکه 

هدا در حدداقل در همه ژنوتیدپ دانه صفات مذکور

مقدار بودند. رقم پرنیدان در همده شدرایط رطدوبتی 

 و دارای تعددداد داندده در طبدد ، درصددد روغددن داندده

 (. 4لکددرد داندده و روغددن کمتددری بددود )جدددولعم

هدای گلرندگ مدورد مهالعده، طور کلی ژنوتیدپبه

، از نظدر اجدزای 14بجز رقم پرنیان و الین مکزید

عملکددرد و عملکددرد داندده و روغددن در شددرایط 

 مختلدددف رطدددوبتی، مقدددادیر مشدددابهی داشدددتند

 (. 4)جدول  

میانگین عملکرد دانه ارقام پدیده و گل مهدر 

در شددرایط بدددون تددنش و  248زیدددو الیددن مک

ترتیددد تددنش خشددکی در دوره پرشدددن داندده بدده

کیلوگرم در هکتدار بدود )جددول  2016و  3708

که میانگین ایدن مقدادیر بدرای رقدم (. در حالی4

در شرایط بدون تدنش  14پرنیان و الین مکزید

ترتیدد و تنش خشکی در دوره پرشددن دانده بده

د. ارقددام کیلددوگرم در هکتددار بددو 1544و  3235

بددرای  248پدیددده، وگددل مهددر و الیددن مکزیددد

کشددی در خاکهددای کددم بددازده و شددور اطددراف 

دریاچه ارومیه که بدا کمبدود آب در طدول دوره 

پرشدن دانه مواجه هستند، مناسد ارزیابی شدند 

و در صورت کشی، عملکدرد دانده قابدل قبدولی 

 برای زارعین منهقه خواهند داشی. 

گلرندگ در برزیدل  هداینتایج ارزیابی الیدن

دار نشان داد که تنش خشکی باع  کاهش معنی

 Bortolheiro and)عملکرد دانه و روغدن شدد 

Silva, 2017) حدددد  شددددنا  و همکدددداران .

(Haghshenas et al., 2021)  با ارزیدابی ارقدام

گلرنگ در ارا ی اطراف دریاچه ارومیده نشدان 

دادند که رقم پدیده بیشترین عملکرد دانده را در 

ر دو شرایط آبی بهینه و تنش خشکی در طدول ه

دوره رشد رویشی و زایشی بده خدود اختصداص 

اعمدال  نشان داده شد کده داد. در پژوهشی دیگر

تنش کمبود آب روی گیاهان گلرنگ در طدول 

طدور فصل رشد، عملکرد دانه و اجزای آن را بده

 Noroozi and)داری کددداهش داد معندددی

Kazemeini, 2013) . 

 Pasban Eslam and)سالم و امیدی سبان اپا

Omidi, 2019)  در آزمایشی عملکرد و اجدزای

هدای پداییزه گلرندگ را بررسدی و عملکرد الین

 گددزارش کردنددد کدده تددنش خشددکی در مرحلدده 

 دهدددی تعدددداد دانددده در طبددد ، وزن هدددزار گدددل

 عملکدددرد دانددده و روغدددن را بددده طدددور و دانددده

 اشدددرفی و رزمجدددومعندددی داری کددداهش داد. 

(Ashrafi and Razmjoo, 2010)  با مهالعه اثدر

تنش خشکی بدر روغدن دانده در گلرندگ نشدان 

دار دادندد کده کمبددود آب باعد  کداهش معنددی

در آزمایشدی در دشدی درصد روغن دانده شدد. 
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تبریز در شرایط آبیاری بهینه، گلرنگ پاییزه رقم 

و  4420ترتید پدیده با عملکرد دانه و روغن بده

ر  رقدددم برتدددر بدددود کیلدددوگرم در هکتدددا 1369

(Pasban Eslam, 2015) . صدفوی و همکداران

(Safavi et al., 2013)  با بررسی ژنوتیدپ هدای

هدایی کده در گلرنگ نشدان دادندد کده ژنوتیدپ

شددرایط آبیدداری بهیندده عملکددرد داندده بدداالتری 

داشتند، در شدرایط کمبدود آب نیدز از عملکدرد 

 دانه ببیشتری برخوردار بودند.

گیاه با تعداد طبد  در گیداه، همبستگی ارتفاع 

 تعددداد داندده در طبدد  و وزن هددزار داندده مببددی و

(. چنین استنباط مدی شدود 5دار بود )جدول معنی 

دارا با ارتفاع گیاه بلنددتر بدا  ژنوتیپ های گلرنگ

و تولید زیسدی تدوده  سهر فتوسنتزی باالتر بودن

دهدددی بیشدددتری نیدددز از تدددوان محصدددول بیشدددتر

ستگی قهر طب  با تعداد طبد  برخورداربودند. همب

در گیدداه، تعددداد داندده در طبدد ، وزن هددزار داندده، 

درصد روغن دانه و عملکرد دانه و روغن مببی و 

(. تعداد دانه در طب  با وزن 5دار بود )جدول معنی

هزار دانه، درصدد روغدن دانده و عملکدرد دانده و 

داری نشددان داد. روغدن همبسدتگی مببددی و معندی

نیز با درصد روغن دانه و عملکدرد وزن هزار دانه 

داری داشی دانه و روغن همبستگی مببی و معنی

(. بنابراین از میان اجزای عملکدرد دانده، 5)جدول 

تعددداد داندده در طبدد  و وزن هددزار داندده از نقددش 

بیشتری در تعیین عملکدرد دانده در ژنوتیدپ هدای 

گلرنگ مورد بررسی برخوردار بودند. همبستگی 

ا درصددد روغددن داندده و عملکددرد عملکددرد داندده بدد

 (. 5دار بود )جدول روغن نیز مببی و معنی

های محتوای نسبی آب بررگ و دمرای شاخص

 پوشش گیاهی 

اثر تنش خشکی و ژنوتیپ بدر محتدوای نسدبی 

دار شدد آب بر  و دمای پوشدش گیداهی معندی

(. تدنش خشدکی در طدول دوره روزت 3)جدول 

ات داری بددر روی ایددن صددفاثددر کاهشددی معنددی

ولی کم آبی در طول دوره پرشددن دانده  .نداشی

دار میانگین محتوای نسبی آب باع  کاهش معنی

دار دمددای درصددد( و افددزایش معنددی 4/13بددر  )

(. 4)جدددول  شددددرصددد(  9پوشددش گیدداهی )

های گلرندگ در شدرایط اقلیمدی ارزیابی ژنوتیپ

اصددفهان نشددان داد کدده تددنش خشددکی در هددر دو 

داندده باعدد  کدداهش  دهددی و پرشدددنمرحلدده گددل

دار محتوای نسدبی آب بدر ، وزن خشدد معنی

گیدداه و عملکددرد داندده و روغددن شددد. میددزان ایددن 

کاهش در شرایط تنش خشکی در مرحله پرشدن 

دهدی درصد بیشتر از اثر آن در مرحله گل 20دانه 

 .(Shir Esmaeili et al., 2013)بود 

 (Pasban Eslam, 2011b)پاسددبان اسددالم  

دمای پوشش گیداهی شداخص  کهگزارش کرد 

مناسددبی بددرای ارزیددابی اثددر تددنش خشددکی بددر 

. محتدوای نسدبی بدودهای گلرنگ بهاره ژنوتیپ

آب بر  بدا کلیده صدفات مدورد بررسدی، بجدز 

ارتفاع گیداه و تعدداد طبد  در گیداه، همبسدتگی 

داری داشی. همبسدتگی دمدای کدانوپی بدا معنی

کلیه صفات مدورد مهالعده، بجدز تعدداد طبد  در 

(. دو 5دار بددود )جدددول گیدداه، منفددی و معنددی

شدداخص محتددوای نسددبی آب بددر  و دمددای 

پوشش گیاهی می تواند برای ارزیابی اثدر تدنش 
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 های گلرنگمورد مهالعه ژنوتیپ خصوصیات راید همبستگی بین  -5جدول 

Table 5. Correlation coefficients between studied chrarcteristics of safflower genotypes 
 

 عملکرد روغن

Oil yield 

 (10) 

 درصد روغن
Oil content 

 (9) 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 (8) 

 وزن هزار دانه
1000-seed weight 

(7) 

 دانه در طب تعداد 
Seed no. head-1  

(6) 

 طب  در بوتهتعداد 
Head  no. plant-1  

(5) 

 قهر طب 
Head diameter 

 (4) 

 ارتفاع بوته
Plant height  

(3) 

 دمای پوشش گیاهی

Tc (2) 

محتوای نسبی 
 آب بر 

RWC (1) 

خصوصیی 
Characteristic 

         -0.93** 2 
        -0.83 0.40 3 
       0.43 -0.86** 0.83** 4 
      0.37 0.56* -0.44 0.33 5 
     0.50 0.76** 0.61* -0.74** 0.79** 6 
    0.91** 0.65 0.84** 0.67** -0.88** 0.88** 7 
   0.94** 0.85** 0.46 0.86** 0.48 -0.96** 0.97** 8 

  0.75** 0.82** 0.72** 0.45 0.75** 0.58* -0.66** 0.76** 9 

1.00 0.81** 0.99** 0.96** 0.87** 0.48 0.87** 0.50 -0.95** 0.96** 10 

 .and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                                                                                     دار در سهر احتمال پنج و ید درصد.   ترتید معنیبه :* و **
Tc: Canopy temperature, RWC: Relative water content 
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کمبود آب آخر فصدل، بدویژه در دوره پرشددن 

د. های گلرنگ پاییزه استفاده شوبر ژنوتیپدانه، 

برخدددی پژوهشدددگران گدددزارش کدددرده اندکددده 

های گلرنگ که در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ

محتددوای نسددبی آب بددر  بدداالتری داشددتند، در 

هددا از فعالیددی آنتددی مقایسدده بددا سددایر ژنوتیددپ

تر اکسیدانی بیشتر و مقدار پرولین و پروتئین بداال

 نه بیشتری نیز برخدوردارها و عملکرد دادر بر 

 .(Manvelian et al., 2021)بودند 

 

 گیری نتیجه

نتایج ایدن پدژوهش نشدان داد کده اثدر تدنش  

خشکی در خاکهای کدم بدازده و شدور اطدراف 

دریاچه ارومیه در طول دوره روزت  بر عملکرد 

 دارمعنیهای پاییزه گلرنگ دانه و روغن ژنوتیپ

رشدددن داندده نبددود، ولددی کمبددود آب در دوره پ

 دار عملکددددرد دانددددهباعدددد  کدددداهش معنددددی

درصد( شد. با توجده  49درصد( و روغن )  48) 

-به اینکه در دوره پرشدن دانه گلرنگ بارندگی

 اسدی خاتمه یافتهدر منهقه آزمایش های فصلی 

های فصلی نیز خشد می شدود، و آب رودخانه

زراعی گلرنگ بدا کمبدود آب مواجده در نتیجه 

و  اسدیاز نظر نیاز آبی بحراندی . این دوره اسی

تنش خشکی بخصوص در ارا دی کدم بدازده و 

 725شور اطدراف دریاچده ارومیده )بدا مسداحی 

کیلومتر مربع( باع  کاهش شدید عملکرد دانده 

 شود.و روغن می

بنابراین درصدورتی کده کشدی گلرندگ در  

 اطراف دریاچه ارومیده بازده و شورخاکهای کم

محصوالتی مانند پیاز  عنوان محصول جایگزینبه

جات، که در اثر شور شدن مندابع آب و و صیفی

، محددود شدده اسدیخا  امکدان کشدی آنهدا 

دسدی آوردن محصدول گسترش یابدد، بدرای بده

قابل قبول اقتصادی بایسدتی امکدان تدامین آب و 

آبیاری در دوره پرشدن دانه ) از نیمه تیر تا نیمده 

ای متحمل به همرداد ( فراهم شود و یا از ژنوتیپ

 محیهی منهقه هدفخشکی و سازگار با شرایط 

 استفاده شود.

ارقددام گلرنددگ پدیددده و گددل مهددر و الیددن  

، 3743ترتیددد بددا عملکددرد داندده بدده 248مکزیددد

کیلدددوگرم در هکتدددار در شدددرایط  3808و  3573

 کیلوگرم در 2087و  1979، 1983آبیاری بهینه و 

ن هکتار در شرایط تدنش خشدکی در دوره پرشدد

 بازده و شور مواجهدانه برای کشی در ارا ی کم

با خشکی در اطراف دریاچه ارومیه و منداطقی بدا 

 شرایط اقلیمی مشابه مناسد شناخته شدند. 

 

 سپاسگزاری

هدای بخدش وسدیله از پشدتیبانینگارنده بدین

تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقدات و 

 آمدوزش کشداورزی و مندابع طبیعدی آذربایجدان

شددرقی و مدددیریی مزرعدده و کارکنددان کوشددای 

ایستگاه خسروشاه برای همکاری در اجرای ایدن 

 پروژه پژوهشی سهاسگزاری می کند.
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