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  چكيده

 كشت آن گلبرگ و دانه توليدبراي  كه است خشك نيمه و خشك طقامن با سازگار گياهي) .Carthamus tinctorius L( گلرنگ     
 در گلبرگ برداشت زمانتأثير  مطالعه و گلبرگ و دانه توليدبراي  گلرنگ ناسبم يها ژنوتيپ انتخاب منظور  به تحقيق اين .شود مي

 تكرار سه در تصادفي ملكا هاي بلوك طرح قالب در فاكتوريل آزمايش صورت به زنجان دانشگاه كشاورزي دانشكده تحقيقاتي مزرعه
 اقدام ،طبق بازشدن از پس كهگلدهي  شروع در گلبرگ برداشت - 1 :شامل سطح دو در ها گلبرگ برداشت زمان اول فاكتور .شد انجام

 آزمايش دوم فاكتور .بود ها گلبرگ  پژمردگي شروع و افشاني گرده انجام از پس ها گلبرگ برداشت - 2و  شد ها گلبرگ برداشت به
 مطالعه اين در .بود MEC59 و MEC88 ،رود زنده ،سينا ،گلدشت :يها ژنوتيپ شامل سطح 5 در بهاره گلرنگ مختلف يها ژنوتيپ
 مورد ها گلبرگ رنگ همچنينو  گلبرگ و بيولوژيك ،دانه عملكرد ،هزاردانه وزن ،طبق در دانه تعداد ،بوته در طبق تعداد صفات
 رنگ ولي ،بود گلبرگ و دانه عملكرد ميزان باالترين داراي MEC59 ،ها ژنوتيپ بين از كه داد نشان نتايج .گرفت قرار بررسي
 ولي ،نداشت دانه عملكرد بر يدار معنيتأثير  برداشت زمان .نيست مناسب گلبرگ توليدبراي  و است رنگ كم زرد آن يها گلبرگ

 و دانه عملكرد با يدار معني و مثبت همبستگي بوته در طبق تعداد .شد ها گلبرگ عملكرد كاهش باعث ها گلبرگ برداشت در خيرأت
 نيز گلدشت رقم و است مناسب بسيار منظوره دو كشتبراي  رود زنده رقم مطالعه مورد يها ژنوتيپ بين درالبته  .داد نشان گلبرگ
  .است مناسب گلبرگ توليدبراي  و دارد قرمزتري يها گلبرگ

  
  .).Carthamus tinctorius L( گلرنگ ،دانه عملكرد ،گلبرگ رنگ ،گلبرگ عملكرد :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 گياهــان از ).Carthamus tinctorius L( گلرنــگ
 4000 بـه  آن كشـت  سابقه كه است قديمي بسيار زراعي
بـراي   گلرنگ ).1383 ،پور خواجه( گردد برمي پيش سال

 ،اميـدبيگي ( شـود  مـي  كشـت  آن روغن و گل از استفاده
 قرمـز  تـا  سـفيد  رنگ به هاي گل داراي گلرنگ ).1386
 ).1378 ،زينلـي ( دارد گونـاگوني  مصـارف  و است تيره
 از بـيش  آسـيا  سـنتي  طـب  در گلرنـگ  خشك هاي گل

 .شـود  مي استفاده دارو يك عنوان به كه است سال 2000
 قاعـدگي  مشـكالت  و درد كـاهش براي  گلرنگ هاي گل

)Akihisa et al., 1994(،  عـروق  هـاي  بيمـاري  درمـان 
 اي مـاده  ،)Bernard et al., 2011( مغـزي  ترمبوز ،قلب
 هـاي  بيمـاري  درمـان  ،سـرفه  دهنـده  تسكين و آور خلط

 درمـان  و مـزمن  نشـيت وبر و سـرفه  سـياه  ماننـد  تنفسي
ــدبيگي( رماتيســمي هــاي بيمــاري  اســتفاده )1386 ،امي

  .شود مي
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 دو حاوي گلرنگ هاي گل ،درماني خواص بر عالوه
 ماده يك كارتامين كه است كارتاميدين و كارتامين رنگدانه

 كارتاميدين و آب در نامحلول و تيره قرمز رنگ به
 Bernard et( است آب در محلول و زرد رنگ به اي  رنگدانه

al., 2011(. براي  گلرنگ هاي گل قرمز هاي رنگدانه
 سالم غذاي رنگ يك عنوان به همچنين و پارچه آميزي رنگ
 ).Bernard et al., 2011( شود مي استفاده غذايي صنايع در

 صنايع در نيز گلرنگ يها گلبرگ زرد هاي رنگدانهالبته 
؛ Bernard et al., 2011( دارد كاربرد دارويي و غذايي

Chavan et al., 2011.( در ،گلرنگ هاي گل كاربرد بر عالوه 
 روغن استخراجبراي  گلرنگاز  خشك نيمه و خشك مناطق

 حاوي گلرنگ روغن .شود مي كشت هم آن هاي دانه از
 ,.Hojati et al( است لينولئيك چرب اسيد زيادي مقادير
 گلرنگ روغن آن بر عالوه ).Velasco et al., 2005؛ 2010
 Furuya et( است توكوفرول-آلفا توجهي قابل مقادير حاوي

al., 1987.( خون كلسترول كاهش به گلرنگ روغن مصرف 
 تصلب درمان در و )Chavan et al., 2011( كند مي كمك
 توكوفرول-لفاآ ).1386 ،اميدبيگي( دارد كاربرد شرائين
 اكسيژن فعال هاي گونه حذف در گلرنگ روغن در موجود

 دارد يمؤثر نقش ،است سرطان ايجاد عوامل از يكي كه
)Chavan et al., 2011.(  

 از استفادهبراي  بيشتر گلرنگ گذشته در ،ايران در
 توليد با ولي شد مي كشت رنگرزي در آن يها گلبرگ
 يافت كاهش رنگرزي در آن اهميت مصنوعي هاي رنگ

 از روغني دانه يك عنوان به آن كشت و )1383 ،پور خواجه(
 حال در ).1378 ،زينلي( شد آغاز ايران در 1336 سال

 در طبيعي هاي رنگ از استفاده گسترش به توجه با حاضر
 گياه يك عنوان به گلرنگ از استفاده دارويي و غذايي صنايع
 هاي آزمايش در .است گرفته قرار توجه مورد منظوره چند
 گلرنگ منظوره دو كشت در كه شده داده نشان شده انجام
وجود  هكتار در گلبرگ كيلوگرم 400 از بيش توليد قابليت
 دارد آن دانه با برابر ارزشي اقتصادي لحاظ از كه دارد

)Azari & Khajehpour, 2003؛ Dadashi & 
Khajehpour, 2004.(   

 همبسـتگي  گلبرگ عملكرد ميزان كه داده نشان مطالعات
 دارد طبـق  در دانـه  تعـداد  و بوتـه  در طبـق  تعـداد  با مثبت

)Azari & Khajehpour, 2003؛ Dadashi & 
Khajehpour, 2004 .( آسـيب  علـت  بـه  گلبـرگ  برداشـت 

 هـا،  طبـق شـده و   كنده يها گل جنسي هاي اندام به رساندن
 ديگـر  و هـا  طبـق  حامـل  ظريـف  هـاي  شاخه شدن شكسته
 عملكـرد  ميـزان  كاهش باعث معموالً مكانيكي هاي خسارت

   ).Azari & Khajehpour, 2003( شود مي دانه
 گلبرگ و دانه عملكرد بر ها گلبرگ برداشت زمانتأثير 

 انجام از هدف و است نگرفته قرار مطالعه مورد گلرنگ در
 دانه عملكرد بر مؤثر خصوصيات نمودن مشخص تحقيق اين
 و دانه توليدبراي  گلرنگ مناسب ژنوتيپ تعيين و گلبرگ و

  .بود مطالعه مورد يها ژنوتيپ بين از گلبرگ
  
  روشها و مواد

 كشاورزي دانشكده پژوهشي مزرعه در مطالعه اين
 فاكتوريل آزمايش صورت به 88-89 زراعي سال در زنجان

 انجام تكرار سه در تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در
 :شامل سطح دو در ها گلبرگ برداشت زمان اول فاكتور .شد
 بازشدن از پس كهگلدهي  شروع در گلبرگ برداشت - 1

 ها گلبرگ برداشت -2 و شد ها گلبرگ برداشت به اقدام طبق
 .بود ها گلبرگ  پژمردگي شروع و افشاني گرده انجام از پس

   در بهاره گلرنگ مختلف يها ژنوتيپ آزمايش دوم فاكتور
 و MEC88 ،رود زنده ،سينا ،گلدشت :شامل سطح 5

MEC59 انجام 1388 سال يزپاي در زمين تهيه عمليات .بود 
 خاك آزمايش براساس زمين سازي آماده با همراه و شد

 به نيز آمونيوم فسفات كود هكتار در كيلوگرم 100 مقدار
 عمليات .شد رها بهار فصل تا زمين و شد اضافه خاك
 طول به كرت هر .شد انجام ماه فروردين 17 تاريخ در كاشت

 تراكم و متر سانتي 50 فاصله با كاشت خط 4 داراي و متر 5
 صورت به مزرعه آبياري .بود مترمربع در بوته 40 كاشت
 وجين مانند داشت هاي عمليات ساير .شد انجام نشتي
 كيلوگرم 100( سرك نيتروژنه كود كردن اضافه ،هرز هاي علف
 سم( گلرنگ مگس آفت با مبارزه و )هكتار در اوره

 پس .شد انجام الزم زمان در و رشد فصل طي در )ديازينون
 در ها گلبرگ شده ذكر هاي زمان در ها گلبرگ برداشت از

 قرار ساعت 12 مدت به سلسيوس درجه 40 دماي در آون
 پايان در .گرديد محاسبه گلبرگ عملكرد سپس ،شد داده
 طور به بوته 10 تعداد ها بوته رسيدگي با و رشد فصل

 ،هبوت در طبق تعداد شامل عملكرد اجزاء و انتخاب تصادفي
منظور  به .شد گيري اندازه هزاردانه وزن و طبق در دانه تعداد
 ها حاشيه حذف از پس يكبيولوژ و دانه عملكرد گيري اندازه
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 از )كناري كاشت رديف دو و كرت هر انتهاي و ابتدا متر نيم(
 عملكرد و برداشت كرت هر در مترمربع دو باقيمانده قسمت
 %14 براساسبعد  و دگردي گيري اندازه آن بيولوژيك و دانه

 ها گلبرگ رنگ صفت كردن يكمبراي  .شد تصحيح رطوبت
 دامنه به توجه با كه صورت اين به ،شد استفاده كدگذاري از

 تغيير رنگ پر قرمز تا رنگ كم زرد از كه ها گلبرگ رنگ
 با و شد گرفته نظر در رنگ كم زرد براي 1 كد كرد مي

 شد داده گل رنگ به بيشتري عدد قرمز رنگ شدت افزايش
 هاي داده .شد برده بكار رنگپر قرمز براي 10 كداينكه  تا
 و واريانس تجزيه 9 نسخه SAS افزار نرم توسط آمده دستب

 با متقابل اثرات ميانگين مقايسه .گرديد ميانگين مقايسه
 با %5 احتمال سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده
 با نيز نمودارها رسم .شد انجام MSTATc افزار نرم كمك

  .گرديد رسم Excel افزار نرم از استفاده
  
  نتايج

  اجزاء عملكرد
دهنده  نشاننتايج تجزيه واريانس تعداد طبق در بوته 

دار زمان برداشت و رقم بر اين صفت است  معنيتأثير 
افشاني و  و برداشت گلبرگها در زمان اتمام گرده) 1 جدول(

دار تعداد طبق  ها باعث كاهش معني گل  با شروع پژمردگي

در بين ارقام ). 2جدول (شده است  %5در بوته در سطح 
بود  MEC59بيشترين تعداد طبق در بوته مربوط به رقم 

داري  گلدشت تفاوت معني و MEC88كه با ارقام ) 43/9(
كمترين تعداد طبق در بوته را ) 23/6(نداشت و رقم سينا 

  ).2جدول ( داشت
ديگر جزء مهم عملكرد دانه در گلرنگ تعداد دانه در 

تأثير دهنده  طبق است كه نتايج تجزيه واريانس نشان
). 1جدول (صفت است دار زمان برداشت و رقم بر اين  معني

دار  برداشت گلبرگها در شروع گلدهي باعث كاهش معني
كه با برداشت  طوري به ،تعداد دانه در طبق شده است

گلبرگها در زمان شروع گلدهي تعداد دانه در طبق نسبت به 
كاهش يافته % 6/12برداشت در زمان اتمام گلدهي حدود 

بق رقم از نظر صفت تعداد دانه در ط). 2جدول (است 
دانه در طبق بيشترين تعداد دانه  88/19رود با ميانگين  زنده

و رقم سينا تفاوت  MEC88در طبق را داشت كه با ارقام 
نداشت و كمترين تعداد دانه در طبق  %5داري در سطح  معني

دانه در هر طبق بود  15/15مربوط به رقم گلدشت با 
 ).2جدول (

وزن هزاردانه است جزء ديگر عملكرد دانه در گلرنگ 
دار  معنيتأثير دهنده عدم  كه نتايج تجزيه واريانس نشان

  ).1جدول (زمان برداشت و رقم بر اين صفت است 
  
 

  متفاوت برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ ينتايج تجزيه واريانس صفات مختلف در زمانها -1جدول 

  درجه  منابع تغيير
  آزادي

  ميانگين مربعات
  تعداد طبق
  در بوته

  تعداد دانه
  در طبق

  وزن
  عملكرد  عملكرد دانه  هزاردانه

  بيولوژيك
  شاخص
  برداشت

  عملكرد
  گلبرگ

  رنگ
  گلبرگ

  n.s 432/4  n.s 841/16  n.s 66/305   **689363  n.s 250306   **86/105  **51583  n.s 033/0  2  تكرار

  n.s 73/5  n.s 140515  n.s 2034390  * 68/58   **48510   **133/2  556/38**   075/9*   1  زمان برداشت

  n.s 81/36   **752993  ** 2214666   *84/35  * 11401  ** 71/64  520/23*   018/11 **  4  رقم

زمان برداشت
  n.s 690/0  n.s 722/5  n.s 46/176   **407589  n.s 1320626   *82/49  n.s 9/886  n.s 216/0  4  رقم× 

  3518  86/11  463090  88243  27/63  811/9  510/1  18  خطا
  

107/0  
  .دار است و عدم تفاوت معني %1، %5دار بودن در سطح  دهنده معني ترتيب نشان به ،n.sو ** ، *
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  عملكرد دانه
دار  معنـي تـأثير  دهنده عدم  نتايج تجزيه واريانس نشان

در مقابل رقم  ،زمان برداشت گلبرگها بر عملكرد دانه است
داري در  معنـي تـأثير  و اثر متقابل رقم و زمـان برداشـت   

برداشـت  ). 1جـدول  (بر عملكرد دانـه داشـتند    %1سطح 
گلبرگها در مرحله شروع گلدهي عملكرد دانـه را حـدود   

دار  كاهش داد كه اين كاهش از لحاظ آماري معنـي  6/5%
در بين ارقام بيشترين عملكرد مربوط بـه   ).2جدول (نبود 
كيلوگرم در هكتار  1/2799با عملكرد دانه  MEC59 رقم

دار نداشت و كمتـرين   تفاوت معني MEC88بود كه با رقم 

 2/1879ميزان عملكرد مربوط به رقم سـينا بـا عملكـرد    
ــود   ــار ب ــوگرم در هكت ــدول (كيل ــي ).2ج ــدن  معن دار ش

كنش زمان برداشت گلبرگهـا و رقـم در ايـن تحقيـق      برهم
ناشي از واكنش متفاوت ارقام نسـبت بـه زمـان برداشـت     

 MEC88و  MEC59كه دو رقـم   طوري به .گلبرگها است
كه از بيشترين ميزان عملكرد نيز برخوردار بودند بـر اثـر   
ــزان     ــدهي مي ــروع گل ــه ش ــا در مرحل ــت گلبرگه برداش

ترتيـب   بـه (داري كـاهش يافـت    عملكردشان به طور معني
كه عملكرد بقيه ارقـام در دو   در حالي ،)%8/12و  4/39%

     ).1شكل (داري نشان ندادند  زمان برداشت تفاوت معني
  

  مقايسات ميانگين اثرات اصلي صفات مختلف در دو زمان برداشت گلبرگ و ارقام گلرنگ بهاره -2جدول 

  رنگ
  گلبرگ

  عملكرد گلبرگ
كيلوگرم در (

  )هكتار
  شاخص
  برداشت

عملكرد 
  بيولوژيك

كيلوگرم در (
  )هكتار

  عملكرد دانه
كيلوگرم در (

  )هكتار

وزن 
هزاردانه 

  )گرم(
  تعداد دانه
  در طبق

  تعداد طبق
   در بوته

  زمان برداشت         
b 93/4  a 44/645 b 08/24  a7/9606 a3/2307 a86/35 b 77/15 a 26/8  شروع گلدهي 

a 33/5 b 01/565 a 88/26 a 9/9085 a 2/2444 a 73/36 a 04/18 b 16/7 
اتمام

 افشانيگرده

 هاژنوتيپ        
e 5/1 a 89/629  a 88/27 a3/9404 ab2/2597 a01/39 ab 28/16 a 8  MEC88 
c 33/4 a 53/647 a 85/27 a1/10118 a1/2799 a12/38 b 36/15 a 43/9 MEC59 
a 66/9 b 47/543  ab49/25 a9747 bc3/2391 a81/36 b 15/15 a 43/8 گلدشت 

b 7 a 83/628  ab87/23 a3/9316 cd9/2211 a44/34 a 88/19 b 45/6 رودزنده 
d 83/2  ab 4/576  b 32/22  b8/8418  d2/1879 a11/33 ab 87/17 b 23/6  سينا 

  .ندارند يدار اختالف معني% 5ستون كه داراي حرف مشترك هستند براساس آزمون دانكن در سطح  هاي هر ميانگين :*
  

  بيولوژيك و شاخص برداشتعملكرد 
دهنـده   نتايج تجزيه واريانس عملكرد بيولوژيك نشـان 

در  ،دار رقــم بــر عملكــرد بيولوژيــك اســت معنــيتــأثير 
داري بـر عملكـرد    معنـي تـأثير  كـه زمـان برداشـت     حالي

در بـين ارقـام بيشـترين و    ). 1جـدول  (بيولوژيك نداشت 
ترتيب مربوط به رقـم   كمترين ميزان عملكرد بيولوژيك به

MEC59 )1/10118 و رقــم ســينا ) كيلــوگرم در هكتــار
 ).2جدول (بود ) كيلوگرم در هكتار 8/8418(

 تـأثير در اين تحقيق نتـايج تجزيـه واريـانس بيـانگر     
رقم و اثر متقابل آنها بـر   ،دار زمان برداشت گلبرگها معني

مقايسـه  ). 1 جـدول (اسـت   %5طح شاخص برداشت در س
دهنـده بـاالتر بـودن     ميانگين زمان برداشت گلبرگها نشان

  شـروع پژمردگـي  شاخص برداشت با برداشت گلبرگها در 
مشـخص   1همانطور كه در شكل  ).2 جدول(گلبرگهاست 

در برداشت گلبرگها ميزان عملكـرد دانـه و   تأخير است با 
بدنبال آن شاخص برداشت در اين دو رقـم افـزايش پيـدا    
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 يدار كه سـاير ارقـام بـه طـور معنـي      در حالي ،كرده است
  ).2و  1 شكل(اند  قرار نگرفتهتأثير تحت 

  
  عملكرد گلبرگ

دار زمـان   معنيتأثير دهنده  نتايج تجزيه واريانس نشان
). 1جـدول  (عملكـرد گلبـرگ اسـت    برداشت و رقـم بـر   

دهي نسبت به برداشـت در   برداشت گلبرگها در شروع گل
  عملكـرد گلبـرگ  كـه  افشاني باعث شده  زمان اتمام گرده

  ).2جدول ( باالتري بدست آيد
بــا  MEC59در بــين ارقــام مــورد مطالعــه نيــز رقــم 

كيلوگرم در هكتار داراي باالترين ميزان  53/647عملكرد
رود و  ، زنـده MEC88بود كه با سه رقـم    عملكرد گلبرگ

دار نداشـت و كمتـرين ميـزان عملكـرد      سينا تفاوت معني
كيلـوگرم در   47/543(گلبرگ مربوط بـه رقـم گلدشـت    

  ).2جدول (بود ) هكتار
  

  رنگ گلبرگها
 عنــوان شاخصــي از رنــگ گلبرگهــا در ايــن تحقيــق بــه

كـه   هاي موجود در گلبرگها مورد مطالعه قرار گرفت رنگدانه
دار  دهنده تـأثير معنـي   نتايج تجزيه واريانس اين صفت نشان

نتـايج مقايسـه   ). 1جدول (زمان برداشت و رقم بر آن است 
دهنده اين است كه با برداشت گلبرگها در زمان  ميانگين نشان
افشاني و شروع پژمردگـي گلبرگهـا رنـگ گلهـا      اتمام گرده

فتـه اسـت   تر شده و شدت رنگ قرمـز آنهـا افـزايش يا    تيره
  ).2جدول (

ارقام از لحاظ رنگ گلبرگها با يكديگر تفاوت بسيار 
دهنده كنترل  داري را نشان دادند كه اين مسئله نشان معني

شديدتر ژنتيكي اين صفت نسبت به زمان برداشت است 
داراي گلبرگهاي زرد  MEC88در بين ارقام رقم ). 1جدول (

كم رنگ بود و رقم گلدشت قرمزترين گلبرگها را داشت 
  ).2جدول (

  ضرايب همبستگي بين صفات مختلف در زمانهاي برداشت و ارقام مختلف گلرنگ بهاره - 3جدول 

 عملكرد  عملكرد دانه  
 بيولوژيك

 شاخص
 برداشت

  تعداد طبق
  در بوته

 تعداد دانه
 در طبق

  وزن
  هزاردانه

  عملكرد
  گلبرگ

          n.s 354/0 عملكرد بيولوژيك
         -n.s125/0 879/0**  شاخص برداشت
        n.s330/0 500/0** 521/0**  تعداد طبق در بوته
        -n.s278/0- **747/0 -364/0* -415/0*  تعداد دانه در طبق
      -n.s179/0 **743/0 n.s355/0   **637/0 791/0**  وزن هزاردانه
    n.s 350/0 n.s337/0 n.s202/0 *461/0   *455/0-   *426/0 عملكرد گلبرگ
  -n.s 019/0- n.s119/0 n.s061/0- n.s041/0  n.s 007/0-  n.s 018/0-  n.s 251/0 رنگ گلبرگ

n.s،*است% 1و % 5بودن ضريب همبستگي در سطح احتمال داردار بودن و معنيدهنده عدم معني ترتيب نشان ، به**و. 
  

  بحث 
طور كه در بخش نتايج عنوان شد تعداد طبـق در   همان

افشـاني   بوته با برداشت گلبرگهـا در مرحلـه اتمـام گـرده    
درصدي نشان داد كه اين كاهش احتماالً ناشي  13كاهش 

. اثر برداشـت گلبرگهاسـت  هاي ظريف بر  از شكستن طبق
داري را بـا   تعداد طبق در بوته همبسـتگي مثبـت و معنـي   

تعـداد  ). 3جـدول  (نشـان داد  ) r= 521/0(عملكرد دانـه  
طبق در بوته يكي از اجزاء مهم عملكرد دانـه در گلرنـگ   

در ) 2001(و همكــاران  Bagheriطــوري كــه  بــه. اســت

ژنوتيپ مختلف گلرنگ همبسـتگي مثبـت    120اي  مطالعه
. بين عملكرد دانه و تعداد طبق در بوته را گزارش نمودنـد 

تعــداد ) 2004(و همكــاران  Saeidiهمچنــين در مطالعــه 
طبق در بوته و تعداد دانه در طبق بيشترين اثرات ژنتيكـي  

بـر ايـن،    عالوه. مستقيم و مثبت را بر عملكرد دانه داشتند
تحقيقات ديگر نيز همبستگي مثبت بين عملكرد دانه و در 

 & Azari(تعــداد طبــق در بوتــه گــزارش شــده اســت 
Khajehpour, 2003؛ Movahedy Dehnavy & 

Modarres Sanavy, 2007(.  
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  بهارهميزان شاخص برداشت در زمانهاي برداشت و ارقام مختلف گلرنگ  -2شكل 

  ).ندارند يدار درصد اختالف معني %5هاي داراي حرف مشترك براساس آزمون دانكن در سطح  ستون(
  

  
  ميزان عملكرد دانه در زمانهاي برداشت و ارقام مختلف گلرنگ بهاره -1شكل 

  .)داري ندارند اختالف معني% 5هاي داراي حرف مشترك براساس آزمون دانكن در سطح  ستون(
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تعداد طبق در بوته عالوه بر عملكرد دانه با عملكرد 
را ) r= 461/0داري  گلبرگ نيز همبستگي مثبت و معني

همبستگي مثبت بين تعداد طبق در بوته ). 3جدول (نشان داد 
 Khajehpourو  Dadashiو عملكرد گلبرگ در مطالعه 

نابراين اگر هدف از كاشت ب. نيز گزارش شده است) 2004(
گلرنگ به هر دو منظور توليد دانه و برداشت گلبرگها باشد 

تواند در انتخاب ارقام داراي  استفاده از صفت تعداد طبق مي
طوري كه  به. عملكرد باالتر دانه و گلبرگ مؤثر واقع شود

جزء ديگر عملكرد كه بر اثر برداشت گلبرگها در شروع 
احتماالً ناشي  د دانه در طبق بود كهگلدهي كاهش يافت تعدا

از خسارت به اندامهاي زايشي گل است كه موجب شده لقاح 
  .به خوبي انجام نشده و تعداد دانه تشكيل شده كمتر شود

كاهش تعداد دانه در طبق و بدنبال آن كاهش عملكرد 
ديگر نيز گزارش شده  انجام شدهدانه در معدود مطالعات 

 & Azari؛ Dadashi & Khajehpour, 2004( است
Khajehpour, 2003 .(دهنده اين  نتايج تحقيق حاضر نشان
در برداشت گلبرگها تعداد دانه در تأخير است كه در صورت 

بنابراين اگر هدف اصلي ما  ،كند طبق كاهش كمتري پيدا مي
عنوان  از كاشت گلرنگ برداشت دانه آن باشد و گلبرگها را به

توانيم برداشت گلبرگها را به  ميكنيم   محصول فرعي برداشت
. انداخته تا تعداد دانه در طبق كاهش كمتري پيدا كندتأخير 

تعداد دانه در طبق همبستگي منفي و بااليي با دو جزء ديگر 
و وزن ) r= -747/0(عملكرد يعني تعداد طبق در بوته 

نشان داد كه مربوط به اثرات ) r= -637/0(هزاردانه 
ء عملكرد بر يكديگر است كه با كاهش يك جبراني اجزا
وزن هزاردانه در . يابند اجزاي ديگر افزايش مي جزء معموالً

را ) r= 791/0(بين اجزاء عملكرد باالترين ميزان همبستگي 
وزن هزاردانه با تعداد ). 3جدول (با عملكرد دانه نشان داد 

دانه در طبق همبستگي منفي نشان داد كه ناشي از كاهش 
هر دانه از مواد فتوسنتزي با افزايش تعداد دانه در طبق  سهم

همبستگي  .است كه موجب كاهش وزن هزاردانه شده است
و وزن هزاردانه در تحقيقات  منفي بين تعداد دانه در طبق
البته ). Bagheri et al., 2001( ديگر نيز گزارش شده است

متفاوت اجزاي عملكرد نسبت به برداشت گلبرگها  واكنش
و  MEC59باعث شده كه عملكرد دانه بجز در دو رقم 

MEC88  زمان برداشت گلبرگها تأثير در ساير ارقام تحت
در بين ارقام مطالعه شده رقم سينا عملكرد دانه . قرار نگيرد

تر  ينيتري نسبت به ساير ارقام داشت كه ناشي از پا ينيپا

دو جزء عملكرد تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه بودن 
اين رقم همچنين عملكرد بيولوژيك كمتري  .اين رقم است

ين يدهنده پتانسل توليد پا نسبت به ساير ارقام داشت كه نشان
 MEC88و  MEC59ميزان عملكرد دو رقم . اين رقم است

در برداشت گلبرگها افزايش يافت كه اين افزايش تأخير با 
زمان برداشت بر عملكرد تأثير لكرد با توجه به عدم عم

دار شاخص برداشت در اين  بيولوژيك باعث افزايش معني
شاخص برداشت با عملكرد دانه . دو رقم شده است

نشان داد كه وجود را  )r= 879/0(همبستگي مثبت و بااليي 
همبستگي مثبت و باال بين عملكرد دانه و شاخص برداشت 

تغيير هماهنگ شاخص برداشت و عملكرد  برتأييدي نيز 
   .دانه است

به در برداشت گلبرگها تأخير با  ميزان عملكرد گلبرگها
ناشي از  احتماالً كاهش يافت كه اين كاهش %5/12ميزان 

زيرا در گياه گلرنگ پس از انجام  ،ريزش گلبرگهاست
تدريج پالسيده شده و بخشي از آنها  افشاني گلبرگها به گرده

شوند كه موجب كاهش عملكرد گلبرگها  ريزش ميدچار 
ميزان عملكرد گلبرگ همبستگي ). 1378 ،زينلي(شود  مي

نشان ) r= 461/0(داري با تعداد طبق در بوته  مثبت و معني
عملكرد  برتأثير بنابراين اين جزء عملكرد عالوه بر . داد
البته . دهد قرار ميتأثير عملكرد گل را نيز تحت  ،دانه

و تعداد طبق در بوته   ي مثبت بين عملكرد گلبرگهمبستگ
 & Azari(در مطالعات ديگر نيز گزارش شده است 

Khajehpour, 2003 ؛Dadashi & Khajehpour, 2004.(  
رنگ گلبرگهاي گلرنگ ناشي از وجود دو رنگدانه قرمز 

در طي نمو گل است و ) كارتاميدين(و زرد رنگ ) كارتامين(
به همين  ،)1378 ،زينلي(شوند  تر مي تيرهگلبرگهاي گلرنگ 

نسبت دليل گلبرگهاي برداشت شده در مرحله اتمام گلدهي 
داراي رنگ  برداشت شده در مرحله قبلي برگهايبه گل
هاي قرمز  رنگدانه در بين ارقام نيز احتماالً .بودند تري تيره

هاي ديگر بيشتر  كارتامين در رقم گلدشت نسبت به رقم
است كه باعث قرمزي بيشتر گلبرگهاي اين رقم نسبت به 

بنابراين اگر بخواهيم از گلبرگهاي . ساير ارقام شده است
استخراج كارتامين استفاده كنيم رقم گلدشت براي گلرنگ 

  .رقم بسيار مناسبي است
توان  يج بدست آمده از اين تحقيق را ميطور كلي نتا به

در مورد زمان برداشت اگر كه بندي كرد  به اين صورت جمع
برداشت در شروع  ،باشد  هدف توليد برداشت گلبرگها
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شود و در توليد دو منظوره برداشت در  گلدهي پيشنهاد مي
ولي بايد مطالعات ديگري . مرحله اتمام گلدهي مناسبتر است

انجام گلبرگها  ياه زمان برداشت بر تركيبتأثير در مورد 
در  .تا زمان مناسب برداشت گلبرگها مشخص شود شود

انتخاب رقم مناسب از بين ارقام  مورد ارقام مورد مطالعه و
عالوه بر خصوصيات ارقام بايد هدف توليد نيز در نظر گرفته 

رقم  ،اگر هدف از كاشت گلرنگ توليد دانه باشد. شود
MEC59 برداشت براي در انتخاب ارقام . رقم مناسبي است

بايد به خاردار   گل عالوه بر رنگ و ميزان عملكرد گلبرگها
 ،در بين ارقام مورد مطالعه. بودن يا نبودن رقم نيز توجه شود

رود فاقد خار بوده و بقيه ارقام  دو رقم گلدشت و زنده
رقم  بنابراين در بين ارقام مورد مطالعه. خاردار هستند

رود و گلدشت كه از رنگ قرمزتري برخوردار بوده و  زنده
براي  .فاقد خار هستند براي برداشت گلبرگها مناسب هستند

زيرا از  ،رود مناسب است كشت دو منظوره گلرنگ رقم زنده
و دانه مناسبي برخوردار است و رنگ   عملكرد گلبرگ

  . گلبرگهاي آن قرمز بوده و فاقد خار است
  
  استفاده ردمو منابع

 .)دوم جلد( دارويي گياهان فراوري و توليد .1386 ،.ر ،اميدبيگي -
  .صفحه 438 ،مشهد ،رضوي قدس آستان انتشارات

 دانشگاهي جهاد انتشارات .صنعتي گياهان .1383 ،.م ،پور خواجه -
  .صفحه 564 ،اصفهان ،اصفهان صنعتي دانشگاه

 انتشارات ).مصرف و توليد ،شناخت( گلرنگ .1378 ،.ا ،زينلي -
   ،گرگان ،گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه
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Effect of petals harvesting time on seed and petal yield in the cultivars  
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Abstract 
    Safflower (Carthamus tinctorius L.), adapted to arid and semi arid regions, is grown for seed 
and petal production. This research, conducted at Research Farm of Zanjan University, was 
aimed to select the best genotype for seed and petal production using a factorial experiment in a 
randomized complete block design with three replications. The first factor included the 
harvesting time of petals at two levels including petal harvesting in the beginning of the 
flowering and petal harvesting after pollination and petals wilting. The second factor included 
different genotypes of safflower at five levels (Goldasht, Sina, Zendehrod, MEC88, and 
MEC59). The traits investigated in this study included number of petals per plant, number of 
seeds per petal, 1000-seed weight, seed and petal yield and petals color. According to the 
obtained results, the highest seed and petal yield were obtained for MEC88 genotype; however, 
its petals were pale yellow and not suitable for petal production. The harvesting time of petals 
had no significant effects on seed yield but delayed harvesting of petals caused to the reduction 
of petal yield. Number of capitol per plant showed a positive and significant correlation with 
seed and petals yield. Among the studied genotypes, Zendehrod cultivar is very suitable for 
dual-purpose cultivation and Goldasht cultivar is suitable for petal production due to the dark 
red petals. 
 
Keywords: Petals yield, petal color, seed yield, safflower (Carthamus tinctorius L.).  

 


