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 چکیده

هال و نمجله . در شرایط تنش شوری (.Carthamus tinctorius L)های گلرنگ ارزیابی و گزینش ژنوتیپ. 1400صالحی، م. و پورداد، س. س. 

 .83-102: 37بذر
 

ژنوتینپ گلرننگ  18های گلرنگ به شرایط تننش شنوری و انابنان ژنوتینپ مناسن  به منظور ارزیابی تحمل ژنوتیپ

های کامنل تصنادفی بنا های خرد شده در قال  طرح بلوکاز موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بصورت کرت دریافای

کشنت و ارزینابی شندند. سنه سنش  تننش  1396-97و  1395-96سه تکرار در ایساگاه تحقیقات شوری صدوق یزد در سال 

ای فرعنی تصادفی در کنرت هن صورتگ به ژنوتیپ گلرن 18کرت های اصلی و دسی زیمنس بر مار( در 12و  6، 2)شوری 

 هنای تحمنلها بر اساس عملکرد دانه در سشوح شوری مبالف و همچننی  شناخ انابان ژنوتیپقرار گرفاند. ارزیابی و 

دسی زیمنس بر مار نسنتت  12ها در سال اول و دوم در سش  شوری به تنش انجام شد. میانگی  کاهش عملکرد دانه ژنوتیپ 

  STI ،MP ،GMP ،HM ،Yis ،Yipهنای درصد بود. شناخ  51و  36دسی زیمنس بر مار به ترتی   به سش  شوری دو

ل های اصلی نیز نشان داد کنه مولفنه اوهمتساگی معنی دار با عملکرد دانه در سه محیط داشاند. تجزیه به مولفه MSTI1و 

  کنه یخوشنه ای بنا اسنافاده از شناخ  هناینشان دهنده تحمل به تنش و مولفه دوم حساسیت به تنش شوری بود. تجزینه 

  در و ( بودنندفرامنان)برتنر از رقنم شناهد  35و  4،26،34هنای همتساگی باالیی داشاند نشان داد که ژنوتیپبا عملکرد دانه 

 های انابنابی عملکنرد داننه بناالتری در سنه شنرایط شنوری . ژنوتیپبود در حد شاهد 6ژنوتیپ  یک گروه قرار گرفاند و

، محلنی LRV-57-57 ،26-S6-58-11هنای دسی زیمنس بر مار( داشاند. بر اساس ناایج ای  پژوهش ژنوتینپ 2، 6 و 12)

  گرم در مارمربع درسنش 141و  155، 152، 120، 172به ترتی  با میانگی  عملکرد دانه  PI-537682و  4کردساان، اصفهان 

 ه شوری انابان شدند. دسی زیمنس بر مار به عنوان ژنوتیپ های ماحمل ب 12شوری 
 

 های اصلی، آن شور.کلمات کلیدی: گلرنگ، عملکرد دانه، شاخ  تحمل به تنش، تجزیه به مولفه
 
 
 
 

 03535218701 تلفن:        salehimasomeh@gmail.comمسئول:  نگارنده

10.22092/sppi.2021.124606 



 1400، سال 1، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

84 

 مقدمه

( .Carthamus tinctorius Lگلرنگگگگ )

از تیگگگره کاسگگگنیان سگگگاله گیگگگاهی اسگگگ  یگگگ 

(Compositae  یگگاAsteraceae اسگگ . گیگگاهی )

 چنگگگدمنهوره  بگگگومی منوقگگگه  اورمیانگگگه اسگگگ 

 هگگگا پگگگیش بگگگرای تنیگگگه رنگدانگگگه کگگگه از  گگگرن 

نگگارن ی و  رمگگز و روشگگن کشگگ  مگگی شگگود 

(Jaradat and Shahid, 2006) دانگه گلرنگگ .

درصد پگروتئین اسگ  کگه بعگد از  16-18دارای 

 رسگگگد. درصگگگد مگگگی 24اسگگگتجراو روشگگگن بگگگه 

کن اله گلرنگ را بگه ننگوان ملمگر پگروتئین بگا 

تگوان مصگرک کگرد. کن الگه کیفی  مولوب می

گلرنگ بگرای انگواد داو و ویگور مناسگت اسگ  

(Pourdad, 2006) . 

نالوه بر این گلرنگگ گیگاهی مناسگت بگرای 

باشد و به دلیگر تناوب در اراضی شور و دیم می

های نمیق موجت نفوذپذیر شدن  گا  و ریشه

نسب  باالی بقایای با ی مانده از مواد آلی را بگه 

 . گلرنگگگگ در(Pourdad, 2006)دنبگگگال دارد 

باشگد. زنگی بگه شگوری حسگا  مگیمرحله جوانه

تحگگ  تگگنش شگگوری ارتفگگاد بوتگگه کگگاهش و 

یابگگد. تحگگ  تگگنش ضگگجام  بگگرز اشگگزایش مگگی

هگایی کگه شوری میزان اسید اولئی  در ژنوتیپ

دارای میزان باالیی اسید اولئی  هستند مشگاهده 

 . (Yeilaghi et al., 2012)شود می

سازکار تحمر بگه تگنش شگوری در گلرنگگ 

های هگگوایی جلگگوگیری از ورود سگگدیم بگگه انگگداو

نشگگان داد کگگه  (Patil, 2012)باشگگد. پاتیگگر مگگی

ریشگگه بیشگگتر از سگگا ه و میگگزان ت مگگی سگگدیم در 

 ریشگگه توانگگایی ایگگن را دارد کگگه و بگگرز اسگگ 

میزان باالیی از سدیم را در ریشه ترسگیت کنگد.  

تنهیم اسمزی نقش منمی در سازگاری گیگاه بگه 

شرایط تگنش دارد بگوی ه در مراحگر اولیگه تگنش 

شوری این پدیده یلی از منمترین سگازکارهای 

تحمگگگر بگگگه تگگگنش شگگگوری در گیاهگگگان اسگگگ  

(Neocleous and Vasilakakis, 2007)  کگگه

شگگامر ت مگگی ترکیبگگاتی ماننگگد  نگگدهای محلگگول، 

 پگگگرولین، گلیسگگگین بتگگگامین، کلسگگگیم، پتاسگگگیم و 

 .(Hussain, et al., 2016)باشگد ترهگالوز مگی

بوور کلی این متابولی  ها موجت حفگ  تعگادل 

شگگوند اسگگمزی، ابگگات ششگگاها و پگگروتئین مگگی

(Hasegawa, et al., 2000)هگگایی . ژنوتیگگپ 

 کگگه تحمگگر بگگاالتری بگگه تگگنش شگگوری داشگگتند

هگای میزان باالتری سدیم را نسگب  بگه ژنوتیگپ 

د نگگکنهگگای هگگوایی جمگگی مگگیحسگگا  در انگگداو

(Ashraf and Fatima, 1995) . 

 های متفاوتی برای بررسگی پایگداریشا ص

ژنوتیپ ها تحگ  شگرایط تگنش وجگود  نمللرد

بگگگر ایگگگن  (Fernandez, 1992) شرنانگگگدزدارد. 

شگگا ص مناسگگبی بگگرای  STIنقیگگده اسگگ  کگگه 

باال تح  هر  دانه نمللرد با یهاانتجاب ژنوتیپ

ون تنش می باشگد. در نگین دو شرایط تنش و بد

سه ورشه را در بررسی سه  نمودارحال استفاده از 

دانگد. ایگن بسیار مناست می STIو YS,YPنامر 

 دانگه هایی را که دارای نمللردشا ص ژنوتیپ

باال تح  شرایط تگنش و بگدون تگنش هسگتند از 

از  TOLکنگد. شگا ص سایر گروهنگا جگدا مگی

و بگدون در شگرایط تگنش دانگه نمللگرد  تفاوت
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 TOLمیگگزان بگگاالتر  .تگگنش بدسگگ  مگگی آیگگد

نشان دهنگده حساسگی  بیشگتر بگه تگنش اسگ  و  

هگگای انتجگگاب شگگده بگگر اسگگا  شگگا ص ژنوتیگگپ

TOL  دارای نمللرد باالتری در شرایط تگنش و

تری در شرایط بدون تنش پتانسیر نمللرد پایین

 هستند. 

پایین نیز نشان دهنگده مقاومگ   SSIشا ص 

 سگگگ . انتجگگگاب بگگگر اسگگگا بگگگه تگگگنش بیشگگگتر ا

 بگاموجت انتجگاب ژنوتیگپ هگایی  SSI شا ص 

نمللرد بگاالیی  می شود کهپتانسیر تولید پایینی 

روزلگگی و هگگامبلین تحگگ  شگگرایط تگگنش دارنگگد. 

(Rosielle and Hamblin, 1981)  مقاومگ  بگه

شگگرایط تگگنش را تفگگاوت بگگین نمللگگرد دانگگه در 

شرایط تنش و شیر تنش و میانگین نمللرد دانگه 

در دو محگگیط را بگگه ننگگوان میگگانگین تولیگگد ذکگگر 

کردند. آننا بیان کردند در صورتی که واریانس 

ژنتیلی شرایط تنش کمتر از شگرایط شیگر تگنش 

باشد انتجاب بر اسا  مقاوم  موجگت انتجگاب 

یپ هایی می شود که  در محگیط شیگر تگنش ژنوت

نمللگگرد دانگگه کمتگگری دارنگگد در ایگگن صگگورت 

انتجاب بگر اسگا  میگانگین تولیگد در دو محگیط 

موجت انتجاب ژنوتیپ هایی می شود که تولیگد 

بگگاالیی در هگگر دو محگگیط دارنگگد مگگگر اینلگگه 

همبستگی ژنتیلی بین نمللگرد دانگه در شگرایط 

وجگت کگاهش تنش و شیر تنش منفی باشد که م

 نمللرد دانه در شرایط تنش می شود. 

 میگگانگین نمللگگرد دانگگه گلرنگگگ در شگگرایط 

در کش  های بناره و پاییزه بترتیگت دیم کشور 

باشگگگد مگگگی کیلگگگوگرو در هلتگگگار 1050و  572

(Pourdad and Jamshidi Moghadam, 2009). 

محلی  ار او گلرنگ (Abravan, 2015)آبروان 

 را  اصگگفنانی، گلدشگگ ، صگگفه، سگگینا و شرامگگان

دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر  14و  8در شگگرایط شگگور 

 بررسی و بیان کگرد در بگین ار گاو بررسگی شگده 

ر م شرامان بیشترین نمللگرد دانگه را در شگوری 

 دسگگگی زیمگگگنس بگگگر متگگگر داشگگگ  و بوگگگور 14

 کلگگگی نمللگگگرد دانگگگه در شگگگرایط شگگگور بگگگه 

 میگگانکگگه در از آن گگایی  شگگدت کگگاهش یاشگگ . 

مشگاهده شگده های گلرنگ تنود زیادی ژنوتیپ

احتمگال  ،(Jaradat and Shahid, 2006) اسگ 

هگگایی بگا پتانسگیر نمللگگرد ژنوتیگپ اینلگه بتگوان

کرد  انتجابشناسایی و باالتر در شرایط شور را 

 وجود دارد. 

ژنوتیگگپ  18هگگدک ایگگن پگگ وهش بررسگگی 

گلرنگ برتر آزمایش مقدماتی در وگی دو سگال 

در سگگه سگگور شگگوری و گگگزینش ژنوتیگگپ هگگای 

 سازگار جن  کش  در شرایط شور بود. 

 

 هامواد و روش

 18تگگنش شگگوری بگگر در ایگگن پگگ وهش ااگگر 

ژنوتیپ گلرنگگ دریگاشتی از موسسگه تحقیقگات 

 6، 2کشاورزی دیم کشور در سه سور شگوری 

کگرت هگای دسی زیمنس بر متر بصگورت  12و 

 هگگگای در  الگگگت وگگگر  بلگگگو   گگگرد شگگگده

کامر تصادشی با سگه تلگرار در دو سگال زرانگی 

ایستگاه تحقیقات شوری  1396-97و  1395-96

شوری یگزد بررسگی  صدوق مرکز ملی تحقیقات

 (.1شد )جدول
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 های مورد بررسی گلرنگ تح  تنش شوریشماره و ناو ژنوتیپ -1 جدول

Table 1. Number and name of safflower genotypes evaluated under saline conditions 
 

 شماره ژنوتیپ
Genotype no. 

 ژنوتیپ

Genotypes name 

 شماره ژنوتیپ

Genotype no. 
 ژنوتیپ

Genotypes name 

3 Faraman (check) 26 Local Kurdistan 

4 LRV-57-57 34 Isfahan- 4 

6 26-s6-58-11 35 PI-537682 

7 308LR5/S3/697 41 PI-198290 

11 825-/59 43 47 

15 32-PACIFIC-3164 45 Isfahan- 3 

23 750/S3 47 PI-253384 

24 12-LRV-55/277 48 PI-250190 

25 Goushkhani Dorosht 49 PI-253559 

 

زمین در سال  بر بصورت آیش بود. بعگد از 

سازی زمین با شجم و دیس  کرت بنگدی آماده

 ان او شد و بگذر هگر ژنوتیگپ در شگش  گط بگه

سگگانتیمتر  30وگگول دو متگگر و بگگا شاصگگله ردیگگ   

کش  شگدند. همزمگان بگا کشگ  کگود شسگفات 

 کیلگگوگرو  200و  150یگگزان آمونیگگوو و اوره بگگه م

در هلتار مصرک شد. بعد از سبزشدن پنج نوب  

آبیاری ان او شد. منبی آب چاه بگود کگه شگوری 

 3و  2آب چاه و  ا  محر آزمایش در جدول 

 آب چگاه بگا  مجلگو  کگردنشده اسگ . بگا  ارامه

آب شگگیرین شگگوری آب در هگگر نوبگگ  آبیگگاری 

  تنهگگیم شگگد. میگگانگین شگگوری در منوقگگه توسگگعه

در وگی دو سگال در زرانگی ریشه در وول شصر 

 زرانگی ارامه شده اس . در وول شصر 4جدول 

مراحر رشدی یادداشگ  بگرداری شگد و بعگد از 

رسگگیدگی بگگرای نمللگگرد دانگگه دو  گگط وسگگط 

 برداش  شد.

ها بگا اسگتفاده نگرو اشگزار ت زیه واریانس داده

SAS ان گگاو شگگد. ت زیگگه کالسگگترب ت زیگگه بگگه 

 ی و ت زیه همبسگتگی بگا اسگتفاده های اصلمولفه 

ان گگگاو گردیگگگد و  Statgraphicاز نگگگرو اشگگگزار 

 های برتر انتجاب شدند.ژنوتیپ

ابتگدا از آزمگون  هاداده واریانس برای ت زیه

 ( 61/87)مربگی مقگدار کگای  .شگد ان گاوبارتل  

دار بود که بیانگر نگاهمگن بگودن واریگانس معنی

 زیه واریگانس اشتباهات آزمایشی بود. بنابراین ت

 بگگگرای هگگگر سگگگال  SASبگگگا اسگگگتفاده از برنامگگگه 

 هگگای تحمگگر بگگه جداگانگگه ان گگاو شگگد. شگگا ص

انگور و هملگاران  با اسگتفاده از روش هگایتنش 

(Anwar et al., 2011) جنگ  محاسگبه شگدند .

های نمللگرد از داده شا ص ها ان او محاسبات

 دسگگی 12دانگگه در شگگرایط شیگگر شگگور و شگگوری 

 استفاده شد.  زیمنس بر متر

                              (  TOLشا ص تحمر )

  (MPمیانگین حسابی نمللرد )

 (HMمیانگین هارمونی )

 (SSIشا ص حساسی  به تنش )
 

sY pY Tol

)Y(Y

)Y2(Y
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sp
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 ت زیه نمونه  ا   بر از شرود آزمایش -2 جدول

Table 2. Soil analysis before starting experiment 
 

 نصاره اشباد  ا  شوری
 (زیمنس بر متر دسی(

ECe 
 سدیم
Na 

 منیزیم
Mg 

 کلسیم
Ca 

 کلر
Cl 

 کربنات
CO3

-2 
 بیلربنات
HCO3

- 
 سولفات
SO4

-2 
 جذبنسب  سدیم  ابر 

SAR 

 کربن آلی
 )درصد(

OC (%) 

 شسفر  ابر جذب
 ) سم  در میلیون(

P 

 پتاسیم  ابر جذب
 )شسم  در میلیون(

Kav 

dS m-1 meq l-1    mg kg-1 
7.5 45.1 12.2 10.6 52.2 ns 2.3 13.9 13.3 0.38 42.5 137 

 
 دوقکیفی  آب آبیاری ایستگاه تحقیقات شوری ص -3 جدول

Table 3. Quality of irrigation water of Saduogh salinity research station 
 

 منبی آب آبیاری
Source of irrigation water 

 نصاره اشباد  ا  شوری
 (زیمنس بر متر دسی(

ECe (dS m-1) 

 اسیدیته
pH 

 نسب  سدیم  ابر جذب
SAR 

 سدیم
Na 

 کلسیم
Ca 

 منیزیم
Mg 

 کربنات
CO3

-2 

 بیلربنات
HCO3

- 

 کلر
Cl- 

 سولفات
SO4

-2 

meq l-1)میلی اکی واالن در لیتر(  
 Saline water 14.52 7.30 23.18 104.57 13.20 28.52 0.0 3.30 134.0 8.99             آب شور

  
 ه با آب شوردر تیمارهای مجتل  آبیاری شد (زیمنس بر متر دسیشوری نصاره اشباد  ا  ) -4 جدول

Table 4. Electrical conductivity (ECe) of the saturated soil extract in different treatments irrigated with saline water 
 

 (زیمنس بر متر دسیشوری آب آبیاری )
Water salinity (dS m-1) 

 1395-96( در سال زیمنس بر متر دسیشوری نصاره اشباد  ا  )
ECe (dS m-1) in 2016-17 

 1396-97( در سال زیمنس بر متر دسیشوری نصاره اشباد  ا  )

ECe (dS m-1) in 2017-18 
2 4.89 5.70 
6 10.88 6.15 

12 15.36 10.15 

پ
وتی
 ژن
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 ( GMPمیانگین نمللرد هندسی )

  
شا ص نمللرد در شرایط تگنش و بگدون تگنش 

(YI )                                              

 (YSIشا ص پایداری نمللرد )
 

  ( STIشا ص تحمر تنش )

 MSTI = Ki × STI     (MSTIشا ص تغییر یاشته تنش )

                       و                                         

 

 ناایج و بحث

 ت زیه واریگانس داده نشگان داد کگه ااگر تگنش

ژنوتیپ بگر  × شوری، ژنوتیپ و اار متقابر شوری

دار بگود نمللرد دانه در سور ی  درصگد معنگی

ژنوتیگپ بگر وزن  ×(. اار متقابر شوری 5)جدول 

دار بگگود. از آن گگایی کگگه اشگگتباه هگگزار دانگگه معنگگی

آزمایشی با اشگزایش شگوری کگاهش یاشگ  نلگی 

ژنوتیگپ،  ×دار نشدن اار متقابر شوری رشم معنی

ها در هر سگور شگوری جداگانگه بررسگی پژنوتی

شدند و از روش برش دهگی شیزیلگی ااگر متقابگر 

هگگا در سگگور اسگگتفاده شگگد. تفگگاوت بگگین ژنوتیگگپ

دسی زیمنس بر متر بگه ترتیگت در  12و  6شوری 

سور پنج و یگ  درصگد و در سگور شگوری دو 

وزن هگزار دانگه برای دار نبود. دسی زیمنس معنی

 12در سگور شگوری  هگانیز تفگاوت بگین ژنوتیگپ

  (.6دار بود )جدول دسی زیمنس بر متر معنی

مقایسه میانگین اار ساده در سگوو  مجتلگ  

شوری نشان داد که تفاوت اار سوو  شوری بگر 

دار بگود ولگی در نمللرد دانه در سال اول معنگی

 شش دسی زیمنس بر مترسال دوو سور شوری 

داری نداش  )جدول با آب شیرین تفاوت معنی

گیری شوری نصاره اشگباد  گا  در (. اندازه7

منوقه توسعه شوری نشگان داد کگه در سگال دوو 

شگگش دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر، در سگگور شگگوری 

شش دسی زیمنس بگر  شوری  ا  نیز بیشتر از

دسی زیمگنس  10متر برتر نبود ولی در سال اول 

 بر متر بود. 

 
 وریدر شرایط تنش ش های مجتل  گلرنگنمللرد دانه ژنوتیپ ت زیه واریانس برای -5 جدول

Table 5. Analysis of variance for seed yield of safflower genotypes under  

salinity stress coditions  
 

S.O.V. منبی تغییر 
 درجه آزادی

df 
1395-96 

2016-17 
1396-97 

2017-18 
Replication 32705.70 *4178.30 2 تلرار 
Salinity (S) 213885.20 **37195.00 2 شوری** 
Error 1   7384.90 548.00 6 1اشتباه 
Genotype (G) 12580.60 **5052.90 17 ژنوتیپ** 
G × S  4532.80 861.80 34 شوری ×ژنوتیپ** 
Error 2  1410.00 651.20 59 2اشتباه 
C.V. (%) 19.80  21.60 درصد ضریت تغییرات 

 دار در سور احتمال پنج درصد وی  درصد.به ترتیت معنی :*** و 

* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 (وریشسوو  )برش دهی شیزیلی بر اسا   ژنوتیپ گلرنگ در سوو  مجتل  شوری 18ت زیه واریانس برای نمللرد دانه  -6 جدول

Table 6. Analysis of variance for seed yield of 18 genotypes of safflower under different salinity levels (Physical slicing based on salinity levels) 
 

   m (dSSalinity levels-1(                     )دسی زیمنس بر متر( سوو  شوری  
  ------------2------------ ------------6----------- ------------12------------ 

 .S.O.V منبی تغییر                        
 درجه آزادی

df 
 1395-96نمللرد دانه 

Seed yield 2016-17 
 1396-97نمللرد دانه 

Seed yield 2017-18 
 1395-96نمللرد دانه 

Seed yield 2016-17 
 1396-97نمللرد دانه 

Seed yield 2017-18 
 1395-96نمللرد دانه 

Seed yield 2016-17 
 97-1396نمللرد دانه سال 

Seed yield 2017-18 
 Replication 2 1947.90 13933.80** 568.20 32062.90** 2758.10** 1478.80                      تلرار

 **Genotype 17 1592.30 7322.60** 2772.60* 4977.20** 2411.60** 93045.30                     ژنوتیپ  

 Error 34 839.40 1658.10 768.30 1690.40 345.80 884.10                                 اشتباه 
 C.V. (%)  20.00 17.40 23.70 18.90 20.10 25.40درصد ضریت تغییرات  

 .and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                                                                            د.دار در سور احتمال پنج درصد وی  درصبه ترتیت معنی :** * و

 

 تل  شوریهای گلرنگ در سوو  مجمقایسه میانگین نمللرد دانه )گرو بر متر مربی( ژ نوتیپ -7 جدول

Table 7. Mean comparison of seed yield (g m-2) of safflower genotypes under saline condition 
 

 )دسی زیمنس بر متر(شوری آب آبیاری 
Water salinity (dS m-1) 

 1395-96سال  نمللرد دانه

Seed yield 2016-17 
 درصد کاهش نمللرد دانه

Seed yield reduction (%) 
 1396-97رد دانه نملل

Seed yield 2017-18 
 درصد کاهش نمللرد دانه

Seed yield reduction (%) 
2 144.8 - 239.9 - 

6 116.8 19.30 216.9 9.50 

12 92.3 36.20 116.8 51.30 
LSD5% 12.5  45.9  
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 (Feizi, et al., 2010)شیضگی و هملگاران 

 آسگگگتانه تحمگگگر بگگگه تگگگنش شگگگوری گلرنگگگگ

دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر و شگگیت  گگط را  4/6را  

درصد گگزارش کردنگد. باسگیر و کاشلگا  82/11

(Bassil and Kaffka, 2002)  میگگزان کگگاهش

 نمللرد دانگه در شگوری نصگاره اشگباد  گا 

دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر را بگگه  8/12و  6/10، 2/7

درصگگد گگگزارش کردنگگد.  50و  25، 10ترتیگگت 

 میگگزان کگگاهش نمللگگرد دانگگه بسگگتگی بگگه سگگال 

هگا داش  در سال اول نمللرد دانه کلیه ژنوتیپ

تگگر از سگال دوو بگگود و در سگال اول میگگزان پگایین

 دسگگی زیمگگنس بگگر  12در شگگوری کگگاهش نیگگز 

 50درصد بود، در حالی که در سال دوو  36 متر

حسگین و الگد یر درصد کگاهش مشگاهده شگد. 

(Hussain and Al-Dakheel, 2018)  میگگزان

کاهش نمللرد دانه هش  ژنوتیگپ گلرنگگ را 

به ترتیگت  دسی زیمنس بر متر 14و  7در شوری 

 درصد گزارش کردند. 45و  25

 گلرنگگگگ جگگگزو گیاهگگگان نیمگگگه متحمگگگر  

 شگگگگنا ته مگگگگی شگگگگودبگگگگه تگگگگنش شگگگگوری 

 (Wallender and Tanji, 2011)  و شگگوری

نصگاره اشگباد  دسی زیمنس بگر متگر 10باالتر از 

د کاهش درص 20 ا  نمللرد دانه را بیشتر از 

 15-20در صورتی که ضریت آبشگویی  دهد.می

درصد باشد شوری آب آبیگاری مناسگت جنگ  

دسگی  6-7درصد نمللرد دانه بگین  80برداش  

 اس .   زیمنس بر متر

هگا در مقایسه میانگین نمللرد دانگه ژنوتیگپ

هگا تفگاوت سال دوو نشگان داد کگه بگین ژنوتیگپ

انگه داری وجود داش . بیشترین نمللگرد دمعنی

، 26، 34های شگماره مربو  به ژنوتیپبه ترتیت 

گرو  132تا  153بود که نمللرد دانه  6و  35، 4

(. درصگد کگاهش a1در متر مربی داشتند )شگلر 

نمللرد دانه با اشزایش شوری نسگب  بگه محگیط 

شیر شور در شوری شش دسگی زیمگنس بگر متگر 

دسگی زیمگنس  12درصد و در شوری 1-62بین 

 26درصد بود. ژنوتیپ شماره  13-64بر متر بین 

گگگرو در متگگر مربگگی دارای  159بگگا نمللگگرد دانگگه 

بگه درصگد  14و  12 نمللرد دانگه درصد کاهش

دسی زیمنس بگر  12و  6در سور شوری ترتیت 

هگگا از لحگگا  متگگر بگگود و جگگزو برتگگرین ژنوتیگگپ

در شگگرایط شگگور و شیرشگگور بگگود  دانگگه نمللگگرد

د دانگه بگا نمللگر 6(. ژنوتیگپ شگماره 8)جدول 

نمللگرد  گرو در متر مربگی درصگد کگاهش 188

جگگزو و درصگد داشگ   47و  30دانگه بگه ترتیگت 

هایی اسگ  کگه بگرای منگاوق بگا شگوری ژنوتیپ

تواند مدنهر  رار گیگرد. ژنوتیگپ هگای کمتر می

گگرو  117و  103با نمللرد دانه  25و  24شماره 

نمللرد دانه به  در متر مربی دارای درصد کاهش

درصگگد بودنگگد. ژنوتیگگپ هگگای  15و  19 ترتیگگت

بگگه ترتیگگت بگگا نمللگگرد دانگگه  15و  11، 4شگگماره 

گرو در متر مربی دارای درصگد  152، 146، 161

 25و  22، 32 نمللگگرد دانگگه بگگه ترتیگگت کگگاهش

با نمللرد  35و  34درصد بودند. ژنوتیپ شماره 

گرو در متر مربگی دارای درصگد  159و  162دانه 

درصگد  19و  13 تیگتنمللرد دانه بگه تر کاهش

 . ندبود

بیشترین نمللرد دانه در محیط شیر شگور در 
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 ژنوتیپ گلرنگ 18برای  دسی زیمنس بر متر ششو  12های تحمر به تنش، درصد کاهش نمللرد دانه در دو سور شوری شا ص -8 جدول

 (1396-97و  1395-96 های ها میانگین سال)داده 

Table 8. Stress tolerance index, yield reduction at 6 and 12 dS m-1 levels of water salinity for 18 genotypes of safflower  

(Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
 

 شماره ژنوتیپ
Genotype no. 

 شا ص
 تحمر

TOL 

 میانگین
 حسابی نمللرد

MP 

 میانگین
 هارمونی

HM 

 شا ص
 به تنشحساسی  

SSI 

 میانگین
 نمللرد هندسی

GMP 

 شا ص
 تحمر تنش

STI 

 شا ص
 نمللرد در شرایط تنش

Yis 

 شا ص
 نمللرد در شرایط بدون تنش

Yip 

 شا ص
 پایداری نمللرد

YSI 

 شا ص
 1تغییر یاشته تنش 
MSTI1 

 شا ص
 2تغییر یاشته تنش 
MSTI2 

 نمللرد دانهدرصد کاهش 
Seed yield reduction 

(%) 

6 dS m-1 12 dS m-1 

3 85.32 169.45 158.71 0.90 13446.23 0.50 1.09 0.91 0.60 0.41 0.58 0.00 40.22 

4 52.41 198.75 195.30 0.52 19407.93 0.72 1.48 0.97 0.77 0.67 1.56 0.00 23.30 

6 96.99 169.12 155.21 1.00 13124.84 0.48 1.03 0.93 0.55 0.42 0.52 22.50 44.57 

7 59.93 135.23 128.59 0.81 8695.18 0.32 0.90 0.71 0.64 0.16 0.26 3.56 36.28 

11 101.46 141.84 123.70 1.18 8772.43 0.32 0.78 0.83 0.47 0.22 0.20 1.04 52.69 

15 62.32 159.08 152.98 0.73 12167.67 0.45 1.09 0.82 0.67 0.30 0.54 17.11 32.76 

23 65.86 144.23 136.71 0.83 9859.04 0.36 0.95 0.76 0.63 0.21 0.33 0.00 37.18 

24 78.48 138.71 127.61 0.99 8850.84 0.33 0.85 0.76 0.56 0.19 0.24 0.80 44.10 

25 97.66 144.31 127.79 1.13 9220.40 0.34 0.82 0.83 0.49 0.23 0.23 0.00 50.56 

26 75.81 190.87 183.34 0.74 17496.67 0.64 1.31 0.98 0.67 0.62 1.10 19.61 33.14 

34 36.46 173.70 171.79 0.43 14920.36 0.55 1.33 0.82 0.81 0.37 0.97 13.21 19.00 

35 61.57 172.23 166.73 0.68 14358.32 0.53 1.21 0.87 0.70 0.40 0.78 13.57 30.33 

41 118.31 148.58 125.03 1.28 9288.02 0.34 0.77 0.89 0.43 0.27 0.20 19.61 56.95 

43 108.87 116.74 91.36 1.43 5332.54 0.20 0.53 0.73 0.36 0.11 0.06 4.72 63.60 

45 98.20 141.06 123.97 1.16 8744.09 0.32 0.79 0.82 0.48 0.21 0.20 14.87 51.64 

47 146.61 116.55 70.44 1.73 4105.16 0.15 0.37 0.81 0.23 0.10 0.02 27.86 77.22 

48 116.67 109.28 78.14 1.56 4269.74 0.16 0.44 0.72 0.30 0.08 0.03 0.00 69.60 

49 54.28 71.86 61.61 1.23 2213.91 0.08 0.38 0.42 0.45 0.01 0.01 11.68 54.83 

 

TOL: Tolerance, MP: Mean productivity, HM Harmonic mean, SSI: Stress susceptibility index, GMP: Geometric mean productivity, STI: Stress tolerance index, Yis: Yield 

under stress conditions, Yip: Yield under non-stress conditions, YSI: Yield stability index, MSTI: Modified stress tolerance index. 
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و  26برای ژنوتیپ های شماره  ترتیتبه  دووسال 

دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر  12شگگوری  شگگد و در 4

 متعلگگق بگگه بگگه ترتیگگت بیشگگترین نمللگگرد دانگگه

بگود. درصگد  3و  26، 34، 4ژنوتیپ های شگماره  

هگا در سگور شگوری کاهش نمللرد دانه ژنوتیپ

درصگد و در  0-35بگین دسی زیمنس بر متر شش 

 17- 85بگگین دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر  12 شگگوری

نگه درصد بود. کمترین درصد کاهش نمللگرد دا

نسگب  بگه شیگر دسی زیمنس بر متر  12در شوری 

هگا مشاهده شد. برای ژنوتیپ 4شور برای ژنوتیپ 

درصد کاهش  30و  43، 23به ترتیت  3و  26، 34

 (. b1نمللرد دانه مشاهده شد )شلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1396-97( b) و 1395-96( سال aدر سه سور شوری: ) های گلرنگمقایسه میانگین نمللرد دانه ژنوتیپ -1 شلر

Fig. 1. Mean comparison of seed yield of safflower genotypes at three levels of salinity: 

(a) 2016-17 and (b) 2017-18  
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هگا در میزان کگاهش نمللگرد دانگه  ژنوتیگپ

دسی زیمگنس بگر  12میانگین دو سال در شوری 

 شوری دو دسی زیمنس بر متگر بگینمتر نسب  به 

 درصد بگود. بیشگترین کگاهش نمللگرد 73-18 

 48و  47برای ژنوتیپ های شماره به ترتیت دانه  

 بگرای ژنوتیگپ هگایبگه ترتیگت  و کمترین میزان

(. درصگد 2مشاهده شد )شگلر  35و  34شماره  

 درصگگد 43کگگاهش نمللگگرد دانگگه ر گگم شرامگگان 

 ی در میگگانبگگود. نتگگایج نشگگان داد تنگگود زیگگاد 

های گلرنگ مورد موالعه بگرای تحمگر ژنوتیپ 

حسگین و الگد یر  به تنش شوری وجود داشگ .

(Hussain and Al-Dakheel, 2018)  گگزارش

هگایی کگه در شگرایط کردند که ژنوتیگپ کردند

 شیگگگر شگگگور نمللگگگرد دانگگگه بگگگاالیی دارنگگگد در 

شرایط شور نیز دارای نمللرد دانه باالیی هستند 

 هگگا سگگازگاری بیشگگتری گرچگگه بر گگی ژنوتیگگپ

دهند و پتانسیر نمللرد در شرایط شور نشان می

در میگانگین  34دانه  وبی دارند. ژنوتیپ شماره 

 دسگی زیمگنس 13صگاره اشگباد  گا  شوری ن

 18درصد ضگریت آبشگویی حگدود  30بر متر با  

 درصگگگد کگگگاهش نمللگگگرد دانگگگه داشگگگ . در

درصگد  20صورتی که ضریت آبشویی به میزان  

 کگگاهش یابگگد حگگد م گگاز شگگوری آب آبیگگاری

 درصگگگد  80مگگگورد اسگگگتفاده بگگگرای حصگگگول  

دسی زیمنس بر متر  10نمللرد دانه این ژنوتیپ 

 اس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسی زیمگنس بگر متگر نسگب  بگه 12های گلرنگ در شوری درصد کاهش نمللرد دانه ژنوتیپ -2 شلر

 (1396-97و  1395-96گین سال های ها میانشوری دو دسی زیمنس بر متر )داده

Fig. 2. Seed yield reduction of safflower genotypes in 12 dS m-1 relative to 2 dS m-1 

level (Data were average of 2015-16 and 2016-17) 

 Genotype             ژنوتیپ
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به منهور انتجاب بنترین شگا ص تحمگر بگه 

هگای و سگایر شگا ص Ypو  Ysتنش رابوه بگین 

تحمر بگه تگنش بررسگی شگدند. کمتگرین مقگدار 

و  34برای ژنوتیپ شگماره  TOLو  SSIشا ص 

مشگاهده شگد.  47بیشترین مقگدار بگرای ژنوتیگپ 

 هگگایی موجگگت گگگزینش ژنوتیگگپ SSI شگگا ص

شود کگه دارای تحمگر بیشگتری هسگتند ولگی می

 TOLلزوما پتانسیر تولید باالیی ندارند. شا ص 

دهگد و تغییرات حاصر از میزان تنش را نشان می

هرچه میزان این شا ص کمتر باشد حساسی  به 

(. مقگگادیر بگگاالی 8تگگنش کمتگگر اسگگ  )جگگدول 

بگه تگنش را تحمگر نسگبی  MPوریشا ص بنره

دهگد کگگه بیشگترین مقگدار در ژنوتیگگپ نشگان مگی

و کمترین آن برای ژنوتیپ های شماره  4شماره 

موجگگت  STIو GMPمشگگاهده شگگد. شگگا ص 49

شگوند کگه در هگر دو هگایی مگیگزینش ژنوتیپ

ر محیط نمللرد دانه  باالیی دارند بیشترین مقگدا

و کمترین مقدار در ژنوتیپ  4در ژنوتیپ شماره 

مشگگاهده شگگد. در میگگانگین دو سگگال  49شگگماره 

کمترین درصد کاهش نمللرد دانگه را ژنوتیگپ 

و بیشگگترین درصگگد کگگاهش ژنوتیگگپ  34شگگماره 

 (. 8نشان دادند )جدول  47شماره 

های مورد بررسی شا صگی در میان شا ص 

 مناسگگت اسگگ  کگگه دارای بیشگگترین همبسگگتگی

بگگا نمللگگرد دانگگه در سگگه سگگور شگگوری باشگگد.  

همبستگی نشان داد که نمللگرد بررسی ضرایت 

 دانگگه در شگگرایط شیگگر شگگور همبسگگتگی م بگگ 

 12داری با نمللرد دانه در سور شوری و معنی 

 (**r = 0.675دسگی زیمگنس بگر متگر داشگ  )

(. همبسگتگی بگین شگرایط شیگر شگور و 9)جدول 

دسی زیمنس بر متر نیگز م بگ  و  6سور شوری 

( کگه نشگان دادکگه **r = 0.709دار بگود )معنگی

هگایی کگه دارای پتانسگیر نمللگرد دانگه ژنوتیپ

د در شرایط شگور نیگز نمللگرد دانگه باالیی هستن

. حسگگین و الگگد یر (9)جگگدول  بگگاالیی دارنگگد

(Hussain and Al-Dakheel, 2018)  نیز نتگایج

مشابنی را گزارش کردند با اینحال بیگان کردنگد 

ها سازگاری بیشتری به شرایط که بر ی ژنوتیپ

  شور دارند.

نمللرد دانه در شرایط شور همبستگی م ب  

، MP ،HM ،GMPهگای داری با شا صو معنی

STI ،Yis ،Yip  وMSTI1  با (9)جدو ل داش .

هگای تحمگر و توجه به همبسگتگی بگین شگا ص

نمللرد دانه در سگه سگور شگوری و همبسگتگی 

های انتجابی با یلدیگر دار شا صم ب  و معنی

هگای برتگر ژنوتیگپ ها برای انتجگاباین شا ص

 (. پگگگگگورداد و 9انتجگگگگگاب شگگگگگدند )جگگگگگدول 

گگگزارش  (Pourdad et al., 2008)هملگگاران 

 جنگگگگگ  گگگگگگزینش  STIکردنگگگگگد شگگگگگا ص 

هگای گلرنگگ درشگرایط تگنش  شگلی ژنوتیپ

 مناسگگگگت اسگگگگ . مللگگگگی نگگگگ اد و م یگگگگدی 

(Maleki Nejad and Majidi, 2015)  سگگه

را جنگگ  گگگزینش  STIو  MP ،GMPشگگا ص 

 هگگای گلرنگگگ تحگگ  شگگرایط تگگنش ژنوتیگگپ

انتجگگاب کردنگگد.  لیلگگی و هملگگاران   شگگلی

(Khalili et al., 2014)  بیگگگگان کردنگگگگد 

بگگگرای  YIو  STI ،MP ،GMPهگگگای شگگگا ص

هگگگای گلرنگگگگ در شگگگرایط گگگگزینش ژنوتیگگگپ
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 (1396-97و  1395-96 های ها میانگین سالهای تحمر به تنش گلرنگ )دادهضرایت همبستگی بین نمللرد دانه در سوو  مجتل  شوری با شا ص -9 جدول
Table 9. Correlation coefficient among seed yield under saline condition with stress tolerance indices of safflower  

(Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
 

 

 
 شا ص
 تحمر

TOL 

 میانگین
 حسابی نمللرد

MP 

 میانگین
 هارمونی

HM 

 شا ص
 حساسی  به تنش

SSI 

 میانگین
 هندسی نمللرد

GMP 

 شا ص
 تحمر تنش

STI 

 لردشا ص نمل
 در شرایط تنش

Yis 

 شا ص نمللرد
 در شرایط بدون تنش

Yip 

 شا ص
 پایداری نمللرد

YSI 

 شا ص
 1تغییر یاشته تنش 
MSTI1 

 شا ص
 2تغییر یاشته تنش 
MSTI2 

 )گرو در متر مربی(نمللرد دانه 

 (دسی زیمنس بر متردر سوو  شوری )

Seed yield (g m-2) 
at different salinity levels 

(dS m-1) 

  2 6 12 

TOL 1 شا ص تحمر              

MP 1 0.348- میانگین نمللرد             

HM 1 **0.968 *0.558- میانگین هارمونی            

SSI 1 **0.878- **0.743- **0.879 شا ص حساسی  به تنش           

GMP 1 **0.839- **0.987 **0.974 *0.517- میانگین هندسی نمللرد          

STI 1 **1.000 **0.839- **0.986 **0.974 *0.519- شا ص تحمر تنش         

YIS 1 **0.980 **0.980 **0.925- **0.990 **0.939 **0.649- شا ص نمللرد در شرایط تنش        

YIP 1 **0.681 **0.781 **0.782 0.364- **0.757 **0.892 0.114 شا ص نمللرد در شرایط بدون تنش       

YSI 1 0.364 **0.925 **0.840 **0.839 **1.000- **0.877 **0.743 **0.878- شا ص پایداری نمللرد      

MSTI1  1 **0.711 **0.814 **0.906 **0.969 **0.969 **0.710- **0.924 **0.943 0.382- 1شا ص تغییر یاشته تنش     

MSTI2  1 **0.936 **0.816 **0.632 **0.921 **0.943 **0.942 **0.814- **0.892 **0.867 **0.592- 2شا ص تغییر یاشته تنش    

Seed yield  in 2 dS/m 1 **0.630 **0.813 0.360 **1.000 **0.678 **0.778 **0.780 0.359- **0.754 **0.890 0.118 نمللرد دانه در شوری دو دسی زیمنس بر متر   

Seed yield  in 6 dS/m 1 **0.709 0.388 *0.496 0.266 **0.716 *0.488 *0.529 *0.528 0.270- *0.553 **0.635 0.076 لرد دانه در شوری شش دسی زیمنس بر مترنمل  

Seed yield  in 12 dS/m  1 *0.485 **0.675 **0.920 **0.904 **0.927 **0.678 **1.000 **0.980 **0.979 **0.927- **0.990 **0.937 **0.653- دسی زیمنس بر متر 12نمللرد دانه در شوری 

 .and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                                                                                                                                                    دار در سور احتمال پنج درصد و ی  درصد.به ترتیت معنی :*** و 
 
TOL: Tolerance, MP: Mean productivity, HM Harmonic mean, SSI: Stress susceptibility index, GMP: Gemetric mean productivity, STI: Stress tolerance index, Yis: Yield under stress conditions, 

Yip: Yield under non-stress conditions, YSI: Yield stability index, MSTI: Modified stress tolerance index. 
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بگگدون تگگنش مناسگگت هسگگتند.  تگگنش  شگگلی و

ها در شگرایط تگنش بنابراین نیاز بود این شا ص

 د.نشوری نیز برای گلرنگ ارزیابی شو

 برای رسگم نمگودار بگای پگالت ابتگدا ت زیگه

 های اصگلی ان گاو شگد و دو مولفگه اوله مولفهب 

درصگگد تغییگگرات را توجیگگه کردنگگد  98و دوو  

 درصگگد تغییگگرات  78(. مولفگگه اول 10)جگگدول 

 بگگه ترتیگگت را توضگگیر داد و بیشگگترین سگگنم را

دسی زیمنس  12نمللرد دانه در شرایط شوری 

 داشگگتند. بنگگابراین Yisو  GMP ،STIبگگر متگگر، 

 ولفگگگه تحمگگگر بگگگهایگگگن مولفگگگه بگگگه ننگگگوان م 

درصگد  8/16تنش نامگگذاری شگد. مولفگه دوو  

  TOLآن شگا ص  تغییگرات را نشگان داد کگه در

 و نمللگگرد دانگگه در شگگرایط بگگدون تگگنش  SSIو 

 و تگگنش شگگوری شگگش دسگگی زیمگگنس بگگر متگگر

 بیشترین سنم را داشگتند و ایگن مولفگهبه ترتیت  

بگگه ننگگوان حساسگگی  بگگه تگگنش نامگگگذاری شگگد.  

ولفگگه دوو موجگگت گگگزینش انتجگگاب براسگگا  م

شگود کگه حساسگی  بگه تگنش هگایی مگیژنوتیپ

 بیشتری دارند.

 
 رنگهای گلژنوتیپ شوری های تحمر به تنشهای اصلی برای شا صت زیه به مولفه -10 جدول

 (1396-97و  96-1395 های ها میانگین سال)داده 
Table 10. Principle component analysis of stress tolerance indices of safflower 

genotypes (Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
 

Index  شا ص 

 هامولفه
Components 

1 2 

TOL 0.54 0.17 شا ص تحمر 

MP 0.14 0.29- نمللرد حسابی میانگین 

HM 0.01- 0.30- میانگین هارمونی 

SSI 0.31 0.26 شا ص حساسی  به تنش 

GMP  0.02 0.30- هندسی نملردمیانگین 

STI 0.01 0.30- شا ص تحمر تنش 

Yis 0.08- 0.30- شا ص نمللرد در شرایط تنش 

Yip 0.41 0.23- شا ص نمللرد در شرایط بدون تنش 

YSI 0.31- 0.26- شا ص پایداری نمللرد 

MSTI1  0.09 0.29- 1شا ص تغییر یاشته تنش 

MSTI2  0.07- 0.28- 2شا ص تغییر یاشته تنش 

Seed yield in salinity of 2 dS m-1 0.41 0.23- نمللرد دانه در شوری دو دسی زیمنس بر متر 

Seed yield in salinity of 6 dS m-1 0.36 0.17- نمللرد دانه در شوری شش دسی زیمنس بر متر 

Seed yield in salinity of 12 dS m-1  0.09- 0.30- دسی زیمنس بر متر 12نمللرد دانه در شوری 

Eigenvalue  2.36 10.92 مقادیر وی ه 

Cumulative variance  94.86 78.01 واریانس ت معی 

 

 ابوالحسگگگگگگگگگگگگگگگگنی و سگگگگگگگگگگگگگگگگعیدی

 (Abolhasani and Saeidi, 2006)  ت زیگه از

هگا هگای اصگلی بگرای ارزیگابی شگا صبه مولفگه

تحمگگر بگگه تگگنش در گلرنگگگ اسگگتفاده کردنگگد و 
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درصگد  99گزارش نمودند دو مولفگه اول و دوو 

د. سگنم مولفگه اول از نگداز تغییرات را توجیه کر

و  Yp ،YS ،MPدرصگد بگود و  72تغییرات کر 

STI  و آن را  سگنم را داشگتندبیشگترین به ترتیت

 پتانسیر تولید نامگذاری کردند. 

 (Nikfar and Saeedi, 2015)نیلفر و سگعیدی 

هگگای گلرنگگگ را تحگگ  شگگرایط تگگنش ژنوتیگگپ

 شلی بررسی کردند و گزارش کردند کگه دو 

درصگگد تغییگگرات را توجیگگه  98مولفگگه اول و دوو 

درصگگگد تغییگگگرات را  63کردنگگگد و مولفگگگه اول 

توضیر داد که در ایگن مولفگه نمللگرد دانگه در 

را  سگگنمبیشگگترین  MPشگگرایط بگگدون تگگنش و 

داشتند و مولفه پتانسیر نمللرد دانگه نامگگذاری 

و  SSIشد ولی مولفگه دوو بیشگترین سگنم را در 

TOL  داشتند و آن را مولفه حساسگی  بگه تگنش

پگگگرور و پیربلگگگووی نامگگگگذاری کردنگگگد. گگگگر

(Golparvar and Pirbalouti, 2008)  براینیز 

داری بگگا مولفگگه اول همبسگگتگی م بگگ  و معنگگی

و نمللگگگرد دانگگگه  GMPو  STIهگگگای شگگگا ص

آنگرا بگه ننگوان مولفگه پتانسگیر  و مشاهده کردند

نمللرد دانه و تحمر به تنش  شلی نامگذاری 

 کردند. 

در نمایش بای پگالت هرچگه زاویگه  وگو  بگا 

بگاالتر  یلدیگر کمتر باشد نشان دهنگده همبسگتگی

 SSIو  TOLها ب گز (. کلیه شا ص3اس  )شلر 

همبستگی م بتی با نمللرد دانه در شگرایط شگور و 

نیز  SSIو  TOLشیر شور نشان دادند. البته شا ص 

در جن  مجال   رار گرشتنگد و همبسگتگی نشگان 

هگایی کگه در سگم  راسگ  دادند. بنابراین ژنوتیپ

هگای تیگپتصویر  رار گرشتند متحمر به تنش و ژنو

حسگا  بگه   گرار دارنگدکه در سم  چپ تصگویر 

 (. 3تنش شوری بودند )شلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مگوار بگر نمللگرد دانگه اول و دوو های گلرنگ بگر اسگا  دو مولفگه بای پالت پراکنش ژنوتیپ -3 شلر
 (1396-97و  1395-96 های ها میانگین سال)داده

Fig 3. Bi plot of distribution of safflower genotypes based on the two first components 

which were effective on seed yield (Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
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 .Genotype no             ژنوتیپشماره 

ت زیگگه  وشگگه ای بگگه روش وارد بگگه منهگگور 

ها ها و گزینش ننایی ژنوتیپدسته بندی ژنوتیپ

ترین همبستگی را با هایی که بیشبراسا  شا ص

یلدیگر و با نمللرد دانه در سه سور شگوری و 

(. ت زیگگه 4شیرشگگور داشگگتند، ان گگاو شگگد )شگگلر 

هگا بگر اسگا   وشه ای بگرای گگزینش ژنوتیگپ

های تحمگر توسگط  لیلگی و هملگاران شا ص

(Khalili et al., 2014)  و آدا(Ada, 2013) 

 نیز در گلرنگ ان او شده اس .

ژنوتیگگپ  18بگگر اسگگا  ت زیگگه  وشگگه ای  

گلرنگ در چنار گگروه دسگته بنگدی شگدند. در 

، 26، 15، 6، 4، 3های شماره گروه ی  ژنوتیپ

دارای بیشگگگترین میگگگانگین بگگگه ترتیگگگت  35و  34

نمللرد دانه در سه سور تگنش شگوری و بگدون 

و  MP ،HM ،GMP ،STI ،Yis ،Yip، شگگگوری

MST1  (. نمگگودار پگگراکنش 11بودنگگد )جگگدول

های ژنوتیپ ها بر اسا  سه شگا ص منگم گروه

MP ،STI  وGMP هگگای نشگگان داد کگگه ژنوتیگگپ

 تگگگگگگر از شگگگگگگاهدبر 35و  34، 4،26شگگگگگگماره 

در  6( بودند و ژنوتیپ شماره 3)ژنوتیپ شماره  

(. همچنگگین نمگگودار a5حگگد شگگاهد بگگود )شگگلر 

های ژنوتیپ ها بر اسا  نمللرد پراکنش گروه

دانه در در سه سور تنش شگوری و بگدون تگنش 

( نشگان داد دسی زیمگنس بگر متگر 12و 6شوری )

های گروه ی  ب ز ژنوتیگپ شگماره که ژنوتیپ

که نمللرد دانه کمتری در سگه سگور تگنش  15

شگگوری داشگگ  نمللگگرد دانگگه  بیشگگتر از شگگاهد 

  (.b5داشتند )شلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بگگر اسگگا  روش وارد بگگا اسگگتفاده از هگگای گلرنگگگو گگگروه بنگگدی ژنوتیگگپ ای ت زیگگه  وشگگه -4 شگگلر

 (1396-97و  1395-96 سال های ها میانگینهای تحمر )دادهشا ص 

Fig 4. Cluster analysis of safflower genotypes based stress tolerance indices using Ward 

method (Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
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 (1396-97و  1395-96سال های ها میانگین محاسبه شده در هر گروه )داده های تحمر به تنشمیانگین شا ص -11 جدول

Table 11. The average of calculated stress tolerance indices in each group (Data were average of 2016-17 and 2017-18) 
 

 گروه

Group 

 ژنوتیپ

Genotype 

 میانگین
 حسابی نمللرد

MP 

 میانگین
 هارمونی
HM 

 میانگین
 هندسی نمللرد

GMP 

 شا ص
 تحمر تنش

STI 

 شا ص
 نمللرد در شرایط تنش

Yis 

 شا ص
 نمللرد در شرایط بدون تنش

Yip 

 شا ص
 1تغییر یاشته تنش 

MSTI1 

 مربی()گرو در متر  نمللرد دانه
 در سوو  شوری )دسی زیمنس بر متر(

Seed yield (g m-2) 
at different salinity levels 

(dS m-1) 

2 6 12 

1 3-4-6-15-26-34-35 176.17 169.15 14988.90 0.55 1.22 0.90 0.46 209.81 172.56 142.54 

2 7-11-23-24-25-41-45 141.99 127.63 9061.43 0.33 0.84 0.80 0.21 186.28 174.67 97.72 

3 43-47-48 114.19 79.98 4569.15 0.17 0.45 0.75 0.10 176.21 162.12 52.17 

4 49 71.86 61.61 2213.91 0.08 0.38 0.42 0.01 99.00 87.44 44.72 
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انگه د( و نمللرد aرنگ بر اسا  سه شا ص تحمر به تنش )های گلهای ژنوتیپپراکنش گروه -5 شلر
 (1396-97و  1395-96 سال هایها میانگین )داده  (bدر سوو  مجتل  شوری )

Fig. 5. Cluster scatter plot of safflower genotypes based on stress tolerance index (a) and 

seed yield under different salinity levels (b) (Data were average of 2016-17 and 2017-18) 

 

، LRV-57-57های انتجابی به ترتیت ژنوتیپ

26-S6-58-11 4، محلگگی کردسگگتان، اصگگفنان ،

PI-537682 هگگگگگگگای . ژنوتیگگگگگگگپبودنگگگگگگگد 

 ,TOLانتجابی گلرنگگ بگر اسگا  سگه شگا ص

GMP   وMP  دارای نمللگرد دانگه بگاالتری در

ایگگن سگگوو  مجتلگگ  شگگوری بودنگگد. نگگالوه بگگر 
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درصد کاهش نمللرد دانه کمتگری بگا اشگزایش 

شگگوری داشگگتند. بگگر اسگگا  نتگگایج ایگگن آزمگگایش 

های گلرنگ در شود گزینش ژنوتیپپیشنناد می

 50شرایط بدون بارندگی یگا بارنگدگی کمتگر از 

متر تح  شرایط تنش شوری با آب آبیاری میلی

با شوری هش  دسی زیمگنس بگر متگر و ضگریت 

 ز ان او شود. درصد نی 20آبشویی 

 

 سپاسگزاری 

نگارنگگدگان بدینوسگگیله از کارکنگگان مرکگگز ملگگی 

تحقیقات شوری که در اجرای این پروژه تحقیقگاتی 

 هملاری کردند صمیمانه سپاسگزاری می کنند.
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