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  دهیچک

هـاي  . اسـتفاده از گونـه  اسـت دلیل فرسایش ژنتیکی محـدود  هي تحمل به خشکی و صفات زراعی بتنوع ژنتیکی در گونه اهلی گلرنگ برا

  هاي غیرزیستی همواره مـورد توجـه بـوده اسـت. در ایـن مطالعـه گونـه اهلـی         عنوان منابع ارزشمند براي بهبود تحمل به تنشوحشی به

)Carthamus tinctorius هـاي  ) با دو گونه وحشی (گونـهC. oxyacanthus  وC. palaestinus      تالقـی داده شـد (سـه تالقـی دو بـدو) و (

هـاي  اي طـی سـال  گونـه ژنوتیپ گلرنگ حاصل از سه تالقی بین 159سازي شدند. سپس مجموع هاي حاصل تا نسل پنجم خالصژنوتیپ

د ارزیابی قرار گرفتند. نتـایج  ز نظر صفات زراعی و تحمل به خشکی در مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان مورا 1395-1396و  1395-1394

هاي هر سه تالقی وجود هاي والدي و نیز بین و درون الیناي بین گونهتنوع قابل مالحظه نشان داد که براي اکثر صفات زراعی و عملکردي

در  شـکی نشـان دادنـد.   بیشترین مقدار عملکرد دانه را در هر دو محیط نرمال و تـنش خ  C. palaestinusو  C. tinctoriusهاي داشت. گونه

خود اختصـاص داد و از نظـر سـایر صـفات     بیشترین عملکرد دانه را به C. palaestinusگونه اهلی با هاي شرایط آبیاري نرمال تالقی الین

ی هر شرایط خشکجمعیت نسبت به دو جمعیت دیگر برتري داشت. در  زراعی مانند قطر غوزه، تعداد دانه در غوزه و عملکرد روغن نیز این

ـ تفکشـود.  سه جمعیت پتانسیل خوبی براي تحمل به خشکی نشان دادند که از به ارث رسیدن مقاومت از دو والد وحشـی ناشـی مـی     کی

ج ایـن  یتـوان از نتـا  درنهایت نتایج نشان داد که می .شدند ییشناسا تیدر هر سه جمع یهاي متجاوز برتر از نظر تحمل به تنش خشکافتهی

  ح و افزایش عملکرد دانه و روغن براي ترویج این گیاه در مناطق خشک بهره برد.اصال برايها جمعیت

  

  

 عملکرد دانه، گلرنگ ،یتنش خشک ،ياگونهنیب يهایتالق :يدیکل يهاواژه
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   مقدمه

ساالنه صد هزار تن روغن خام در کشور که تنهـا   دیبا وجود تول

اسـت، بخـش    یکشـور بـه روغـن خـوراک     ازیدرصد ن 6معادل 

). 6( دشـو یمـ  تأمین یع خارجاز مناب یاز روغن مصرف ياعمده

کشـور، گلرنـگ از    طیسـازگار بـا شـرا    یروغنـ  يهادانه نیاز ب

 نیـ خاص ا بمطلو يهایژگیبرخوردار است. و ياژهیو گاهیجا

بـودن   نییبه سرما، پـا  يآورباال، تاب يقدرت سازگار رینظ اهیگ

 ق،یـ عم شهیداشتن ر لیدلبه یبه خشک یو مقاومت نسب یآب ازین

روغن دانه و موارد مصرف  يباال تیفیک ،يبه شور یتحمل نسب

 يهااز گلبرگ ییو غذا یصنعت ،یطب يهامتعدد از جمله استفاده

دانـه   اهیـ گ کیـ عنـوان  بـه  یاهیـ گ گونه نیآن، موجب شده که ا

ـ تول ی). امروزه هـدف اصـل  16با ارزش مطرح باشد ( یروغن  دی

ـ  11گلرنگ استخراج روغن از دانه آن اسـت (  گ ). روغـن گلرن

 25تا  12 ک،ینولئیل دیدرصد اس 80تا  70 يحاو نیانگیم طوربه

چـرب   يهادیدرصـد از انـواع اسـ    10تا  5 ک،یاولئ دیدرصد اس

 ایبـا روغـن کلـزا و سـو     سهیدر مقا اهیگ نیاست. روغن ا گرید

شـدن از خـود نشـان     دروژنـه یه ندیفرا یرا ط يباالتر يداریپا

ـ تول يبـرا از آن  کـا یو لـذا امـروزه در آمر   دهدیم  نیمارگـار  دی

ــ ــرا24و  10( شــودیاســتفاده م ــگ ب ــته ي). از روغــن گلرن  هی

و  یشیراصابون، مواد آ هیمواد جال دهنده، ته ،يدیآلک يهانیرز

 ادیـ ز ي). سـازگار 28( شودیاستفاده م زین يسازرنگ عیدر صنا

باعـث   یاز جمله مقاومت به خشک یطیمح يهابه تنش اهیگ نیا

در تنـاوب   یزراعـ  اهیـ گ کیـ عنـوان  به اهیگ نیشده که امروزه ا

کشور و نیز جـایگزینی بـا برخـی     یمناطق کوهستان يمزارهاید

  باشد. تیاهم يگیاهان با مصرف آب باال دارا

اســت،  یاســاس هــر برنامــه اصــالح یکــیتنــوع ژنت وجــود

ـ به نـوع و   یبرنامه اصالح کی تیموفق که يطوربه  مقـدار و  ای

دارد. وجود حـداکثر تنـوع،    یبستگ یکیتنوع موجود در مواد ژنت

محسـوب   نشیدر گز تیبه موفق دنیرس يشانس برا نیتربزرگ

ـ ). مج22( شودیم  سـه یو مقا ی) بـا بررسـ  13و همکـاران (  يدی

گونـه   يهـا ) بـا تـوده  C. tinctorius( یگلرنـگ زراعـ   يهاتوده

 یوحشـ  يهـا ) نشان دادند کـه گونـه  C. oxyacanthus( یوحش

ـ پا يگلرنگ دارا تـنش   طیتحـت شـرا   يشـتر یب یعمـوم  يردای

در گلرنـگ، انجـام    ينـژاد به يهاجمله روش هستند. از یخشک

ج در حـال  ینتا نیو سپس انتخاب در ب ياگونه نیب ونیداسیبریه

 یوحشـ  شاوندیگلرنگ با ارقام خو ونیداسیبریتفرق آن است. ه

کـرده   فایا یزراع يهادر تکامل گونه یاحتماالً نقش قابل توجه

 يانتقـال سـازگار   ،یکـ یتنـوع ژنت  شیمنظـور افـزا  به تواندیو م

). تنـوع  21و  20استفاده شود ( دیجد يهاگونه جادیو ا یتکامل

 يهـا محدود است؛ امـا گونـه   گگلرن یدرون گونه زراع یکیژنت

اسـتفاده در   يبـرا  یخوب اریبس لیآن از پتانس شاوندیخو یوحش

و  یوحشـ  يهـا نـه ). گو21برخوردارنـد (  ينـژاد بـه  يهابرنامه

آب و  طیبـه شـرا   یعیوس يسازگار یزراع اهانیگ شاوندانیخو

 نیـ هسـتند. ا  يدیـ مف يهـا مختلـف دارنـد و حامـل ژن    ییهوا

ـ فیک رینظ یصفات يمنابع بالقوه برا انعنوبه یاهیگ يهاگونه  ت،ی

 ،یمقاومـت بـه سـرما، مقاومـت بـه خشـک       ،يمقاومت به شـور 

ــ  ــه ورس، زودرس ــت ب ــفیک ،یمقاوم لکــرد محســوب و عم تی

  ).25و  24، 9( شوندیم

محصـوالت   دیـ عامـل تـنش، تول   نیترعیشا عنوانبه یخشک

محدود کـرده و   ایدن یدرصد از اراض 25را در حدود  يکشاورز

و  یوحشـ  يها. گونهدیآیشمار مکاهش عملکرد به یعامل اصل

آب و  طیبـه شـرا   یعیوس يسازگار یزراع اهانیگ شاوندانیخو

 يامطلـوب بـر   يهـا از ژن یته و منبـع مهمـ  مختلف داش ییهوا

و  يو شور ی، تحمل به خشکریاز صفات مهم نظ ياریبهبود بس

ـ ). مج9( شـوند یعملکرد محسوب مـ  شیافزا و همکـاران   يدی

گلرنـگ   يهـا تـوده  هـا، نیـ ال یتحمل به خشک ی) در بررس13(

ـ  يادیکه تفاوت ز افتندیدر یو گلرنگ وحش یاهل دو گونـه   نیب

 يطـور هوجود داشته، ب یز نظر تحمل به خشکا یو وحش یاهل

عملکـرد   گـر یبـه سـطح د   یشدت تنش از سـطح  شیبا افزا که

 کـه  یاست، درحال افتهیکاهش  يداریطور معنبه یاهل يهاگونه

عدم تنش و تـنش متوسـط تفـاوت     طیدر شرا یوحش يهاگونه

و  نـژاد یاز لحاظ عملکـرد دانـه نشـان ندادنـد. ملکـ      يداریمعن

گلرنـگ   یارجو خ یداخل پیژنوت 100 ی) با بررس15( يدیمج

تـنش   طیکاهش عملکرد تحـت شـرا   یکردند که علت اصل انیب
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تنوع  زانیم نیشتریکاهش تعداد غوزه در بوته است و ب ،یخشک

 يتنـوع بـرا   بیضـر  يبر مبنا یرطوبت طیدر هر دو شرا یکیژنت

ـ     يعملکرد دانه و اجزا  ياجـزا  نیآن مشـاهده شـده اسـت. از ب

 نیـی هـزار دانـه در تع   نلکرد دانه، تعداد غوزه در بوتـه و وز عم

ــگ بهــاره نقــش ب  ــه گلرن داشــته و نقــش  يشــتریعملکــرد دان

 يهـا شـده در انـدام   رهیذخ يساختارریغ يفتوسنتز يهافرآورده

ـ   ژهیوبه یشیرو در  یاز مرحلـه گلـده   شیدر ساقه گلرنـگ و پ

دن دوره پـر شـ   یآب ط تیمحدود طیعملکرد دانه و تحت شرا

 ،یدهـ سـاقه  مراحـل  در آب کمبـود ). 12( اسـت  برجسته هادانه

 بوتـه،  در غـوزه  تعـداد  کـاهش  باعـث  هاو پر شدن دانه یگلده

عملکـرد دانـه و    تیـ درنها و دانه هزار وزن غوزه، در دانه تعداد

  ).8است ( دهشروغن در گلرنگ بهاره 

 یکـ یداشـتن تنـوع ژنت   ،ينژادبه يبرا حیصح يزیربرنامه در

صـفات   یکـ یبه همراه اطالعـات در خصـوص کنتـرل ژنت    یکاف

ـ از طر توانـد یاسـت کـه مـ    يضرور کیو مورفولوژ یزراع  قی

 ترشـ یکه ب ییحاصل شود. از آنجا ياگونه نیب يهایتالق یبررس

درون  يهـا یجوامـع حاصـل از تالقـ    يمطالعات در گلرنگ رو

 ايهـ انجام شده است، الزم است امکان ادغام تنوع گونه ياگونه

 یطیمح يهاتنش به تحمل و پایداري بهبود براي ویژههب وحشی

تحمـل   ،یکـ یتنوع ژنت یمطالعه با هدف بررس نی. اردیصورت گ

 -یصـفات زراعـ   یتحمـل بـا برخـ    نیـ و ارتبـاط ا  یبه خشـک 

ـ    F5و  F4 نسل هايدر الین کیمورفولوژ  یحاصـل از سـه تالق

  د.شدر گلرنگ انجام  ياگونه نیب

  

  هاو روش مواد

در  1395-1396و  1394-1395 یدر سـال زراعـ   شیآزمـا  نیا

اصـفهان   یدانشـگاه صـنعت   يدانشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

ـ  يلومتریک 40واقع در  اصـفهان در منطقـه لـورك     یجنوب غرب

 قـه یدق 32درجه و  32 ییایشهرستان نجف آباد، با عرض جغراف

 مانجـا  یشـرق  قـه یدق 23درجـه و   51 ییایو طول جغراف یشمال

  شد.

 پیژنوت 159مطالعه شامل  نیمورد استفاده در ا یکیژنت مواد

ـ  F5و  F4نسل  (بـا   C. tinctorius یگونـه اهلـ   یحاصل از تالق

گلرنـگ شـامل    یگلدشت) و دو گونه وحشـ  یمحل تهیوار أمنش

C. palaestinus شـده از بانـک ژن    افـت یو در نیفلسطأ (با منش

USDA و (C. oxyacanthus  ــ ــا منش ــ أ(ب ــهزرایش ــورت) ب   ص

C. tinctorius× C. palaestinus (TP) ،×C. oxyacanthus 

(TO)  C. tinctorius،C. oxyacanthus (PO) × C. palaestinus 

مـورد   پیـ ژنوت 162بـود. بنـابراین در مجمـوع     نیهمراه والدبه

بین سه گونه (گونه اهلی و دو گونـه   یبررسی قرار گرفت. تالق

 يدیـ و مج راوندیشـ  طتوسـ  1390در سال  وحشی مذکور) قبالً

 طیمـورد مطالعـه در دو محـ    یکـ ی) انجام شده بود. مواد ژنت23(

خـاك) و تـنش    یرطـوبت  هیـ درصد تخل 50عدم تنش ( یرطوبت

 سیخاك) در قالب طرح التـ  یرطوبت هیدرصد تخل 90( یخشک

ـ با دو تکرار ارز 13×13ساده   یشـ یشـدند. هـر واحـد آزما    یابی

هـر خـط    يرو هـا بوته. فاصله متري بود 2شامل خطوط کشت 

 متـر یسـانت  50 گریهمد از هاو فاصله پالت متریسانت 20کشت 

ـ مپتاس، نیتروژن و سوپر فسـفات بـه   يهابود. از کود  100 زانی

مـورد   نیدر سرتاسر زمـ  کنواختیصورت در هکتار به لوگرمیک

  . شداستفاده  شیآزما

 هـاي مـورد بررسـی   منظور اعمال تنش خشـکی در نسـل  به

ـ از نظـر آب  یدهتکمه درصد 50 تا هاکرت یتمام و اعمـال   ياری

درنظر گرفته شد. در زمان  کسانیصورت به یزراع يهاتیریمد

(عمـق   شـه یشروع اعمال تنش، رطوبت خاك در عمق توسعه ر

) متریسانت 60تا  40و  متریسانت 40تا  20 متر،یسانت 20تا صفر 

کمبـود رطوبـت    تأمین يراب ياریشد و مقدار آب آب يریگاندازه

و سـپس در هـر دو    نیـی مزرعـه تع  یزراعـ  تیخاك تا حد ظرف

 کیـ ولوژیزیف یدگیتا رسـ  ياریآب ماری. تدشاعمال  ياریآب ماریت

هـر   يهـا غـوزه  يهـا درصد برگچـه  75در  ي(مشاهده آثار زرد

بـا دسـت) گلرنـگ ادامـه      وزههر غـ  يهاپالت و جدا شدن دانه

منظورکاهش اري دوم در هر تیمار بهداشت. براي تعیین زمان آبی

 از اسـتفاده  با بینیرطوبت خاك، از روش پیش يریگتعداد نمونه

 پس که طوريهب. شد استفاده تجمعی تعرق و تبخیر گیرياندازه

ــر از ــاري هــ ــدار آبیــ ــی مقــ ــر تجمعــ ــرق و تبخیــ  تعــ



  ۱۳۹۹ زمستان/ چهارم / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

4  

 ینرمال و تنش خشک ياریآب طیدر دو مح F5و  F4ل در دو نس سینسبت به طرح الت یطرح بلوك کامل تصادف ینسب ي. سودمند1جدول 

  DM  NB  HP  HD  SH  SW  O  SY  OYمحیط   نسل

F4 84/102  33/102  00/100  54/100  52/102  01/100  98/100  30/104  35/157  نرمال  

  49/91  78/91  03/96  65/101  01/100  15/100  79/100  86/107  51/116  خشکی  

F5 04/102  27/102  38/115  14/102  73/98  18/102  31/114  04/100  85/101  نرمال 

 18/100  53/100  79/101  20/105  76/101  31/131  03/100  27/100  21/126  خشکی  

DMیدگی: روز تا رس، NB ،تعداد انشعاب در بوته :HP ،تعداد غوزه در بوته :HD ،قطر غوزه :SH ،تعداد بذر در غوزه :SW،وزن صد دانه : 

O ،درصد روغن :SYملکرد دانه، : عOYعملکرد روغن : 
 

)ETcمانتیث با اعمـال ضـریب    -پنمن-فائو طه) با استفاده از راب

) و زمـانی کـه   2( دشـ گیاهی گلرنگ طـی دوره رشـد محاسـبه    

رطوبـت از   هیـ مقدار تبخیر و تعرق تجمعی به عمـق مجـاز تخل  

 آبیاري انجـام ، رسید مورد نظر ماری) در تId( شهیعمق توسعه ر

      شد.

شـاهد و   مـار یاز عدم اعمـال تـنش در ت   نانیاطم يبرا کنلی

بـا اسـتفاده از    ياریتنش، قبل از آب ماریوجود تنش در ت نانیاطم

نمونه خاك  شهیدر عمق توسعه ر ماری، از دو نقطه در هر تگروا

منتقل و رطوبـت   شگاهیرطوبت به آزما زانیم نییتع يو برا هیته

بـا مقـدار رطوبـت     شهیر توسعه عمق در خاك شده گیرياندازه

. شـد  سهی) مقاθirri(ر مایهر ت ياریمورد انتظار خاك در زمان آب

) از رابطه θirri(ي اریمقدار رطوبت مورد انتظار خاك در زمان آب

  :شودیممحاسبه  ریز

θirri = θfc- [(θfc-  θpwp) × MAD[ 

زمان آبیاري براي تیمارهاي مختلف متفاوت خواهد بود  نیبنابرا

ـ  طیشرا جادیا يالیکن بر کـه بـه    یتنش در تیمار تنش، مقدار آب

و  کسـان ی شـود یداده مـ  ياریدوره آب کیمختلف در  يهاماریت

عدم تنش است کـه   ماریدر ت FCبرابر با کمبود آب خاك تا حد 

  :شودیممحاسبه  ریمقدار آن از رابطه ز

 I= (FC- θirri ) × D × B 
  

خاك در عمق توسعه  یمتوسط رطوبت وزن θirriرابطه فوق  در

 I(درصـد)،  ش عـدم تـن   مـار یدر ت ياریـ مربوط به زمان آب شهیر

خاك در حـد   یرطوبت وزن FC ،)متر(میلی ياریعمق خالص آب

ـ   PWP(درصـد)،   یزراع تیظرف خـاك در حـد    یرطوبـت وزن

 و) متـر (میلی شهیعمق فعال توسعه ر Dدائم (درصد)،  یپژمردگ

B گـرم بـر    4/1( شـه یرتوسـعه   هیخاك در ناح يظاهر یچگال

  .استمکعب)  متریسانت

 ،یدگیرسـ  تـا  مطالعه شامل روز نیدر ا یمورد بررس صفات

تعداد انشعاب در بوته، تعداد غوزه در هر بوتـه، تعـداد دانـه در    

روغـن   زانیمربع، م هر غوزه، وزن صد دانه، عملکرد دانه در متر

ـ دانه و عملکرد روغن بود. تجز  نیانگیـ م سـه یو مقا انسیـ وار هی

 نکـه یشد. با توجه بـه ا  جامان SASافزار صفات با استفاده از نرم

سـاده   سیالتـ  طـرح  اسـاس  بـر  هـا داده انسیوار هیپس از تجز

 یطـرح بلـوك کامـل تصـادف     ینسـب  يکه سودمند دشمشخص 

و  هیـ تجز جـه ی)، درنت1ساده بـود (جـدول    سیاز طرح الت شتریب

انجـام   یل تصادفصورت طرح بلوك کامهها بداده يآمار لیتحل

  گرفت.

  

  و بحث جینتا

 2) و F4( 1 هـاي ارائـه شـده در جـدول    انسیـ وار هیتجز جینتا

)F5یدگیبر صفات روز تا رس یکه تنش رطوبت دهدی) نشان م، 

وزن صد دانه، عملکرد دانه در واحد سطح و درصد روغن دانـه  

مشـخص شـدن    يبـرا  شیآزمـا  نیـ داشـت. در ا  يداریاثر معن

و  F4پ (یژنوت ،ینیبه گروه والد یکیها، مواد ژنتپیتفاوت ژنوت

F5یکیشکسته شدند. تفاوت مواد ژنت یپیژنوت يهاگروه نی) و ب 

 50/87(درجه خلـوص   F4ل ) در نسF4 يهاپیو ژنوت نی(والد

 F5). در نسل 2بود (جدول  داریصفات معن شتریب يدرصد) برا

 بـاالتر (درجـه خلـوص    یتیگوسـ ی) بـا درصـد هموز  3(جدول 

 نیو همچن F5 يهاپیژنوت نیب داریدرصد)، تفاوت معن 75/93

براي اکثر صفات مشاهده شـد. وجـود    ینیوالد يهاپیژنوت نیب
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  ايگونه هاي بینعیتمقایسه میانگین شرایط آییاري نرمال و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و زراعی براي جم .4جدول 

  F5و  F4در گلرنگ در نسل 

 محیط نسل

 صفات

DM 
(day) NB HP HD 

(mm) SH SW 
 (g) 

O 
 (%) 

SY 
)2-(gm  

OY 
)2-(gm  

F4 

 133/97a 10/86a 33/56a 21/60a 25/60a 2/93a 25/16a 230/77a 58/33a نرمال

 128/15b 7/89a 15/32b 18/98a 16/27b 2/16b 24/10a 121/90b 29/45b خشکی

34/4 درصد تغییر  35/27  35/54  13/12  45/36  28/26  21/4  18/47  51/49  

F5 

 133/69a 6/56a 16/10a 23/12a 27/88a 3/31a 30/00a 308/02a 92/52a نرمال

 122/65b 6/24a 7/81a 20/17b 19/89b 2/72b 28/19a 99/05b 28/13b خشکی

 59/65 84/67 03/6 82/17 65/28 76/12 49/51 88/4 26/8 درصد تغییر

  داري ندارند. تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال   LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند برمبناي آزمون در هر ستون و هر نسل میانگین

DM ،روز تا رسیدگی :NB ،تعداد انشعاب در بوته :HP ،تعداد غوزه در بوته :HDمتر)، : قطر غوزه (میلیSH ،تعداد بذر در غوزه :SW،(گرم) وزن صد دانه :  

O ،(درصد) درصد روغن :SYعملکرد دانه (گرم در متر : ،(مربعOYگرم در متر) مربع): عملکرد روغن 

 

 یکـ ینشان از تنـوع ژنت  ینیوالد يهاپیژنوت نیب داریتفاوت معن

 شیافـزا  ازیـ نشیپـ  یکـ یدارد. تنـوع ژنت  گریسه والد با همد نیا

ـ برتـر و تفک  يهـا پیژنوت نشیزشانس گ صـفات گونـاگون    کی

) مشـخص شـده   4چپمن و بـارك (  ه). بر اساس مطالع5است (

شـدن دچـار کـاهش تنـوع در      یاهلـ  یاست که گلرنـگ در طـ  

اسـتفاده از   رونیـ خود شـده اسـت. از ا   یبا اجداد وحش سهیمقا

 يهـا بخشـنده ژن در برنامـه   نیوالـد  عنـوان به یوحش يهاگونه

دنبال آن عملکرد بـذر و  و به یکین است تنوع ژنتممک یاصالح

گلرنـگ بهبـود دهـد. بـر      یزراعـ  ارقـام را در  یتحمل به خشک

 تیـ مطالعه تفاوت بـین و درون هـر سـه جمع    نیا جیاساس نتا

 يبـرا  TOو  TP ،POشامل  ياگونهنیب يهایشده از تالق جادیا

در  یدهنـده وجـود تنـوع کـاف    بود که نشان داریاکثر صفات معن

در گلرنگ است  یاصالح يهابهبود برنامه يشده برا جادینتاج ا

  ).  3و  2 ول(جد

نشـان داد   یرطوبت يهاطیمح يصفات برا نیانگیم سهیمقا جینتا

در هـر   يداریمعن طوربهکه تنش خشکی مقادیر اکثر صفات را 

). درصد کاهش عملکرد 4کاهش داد (جدول  F5و  F4دو نسل 

ــه در نســل  ــه F5و  F4دان ــترتب ــر  بی ــود  84/67و 18/47براب ب

ـ    یاهیگلرنگ گ نکهی). با ا4(جدول  خشـک   اطقمتحمـل بـه من

کاهش در عملکـرد دانـه آن،    یشناخته شده است ول رانیمانند ا

 سـازد یرا روشن م اهیگ نیا یدر مرحله گلده يارینقش مهم آب

بـر   یتنش خشـک  ریثأت ی) در بررس7). فراست و همکاران (27(

گلرنگ نشان دادنـد کـه    يهاپیعملکرد ژنوت ياجزاعملکرد و 

تعـداد غـوزه در بوتـه،     تـه، ارتفاع بو ،یدر اثر اعمال تنش خشک

اسـت.   افتـه یتعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در بوته کـاهش  

رشـد و   يرو ی) در مطالعه اثر تنش خشک26و همکاران ( ياری

دنـد تـنش   گلرنگ بهاره گزارش کر يهاپیعملکرد دانه در ژنوت

ـ ترتدانـه بـه   لیو تشـک  یدر مرحله گلـده  یخشک و  81/59 بی

بـدون   طیدرصد کاهش در عملکرد دانه را نسبت به شرا 80/29

  تنش به همراه داشته است.

 تأییـد ) F5و  F4در هر دو نسل ( یکیتنوع ژنت بیضرا جینتا

در هـر دو   تیـ هر سـه جمع  يبرا ياکرد که تنوع قابل مالحظه

ـ    ) وF5و  F4نسل ( ـ نتـاج ا  نیجـود دارد و لـذا انتخـاب از ب  نی

در  یمقـاوم بـه تـنش خشـک     يهـا نیـ ال جـاد یا يبـرا  هـا یتالق

). با توجـه  5ثر خواهد بود (جدول ؤم ندهیآ یاصالح يهابرنامه

مطالعه مشـاهده شـد    نیدر ا یمورد بررس یکیژنت يبه پارامترها

 طیدر هر دو شرا F4نسبت به نسل  F5در نسل  یکیکه تنوع ژنت

 بیمثـال، در ضـر   عنـوان به. افتی شیافزا ینرمال و تنش خشک
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اي در شرایط نرمال و تنش خشکی در نسل گونههاي تالقی بینضریب تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژي و زراعی در جمعیت .5جدول 

F4  وF5  

 جمعیت  نسل
 (%)ضریب تنوع ژنتیکی 

 محیط نرمال

  DM NB HP HD SH SW O SY OY 

F4 TP 61/0  57/20 70/15 94/3 22/16 22/8 00/8 89/8 27/15 

 PO 65/0 57/12 89/12 92/2 56/10 95/11 64/8 35/10 63/17 

 TO 82/0 56/18 26/10 13/3 55/14 62/7 50/5 92/13 44/15 

 TP 64/0 69/16 70/26 55/3 29/6 28/7 29/2 00/28 75/26 

F5 PO 32/0 83/15 98/24 48/4 91/9 19/4 27/1 95/20 31/21 

 TO 47/0 47/15 68/27 39/4 98/20 79/7 15/2 62/17 07/18 

  محیط تنش  

  DM NB HP HD SH SW O SY OY 

 TP 59/0 62/18 29/20 92/4 09/25 88/6 86/9 91/10 12/21 

F4 PO 39/0 72/16 67/17 05/5 30/22 96/12 02/9 97/18 46/25 

 TO 57/0 90/12 74/15 38/4 02/26 20/15 99/6 25/23 94/25 

 TP 19/1 21/13 86/19 39/4 56/17 21/8 89/3 69/33 89/33 

F5 PO 64/1 78/13 38/25 21/4 04/14 54/10 34/2 58/40 74/43 

 TO 04/1 35/18 24/24 30/3 66/25 88/4 19/3 25/26 34/26 

DM ،روز تا رسیدگی :NB ،تعداد انشعاب در بوته :HP ،تعداد غوزه در بوته :HD ،قطر غوزه :SH ،تعداد بذر در غوزه :SW،وزن صد دانه : 

O،درصد روغن : SY ،عملکرد دانه :OYها: : عملکرد روغن. تالقیTP : C. tinctorius× C. palaestinus، 

PO :C. palaestinus× C. oxyacanthus ،TO : C. tinctorius× C. oxyacanthus 

  

در  F4عملکرد دانـه در نسـل    ينرمال برا طیدر شرا یکیتنوع ژنت

درصد  35/10درصد،  89/8 بیترتبه TOو  TP ،PO يهاتیجمع

ــود. درحــال 94/13و  ــا F5در نســل  کــه یدرصــد ب  بیضــرا نی

درصـد در   62/17درصـد و   95/20درصد،  00/28برابر  بیترتبه

ـ متنـاوب وار  يهـا ذکر شده بود. در طول نسل يهاتیجمع  انسی

ـ  یکیژنت ـ فام نیب کـاهش   لیـ درون فام انسیـ و وار شیافـزا  هـا لی

ـ دلبـه  هالیفام نیانس بیوار شی. افزاابدییم  انسیـ وار شیافـزا  لی

 انسیـ وار لیدل نیهماست و به تیغالب انسیو کاهش وار یشیافزا

 انسیـ است. باال بودن وار یشیافزا کامالً نهایتنسل بیدر  یکیژنت

ـ ن گرینسبت به دو نسل د F5نسل  ممکـن   زیـ مطالعـه ن  نیـ در ا زی

 نیـ در ا يریگصفات مورد اندازه یشیدهنده کنترل افزااست نشان

تنـوع   بیصـفات کـاهش ضـر    یدر برخـ  یه باشد. از طرفـ مطالع

 عنـوان بـه ها مشاهده شد. تیجمع یو در برخ F5در نسل  یکیژنت

رسـیدگی در جمعیـت   در صفت روز تا  یکیتنوع زنت بیمثال ضر

TO  در نسلF5 )47/0 کمتر از نسل (F4 )82/05(جدول  ) بود .(

 توانـد یشرفته مـ یپ يهاصفات در نسل یکاهش تنوع در برخ نیا

  صفت مدنظر باشد.   يبرا تیغالب ینشان از کنترل ژن

مطالعـه در هـر دو    نیـ در ا يوالد ۀسه گون نیانگیم سهیمقا

نشان داده شده است.  6در جدول  ینرمال و تنش خشک طیشرا

 نیتـر مهـم  عنـوان بـه صفت عملکرد دانـه،   ينشان داد برا جینتا

در هـر دو   C. palaestinusو  C. tinctorius ،يصـفت اقتصـاد  

 مربع) وگرم در متر 09/225و  05/226با  بیترتنرمال (به طیمح

مربـع)  گـرم در متـر   27/153و  49/127 بیترت(به یتنش خشک

ــتریب ــود. همچنــ   نیش ــد  نیمقــدار ب  و C. tinctoriusدو وال



  ...هاي حاصل ازدر الین یو تحمل به خشک یصفات زراع یابیارز

  

9  

 ی. میانگین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در سه گونه گلرنگ در شرایط نرمال و تنش خشک6جدول 

 میانگین خشکی نرمال †والدین  صفات

  روز تا رسیدگی (روز)

T 130/50a 126/50a 128/50a 

P 134/00a 127/00a 130/50a 

O 132/00a 127/50a 129/75a 

 تعداد انشعاب در بوته

T 7/25b 8/75a 8/00b 

P 11/25a 5/00a 8/12b 

O 11/25a 9/00a 10/12a 

 تعداد غوزه در بوته

T 29/20a 15/30a 22/25a 

P 20/40a 16/75a 18/57a 

O 42/58a 14/20a 28/39a 

 )mmقطر غوزه (

T 22/49a 19/74ab 21/11a 

P 22/07a 19/82a 20/95a 

O 18/00a 14/07b 16/03b 

 تعداد دانه در غوزه

T 26/12a 24/13a 25/13a 

P 29/57a 23/00a 26/29a 

O 17/50b 9/00b 13/25b 

 (g)  هوزن صد دان

T 2/93b 1/89a 2/41b 

P 3/59a 2/16a 2/87a 

O 2/46b 1/71a 2/08b 

 (%) ن درصد روغ

T 26/45a 24/50b 25/47b 

P 26/15b 25/60a 25/87a 

O 24/00c 24/15b 24/07c 

  )gm-2(ه عملکرد دان

T 226/05a 127/49a 176/77a 

P 225/09a 153/27a 189/18a 

O 115/79b 64/62b 90/20b 

  gm)-2(ن عملکرد روغ

T 59/40a 31/03a 45/21a 

P 58/63a 39/05a 48/84a 

O 27/81a 15/70b 21/67b 

تفاوت  LSDمبناي آزمون  هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند بردر هر ستون و براي هر صفت میانگین

  T : C. tinctorius ،P :C. palaestinus ،O : C. oxyacanthusهاي والدینی: گونه†داري ندارند. عنیم

 
C. palaestinus طیتعداد دانه در غوزه در محـ  نیانگیم نیشتریب 

ـ ترت(بـه  ی) و تـنش خشـک  57/29و  12/26 بیترتنرمال (به  بی

و  یکیدهنده نزدخود نشان نی) را نشان دادند. ا00/23و  13/24

 یبـه گونـه زراعـ    C. palaestinus یگونه وحشـ  یکیقرابت ژنت

 C. tinctorius و  4شده است ( تأییدمطالعه  نیکه در چند است

ــد14 ــتریب C. oxyacanthusو  C. palaestinus نی). وال  نیش
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 طی) را در محـ 25/11و  25/11 بیترتتعداد انشعاب در بوته (به

گــرم  59/3بــا  C. palaestinusوالـد   نیداشــتند. همچنــ لنرمـا 

درصـد   45/26بـا   C. tinctoriusوزن صد دانه، و والد  نیشتریب

  نرمال داشتند.  طیدرصد روغن را در مح نیشتریب

ــ در ــک  طیمحـ ــنش خشـ ــد ،یتـ   و C. tinctorius نیوالـ

C. palaestinus ـ ترتمقدار قطر غوزه (بـه  نیشتریب و  74/19 بی

 نیشـتر یب C. palaestinus) را نشان دادنـد. والـد   متریلیم82/19

در  گـر یوالـد د ) را نسـبت بـه دو   60/25مقدار درصد روغـن ( 

 يدیـ و مج راوندی). شـ 6نشان داد (جـدول   یتنش خشک طیمح

علـت دارا بـودن   بـه  C. palaestinus) نشان دادند که گونـه  23(

 طیعملکرد و درصد روغن در هـر دو شـرا   ياجزا يباال ریمقاد

 ریو سا ینسبت به گونه زراع یعدم تنش و تنش خشک یرطوبت

ـ ان داد. در انش يبرتر یمورد بررس یوحش يهاگونه مطالعـه   نی

 طیدرصـد روغـن را در محـ    نیشـتر یب C. palaestinusوالد  زین

ـ نزد عنـوان بـه گونه  نینشان داد. ا یتنش خشک والـد   نیتـر کی

شناخته شـده اسـت    یاز اجداد گلرنگ زراع نیو همچن یوحش

از  ی) انتقـال برخـ  19راپسون و همکـاران (  نی). همچن14و  4(

به  C. palaestinusرتبط با روغن از م يهامهم شامل ژن يهاژن

C. tinctorius نینشان داد کـه والـد   جینتا نیااند. گزارش کرده 

 ،یاز لحـاظ تحمـل بـه خشـک     یخوب لیگلرنگ از پتانس یوحش

انتقـال بـه نتـاج برخوردارنـد و      يآن بـرا  يعملکرد دانه و اجزا

 يبـردار بهره يبرا یروش مناسب تواندیم ياگونه نیب يهایتالق

گلرنـگ   یوحشـ  نیباشـد. والـد   نیوالد نیاز تنوع موجود در ا

زنـده هسـتند   ریزنده و غ يهامرتبط با تنش يهااز ژن یمنبع غن

 يدیـ کل يهـا از ژن ياگسـترده  فیـ ط يهـا دارا از آن یکه برخـ 

). 13بهره بـرد (  یاصالح يهاآنها در برنامه از توانیم وهستند 

 يدارا یوحشـ  يهـا ونـه ) گزارش کردند که گ17و بارك ( رلیپ

 يهـا برنامـه  هبودبه ب تواندیثبت نشده هستند که م یکیتنوع ژنت

  کمک کند. ندهیدر آ یاصالح

 F4در نسـل   ياگونهنیب یتالق يهاتیجمع نیانگیم سهیمقا

 جینتـا  نیـ مشـاهده اسـت. ا   قابـل  8و  7در جـدول   F5و نسل 

 يهـا صـفات مختلـف، گونـه    يکه برا دهدینشان م یکل طوربه

 نیبـاالتر  TP تیجمع F4اند. در نسل بوده يمختلف عامل برتر

ـ  نشاننرمال  طی) را در شرا42/243مقدار عملکرد دانه (  یداد ول

ـ  يداریتفاوت معن یخشک طیدر شرا مـورد   يهـا تیـ جمع نیب

 F5). در نسـل  7صفت مشاهده نشـد (جـدول    نیا يبرا یبررس

 TP تیـ جمع، F4بـا نسـل    سـه یتـر در مقا نسل خالص عنوانبه

)، 07/24)، قطـر غـوزه (  55/328مقدار عملکـرد دانـه (   نیشتریب

ــه در غــوزه ( ) در 9875( ن) و عملکــرد روغــ25/31تعــداد دان

ـ ). ا8خـود اختصـاص داد (جـدول    نرمال را به طیشرا  جینتـا  نی

 C. palaestinus یکه در آن والد وحشـ  ییهاینشان داد که تالق

کـه در   ییهایسبت به تالقن يباالتر ۀشرکت داشت، عملکرد دان

شـرکت داشـته، نشـان داده     C. oxyacanthus یآن والـد وحشـ  

صفت عملکـرد   يبرا F5 نسلدر  یتنش خشک طیاست. در شرا

 طیدر شـرا  یمورد بررس يهاتیجمع نیب يداریدانه تفاوت معن

مشـاهده نشـد. درصـد کـاهش عملکـرد دانـه در        یتنش خشک

مقـدار   نیشـتر یب TP تیـ مقدار و در جمع نیکمتر TO تیجمع

در  C. oxyacanthus یوالـد وحشـ   لیدهنده پتانسنشان نیبود. ا

 یقبلـ  قاتیاست که در تحق یکبه تنش خش يداریمقاومت و پا

از نظـر   TP تیـ جمع ی) گـزارش شـده اسـت. از طرفـ    13( زین

نســبت بــه  یقابــل تــوجه يآن برتــر يعملکــرد دانــه و اجــزا

ـ داد. جمع نرمـال نشـان   طیدر شرا گرید يهاتیجمع و  TP تی

TO را در 36/20و  35/20 بیترتمقدار قطر غوزه (به نیشتریب (

 طینرمال در شرا طینشان دادند. همانند شرا یتنش خشک طیشرا

مقـدار تعـداد غـوزه در بوتـه      نیشـتر یب PO تیـ جمع زیـ تنش ن

) تنوع 21و همکاران ( انی). سبزعل8) را نشان داد (جدول 15/9(

 نیز لحـاظ تعـداد غـوزه در بوتـه در والـد     را ا ياقابل مالحظـه 

 نیگزارش کردند کـه والـد   نیگزارش کردند. آنها همچن یوحش

 ینسبت به ارقام زراع يباالتر نیانگیصفت م نیااز نظر  یوحش

 ياز اجزا یکی عنوانبهتعداد غوزه در بوته  جهینشان دادند. درنت

 یکـ یژنت لیپتانس يدارا نی) و همچن1( اهیگ نیعملکرد دانه در ا

 قیـ گلرنـگ از طر  یدر برنامـه اصـالح   تواندیم یدر والد وحش

مطالعـه والـد    نی). در ا21قابل استفاده باشد ( ياگونهنیب یتالق

C. oxyacanthus یو تالق PO تعـداد غـوزه در بوتـه     نیشـتر یب  
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 F4ر شرایط نرمال و تنش خشکی در نسل اي گلرنگ دگونه هاي تالقی بینمیانگین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد جمعیت .7جدول 

 میانگین  درصد تغییر خشکی نرمال †جمعیت صفات

  روز تا رسیدگی (روز)

TP 131/67c 127/99b *80/2  129/8c 

PO 135/64a 128/78a *06/5 132/21a 

TO 134/81b 127/90b **12/5 131/35b 

 تعداد انشعاب در بوته

TP 11/32a 7/59b 32/96ns 9/45a 

PO 10/36b 7/41b 28/46ns 8/89b 

TO 11/01ab 8/68a 21/15ns 9/85a 

 تعداد غوزه در بوته

TP 32/58b 13/08c 59/85* 22/83b 

PO 36/09a 15/34b 57/50* 25/72a 

TO 33/33b 17/56a 47/31ns 25/44a 

 )mmقطر غوزه (

TP 21/85a 19/49a 10/8ns 20/67a 

PO 21/37b 18/70b 12/5ns 20/03b 

TO 21/52ab 18/78b *7/12 20/15b 

 تعداد دانه در غوزه

TP 27/42a 18/57a 32/25ns 23/00a 

PO 24/97b 16/30b *71/34 20/63b 

TO 24/11b 13/52c **92/43 18/81c 

 (g) ه وزن صد دان

TP 2/90b 2/24a 22/79ns 2/57b 

PO 2/73c 1/85b *29/32 2/29c 

TO 3/09a 2/33a *71/24 2/71a 

 درصد روغن

TP 25/15b 23/91b 4/93ns 24/53b 

PO 24/16c 22/96c 4/96ns 23/56c 

TO 26/11a 25/37a 2/83ns 25/74a 

  )gm-2(ه عملکرد دان

TP 243/42a 125/22a *6/48 184/31a 

PO 227/50b 114/37a *7/49 170/93b 

TO 224/54b 124/63a *5/44 174/58b 

  )gm-2(ن عملکرد روغ

TP 61/33a 30/10a *92/50 45/71a 

PO 55/40b 26/48b *20/52 40/94b 

TO 58/59ab 31/67a *95/45 45/13a 

 داري ندارند.تفاوت معنی LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند برمبناي آزمون در هر ستون و براي هر صفت میانگین

 TP: C. tinctorius× C. palaestinus ،PO :C. palaestinus× C. oxyacanthus ،TO: C. tinctorius× C. oxyacanthusها: تالقی †

 

شـاهد در   يهـا پیـ ژنوت نیمورد نظر و همچن يهایتالق نیدر ب

بر امکان انتقال صفت  يتأیید تواندیتنش دارا بودند که م طیمح

ـ  یتالق قیاز طر یاز والد وحش شتریتعداد غوزه ب و  ياگونـه نیب

 نیـ در درون ا شـتر ینتاج با تعـداد غـوزه ب   يبرا نتخابا هجیدرنت

از دو  شـتر یب TO تیوزن صد دانه در جمع نیانگیباشد. م یتالق

 C.tinctorius نیوالد لیپتانس ةبود که نشان دهند گرید تیجمع

صـفت   يصفت دارنـد. بـرا   نیبهبود ا يبرا C .oxyacanthusو 

 نیانگیـ م نیتـر مو ک نیشـتر ینرمال، ب طیدر مح یدگیروز تا رس

 داریتفـاوت معنـ   يو دارا TPو  TO یمربوط به تالقـ  بیترتبه

 يداریمعن تفاوت یتنش خشک طیمح در ی) ول7بودند (جدول 

 نکـه یمشاهده نشد. دوره رشـد کوتـاه از جهـت ا    هاپیژنوت نیب

ــ  یبرخــــ ریثأباعــــث برداشــــت زود هنگــــام قبــــل از تــ
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 F5اي گلرنگ در شرایط نرمال و تنش خشکی در نسل گونههاي تالقی بیند جمعیت. میانگین عملکرد دانه و اجزاي عملکر8جدول 

 میانگین  درصد تغییر خشکی نرمال †جمعیت صفات

  روز تا رسیدگی (روز)

TP 133/25c 122/35a *18/8  127/8b 

PO 133/70b 123/00a *01/8 128/35a 

TO 134/07a 122/61a *55/8 128/34a 

 تهتعداد انشعاب در بو

TP 6/70a 6/35ab 5/21ns 6/53a 

PO 6/42a 5/97b 6/99ns 6/20b 

TO 6/54a 6/45a 1/36ns 6/50a 

 تعداد غوزه در بوته

TP 15/25b 6/99b 54/12ns 11/12b 

PO 17/09a 9/15a 46/46ns 13/12a 

TO 15/93ab 7/33b 53/97ns 11/63b 

 )mmقطر غوزه (

TP 24/07a 20/35a *44/15 22/21a 

PO 22/43b 19/78b *77/11 21/11c 

TO 22/83b 20/36a 10/78ns 21/60b 

 تعداد دانه در غوزه

TP 30/54a 20/56a *67/32 25/64a 

PO 26/82b 19/82a *09/26 23/64b 

TO 26/59b 19/06a *31/28 22/92b 

 (g) ه وزن صد دان

TP 3/26b 2/66b *40/18 2/96b 

PO 3/23b 2/52b *98/21 2/87b 

TO 3/43a 2/95a 14/86ns 3/19a 

 درصد روغن

TP 30/17a 28/15a **69/6 29/16a 

PO 29/87a 29/87a 00/0ns 29/84a 

TO 29/96a 28/52a 4/80ns 29/25a 

  )gm-2(ه عملکرد دان

TP 328/55a 91/16a *25/72 209/86a 

PO 304/83ab 101/78a *61/66 203/31a 

TO 291/28b 102/65a *76/64 196/97a 

  )gm-2(ن عملکرد روغ

TP 98/75a 25/86a *81/73 63/17a 

PO 91/60ab 28/66a *71/68 61/27a 

TO 87/58b 29/39a *44/66 59/49a 

  داري ندارند. تفاوت معنی LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند برمبناي آزمون در هر ستون و براي هر صفت میانگین

  TP: C. tinctorius× C. palaestinus ،PO :C. palaestinus× C. oxyacanthus ،TO: C. tinctorius× C. oxyacanthusها: تالقی†

 
 

ـ   یصـفت  شودیزنده مریزنده و غ يهاتنش ارقـام   يرامطلـوب ب

ـ 18( دیآیحساب مگلرنگ به یزراع نتـاج   نی). لذا انتخاب در ب

 یدگیبا دوره رسـ  يهاپیژنوت جادیمنجر به ا تواندیم TP یتالق

غــوزه در  ادتعد به گلرنگ نهدا دعملکر لپتانسی. شــود تــرکوتــاه

دارد و  تگیـــبس نهدا ارهزدر غــوزه و وزن  نهدا ادتعد ،هـــبوت

 ازــ جا نــ یا اهشـک لـلیدهـبرا  گلرنگ دعملکر خشکی نشـت

 لیپتانسـ  تیـ تنش هـر سـه جمع   طی). در شرا3( دهدیم کاهش

 نیب داریعدم تفاوت معن لی(به دل یخشکتحمل به  يبرا یخوب

هـا  از نتـاج آن  توانیتنش) نشان دادند و م طیدر مح تیسه جمع

ـ نکتـه ن  نیحال به ا نیاستفاده کرد. با ا نیال جادیا يبرا ـ با زی  دی

 یدو والد وحشـ  یبعلت تالق PO تیتوجه داشت که نتاج جمع

و قطـر غـوزه    ينـامطلوب (ماننـد خـاردار    يظـاهر  يهایژگیو
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 ،گلرنگ ياگونهنیب یتالق تیجمع سه در F5نسل  يتنش برا طینرمال در مقابل عملکرد دانه در مح طیعملکرد دانه در مح پالتيبا .1 شکل

  .TP: C. tinctorius× C. palaestinus، PO :C. palaestinus× C. oxyacanthus، TO: C. tinctorius× C. oxyacanthus: هایتالق

 T: C. tinctorius, P :C. palaestinus, O: C. oxyacanthus: ینیوالد يهاگونه

 
 دهند،ینشان م گرید تینسبت به دو جمع يشتریکوچک و...) ب

ممکـن اسـت مطلـوب     تیـ جمع نیاز نتاج ا میلذا استفاده مستق

بـا   یتالق درو  میمستقریصورت غاز نتاج آن به توانینباشد و م

لذا با اصالح به روش گام به گام استفاده کرد.  گرید يهاپیژنوت

 نیـ ال جـاد یا يبـرا  یمطلـوب هـر تالقـ    يهـا یژگیاز و توانیم

  خالص بهره برد.  

نرمال در مقابل عملکرد دانـه   طیعملکرد دانه در مح پالتيبا

نسـل بـا درصـد خلـوص      عنـوان به F5نسل  يتنش برا طیدر مح

شـد و   میترسـ  تیدر هر جمع هاپیژنوت نیبهتر نییتع يبرا شتریب

هـر کـدام از نمودارهـا     يبـا خطـوط قرمـز رو    طیمتوسط هر مح

، 12، 16، 5 يهـا پیژنوت TP تی). در جمع1مشخص شد (شکل 

از  شـتر یعملکرد دانـه ب  يدارا 55و  50، 38، 33، 21، 48، 14، 54
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بودند. در  ینرمال و تنش خشک طیدر هر دو شرا تیمتوسط جمع

، 115، 69، 92، 108 ،74، 68، 81، 95 يهـا پیـ ژنوت PO تیجمع

ـ از متوسط جمع شتریعملکرد دانه ب يدارا 124و  112 در هـر   تی

ــرا ــنش خ  طیدو ش ــال و ت ــکنرم ــد. در جمع یش ــبودن  TO تی

 يدارا 139و 157، 136، 173، 187، 131، 178، 146 يهاپیژنوت

نرمـال و   طیدر هر دو شـرا  تیاز متوسط جمع شتریعملکرد دانه ب

ـ از ا تـوان یکـه مـ   دهدینشان م جینتا نیبودند. ا یتنش خشک  نی

 يهـا برنامـه  شبردیپ يبرا یاصالح يهاپیژنوت عنوانبه هاپیژنوت

  استفاده کرد.   یاصالح

  

  یکل يریگجهینت

ـ  ییبـاال  یکـ ینشان داد کـه تنـوع ژنت   جینتا یکل طوربه و  نیدر ب

که  دهدیوجود داشت که نشان م ياگونهنیب يهاتین جمعودر

خلـق   يرا بـرا  یفرصـت مناسـب   یمورد بررس ینیوالد يهاگونه

ـ فراهم کرده و احتمال تول دیجد یژن باتیترک ـ  دی  پیـ ژنوت کی

مختلـف   يهـا ژنبـا تعـداد    نیمنحصر به فرد، به تناسـب والـد  

  گونـه اهلـی بـا    ینرمـال تالقـ   طیاسـت. در شـرا   افتـه ی شیافزا

C. palaestinus خـود اختصـاص داد   عملکرد دانه را به نیشتریب

نسـبت بـه دو    يبرتـر  تیجمع زین یر سایر صفات زراعو از نظ

هر دو والد  يباال لینشان از پتانس يبرتر نیبود. ا گرید تیجمع

ـ أیت توانـد یم نیآن دارد و همچن   والـد  شـتر یبـر شـباهت ب   يدی

C. palaestinus خشکی هـر   طیباشد. در شرا یبه گلرنگ زراع

ادنـد  نشـان د  یتحمل به خشک يبرا یخوب لیپتانس تیسه جمع

ـ ا یمقاومت در دو والـد وحشـ   يهادهنده وجود ژنکه نشان  نی

نشان داد که با انتخاب  نیمطالعه همچن نیا جیاست. نتا هایتالق

 يهـا نیـ ال جـاد یا يبـرا  هـا یتالقـ  نیمتجاوز در ا کینتاج تفک

ــوانیمــ یکــیو مطالعــات ژنت یاصــالح  شــرفتیدر جهــت پ ت

  ت.بهره گرف اهیگ نیدر ا یاصالح يهابرنامه
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Abstract 

Due to genetic erosion over evolution events, the genetic diversity of domesticated safflower species for drought 
tolerance is limited. Wild species has been considered as useful genetic resources for improvement of abiotic stress 
tolerance. In this study, a cultivated species (C. tinctorius) was crossed by two wild species (C. palaestinus and C. 
oxyacanthus) and the genotypes were purified until advanced generations. Then, 159 safflower recombinant lines 
derived from three inter-specific hybridizations were investigated during two years in terms of agronomical traits and 
drought tolerance at the research farm of Isfahan University of Technology. The results showed that there was 
considerable genetic variation in most of the agronomic and seed yield related traits among parental species and also 
between and within three crosses. The C. palaestinus and C. tinctorius had the highest value for seed yield under both 
normal and drought conditions. Under normal condition, the population derived from hybridization of cultivated species 
with C. palaestinus showed the highest seed yield and other agronomic traits. Therefore this population was superior 
relative to other populations. Under stress conditions, all three populations showed a potential for drought tolerance due 
to the inheritance of the resistance from two wild parents. In each of the three populations, transgressive segregants 
were identified for drought stress tolerance. Finally, the results revealed that the progenies of these crosses could be 
used to improve the seed and oil yield to promote this plant in arid regions. 
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