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Evaluation of new genotypes resistance of safflower under irrigation regimes using physiological 
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 چىیذُ 

 

ی واهل تصادفی در ّاّای گلزًگ ًغثت تِ خؾىی آسهایؾی تِ صَرت اعپیلت پالت در لالة طزح تلَن تزرعی تحول صًَتیپ تِ هٌظَر 
  تٌؼ)اتوغفز تِ ػٌَاى 3/5ٍ( FC)اتوغفز تؼٌَاى ؽاّذ 0/5ّای رطَتتی خان   عطَح خؾىی تِ صَرت پتاًغیل .عِ تىزار اجزا گزدیذ

ػٌَاى فاوتَر  ِت (Kw2، پذیذُ ٍ Mec12، 411 ،Mec50 ،Mec141 ،C44صفِ، گلذؽت، )ّای گلزًگ فاوتَر اصلی ٍ صًَتیپ( خؾىی
. هحاعثِ ؽذ(  SSI،  STI،TOL ، MP،GMP ،HARM)ّای هماٍهت تِ خؾىی ؽاخص. ظ اس گلذّی اػوال گزدیذًذفزػی تَد وِ پ

ّوچٌیي . ّای فَق ّوثغتگی تغیاری تا ػولىزد در ؽزایط هطلَب ٍ تٌؼ خؾىی دارد ّای آهاری ًؾاى داد ؽاخص ًتایج حاصل اس تجشیِ
 ایي تٌْا تٌاتزایي،. تَاًٌذ هماٍم تِ تٌؼ خؾىی تاؽٌذ هی SSI ٍ TOL  ّای اخصتا تَجِ تِ ارسیاتی ؽ C44 ،Padideh ،Kw2ّای صًَتیپ
 .تاؽذ هَثز تَاًذ هی هحیطی ؽزایط ٍ گیاُ ًَع ّوچَى یدیگز ػَاهل ٍ ًیغت هماٍم وافی ّای صًَتیپ اًتخاب تزای ّاؽاخص

 
 .هماٍهت، صًَتیپ، گلزًگ ، ؽاخص:   ولوات ولیذی

 

 همذهِ 
اًی در حال افشایؼ، ٍ تغیییزات اللیوی وِ واّؼ هٌاتغ آب ٍ احتوال ٍلَع خؾىغالی را تِ ّوزاُ دارد ّوچٌیي تا تَجِ تِ گزهای جْ

تَاًذ ها را در  ّای تؼزیف ؽذُ در ایي سهیٌِ هی ّای عاسگار تا اعتفادُ اس ؽاخص صًَتیپؽزایط خؾه ٍ ًیوِ خؾه وؾَر گشیٌؼ 
ّای تحول  تَاى تِ ؽاخص اس جولِ ایي هؼیار ّای عٌجؼ هماٍهت تِ خؾىی هی .ری ًوایذافشایؼ تْزُ ٍری هٌاتغ آب ٍ تْثَد ػولىزد یا

ًؾاى دادًذ گشیٌؼ صًَتیپ  2006 گل آتادی ٍ ّوىاراى. ٍری ٍ هیاًگیي ّارهًَیه اؽارُ ًوَد ّوچَى ؽاخص حغاعیت، هیاًگیي تْزُ
، در ؽزایط پاییي، در ؽزایط ػذم تٌؼ رطَتتی ٍ ػولىزد تاالّای تا ػولىزد  در هَرد صًَتیپ SSI1 ٍTOL2ّای تزتز تز اعاط دٍ ؽاخص

هطلَتتزیي ؽاخص  STI3تز رٍی گلزًگ اًجام ؽذ ؽاخص 2008در آسهایؾی وِ تَعط پَرداد ٍ ّوىاراى . هٌاعة تاؽذ تٌؼ هی تَاًذ
وِ ایي هَضَع را هی تَاى در  ّای هتحول در ّز دٍ ؽزایط تٌؼ رطَتتی ٍ ؽزایط ًزهال آتیاری پیؾٌْاد گزدیذ تزای اًتخاب صًَتیپ

ّای هتحول ٍ عاسگار تا ؽزایط وؾَر ٍ  ّذف اس ایي تحمیك ؽٌاعایی ٍ اًتخاب صًَتیپ  .(6ٍ 5)تحمیمات عایز هحممیي ًیش هؾاّذُ وزد
 . افشایؼ راًذهاى آتیاری هی تاؽذ

 

 

                                                             
1 . Stress Susceptiblity Index 
2  .Tolerance Index 
3 . Stress Tolerance Index 
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ّا  هَاد ٍ رٍػ  

 51 دلیمِ ؽوالی ٍ طَل جغزافیایی 34درجِ ٍ  35زض جغزافیایی تحمیك حاضز در هشرػِ پضٍّؾی داًؾىذُ وؾاٍرسی داًؾگاُ ؽاّذ تا ػ
تِ .  اجزا گزدیذ( 1)هیلی هتز ٍ خصَصیات خان جذٍل 216هتز اس عطح دریا، هیشاى تارًذگی عالیاًِ  1190دلیمِ ؽزلی، ارتفاع  8درجِ ٍ 

ّای واهل  در لالة تلَن( 4اعپلیت پالت) ُّای گلزًگ آسهایؾی تِ صَرت وزت ّای خزدؽذ هٌظَر تزرعی تاثیز تٌؼ خؾىی تز صًَتیپ
وچٌیي ّ .عاًتی هتز تَد 60× 7هتز ٍ آرایؼ واؽت تِ صَرت  4خط تِ طَل  8ّز وزت آسهایؾی دارای . تصادفی در عِ تىزار تؼثیِ ؽذ
، (یط هطلَب آتیاریؽزا) اتوغفز 0/5عطح رطَتتی تِ ػٌَاى فاوتَر اصلی پتاًغیل رطَتت خان در حذٍد  2فاوتَرّای آسهایؼ تِ صَرت 
اػوال تٌؼ  .ّای گلزًگ تِ ػٌَاى فاوتَر فزػی در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ صًَتیپ( تٌؼ خؾىی) اتوغفز 5/3پتاًغیل رطَتت خان حذٍد 

لزار دادُ ( عاًتیوتزی 30)تذیي هٌظَر دعتگاُ در هشرػِ پضٍّؾی ٍ در ػوك ریؾِ. صَرت پذیزفت 5دعتگاُ اوَتاًغیَهتز تز اعاطخؾىی 
در  .اػوال ؽذتؼذ اس هزحلِ گلذّی ٍ در رٍسّا ٍ سهاى ّای هؾخص  فاوتَرّای اصلیاس هحاعثِ  پتاًغیل ّای رطَتتی خان پظ . ؽذ

دادُ ّا  SASّا هحاعثِ ٍ تا اعتفادُ اس ًزم افشار  ؽاخص( 1-7)ًْایت پظ اس تزداؽت هحصَل ٍ تَسیي ػولىزد داًِ تا اعتفادُ اس رٍاتط
 .آًالیش گزدیذ

، هیاًگیي (GMP8)ٍری ، هیاًگیي ٌّذعی تْزُ(TOL7)ؽاخص تحول ،(MP6)ٍری تِ خؾىی ؽاهل هیاًگیي تْزُ ماٍهتّای هؽاخص 
 (.3ٍ 2)گزدد یطثك رٍاتط سیز هحاعثِ ه (STI11)تحول تِ تٌؼ  ٍ ؽاخص (SSI10)تٌؼ  تِ  حغاعیت  ، ؽاخص(HARM9)ّارهًَیه

(1 SI = 1- (  )           (2 SSI =     

3)STI =          4)TOL = Ys        

5)MP =        6)GMP =         

(7 HM =      

هیاًگیي  ، (هطلَب یاریآت)زد صًَتیپ در ؽزایط تذٍى تٌؼىػول SYp خؾىی، صًَتیپ در ؽزایط تٌؼ زدىػول  SYsر رٍاتط فَق،د 
 . تاؽٌذهی( آتیاری هطلَب) زد ارلام در ؽزایط تذٍى تٌؼىهیاًگیي ػول  زد ارلام در ؽزایط تٌؼ، ىػول
 ایج ٍ تحث ًت

اد ًؾاى د( 2)ّای هماٍهت تِ خؾىی در دٍ ؽزایط رصین رطَتتی، یؼٌی آتیاری هطلَب ٍ تٌؼ رطَتتی ًتایج جذٍل  پظ اس هحاعثِ ؽاخص
SSI  ،ُؽاخص حغاعیت تِ تٌؼ در اوثز صًَتیپ ّا تِ جش پذیذ ،Mec141 ٍ C44  داری دارد تطَریىِ تیؾتزیي حغاعیت  تفاٍت هؼٌی

تِ ًظز هی رعذ تا تَجِ تِ . تَد -65/5تا هیاًگیي  Kw2ٍ ووتزیي حغاعیت هزتَط تِ صًَتیپ  20/3تا هیاًگیي  Mec 12هزتَط تِ صًَتیپ 
وِ همادیز  STIؽاخص ؽذ هجذدا هؾاّذُ ضوٌا در تاییذ ایي هَضَع .  تاؽذایي صًَتیپ هتحول تِ تٌؼ خؾىی  Kw2پ واّؼ حغاعیت صًَتی

                                                             
4 . Split plot 
5 . Equitensiometer 
6 . Mean Productivity 
7 . Tolerance Index 
8 . Geometric Mean Productivity 
9 . Harmonic mean 
10. Stress Susceptiblity Index 
11 . Stress Tolerance Index 
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َتتزیي الثتِ تایذ تَجِ داؽت . صذق هی وٌذ 09/1دٌّذُ تحول تیؾتز صًَتیپ ِت خؾىی اعت در هَرد صًَتیپ فَق تا هیاًگیي تاالی آى ًؾاى هطل
 (.1)دارای تیؾتزیي ػولىزد در ؽزایط هطلَب ٍ ووتزیي هیشاى واّؼ ػولىزد در ؽزایط تٌؼ هی تاؽٌذّا ، آًْایی ّغتٌذ وِ  صًَتیپ

ّای دیگز ًوی تَاًذ اس ًظز ػولىزد در ؽزایط هحل هَرد  تذلیل ػولىزد پاییي تز ًغثت تِ صًَتیپ Kw2صًَتیپ  2تٌاتزایي تا تَجِ تِ جذٍل 
ّای  دارای دادُ C44 ،Padideh ،Kw2اعت وِ در صًَتیپ ّای SSI  ٍTOLؽاخص ّای 3ٍ 2 ًىتِ لاتل تَجِ در جذٍل. آسهایؼ هطلَب تاؽذ

ّای ووی تحول  تیي ؽاخص( 4جذٍل )ًتایج حاصل اس ّوثغتگی . هٌفی هی تاؽذ وِ ًاؽی اس افشایؼ ػولىزد در ؽزایط تٌؼ خؾىی هی تاؽذ
ٍ  (SSI)تیي ؽاخص حغاعیت تِ تٌؼ% 1 در عطح ی داریتِ خؾىی ٍ ػولىزد در ؽزایط هطلَب ٍ تٌؼ ًؾاى داد وِ ّوثغتگی هؼٌ

 (SYp)ٍ ػولىزد در ؽزایط هطلَب STI ،TOL ،MP ،GMP ،HMّای ؽاخص ّوچٌیي. ػولىزد در ؽزایط تٌؼ خؾىی ٍجَد دارد
ول در گلزًگ طثك تحمیمات اًجام ؽذُ تِ ػٌَاى تْتزیي ؽاخص تح STIّوچٌیي ؽاخص . ًؾاى دادًذ% 5داری در عطح  ّوثغتگی هؼٌی

ّای هتحول تِ خؾىی تٌْا  تٌاتزایي تِ طَرولی اس ًتایج ارائِ ؽذُ هی تَاى ایٌگًَِ اعتٌثاط ًوَد وِ تزای اًتخاب صًَتیپ(.  6)تاییذ ؽذ
      . ذار تاؽذتَاًذ تاثیزگ ػالٍُ تزایي عایز ؽزایط ًیش اس جولِ ػولىزد، ًَع گیاُ ٍ ؽزایط اللیوی هی ّای هماٍهت تؼییي وٌٌذُ ًثَدُ ٍ ؽاخص

    

 
 خصَصیات فیشیىی ٍؽیویایی خان هشرػِ پضٍّؾی - 1جذٍل 

K(available) P(available) N(total) ECe PH O.C Sand Silt Clay Soil 

Texture (mg kg-1) (%) (ds m-1)  (%) 

270 6/7 05/0 2/1 71/7 57/0 44 36 20 Loam 

 

 

 

 ل ٍ ػولىزد در ؽزایط هطلَب ٍ تٌؼ خؾىی در  صًَتیپ ّای گلزًگهیاًگیي ؽاخص ّای تحوهمایغِ  -2جذٍل 

 SYp (kg/h) SYs (kg/h) SSI STI GMP MP Tol HARM صًَتیپ

Sofeh 3449/17 3256/967 19/3 a 0/94d 3351/43d 3353d 192/06a 3349/86d 

Goldasht 4037/51 3899/027 95/1 a 0/96cd 3967/69a 3968/32a 138/58a 3967/07a 

Mec12 3537/08 3336/287 20/3a 0/94d 3435/58c 3437/17c 201/76a 3433/99c 

411 3971/68 3854/193 71/1 ab 0/97cd 3912.15b 3912/94b 117/48a 3911/37b 

Mec50 3264/96 3086/80 3/10a 0/94d 3174/99e 3176/25e 178/91a 3173/73e 

Mec141 3197/98 3193/477 0/06bc 0/99bc 3195/63e 3195/65e 4/34b 3195/62e 

C44 3289/24 3325/153 0/66- c 1/01b 3306/58d 3306/84d -36/64b 3306/33d 

Padideh 2747/83 2784/027 -0/72c 1/01b 2765/99f 2766/07f -35/91b 2765/91f 

Kw2 2406/42 2643/113 -5/65d 1/09a 2521/10g 2524/25g -237/73c 2517/96g 

 .دار ًذدرصذ اختالف هؼٌی 5ي در عطح ىدر ّز عتَى هطاتك آسهَى چٌذ داهٌِ ای داً نرای حزٍف هؾتزهیاًگیي ّای دا
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 هیاًگیي اثزات هتماتل عطَح رطَتتی ٍ ؽاخص ّای تحول در صًَتیپ ّای گلزًگ همایغِ  -3ذٍلج
HARM TOL GMP MP STI SSI صًَتیپ ؽزایط آتیاری 
3349/93c 192/20a 3351/50c 07/3353 c 946/0 d 3/197a آتیاری هطلَب  

Sofeh 

3349/79c 91/191 a 3351/36c 3352/92c 946/0 d 3/187a تٌؼ خؾىی  

3967/02a 48/138 ab 3967/64a 3968/27a 966/0 d 950/1 ab آتیاری هطلَب  

Goldasht 

3967/11a 68/138 ab a74/3967 3968/37a 966/0 d 953/1 ab تٌؼ خؾىی  

3433/54b a79/200 3435/11b 3436/68b 940/0 d 3/190a آتیاری هطلَب  

Mec12 

3434/44b 72/202 a 3436/04b 3437/65b 940/0 d 220/3 a تٌؼ خؾىی  

3911/37a 49/117 ab 3912/16a 3912/94a 970/0 d 1/713ab آتیاری هطلَب  

411 

3911/36a 117/47ba 3912/15a 3912/93a 970/0 d 1/713ab تٌؼ خؾىی  

3173/37d 178/16a 3174/62d 3175/88d 946/0 d 093/3 a آتیاری هطلَب  
Mec50 

3174/08d 179/65a 3175/35d 3176/63d 946/0 d 117/3 a تٌؼ خؾىی  

3195/70d 4/50bc 3195/71d 3195/73d 996/0 bc 070/0 b آتیاری هطلَب  

Mec141 

3195/54d 4/18bc 3195/55d 3195/57d 996/0 bc 067/0 b تٌؼ خؾىی  

3306/69c -35/91c 3306/94c 3307/20d 010/1 bc 653/0 b آتیاری هطلَب  
C44 

3305/96c -37/37c 3306/22c 3306/47c 010/1 bc 677/0 b تٌؼ خؾىی  

2765/77c -36/19c 2765/85e 2765/93e 013/1bc 730/0 b آتیاری هطلَب  

Padideh 

2766/06e -35/63c 2766/13e 2766/21e 016/1 b 720/0 b تٌؼ خؾىی  

2518/51f -236/69d 2521/64f 2524/77f 096/1 a 630/5 c آتیاری هطلَب  
Kw2 

2517/41f d68/238- 2520/57f 2523/74f 096/1 a 680/5 c تٌؼ خؾىی  

 .ذدار ًذارًدرصذ اختالف هؼٌی 5ي در عطح ىدر ّز عتَى هطاتك آسهَى چٌذ داهٌِ ای داً نهیاًگیي ّای دارای حزٍف هؾتز

  وثغتگی هیاى ؽاخص ّای تحول خؾىی ٍ ػولىزد داًِ صًَتیپ ّای گلزًگ در ؽزایط تٌؼ ٍ رطَتت هطلَبضزایة ّ - 4جذٍل
HARM GMP MP TOL STI SSI SI SYp SYs  

        1 SYs 

       1 0 SYp 

      1 006/0  005/0  SI 

     1 032/0  694/0 ** 482/0 * SSI 

    1 997/0- ** 041/0-  **696/0- 493/0- ** STI 

   1 988/0- ** 988/0 ** 005/0  706/0 ** 493/0 **  TOL 

  1 616/0 ** 611/0- ** 605/0 ** 006/0 992/0 ** 988/0 ** MP 

 1 1** 616/0 ** 611/0- ** 605/0 ** 007/0  992/0 ** 988/0 ** GMP 

1 1** 999/0 ** 616/0 ** 611/0- ** 605/0 ** 008/0  992/0 ** 988/0 ** HARM 

 .درصذ 1ٍ  5دار در عطح احتوال تِ تزتیة هؼٌی **ٍ  *
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