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 Carthamus tinctorius)گلرنگ  

L.)  گیاهی  تیرهاز    سالهکی، 

Compositae  ای  با شاخ و برگ و ساقه

ارتفاع   و  متر سانتی  150تا    30خاردار 

دانه   گیاه  یک  عنوان  به  گیاه  این  است. 

روغن استحصال  منظور  به  و  های  روغنی 

 25تا  15درصد روغن،  45تا   25دانه گلرنگ دارای شود. صنعتی و خوراکی و تولید مارگارین، در بسیاری از مناطق دنیا کشت می

باشد. گلرنگ به علت دارا بودن اسید چرب غیر اشباع و ضروری لینولئیک و کیفیت  درصد پوسته می  60تا    36پروتئین و  درصد  

 ، دارای اهمیت زیادی است.  آن  ای نزدیک به روغن زیتون در برخی از ارقامتغذیه 

 متفاوت کاشت  هایدر تاریخ  (Acanthiophilus helianthi) واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ

درصد کاهش دهد. به منظور بررسی واکنش ارقام    25محصول را تا  تواند عملکرد  مهم گلرنگ است که می  از آفات مگس گلرنگ،  

های کشت متفاوت، تحقیقی در قالب یک طرح اسپلیت پالت در سه تکرار توسط باقری و  در تاریخ  این آفت مختلف گلرنگ به  

سطح و فاکتور رقم هشت    در دو سطح و فاکتور فرعی شامل تاریخ کاشت در   یپاشسمکتور اصلی،  (، اجرا شد. فا1398)  همکاران

های کاشت مورد  نوبت منطبق بر مراحل رشدی گلرنگ انجام شد. نتایج نشان داد که تاریخ   پنج  در سه سطح بود. نمونه برداری در 

های  های آلوده به ترتیب در تاریخ دار دارند. بیشترین و کمترین درصد طبق بررسی از نظر سه فاکتور مذکور با یکدیگر اختالف معنی

اول اردیبهشت( ثبت شد. بیشترین و کمترین تعداد الرو در طبق و  اسفند تا    15)  خرداد( و زودهنگام   31اول تا  )   کاشت دیرهنگام 

های کاشت زودهنگام  خرداد( و تاریخ  31)  های خسارت دیده به ترتیب در آخرین تاریخ کاشت ترین درصد دانه باالترین و پایین 

دار داشتند.  ابی با یکدیگر اختالف معنیفروردین( مشاهده شد. ارقام مورد بررسی نیز از لحاظ سه فاکتور مورد ارزی  15اسفند تا    15)

های خسارت دیده را داشت. در این تحقیق، ارقام اراک و  رقم گلدشت بیشترین میزان آلودگی طبق به الرو و باالترین درصد دانه 

 . اصفهان( پیشنهاد شدند)فروردین( برای کشت در منطقه مورد بررسی  15اسفند تا  15های صفه جهت کشت بهاره )تاریخ 

 سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ ریتأث

گلدشت،    ،مهربرخی ارقام گلرنگ بهاره شامل پدیده، گل   در  خشکیتنش  همزیستی میکوریزا بر میزان تحمل    ریتأثجهت بررسی  

های  فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوک   صورتبه (،  1398)  شناس و همکارانصفه و مکزیک، آزمایشی توسط حق

نشان داد که تنش خشکی شدید در مقایسه    گیری صفات مرتبط با عملکردهای این تحقیق پس از اندازه کامل تصادفی انجام شد. یافته 

ی  م ل ع ی  اه د دا ی و ر و  ت  ال ا ق  م
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وغن و عملکرد پروتئین را کاهش  با آبیاری مطلوب، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه، عملکرد ر

داد. تلقیح با قارچ میکورایزا در مقایسه با عدم تلقیح، عملکرد دانه، شاخص کلروفیل، عملکرد پروتئین، وزن هزار دانه و عملکرد 

با قارچ تحت تنش خشکی افزایش  بیولوژیک را   تلقیح  از روشداد. لذا  به عنوان یکی  به های میکوریزا  بهب  های  ود  زراعی جهت 

عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف گلرنگ به ویژه تحت شرایط تنش خشکی، پیشنهاد گردید. در شرایط مورد بررسی در این 

 تحقیق رقم پدیده از نظر عملکرد، برتر از سایر ارقام بود.  

 

 خ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگی اثر تار

و    منظوربه  زمانی  توسط  آزمایشی  گلرنگ،  مختلف  ارقام  روغن  درصد  و  عملکرد  اجزای  عملکرد،  بر  کاشت  تاریخ  اثر  بررسی 

آبان،    10مهر،    25های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت  های خرد شده در قالب طرح بلوککرت  صورتبه   ،(1397)  همکاران

به عنوان کرت فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج    LVRزرقان و    اصفهان،آذر به عنوان کرت اصلی و سه رقم محلی    10آبان و    25

دار  ، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنیغوزه تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی مانند تعداد  

روز از تاریخ کاشت    15به ازای هر    ر یتأخ.  مهر به دست آمد  25بود به طوری که بیشترین میانگین این صفات در تاریخ کاشت  

بر وزن هزار    یریتأث درصد گردید. تاریخ کاشت    5/56و    3/48،  3/33مهر(، به ترتیب باعث کاهش عملکرد دانه به میزان    25)اول

ود به طوری  دار بدانه، شاخص برداشت و درصد روغن نداشت. اثر رقم بر تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی

 به دست آمد.  LVRکه بیشترین میانگین این صفات در رقم 

با استفاده از شاخص تحمل تنش خشکی  Carthamus ای جنسگونهبین    یهایتالقارزیابی بازده ژنتیکی در  

 و گزینش تک بوته 

زراعی مانند افزایش تحمل   گلرنگ های مطلوب برای بهبود بسیاری از صفات مهممنابع مهمی از نظر ژن گلرنگ های وحشیونه گ

های بعد، خویشاوندان وحشی  شوند. به همین جهت برای دستیابی به بازده ژنتیکی باال در نسل محسوب می عملکرد خشکی، شوری و

 .Cگونهسه  (،  1397)  شفیعی کویج و همکارانوردار هستند. در آزمایش  از اهمیت خاصی برخ گلرنگ تالقی پذیر با گونه اهلی

tinctorius، C. palaestinus وC. oxyacanthus  دست  به ها یکدیگر تالقی داده شده و سه جمعیت در حال تفرق از آن  با  

 و  F4هاینسل برای هر سه جمعیت مورد مطالعه در    )2STI(و شاخص تحمل تنش SPS)1 (آمد. ترکیب روش گزینش تک بوته

F5  به دانه در هر دو محیط تنش خشکی و بدون تنش  عملکرد شد و بازده ژنتیکی برای تمامی صفات مورد ارزیابی از جمله  انجام  

 نمودار سه بعدی نسل D و    Aهایدر همان گروه   اقیدق،  F4در نسل  D و  A هایاز گروه ها  ژنوتیپ آمد. نتایج نشان داد که  دست

F5     ای در  های حاصل از تالقی بین گونه باشد. پاسخ به گزینش در جمعیت کارایی باالی گزینش می قرار گرفتند که نشان دهنده

دانه مشخص کرد. مقادیر باالی پاسخ به گزینش به همراه   عملکرد های تنش و بدون تنش معیارهای مناسبی را برای بهبودمحیط

ه مشارکت بیشتر تنوع ژنتیکی نسبت به عوامل محیطی بود.  برآورد باالیی از وراثت پذیری عمومی برای چندین صفت، نشان دهند

دانه در   تعداد  داد که  نشان  پذیری  غوزه ، وزن  غوز، قطر  غوزه نتایج  بودن وراثت  دارا  با  انشعابات جانبی  تعداد  و  دانه  ، وزن صد 

مورد استفاده قرار   لرنگگ های اصالحیتوانند به عنوان صفات مهم و کلیدی در برنامه خصوصی باال در شرایط تنش خشکی می

های بین  های در حال تفرق تالقیهای برتر در نسلدر شناسایی ژنوتیپ  SPS با STI گیرند. بر اساس نتایج این آزمایش، ترکیب

 .های تنش خشکی و بدون تنش مناسب استدر محیط  گلرنگ ایگونه 

 
1Single plant selection   

 

2 Stress tolerance index   
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با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر  گلرنگهای خارجی  های ایرانی و ژنوتیپ ارزیابی تنوع ژنتیکی توده

 RAPD مولکولی

های گلرنگ برای نگهداری  یکی از مراکز اولیه پیدایش گلرنگ شناخته شده است. بنابراین تشخیص تنوع ژنوتیپ   عنوان به یران  ا

  24ژنتیکی  تواند مفید باشد. بررسی تنوع اصالحگران می های به نژادی برای کاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه  و  منابع ژنتیکی

بین پالسم  ژرم  از  گلرنگ  توده ژنوتیپ  نشانگر  المللی،  و  مورفولوژیکی  صفات  از  استفاده  با  وحشی  گلرنگ  و  ایران  بومی  های 

های  لوژیک در ژنوتیپ . نتایج نشان داد که تنوع باالیی برای صفات مورفو(1394)قربانزاده و همکاران،انجام شد RAPD مولکولی

های اصالحی گلرنگ جهت افزایش عملکرد دانه به نحو شایسته  توان از این تنوع برای برنامه گلرنگ مود بررسی وجود دارد که می

باند چندشکلی    84باند تکثیر یافته، تعداد    142از میان  استفاده شد،   RAPD نشانگر مولکولی   11  که از  در این تحیقق  استفاده کرد.

نتایج حاصل از تجزیه کالستر نشانگر مولکولی نشان داد که این نشانگر قادر به تشخیص ژنوتیپ 7/57ان دادند )نش ها از  درصد(. 

های بومی ایران و همچنین کاندید  ها حضور داشتند که این امر دلیل بر تنوع باال در توده های ایرانی در اکثر گروه ر است. توده گیکدی

های اصلی برای ژرم پالسم گلرنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده توام از  نوان یکی از خاستگاه بودن این منطقه به ع

برنامه نشانگر مفید  های مورفولوژیک و مولکولی جهت  تالقی  انتخاب والدین جهت  و  میهای اصالحی گلرنگ بخصوص  باشد 

های  شود از توده میدارد. همچنین توصیه    را  تنوع ژنتیکی ژرم پالسم گلرنگکارایی الزم برای مطالعه     RAPD نشانگر مولکولی

 .های به نژادی گلرنگ استفاده شودعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامه ه بومی گلرنگ زراعی و وحشی ایران ب
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