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 دهیچک
 شامل نمونه( 29) جمعيت سه گلرنگ، برگ و بذر تام فنل محتوی ،بذر روغن درصد بر کاشت تاريخ احتمالي اثر بررسي منظور به    

 نسل از ژنوتيپ 9 و (.C. oxyacanthus M. B) وحشي گونه از ژنوتيپ چهار (،.Carthamus tinctorius L) زراعي گونه از رقم شش

5F ای گونه بين تالقي (C. oxyacanthus×C. tinctorius) فنل یمحتو جزب کاشت خيتار که داد نشان جينتا .شدند بررسي تاريخ دو در 

 تام فنل یمحتو و روغن درصد نيشتريب طوری که به .(P<12/1) داشت یدار يمعن اثر بذر تام فنل و بذر روغن درصد بر ،برگ تام

 بذر روغن درصد نيکمتر و نيشتريب ،کاشت خيتار دو هر در نيهمچن .شد مشاهده بهاره کشت و تابستانه کشت در بيترت به بذر

 حد ای گونه بين تالقي از حاصل های جمعيت بذر روغن درصد اگرچه .داشت اختصاص يوحش و يزراع گونه جمعيت به بيترت به

 درصد محدوده در که بودند بااليي روغن درصد دارای ها جمعيت اين در ها ژنوتيپ برخي اما بود؛ وحشي و زراعي های جمعيت واسط

 خلوص و بذر رنگ ،کاشت خيتار بر عالوه رسد مي ظرن به بذر، تام فنل محتوی مورد در بود. زراعي ارقام در شده مشاهده روغن

 با يتالق حاصل یها پيژنوت) يرنگ پوسته یها پيژنوت زيرا ؛باشند مؤثر صفت اين بر زين بذر رنگ هکنند کنترل یها مکان يکيژنت

 د(يسف پوسته با يتالق حاصل یها پيژنوت و زراعي ارقام) ديسف پوسته یها پيژنوت با سهيمقا در (يوحش یها پيژنوت و يمشک پوسته

 ای گونه نيب يتالق همچنين و کاشت زمان تغيير از توان يمکه  داد نشان آزمايشاين  جينتا مجموع، در داشتند. یشتريب تام فنل یومحت

 در گلرنگ برگ نيهمچن .کرد استفاده گلرنگ در ييدارو خواص با فاکتور دو عنوان به بذر تام فنل یمحتو و روغن درصد بهبود برای

 برد. بهره ييدارو عيصنا در آن از توان يم که باشد يم تام فنل از یتر يغن منبع بذر، با سهيمقا

 

 .ای گونه بين هيبريد ،.Carthamus spp تام، فنل یمحتو روغن، درصد کاشت، خيتار :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
 ربازيد از (Carthamus tinctorius) يزراع گلرنگ

 ينارنجو  قرمز رنگ از استفاده با البسه کردن رنگ منظور به
 کشت چين و ايران در گلرنگ یها گل از شده استخراج

 حاضر حال در اما .(Hiramatsu et al., 2009) شد يم
 یها دانه بودن يغن ليدل به گياه اين زراعت از اصلي هدف

 در يخوراک مصارف با راشباعيغ چرب یها دياس از گلرنگ
 جهان در یفارماکولوژ یکاربردها نيهمچن و کايآمر و اروپا

(Asgarpanah & Kazemivash, 2013)، دانه ديتول 
  باشد. يم

 ديتول ،1امگا چرب یدهاياس فيوظا نيترهمم
 .(Simopoulos, 2004) است (Eicosanoids) دهايکوزانوئيا

 فشار کاهش اثرات یدارا دهايکوزانوئيا ياتيح یها هورمون
 يچسبندگ يعيطب بازدارنده ،عروق کننده نبسطم خون،
 ليتشک تيخاص ،خون لخته ليتشک ضد تيخاص ،ها پالکت

 باشنديم بدن يمنيا ستميس هکنند ليتعد و خون لخته
(Murray et al., 2006.) گذشته در ليدال نيهم  به ديشا 

 یها یماريب درمان یراب ،شده اشاره اتيجزئ از اطالع بدون
 .شد يم استفاده فراواني  به روغن نيا از یکبد و يقلب

 از گريد ييايميش بيترک 211 از شيب روغن، بر عالوه
 که شد استخراج و ييشناسا گلرنگ مختلف یها بخش
 و ها ترپنيد دها،يفالونوئ ،يفنل یدهاياس آنها نيمهمتر
و  ها متابوليت گروه در يهمگ که باشند مي ها پنتر يسزکوئ

 گلرنگ، دانه عصاره در رند.يگ يم قرار هيثانو های متابوليت
 نيسروتون مشتقات و ها فنول يپل که است داده نشان مطالعات
 فرولول-ان و (N-p-coumaroyl) کومارول يپ-ان ازجمله
 يپادسرطان تيخاص با ،(N-feruloylserotonin) نيسروتون

(Lin & Weng, 2006) دارد وجود کلسترول کاهنده و 
(Cho et al., 2004) قلب ضربان بهبود در که (Suzuki et 

al., 2010) باشند يم مؤثر زين ابتيد درمان و (Takahashi 

& Miyazawa, 2012.) اگرچه ز،ين گلرنگ یها برگ 
 اما ند؛گير ينم قرار استفاده مورد ييغذا ماده نوانع به

 برگ در موجود کيفنول های بيترککه  داد نشان مطالعات
 ويداتياکس یها تنش از یريجلوگبرای  است ممکن گلرنگ

 عصاره که داد نشان شده انجام مطالعات همچنين باشد. ديمف
 ديگلوکوزا-ا-7نيلوتئول و گلرنگ یها برگ داغ آب

(Luteolin7-O-glucoside) نيا ياصل جزء عنوان به 
 هکنند یريجلوگ نوانع به in vivo طيمح در دنتوان يم عصاره،

 پاراکوآت توسط شده ءالقا ويداتياکس یها تنش از
(Paraquat-PQ) کنند  عمل (Igarashi et al., 2001). در 

 کي عنوان به (Scutellarin) نياسکوتالر گر،يد ای مطالعه
 ييشناسا گلرنگ یها برگ در مؤثر کيآلرژ نتيآ ديفالونوئ

 .(Toyoda et al., 1997) شد
 عواملتأثير  تحت اهانيگ در ييايميش های بيترک زانيم
 اه،يگ ینمو مراحل ک،يژنت ازجمله يداخل و يخارج متعدد

 در که يمياقل یفاکتورها و نور ،برداشت خيتار کاشت، خيتار
 نياميان  از .رديگ يم قرار ،دهند يم رخ رشد فصل يط

 ديتول زانيم بر راتأثير  نيشتريب تواند يم کشت خيتار عوامل،
 جينتا .(Fang et al., 2011) باشد داشته اناهيگ مؤثره ماده

 تيفيک و روغن زانيم که داد نشان Singh (2993) مطالعه
 .ابدي يم کاهش کاشت زمان ريختأ با (یدي سي)اند روغن

 بودن باال صورت در که شد گزارش گريد ای مطالعه در
 دياس یحاو گلرنگ روغن گلرنگ، دانه رشد طيمح یدما
 1امگا چرب دياس زانيم بيترتنيبد و است یباالتر کياولئ
 ليتبد سبب که يميآنز رايز ابد،ي يم کاهش ای ندهيفزا طور به
 نيب از باال حرارت در شوديم کينولئيل دياس به ئکياول دياس
  .(Hassan-zadeh et al., 2008) روديم

 تام فنل محتوی یرو بر يفصل راتييتغ اثرمورد  در
 ستين دست در ياطالعات گلرنگ مختلف یها بخش در
 هيثانو یها تيمتابول از يغن که گريد اهانيگ در اما

 قيتحق در است. هشد انجام يمفصل قاتيتحق باشند، يم
 از يغن منبع کي عنوان به اهيس یچا یرو بر شده انجام

 و آب طيشرا که داد نشان جينتا ،کيفنول های بيترک
 بر یاديز حد تا برداشت مختلف یها زمان در ييهوا

 است گذارتأثير اهيس یچا کيفنول یها بيترک زانيم
(Pouri et al., 2011). 

 درراهبترد   کيت  عنتوان  بته  کاشتت  خيتار اثر بر عالوه
 یهتا  روش از استتفاده  ه،مؤثر مواد مقدار رييتغ اي شيافزا
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 توانتد  يم زين ای گونه درون اي نيب يتالق ازجمله ياصالح
 همؤثر مواد يبرخ در تنوع جاديا در حل راه کي عنوان به
 در باشتد.  متؤثر  روغتن  ازجملته  یاقتصتاد  نظر از مهم و

 (2118) همکاران و Sabzalian توسط شده انجام مطالعه
 گونته  دو در چترب  هتای  اسيد ترکيب که گرديد مشخص
 مشابه (C. oxyacanthus و C. lanatus) گلرنگ وحشي

 گونته  کته  چنتد  هر ،باشد مي C. tinctorius زراعي گونه
 غيراشتباع  چترب  های اسيد نسبت باالترين دارای زراعي

 گونته  یهتا  نمونته  از يبرخت  روغن یمحتو نيهمچن بود.
C. oxyacanthus یهتا  گلرنتگ  یاجتداد  گونته  عنوان به 

 & Dajue) يزراعت  گونه با آسان يتالق تيقابل با يزراع

Mundel, 1996 ؛Ashri & Knowles, 1960) قابتتل 
 امکتان  ايتن رو،  از اين بود. يزراع یها پيژنوت با سهيمقا

 در وحشتي  هتای  گونته  از گلرنگ گياه در که دارد وجود
 جديتد  تنتوع  منتابع  ايجاد منظور به گونه بين تالقي برنامه
 مطلتوب  کيفيتت  بتا  بتاال  روغتن  محتوی به حصولبرای 

 .کرد استفاده
 یدارو عنوان به گلرنگ برگ و دانه تياهم وجود با

 اثرمورد  در يکاف اطالعات جهان، نقاط از یاريبس در يسنت
 ،گلرنگ برگ و بذر تام فنل محتوی یرو بر کاشت خيتار

 اثر يبررس الًاو مطالعه نيا از هدفرو  از اين ندارد. وجود
 یمحتو ،بذر روغن درصد بر (يفصل راتييتغ) کاشت خيتار
 ييدارو و يدرمان یهافاکتور عنوان به برگ و بذر تام فنل
 در اتصف نيا راتييتغ يبررس دوماً و گلرنگ در مهم

 و C. tinctorius×C. oxyacanthus ای گونه نيب یها ديبريه
 در ياحتمال روش کي عنوان به آنها، ينيوالد یها گونه
 .باشد يم همؤثر مواد شيافزا

 

 ها روش و مواد
 یاهیگ مواد
 23 و (بهاره کشت) اسفندماه 21 در شيآزما نيا

 منظور به 2392 يزراع سال (تابستانه کشت) خردادماه
 یمحتو و بذر روغن درصد بر کاشت خيتار اثرات يبررس
  يوحش گونه از ژنوتيپ 4 برگ و بذر تام فنل

C. oxyacanthus ،و يوحش اراک ،یآذر )کرمانشاه 
  ،رهيت ای قهوه تا روشن ای قهوه پوسته رنگ با (Iاصفهان

 ،2822 )اراک C. tinctorius يزراع گونه از رقم 1
4221C، 222C، AC-Stirling، AC-Sunset، Saffire) 

 ای گونه نيب يتالق حاصل پيژنوت 5 ،ديسف پوسته رنگ با
(C. tinctorius×C. oxyacanthus) پوسته رنگ با 

 (4مشکي ،8مشکي ،3مشکي ،22مشکي ،2)مشکي يمشک
  ای گونه نيب يتالق حاصل پيژنوت 4 و
(C. tinctorius×C .oxyacanthus) ديسف پوسته رنگ با 

 يپژوهش مزرعه در (2سفيد ،3سفيد ،22سفيد ،4)سفيد
 اجرا ،آباد نجف لورک در واقع اصفهان يصنعت دانشگاه

 و درجه 32 آزمون مورد محل ييايجغراف مختصات شد.
 طول قهيدق 32 و درجه 52 ،يشمال عرض قهيدق 32
 شيآزما .است متر 2131 ايدر سطح از ارتفاع و يشرق

 کامل یها بلوک هيپا طرح قالب در ليفاکتور صورت به
 سطح دو در کاشت خيتار شد. اجرا تکرار سه در يتصادف

 آزمايش مورد عوامل عنوان به سطح 29 در ها پيژنوت و
 سه شامل زين يشيآزما کرت هر شدند. گرفته نظر در
 متر نتيسا 8 فاصله به بوته 21 آن در که بود کاشت فيرد
 گريکدي از کاشت یها فيرد فاصله شد. کاشته گريکدي از

  بود. متر نتيسا 41
 

 دانه روغن درصد نییتع
 خيتار هر در پيژنوت هر دانه روغن زانيم نييتع یبرا
 اهيگ 31 یها غوزه ،کيولوژيزيف يدگيرس مرحله در کاشت

 هربعد بذرهای  و شد انتخاب اه(يگ 91 )جمعاً تکرار هر از
 هيکل سپس شد. واحد نمونه کي به ليتبد و جمع تکرار

 در ساعت 4 مدت به گراد نتيسا درجه 41 یدما دربذرها 
 گرم 21 .شد پودر ابيآس از استفاده با و شد داده قرار آون
 سوکسله دستگاه از استفاده با پيژنوت هر از شده ابيآس بذر

 AOCS دستورالعمل طبق ساعت 1 مدت به اتر وميپترول و
 محاسبه روغن درصد و (Knowles, 1989) شد یريگ روغن

 .شد
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 یاهیگ عصاره هیته

 افتهي رييتغ روش از ،برگ و بذر از یگير عصاره منظور به
Chen بته  منظتور،  نيبتد  شتد.  استتفاده  (2117) همکاران و  
 از کيت  هتر  شتده  ابيآست  بترگ  و بذر پودر گرم لييم 211
% 81 متتانول  تتر يل لتي يم 21 جداگانته  صتورت  به ،ها پيژنوت

 يکيتتار  در و اتاق یدما در ساعت 24 مدت به و شد اضافه
 دوران سترعت  بتا  فتوق  یها مخلوط سپس .ندشد ینگهدار

 و وژيفيستتانتر قتتهيدق25 متتدت بتته و دقيقتته در دور 21111
 .شد جدا تام فنل زانيم سنجش یبرا روشناور یها محلول
 

 تام فنل زانیم نییتع
Folin-) ويوکالتيست  -نيفتول  روش طبتق  تتام  فنل زانيم

Ciocalteu) استتاندارد  عنتوان  بته  دياس کيگال از استفاده با 
 بته  منظتور  نيبد (.Marinova et al., 2005) شد یگير اندازه
 یهتتا محلتتول ايتت ياهيتتگ یهتتا عصتتاره از تتتريکروليم 211

 در (GAE) دياس کيگال mg ml-1211-1 )غلظت استاندارد
 تريکروليم 211 و مقطر آب تريل لييم 8/2 حدود (،مقطر آب

 از بعتد  شد. اضافه (v/v 2:25) قيرق ويوکالتيس نيفول معرف
 کربنتات  ميستد % 7 محلول از تريل لييم 3 افزودن با قهيدق 5

 و رستانده  تتر يل لييم 5 به مقطر آب با واکنش مخلوط حجم
 در جتذب  ،شتگاه يآزما یدمتا  در ینگهدار قهيدق 91 از بعد

 یرو از تتام  فنتل  مقتدار  و نيتي تع نتانومتر  751 موج طول
 گرم/گترم  لييم) mgGAE DW-1 حسب بر استاندارد يمنحن
 شد. محاسبه خشک( وزن

 
 یآمار لیتحل و هیتجز

 سته يمقا ،GLM هيت رو از استتفاده  بتا  انسيوار هيتجز
 دار يمعنت  اختتالف  حداقل آزمون از استفاده با ها نيانگيم
(LSD) 15/1 احتمال سطح در>P نيب ساده يهمبستگ و 

  .شد انجام SAS افزار نرم با صفات
 

 جینتا
 استتنناء  بته  (2 )جدول انسيوار هيتجز جينتا براساس

 تام فنل محتوی و بذر روغن درصد برگ، تام فنل محتوی

 انيت م تفتاوت  و گرفتند قرار کاشت خيتارتأثير  تحت بذر
 %2 یآمتار  سطح در صفت دو هر یبرا کاشت یها خيتار

  هتتا نيانگيتتم ستتهيمقا جتتدول استتاس بتتر بتتود. دار يمعنتت
 (%18/27) بتذر  روغتن  درصد زانيم نيباالتر (2 جدول)

 فنل محتوی زانيم نيباالتر و خرداد 23 کاشت خيتار در
 خيتتار  در (خشتک  وزن گرم/گترم  لييم51/23) بذر تام

 محتتوی  صفت نيانگيمالبته  آمد. بدست اسفند 21 کاشت
 یدار يمعنت  تفتاوت  کاشت خيتار دو هر در برگ تام فنل

  .نداد نشان
 شده یگير اندازه صفات هيکل بر پيژنوتتأثير  نيهمچن

 نيتتر  نيايپ (.2 )جدول شد دار يمعن %2 احتمال سطح در
 و %27/24 با کرمانشاه پيژنوت  به بذر روغن درصد زانيم

 درصتد  52/29 بتا  4221C پيژنوت به آن زانيم نيباالتر
 از ،يگروه درون سطح در .(3 )جدول گرفت تعلق روغن

 تفتاوت  زراعتي  ارقتام  نيبت  ،بذر روغن درصد صفت نظر
حاليکته کمتترين تنتوع درون     مشاهده شد؛ در یدار يمعن

(. در 3های وحشي بود )جدول  گروهي مربوط به ژنوتيپ
هتايي ديتده شتد     ای نيز ژنوتيتپ  جمعيت تالقي بين گونه

( کته  2و ستفيد  4، ستفيد 22، ستفيد 22، مشتکي 2)مشکي
درصد روغن بذر مشابه با ارقام زراعي داشتتند. مقايسته   

بيشترين درصد روغن مربوط که بين گروهي نيز نشان داد 
حاليکته کمتترين درصتد     دربتود،  ( %29به گونه زراعي )

( و جمعيت تالقتي بتين   %98/24روغن در گونه وحشي )
 ( مشاهده شد. %54/25ا رنگ پوسته مشکي )ای ب گونه

فنل تتام   محتویفنل تام بذر، باالترين  محتویاز نظر 
 بتتتا ميتتتتانگين   3مربتتتوط بتتتته ژنوتيتتتپ مشتتتتکي  

گرم/گرم وزن خشتک و کمتترين ميتزان آن     ميلي 22/27
 بتتتتا ميتتتتانگين  2822متعلتتتتق بتتتته ژنوتيتتتتپ اراک

گرم/گترم وزن خشتک بتود. در ستطح درون      ميلي 81/7
ای در چهار  صفت مذکور، تنوع قابل مالحظه گروهي برای

اين ميزان فنتل تتام   وجود گروه ژنوتيپي مشاهده نشد. با 
طور  های حاصل تالقي با پوسته مشکي به بذر در ژنوتيپ

 هتتا بتتود   ای بتتاالتر از ستتاير گتتروه   قابتتل مالحظتته 
 (.3گرم/گرم وزن خشک( )جدول  ميلي 15/24)
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 (5F) تالقی حاصل های ژنوتیپ و وحشی اهلی، های ژنوتیپ برگ و بذر تام فنل محتوی روغن، درصد برای مربعات میانگین -1 جدول

 تغییرات منابع آزادی درجه بذر روغن درصد بذر تام فنل محتوی برگ تام فنل محتوی

ns 34/229 ** 11/1539 ** 12/22 2 کاشت تاریخ 

 کاشت تاریخ در تکرار 4 129/1 52/213 73/221

 ژنوتیپ 28 55/28 ** 11/28593 ** 27/2722 **

 کاشت تاریخ × ژنوتیپ متقابل اثر 28 78/2 ** 51/2214 * 53/4193 **

 خطا 72 12/1 93/114 59/218

 تغییرات ضریب - 93/2% 97/28% 11/5%

ns: 2 و %5 سطح در دار معني ترتيب به :** و * دار، غيرمعني% 

 

 تابستانه و بهاره کاشت تاریخ دو در ها ژنوتیپ مجموع میانگین مقایسه -2 جدول

 تاریخ کاشت درصد روغن بذر فنل تام بذر محتوی فنل تام برگ محتوی

a 22/23 a 51/23 b 14/21 )بهاره )اسفند 

a 15/22 b 14/22 a 18/27 )تابستانه )خرداد 

 باشند. مي %5 سطح در دار معني اختالف فاقد باشند مي مشترک حرف يک دارای حداقل ستون هر در که اعدادی

 
از نظر محتوی فنل تام برگ، نتايج نشان داد که 

ترتيب دارای  به 3ژنوتيپ وحشي آذری و ژنوتيپ مشکي
بيشترين و کمترين ميزان فنل تام برگ بودند. همچنين در 

های وحشي در مقايسه با  سطح درون گروهي ژنوتيپ
باالتری داشتند. ها ميزان فنل تام برگ  ساير ژنوتيپ

مقايسه ميانگين بين گروهي نشان داد که تفاوت 
ها وجود ندارد  داری از نظر اين صفت بين گروه معني

 (.3)جدول 
اثر متقابل تاريخ کاشت و ژنوتيپ بر کليه صفات 

(. در هر چهار گروه، 2دار بود )جدول  مورد بررسي معني
دوم  داری در تاريخ کاشت طور معني درصد روغن بذر به

)کشت تابستانه( باالتر از تاريخ کاشت اول )کشت بهاره( 

های ژنوتيپي  (. از سوی ديگر، در بين گروه2بود )شکل 
مورد بررسي، ارقام زراعي در هر دو تاريخ کاشت 

های وحشي کمترين  بيشترين درصد روغن بذر و ژنوتيپ
خود اختصاص دادند. در مورد  درصد روغن بذر را به

استنناء ارقام زراعي که در هر دو  م بذر، بهمحتوی فنل تا
داری برای اين صفت نشان  تاريخ کاشت تفاوت معني

ندادند؛ در سه گروه ژنوتيپي ديگر، باالترين محتوی فنل 
تام بذر در تاريخ کاشت اول )کشت بهاره( مشاهده شد 

های حاصل تالقي با  (. همچنين گروه ژنوتيپ2)شکل 
يخ کاشت باالترين محتوی پوسته مشکي در هر دو تار

 خود اختصاص داد.  فنل تام بذر را به
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 گلرنگ اهلی و وحشی های ژنوتیپ تالقی، از حاصل های ژنوتیپ میانگین مقایسه -3 جدول

 جمعیت ژنوتیپ/رقم بذر روغن درصد بذر تام فنل محتوی برگ تام فنل محتوی

a(fg) 73/21 a(b) 89/22 a(dg) 21/21 2مشکي 

 مشکی پوسته با تالقی حاصل جمعیت

b(cd) 82/22 a(b) 88/22 ab(dh) 95/25 22يمشک 

d(h) 79/28 a(a) 22/27 abc(fh) 18/25 3مشکي 

a(b) 75/24 a(ab) 25/25 bc(hi) 22/25 8مشکي 

a(ab) 93/25 a(b) 12/23 c(il) 71/ 24 4مشکي 

A 06/22 A 65/24 C 54/25 - میانگین 

c(fg) 48/21 ab(d) 77/8 a(de) 15/27 22سفيد 

 سفید پوسته با تالقی حاصل جمعیت
b(dg) 43/22 b(d) 15/8 ab(de) 78/21 4سفيد 

c(gh) 12/21 b(d) 29/8 ab(df) 44/21 2سفيد 

a(ab) 11/21 a(ab) 42/9 b(fh) 11/25 3سفيد 

A 99/21 B 87/7 B 47/20 - میانگین 

b(b) 75/24 a(c) 72/9 a(gi) 41/25 اصفهان I 

 وحشی گونه جمعیت
a(ab) 18/21 a(c) 11/9 a(hi) 21/25 اراک 

a(a) 21/21 a(c) 71/9 a(hi) 28/25 آذری 

c(cd) 74/22 a(c) 82/9 b(i) 27/24 کرمانشاه 

A 95/24 B 87/9 C 97/24 - میانگین 

a(c) 81/22 a(d) 85/8 c(c) 24/28 C111 

 زراعی گونه جمعیت
ab(dg) 15/22 a(d) 17/8 c(cd) 55/28 AC-Sunset 

ab(ce) 21/22 b(d) 81/7 b(ab) 21/29 2822 اراک 

a(c) 27/23 a(d) 95/8 b(ab) 23/29 Saffire 

b(eg) 93/21 ab(d) 44/8 a(ab) 42/29 AC-Stirling  

ab(cf) 81/22 a(d) 22/9 a(a) 52/29 4221C  

A 95/20 B 05/7 A 66/29 - میانگین 

  .است ژنوتيپي گروه هر داخل ميانگين مقايسه نمايانگر عدد هر کنار حروف و ها ژنوتيپ کل سطح در ميانگين مقايسه نمايانگر پرانتز داخل حروف

 باشند. مي %5 سطح در دار معني اختالف فاقد باشند مي مشترک حرف يک دارای حداقل ستون هر در که اعدادی
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 بذر روغن درصد به مربوط ژنوتیپ و کاشت تاریخ متقابل اثر روند -1 شکل

 (.ندارند کاشت تاريخ دو در دار معني اختالف مشابه حرف با های )ژنوتيپ

 

 هر در را يخاص روند که بذر تام فنل محتوی برخالف
 داد، نشان يپيژنوت یها گروه يتمام در کاشت خيتار دو

 ييها پيژنوت در .نداشت يمشابه روند برگ تام فنل محتوی
 در صفت نيا ريمقاد (يتالق حاصل و زراعي) ديسف پوسته با

 بود. شتريب اول کاشت خيتار با سهيمقا در دوم کاشت خيتار
 فنل محتوی نيشتريب يرنگ پوسته با يوحش یها پيژنوت در

 در کهيحال در شد؛ مشاهده اول کاشت خيتار در ،برگ تام
 تام فنل محتوی يمشک پوسته با يتالق حاصل یها پيژنوت
 (.3 )شکل نگرفت قرار کاشت خيتارتأثير  تحت برگ

 خيتار از نظر صرف يپيژنوت یها گروه يتمام در همچنين
 باالتر بذر با سهيمقا در برگ تام فنل محتوی زانيم کاشت

 (.3 )جدول بود
 

 
 بذر تام فنل محتوی به مربوط ژنوتیپ و کاشت تاریخ متقابل اثر روند -2 شکل

 (.ندارند کاشت تاريخ دو در یدار معني اختالف مشابه حرف با های )ژنوتيپ

b 

b 

b 

b 

a 

a 

a 

a 

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته مشکي

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته سفيد

 ژنوتيپ های وحشي

 ژنوتيپ های اهلي

 (اسفندماه 21)تاريخ کاشت اول  (خردادماه 23)تاريخ کاشت دوم 

a 

a 

a 

a 

b 

b 

b 

a 

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته مشکي

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته سفيد

 ژنوتيپ های وحشي

 ژنوتيپ های اهلي

 (اسفندماه 21)تاريخ کاشت اول  (خردادماه 23)تاريخ کاشت دوم 
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 برگ تام فنل محتوی به مربوط ژنوتیپ و کاشت تاریخ متقابل اثر -3 شکل

 (.ندارند کاشت تاريخ دو در یدار معني اختالف مشابه حرف با های )ژنوتيپ

 

 روغن درصد که داد نشان صفات نيب يهمبستگ جينتا
  دار يمعن و يمنف ارتباط بذر تام فنل محتوی با بذر

 با برگ تام فنل محتوی نيب کهيحال در ،داشت (-41/1*)
 مشاهده یدار يمعن ارتباط بذر فنل محتوی و روغن درصد
 نشد.

 
  بحث
 تحت بذر روغن درصد که داد نشان مطالعهاين  جينتا
 و کاشت خيتار متقابل اثر و پيژنوت ،کاشت خيتارتأثير 

 و زراعي ارقام کاشت خيتار دو هر در .دارد قرار پيژنوت
 درصد نيکمتر و نيشتريب بيترت به يوحش یها پيژنوت

 باال يعني جه،ينت نيا دادند. اختصاص خود به را بذر روغن
 گونه با سهيمقا در يزراع  گونه در بذر روغن درصد بودن
 درصد اساس بر انتخاب و يتکامل روند به توجه با يوحش

 باالتر یبرا يمشابه جهينت .دبون انتظار از دور ،شتريب روغن
 های گونه به نسبت زراعي گونه در بذر روغن درصد بودن
 و Sabzalian و Weiss (2111) مطالعات در يوحش

اين  نتايج همچنين است. شده گزارش (2118) همکاران
 درصد نيانگيم ،کاشت خيتار دو هر در که داد نشان مطالعه
 حد در ای گونه نيب يتالق حاصل های جمعيت بذر روغن
 اينوجود  با .بود زراعي و يوحش گونه های جمعيت واسط

 که شد ديده تالقي از حاصل جمعيت دو هر در هايي ژنوتيپ
 توان يم نيبنابرا داشتند. زراعي ارقام با مشابه روغن درصد

 ديتول امکان ای گونه نيب يتالق قيطر از که کرد استنتاج
 وجود ياهل نيوالد مشابه روغن درصد با ييها پيژنوت

 يوحش یها پيژنوت از استفاده که ييآنجا از .داشت خواهد
 ديمف یها ژن داشتن ليدل به اصالحي و تالقي های برنامه در

 ينگران همواره ،يستيرزيغ و يستيز یها تنش به مقاومت
 يدرپ را يتالق حاصل جينتا در روغن درصد کاهش احتمال
 مشخص به توجه با رسد يم نظر بهرو  از اين است، داشته
 حاصل یها پيژنوت در بذر روغن درصد راتييتغ روند شدن
 بر کاشت خيتارتأثير  نحوه و کسوي از ای گونه بين يتالق

 بدون مطالعه،اين  در گلرنگ یها پيژنوت روغن درصد
 یها برنامه از بتوان روغن، ديشد کاهش احتمال از ينگران
 منابع جاديا در ديمف روش کي عنوان به ای گونه نيب يتالق

 و Mostafaie توسط شده انجام مطالعه در .کرد استفاده تنوع
 يخشک به تحمل و تنوع يابيارز منظور به (2124) همکاران

 وجود گلرنگ ای گونه نيب يتالق از حاصل 3F نسل در
 با مرتبط صفات یبرا 3F یها ليفام نيب در متجاوز کيتفک

 و ليفام دار يمعن متقابل اثرات نيهمچن و گلرنگ عملکرد
 ک(يفنولوژ صفات عملکرد، )اجزاء صفات همه در طيمح

 که داد نشان انآن جينتا نيهمچن .شد مشاهده يابيارز مورد

a 

b 

a 

b 

a 

a 

b 

a 

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته مشکي

 ژنوتيپ های حاصل تالقي با پوسته سفيد

 ژنوتيپ های وحشي

 ژنوتيپ های اهلي

 (اسفندماه 21)تاريخ کاشت اول  (خردادماه 23)تاريخ کاشت دوم 
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 يوحش گلرنگ از ،ياصالح یها برنامه در توان يم
C. oxyacanthus  یها پيژنوت صفات از يبرخ بهبودبرای 

  .کرد استفاده يخشک به متحمل یها نيال ديتول و يزراع
 جينتا که همانطور بذر در موجود تام فنل محتوی یبرا
 رنگ با متناسب ،کاشت خيتار اثر از نظر صرف داد نشان

 در ترتيب به بذر تام فنل محتوی مقدار بيشترين بذر پوسته
 های ژنوتيپ مشکي، پوسته با تالقي حاصل های ژنوتيپ
 و تيره ای قهوه تا روشن ای قهوه پوسته رنگ با وحشي
 با تالقي حاصل های )ژنوتيپ سفيد پوسته با هايي ژنوتيپ
 نيبنابرا (.3 )جدول شد دهيد (زراعي ارقام و سفيد پوسته

 بروز در بذر پوسته رنگ احتماالًکه  کرد استنباط توان يم
 رسد يم نظر به گريد یسو از .نباشدتأثير  يب صفت نيا

 با ييها پيژنوت در بذر تام فنل محتوی هکنند ديتول یها ژن
 پوسته با ييها پيژنوت به نسبت یشتريب بروز يرنگ پوسته

 نيب دار يمعن و منبت ارتباط وجود د.نباش داشته ديسف
 ازجمله ياهانيگ در دانه پوسته رنگ و کيفنول های بيترک

؛ Shen et al., 2009) شد گزارش زين سورگوم و برنج
Thaddi & Nallamilli, 2014.) رسد يم نظر به نيهمچن 

تأثير  بي بذر تام فنل محتوی بر زين بذر رنگ يکيژنت خلوص
 (W) بذر رنگ هکنند کنترل ژن ياهل یها پيژنوت در نباشد.

 ,Imrie & Knowles) است آمده در خالص صورت به

 خلوص با گروه نيا در بذر تام فنل محتوی و (1970
 هر در و نگرفت قرار کاشت خيتارتأثير  تحت باال يکيژنت
 کهيحال در .نشد مشاهده یدار يمعن تفاوت کاشت خيتار دو

 از که ديسف پوسته رنگ با يتالق از حاصل یها پيژنوت
 پوسته رنگ با ياهل والد و يرنگ پوسته يوحش والد يتالق
 ژن یبرا ناخالص يکيژنت مکان یدارا آمدند، وجود هب ديسف

 از پس رسد يم نظر به رو از اين باشند. يم بذر رنگ
 ظهور موجب ،مکان نيا یبرا يکيژنت تفرق ،يخودگشن

 در ها پيژنوت نيا شد موجب و شد يرنگ پوسته با ييها دانه
 بذر تام فنل محتوی یدارا ياهل یها پيژنوت با سهيمقا

  باشند. یباالتر
 جينتا ،بذر تام فنل زانيم بر کاشت خيتارتأثير مورد  در

 سه ،ياهل یها پيژنوت یاستننا به که داد نشان مطالعهاين 

 خيتار در را بذر تام فنل زانيم نيباالتر گريد يپيژنوت گروه
 مطالعه در ق،يتحق نيا جينتا با مطابق .داشتند اول کاشت

Anttonen و (2111) همکاران و Hoeck همکاران و 
 های بيترک زانيم بر بيترت به کاشت خيتار اثر (2111)

 .شد گزارش دار يمعن ايسو دانه و يفرنگ توت وهيم يکيفنول
 بذر رنگ (2115) همکاران و Moïse نظر اساس بر نيهمچن

 بذر پوسته در يکيفنول ليپ های بيترک شدن دياکس اثر بر
 بذر بهبعد  و ساخته برگ در ها بيترک نيا شود. يم جاديا

تأثير  تحت انتقال نيا رسد يم نظر بهبنابراين  شوند؛ يم منتقل
 قرار کاشت خيتارتأثير  تحت که باشد يخاص يميآنز طيشرا

 .است گرفته
 های بيترک از يغن منبع کي عنوان به بذر بر عالوه

 گلرنگ برگ که داد نشان مطالعهاين  جينتا ک،يفنول
 محتوی یدارا بذر، با سهيمقا در کاشت خيتار از نظر صرف

 رسد مي نظر بهبنابراين  (.3 )جدول باشد يم یباالتر تام فنل
 با مقابله در دفاعي سدهای عنوان به هوايي های اندام نقش
 فنل محتوی افزايش در UV-B های تابش ازجمله ها تنش

 بذر با مقايسه در گياه دفاعي سد اولين عنوان به برگ تام
 مطالعه،اين  در (.Warren et al., 2003) نباشدتأثير  بي

 فنل محتوی يکل راتييتغ روند بذر، تام فنل محتوی برخالف
 يخاص یالگو از يپيژنوت یها گروه نيب سهيمقا در برگ تام

 یها گروه نيب در روند نيا احتماالًرو  از اين ؛کند ينم یرويپ
 تواند يم ،ها رقم واکنش مکانيسم تفاوت دليل به يپيژنوت

 (.Ma et al., 2014) باشد متفاوت
 نيب کاشت خيتار دو هر در که داد نشان جينتا نيهمچن

 فاکتور دو عنوان به بذر تام فنل محتوی و بذر روغن درصد
 .دارد وجود دار يمعن و يمنف ارتباط ،يدرمان خواص با مهم
 شد گزارش زين (2111) همکاران و Anttonen مطالعه در
 همؤثر مواد نيب يمنف ارتباط ينوع يفصل راتييتغ يط که

 محتوی رهنگاميد کشت در که یطور به ،دارد وجود ييدارو
 توت وهيم در يدانياکس نتيآ تيفعال و کيفنول های بيترک

بنابراين  .يابد مي کاهش نيانيآنتوس محتوی و شيافزا يفرنگ
 برداشت، زمان در ييهوا و آب طيشرا که رسد يم نظر به

 محتوی نيب ارتباط نيا عامل باال یدما و يبارندگ ازجمله
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 وهيم يدانياکس نتيآ تيفعال و تام فنل محتوی ن،يانيآنتوس
  بود. يفرنگ توت

 خيتار رييتغ که کرد انيب توان يم يکل یگير جهينت در
 الًاحتما ای گونه نيب يتالق یها برنامه از استفاده و کاشت

 يدرمان مؤثر یفاکتورها شيافزا منظور به مناسب روش کي
 روغن درصد نيشتريب حصول منظور به باشد. يم گلرنگ دانه
  کاشت خيتار نيبهتر بيترت به بذر تام فنل محتوی و بذر
 بهاره( )کشت اسفند 21 و تابستانه( )کشت ماه خرداد 23

 نيز ای گونه بين تالقي طريق از همچنين گردد. يم شنهاديپ
 ارقام مشابه تقريباً روغن درصد با هايي ژنوتيپ توان مي

 نظر به بذر تام فنل محتویمورد  در اما .کرد يافت زراعي
 خلوص و بذر رنگ کاشت، خيتارتأثير با وجود  رسد يم

 را صفت نيا زين بذر رنگ هکنند کنترل یها مکان يکيژنت
 بذر تام فنل محتوی طوری که به دهد. مي قرارتأثير  تحت

 ارقام از شتريب رنگي پوسته با يتالقاز  حاصل های ژنوتيپ
 بر عالوه .بود بهاره کشت در يوحش های ژنوتيپ و زراعي

 هر در بذر با سهيمقا در گلرنگ برگ که داد نشان جينتا نيا
 کيفنول های بيترک از یتر يغن منبع کاشت خيتار دو
 .کرد یبردار بهره ييدارو عيصنا در آن از توان يم و باشد يم
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Abstract 
     In order to investigate the possible influence of seasonal variation on the percentage of seed 

oil and total phenolic content in seeds and leaf of safflower, three populations (19 accessions) 

including 6 cultivars of cultivated species (Carthamus tinctorius), 4 genotypes of wild species 

(C. oxyacanthus) and 9 genotypes of F5 generation derived from inter-specific cross (C. 

tinctorius× C. oxyacanthus) in two sowing dates, were evaluated. The results showed the effect 

of planting dates was significant on the percentage of seed oil and total phenolic content of 

seeds (p<0.01), except for leaf phenolic content. The percentage of seed oil and total phenolic 

content of seeds was higher in summer and spring planting dates, respectively. Also, in both 

planting dates, populations of cultivated and wild species had higher and lower percentage of 

seed oil, respectively. Whereas, percentage of seed oil in the populations derived from inter-

specific cross was intermediate between cultivated and wild species, some genotypes in these 

populations had high percentage of seed oil and were in the range of percentage of seed oil 

observed for cultivated genotypes. Also, the total phenolic content of seeds in the genotypes 

with colored seed coat (black-seeded genotypes derived from the cross and wild genotypes) was 

higher comparing with white seed coat genotypes (cultivars and white-seeded genotypes derived 

from interspecific cross), then it seems that not only planting dates but also seed coat and 

genetic purity of loci controlling seed coat color may affect total phenolic content of seeds. In 

general, results of this experiment indicated that there is possibility of improving seed oil 

percentage and total phenolic content of seeds as the two factors with medicinal properties in 

Carthamus spp. using variation in planting dates and also inter-specific crosses. Furthermore, 

safflower leaf is a rich source in total phenolics in comparison with seed and can be used in 

pharmaceutical industries. 
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