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  هاي مختلف کرچک در منطقه آذربایجان غربی ژنوتیپبرخی صفات زراعیبررسی 
 

  4 و محسن رشدي3زاده قورت تپه  حسنله، عبدا2بخش ، مهدي تاج1رحیم شیدفر*

  ،علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه تاعضو هی2رشته زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي  کارشناس ارشد1
  علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزادخوي تاعضو هی4،طبیعی آذربایجان غربی علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع تاعضو هی3

  26/8/1390: تاریخ پذیرش؛15/2/1390 :تاریخ دریافت
  

 چکیده
کرچک در قالب )  ژنوتیپ12(  ژنوتیپ هاي مختلفبرخی صفات زراعیاین آزمایش به منظور بررسی 

در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات  1386- 87 تکرار در سال زراعی 3هاي کامل تصادفی با طرح بلوك
 نشان نتایج . شدانجام  ارومیه کیلومتري شهرستان 45 واقع در ،کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

که مربط  80- 11- 1بیشترین تعداد خوشه را رقم .  استدارمعنیبر کلیه صفات مورد مطالعه   ژنوتیپ اثرداد که
 که مربوط به ناحیه 80- 16- 1 در رقم  خوشه به خود اختصاص داد و کمترین تعداد،باشد به ناحیه شهرضا می

) متر  سانتی6/105(   باالترین ارتفاع خوشه اصلی از سطح زمین80- 4رقم همچنین . دست آمد  به،باشدفسا می
بیشترین . را دارا بود) متر سانتی3/27( ترین ارتفاع خوشه اصلی پایین80- 31را به خود اختصاص داد و رقم 

در  و روغن کرچک بیشترین عملکرد دانه.  بود 80- 16- 1 درصد مربوط به رقم 91هاي ماده  با  درصد گل
اگر هدف از کاشت این گیاه حصول دست آمده،  بنابراین با توجه به نتایج به. مشاهده گردید80 - 7 رقم شماره

  . را جهت کشت در منطقه توصیه نمود 80- 7می توان رقم باالترین عملکرد اقتصادي باشد، در آن صورت 
  

  1.، کرچک صفات زراعیژنوتیپ،: هاي کلیدي واژه

                                                                                                     
 Rahimshidfar@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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   مقدمه
 ایوجن،(  است Euphorbiaceaeتیرهیکی ازگیاهان روغنی  .Ricinus communas L)( کرچک

شود زیرا این روغن در  عنوان یک ماده روان کننده استفاده می از روغن کرچک عمدتا به .)1990
 انجامی، ؛1999احمدي، (ماند  صورت مایع باقی می به) گراد  سانتیه درج-32(دماهاي خیلی پائین 

2005.(  
یک گیاه، یک صفت مهم و بسیار پیچیده است که نتیجه اثر متقابل صفات زیادي از عملکرد دانه 

جباري و ( گیرد ثیر عوامل مختلف از جمله ژنوتیپ قرار میباشد و این صفت پیچیده تحت تأگیاه می
تعداد دانه و وزن هزار ) 2000( لوپز پریرا و همکاران). 2009 جهانورد و همکاران، ؛2007همکاران، 

این در حالی . هاي مختلف آفتابگردان ذکر کردندترین عوامل موثر بر عملکرد دانه هیبرید ه را مهمدان
جباري و همکاران، ( مورفولوژیک) 1981سینگ و میلر، ( است که برخی از خصوصیات فنولوژیک

ه توانند نقش مهمی را در عملکرد دان نیز می) 2000روسئوکس و همکاران، ( و فیزیولوژیک) 2007
  . آفتابگردان ایفا نمایند که می تواند براي کرچک نیز صادق باشد

 زیادي از جمله شرایط آب و هوایی، تارخ کاشت، آرایش کاشت، جمعیت گیاهی، عادت عوامل
 توانند باعث تنوع عملکرد گردندریت عملیات زراعی و تغذیه، از طریق تاثیر بر روي گیاه مییرشد، مد

و تنش آب طی ) گراد  درجه سانتی35حدود ( دماي باال ).2002 شاهین، ؛1996، بی ورزکوپر و (
کیتوك و همکاران، (  بر عملکرد روغن داشته باشدسوئیتواند اثر گیري روغن میگلدهی و شکل

آید بنابراین کاهش عملکرد عملکرد روغن از ترکیب عملکرد دانه و مقدارروغن به دست می ).1967
   ).2002 شریف نیا و اسدي، ؛1999 و همکاران، کوترباس( شودروغن میدانه باعث کاهش عملکرد 

هاي مختلف کرچک در ایران در رابطه با بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد و میزان روغن ژنوتیپ
تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته اطالعات خیلی ناچیزي در دسترس می باشد و در این رابطه 

هاي سازگار با شرایط منطقه آذربایجان غربی ه منظور معرفی ژنوتیپ بررسی حاضر ببنابراین. است
 . اهمیت دارد

  
         ها مواد و روش

طبیعی  در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع1386–87این آزمایش در سال زراعی
عرض جغرافیایی با (  در روستاي کهریز کیلومتري شهرستان ارومیه45استان آذربایجان غربی واقع در 
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 ارتفاع . به اجرا در آمد) دقیقه شرقی10 درجه و 45 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 53 درجه و 37
خشک  اقلیم نیمه،بندي کوپن نوع اقلیم براساس تقسیم. باشد متر می1325 محل یاد شده از سطح دریا

در این ناحیه میانگین . اشدبهاي گرم و خشک می  و تابستانهاي سرد و مرطوب و مرطوب با زمستان
ترتیب دي و  هاي سال به ترین ماهترین و گرمسرد. گراد است درجه سانتی1/13دماي سالیانه حدود 

بذور مورد . آزمایش به صورت طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد این  .باشدمرداد می
  . آورده شده است1ل ها در جدو بودند که اسامی آن کرچکرقم محلی 12استفاده 

.  کرت به فاصله یک متر از همدیگر کاشته شد12در صورت جوي و پشته که  روش کاشت به
 .و فاصله بوته روي ردیف نیم متر در نظر گرفته شداز هم فاصله یک متر  ردیف به 4داخل هر کرت 

. انتخاب شدماه   اردیبهشت12  این ارقام تاریخ کاشت.لحاظ گردیدمتر سانتی 5عمق کاشت همچنین 
 بار آبیاري 10طی فصل رشد دو بار وجین علف هاي هرز انجام گرفت و همچنین در طول فصل رشد 

 180از نظر فیزیولوژیک گیاه کرچک بعد از .  روز بود15- 10صورت گرفت که فاصله هر دور آبیاري 
 شروع شد و 9/6/87برداشت تیمارها از تاریخ ). 1980سعادت الجوردي، ( روز قابل برداشت است

   . ادامه داشت10/7/87ود تا تاریخ چون رسیدگی یکنواخت نب
  

   مبداء ارقام بذور مورد استفاده-1 جدول
  80 -7  80-11 -1  80- 29  80- 18  80-4  80 - 31  80-12-1  80-16-1  80- 23  80- 25  80- 17  80- 22  ژنوتیپ

  مهریز  شهرضا  انتوسیرک  تفت  جیرفت  آشتیان  شهرضا  فسا  تفرش  اراك  آشتیان  تفرش  مبداء

  
 درصد مزرعه به گل رفته 75هاي نر و ماده  هنگامی بود که حدود درصد گلزمان اندازه گیري 

بعد از حذف نیم متر از ابتدا و انتها و یک ردیف از . بود و صفات دیگر در زمان برداشت انجام گرفت
جهت محاسبات . شدداشت مانده جهت اندازه گیري عملکرد، برطرفین به عنوان حاشیه، سطح باقی

 .  استفاده شدSASآماري در این تحقیق از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف کرچک رقمنتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که بین 
دست  هطبق نتایج ب .ها استدهنده وجود تنوع در بین آن وجود دارد که نشان داريمعنی هايتفاوت
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 تر  ضعیفرقماست که حدود چهار برابر  80-16-1 رقممربوط به ماده بیشترین درصد گل هاي آمده 
رطوبت زیاد و طوالنی بودن روز سبب افزایش درصد ، الزم به ذکر است) 2جدول( باشدمی) 7-80(

 80-16-1هاي ماده در رقم باال بودن درصد گل ).2000 ویز،؛1988عرشی، ( شودهاي ماده می گل
اعالم داشتند ) 1995( باشد و در این رابطه واندروف و همکارانیل خصوصیت ژنتیکی این رقم میدل هب

زمانی که شرایط مساعد رشد فراهم . هاي خوشه به رقم و شرایط کشت بستگی دارد تعداد گل که
ري ها پر گل شده و تعداد کپسول بیشتهاي نر و ماده افزایش یافته و در نتیجه خوشه درصد گل است،

هاي نر و ماده کاهش  هاي خشک درصد گل و برعکس در سال)  کپسول300تا (شود  ایجاد می نیز
  . کپسول در هر خوشه کاهش یابد10-5یافته و ممکن است به طبع آن تعداد کپسول نیز تا حدود 

 دلیل استفاده بهتر از ه ب80-11-1رقم ، تعداد خوشه و تعداد خوشه در ساقه فرعی ثانویهاز نظر 
شرایط محیطی، توان رقابتی باال و همچنین خصوصیت ژنتیکی خود، توانسته است بیشترین تعداد را 

 همچنین بیشترین و .باشدمی 80-16-1  تعداد این دو صفت مربوط به رقمکمترین و ازآن خود کند
 یدمشاهده گرد 80-16-1 و80-31هاي رقمدر ترتیب  کمترین تعداد خوشه در ساقه فرعی اولیه به

   .)2 جدول(
  ترین ارتفاع مربوط به و پایین80- 4باالترین ارتفاع خوشه اصلی از سطح زمین مربوط به ژنوتیپ 

رسد که کشت به موقع و دوره رویشی کافی و استفاده بهتر از شرایط به نظر می). 3 جدول(  بود31-80
 80- 4 از سطح زمین در رقم موجب افزایش ارتفاع بوته و به تبع آن افزایش ارتفاع خوشه اصلی جوي

- 1داري با رقم  گردد که از لحاظ آماري اختالف معنی مشاهده می3 ولی با توجه به جدول گردیده است
 بیشتر از سطح زمین  اصلی ارتفاع خوشه هر چه.دو در گروه برتر آماري قرار گرفتند ندارد و هر 11-80

شود که ارتفاع گیاه  افزایش رقابت براي نور سبب می و همچنینخواهد بودر تباشد، برداشت مکانیزه راحت
   .)2000 آلیاري و همکاران، ؛1998لورتی و همکاران، ( نیز افزایش یابد

دلیل استفاده بهتر از امکانات محیطی و   بهاز لحاظ عملکرد روغن و عملکرد دانه بیشترین مقدار
 مربوط ،گرددایش دوره رشد رویشی گیاه می که باعث افزتوان باالي مقابله با عوامل نامساعد محیطی

 رابطه معموالً). ها نشان داده نشده است داده( بود80-16-1 و کمترین مقدار مربوط به 80-7 رقمبه 
زیرا عملکرد دانه تابع فتوسنتز جاري . مستقیمی بین طول دوره پر شدن دانه و عملکرد دانه وجود دارد

لذا هر چه فاصله گلدهی تا . باشد شده قبل از گلدهی در گیاه می ذخیرهمواد فتوسنتريو انتقال مجدد 
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 و کوترباس( یابدرسیدگی بیشتر باشد مواد فتوسنتزي بیشتري ساخته شده و به دانه ها انتقال می
  ).1999 همکاران،

  بود80-16- 1 و کمترین مقدار مربوط به 80-7 رقمبیشترین مقدار مربوط به از نظر عملکرد دانه 
 عملکرد روغن، تعداد دانه در کل بوته،  عملکرد دانه با بااليبا توجه به همبستگی نسبتاً). 3 جدول(

توان گفت این صفت هاي نر و ماده ، میتعداد خوشه، تعداد خوشه در ساقه فرعی اولیه، درصد گل
هاي پر محصول و داراي تنوع ژنتیکی باال مورد رقمتواند به عنوان شاخص مناسبی براي گزینش می

تعداد کپسول در بوته معیار  الزم به توضیح است که تعداد دانه در بوته نسبت به . استفاده قرار گیرد
 ، زیرا امکان پوك بودن تعدادي از کپسول ها وجود داردبودهتري جهت ارزیابی عملکرد دانه  مناسب

   ).1999 احمدي،(
دهد  تنوع ژنتیکی بین ارقام براي صفات زراعی و کمیت و کیفیت دانه نشان میجودوطورکلی  به

که انتخاب و تهیه ارقام مطلوب از لحاظ صفات زراعی و کمیت و کیفیت دانه از ارقام محلی موجود 
   . تواند منجربه تولید واریته هاي اصالح شده گرددامکان پذیر و بسیار امید بخش بوده و می

که متفاوت بود   کرچکخصوصیاتهاي مختلف بر رقمج حاصله از این آزمایش، اثر براساس نتای
توان گفت  می، باشدعملکرد دانه و عملکرد روغن در واحد سطحکشت کرچک اگر هدف اصلی از 

  در بین انواع مورد آزمایشرقمدست آوردن عملکرد بیشتر دانه و روغن بهترین  ه جهت ب80- 7  رقمکه
  . باشد  میبایجان غربیبراي استان آذر
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  ف کرچکلهاي صفات مورد بررسی در ارقام مخت  مقایسه میانگین-2جدول   
  گیري صفات مورد اندازه  ژنوتیپ

  درصد  
  گل هاي نر

درصد 
  هاي ماده گل

تعداد کل 
  خوشه

از  خوشه اصلی ارتفاع
  )مترسانتی( سطح زمین

 تعداد خوشه در ساقه  اولیه

22 -80  6/27 ef 3/72  de 4/66 g 3/53 f 7/2 f 

17 -80  6/18 h 6/78  b 66/12  bcd 6/30 h 9abc 

25 -80  59     b 41h 66/13  bc 6/62 e 11a 

23 -80  3/30 e 6/69  e 33/8 ef 3/42 g 6/4  ef 

1 -16-80  9i 91 a 4g 3/82 c 6/2  f 

  1 -12-80  3/49  d 6/50  f 33/10  de 3/61 e 3/6  cde 

31 - 80  26 fg 74 cd 33/12  cd 3/27  h 3/11 a 

4 - 80  55 c 45g 66/10  de 6/105  a 9 abc 

18 - 80  6/23 g 3/76  bc 15 b 6/54  f 6/9   ab 

29 - 80  26 fg 74 cd 66/7  f 3/91   b 3/5  def 

1 - 11 -80  6/60 b 3/39  h 33/18 a 6/105 a 6/10  ab 

7 - 80  6/81 a 6/19  i 11 d 76 d 6/7  bcd 

22 -80  33/1 cdef 7/1149 gh 6/246  e 7/519  d 0/253 de 

17 -80  66/2  bcd 3149 bc 250  e 8/1595 ab 7/659  bc 

25 -80  66/1  cdef 3/2061 defg 205  g 5/902 cd 1/470  d 

23 -80  66/2  bcd 3/1536 efgh 275 d 5/850 cd 4/326  d 

1 -16-80  1 ef 728 h 245 e 4/366   d 9/155  e 

1 -12- 80  3 bc 7/2959 cd 310  b 2/1845  ab 3/643  cd 

31 - 80  1 f 2116def 3/298  c 3/1266  bc 1/721   bc 

4 - 80  33/1  def 7/2243 cde 275  d 8/1234   bc  0/691 bc 

18 - 80  33/4  b  3/4288 a 6/226   f 5/1698  ab 4/998 ab 

29 - 80  66/1  cdef 7/1237  fgh 3/388   a 6/972  cd 8/294  de 

1 - 11 -80  7 a 7/2179 def 3/213  g 0/906 cd 7/555  cd 

7 - 80  33/2  bcde 7/3879 ab 280 d 5/2158 a 6/1184  a 

22 -80   33/1 cdef 7/1149 gh 6/246  e 7/519  d 0/253  de 

  .باشد  درصد میجدار در سطح احتمال پن دهنده عدم اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان   
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Abstract 

This experiment was conducted to investigation of some agronomical traits in 
different castor bean genotypes at west Azarbaijan, in Agricultural Research 
Station of Urmia, as completely randomized block design with three replications, 
during 2007-2008. Result showed that the effect of different genotype were 
significant on all characteristics. The highest and lowest number of grain per plant 
observed in 80-11-1 (Shahreza) and 80-16-1 (Fasa) genotypes, respectively. The 
maximum 1000 grains weight (388.3 gr) observed in 80-29 genotype. Also, the 
highest seminals ear height from surface of ground (105.6 cm) observed at 
genotype of 80-4 and the lowest seminals ear height from surface of ground (27.3 
cm) observed at genotype of 80-31. The greatest percent of pistil flower (91%) 
observed at genotype of 80-16-1. The highest grain yield and oil yield obtained at 
genotype of 80 -7. Therefore, if the purpose of planting this plant is achieving high 
economic performance, 80-7 genotype can be recommended for this area. 
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