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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و صفات
مورفولوژیک جهت انتخاب در شرایط تنش خشکی
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چکیده

ﺧﺸﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺨـﺮب و زیانآوری روي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪي ﮔﻴﺎه،

ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﻧﺪام و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آنها دارد .کنجد محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران است و معموالً
با تنش خشکی در طول فصل زراعی مواجه می شود .بهمنظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر ارقام کنجد و بررسی

روابط بین صفات و عملکرد دانه ،آزمایشی در منطقه دشت مغان به مدت دو سال به اجرا درآمد .در سال اول بر
مبنای عملکرد در شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی ،شاخص های کمی تحمل به خشکی برای  22ژنوتیپ از

مناطق مختلف جهان مطالعه شد .شاخصهای  STI ،MP ، TOLو  SSIبرای کلیه ژنوتیپها محاسبه گردید و
شاخص های  MPو  STIبهعنوان مناسب ترین شاخص ها برای ارزیابی مقاومت به خشکی تعیین گردیدند .در سال

دوم ده ژنوتیپ بر اساس میزان شاخص  5 ،STIژنوتیپ با باالترین  3 ،STIژنوتیپ با  STIمتوسط و  2ژنوتیپ با STI

پایین برای ارزیابی صفات مورفولوژیکی گزینش شدند و در دو سطح تنش در قالب یک طرح اسپیلت پالت با سه

تکرار مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری و ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر کلیه
صفات مورد ارزیابی اختالف معنی داری از نظر آماری وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین صفات
مورفولوژیک مورد مطالعه با عملکرد دانه در شرایط عادی و هر یک از شرایط تنش رطوبتی و با  STIوجود داشت.

بررسی همبستگی  STIژنوتیپ ها با صفات مورفولوژیکی نشان داد که ژنوتیپ های با میانگین صفات باالتر STI ،و

عملکرد دانه باالتری نیز در هر دو شرایط آزمایش دارا بودند .نتایج این تحقیق نشان داد که بین صفات مورفولوژیکی

مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی داری با شاخص تحمل به تنش خشکی  STIوجود دارد ،به عبارت بهتر صفات

مورد مطالعه به میزان تنش واکنش نشان دادند .لذا می توان از صفات ذکر شده بهعنوان مارکرهای مورفولوژیکی برای

انتخاب ژنوتیپ های کنجد در مطالعات خشکی سود جست .همچنین بررسی ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان داد که
غالب ژنوتیپ های با منشأ ایرانی دارای ویژگی تحمل به شرایط کمآبی میباشند .بنابراین بر اساس نتایج دوساله این

آزمایش ژنوتیپ های اولتان و کرج  1بهعنوان بهترین کاندید برای معرفی در شرایط کم آب مشابه و همچنین منابع
ژنتیکی مناسب برای استفاده در برنامههای اصالح کنجد توصیه می شوند.

کلمات کلیدی :شاخص های تحمل به خشکی ،صفات مورفولوژیک ،کنجد ،همبستگی .
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مقدمه

کشت دانه های روغنی از دیرباز بخش مهمی

سایر انواع دانست .بهعنوانمثال تنش خشکی تنها

از اقالم صادراتی این کشورها را تشکیل میدهد.

در شصت سال گذشته بوده و رقابت بر سر منابع

از کشاورزی بسیاری از کشورها بوده و جزء مهمی
90

شاید بتوان مهمترین و گستردهترین تنش در میان
در سال  2012در امریکا در شدیدترین میزان خود

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

در ایران نیز کاشت دانه های روغنی مانند کنجد،

آبی مهمترین چالش بین مناطق شهری ،کشاورزی

(.)Behdadi and Rashed, 1998

 .)IPCC, 2012همچنین ايران در كمربند بياباني

گلرنگ ،کرچک و آفتابگردان قدمتی طوالنی دارد
کنجد 1عضو خانواده  Pedaliaceaeدارای

و صنعت خواهد بود (;Haro von Mogel, 2013

جهان قرار دارد و بهعنوان منطقهای خشك و

شانزده جنس و حدود شصت گونه است .گياهي

نیمهخشک منظور میشود .متوسط بارندگي در

کامل ،مقاومت نسبی به خشکی ،این گیاه دارای

یکسوم متوسط بارندگي در جهان است درحالیکه

است یکساله ،بوتهای ،با سیستم ریشهای با رشد

كشور در حدود  250میلیمتر است كه اين ميزان
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تیپهای بوتهای متنوعی است که نشاندهنده

 1/2درصد از خشکیهای جهان را به خود اختصاص

است .در ایران بر اساس برخی شواهد کشت

آبیاری مطلوب و آبیاری محدود ،عملکرد یکسانی

سازگاری باالی آن ،نسبت به تغییرات محیطی

کنجد از  2000سال قبل از میالد متداول بوده و

داده است .به نظر میرسد ارقامی که در شرایط

داشته باشند و یا حداقل تفاوت عملکرد آنها در این

دو وضعیت زیاد نباشد ،دارای تحمل نسبی بیشتری

ایران یکی از نقاط متداول کشت آن بوده است.
در ایران اکثرا ً کشاورزان در مناطق گرمسیری و

به خشکی میباشد (;Farshadfar et al., 2001

کنجد میکنند در ایران در  22استان کشور کنجد

را معادل کمبود آب در نظر گرفته و آن را به

نیمه گرمسیری در سطوحی محدود اقدام به کشت

 .)Shiri et al., 2010گیبس ( )Gibbs, 1975خشکی

کاشته میشود .مناطق اصلی کشت آن عبارت از

مفهوم عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب برای

و جنوبی ،جیرفت (کرمان) ،دشت مغان (اردبیل)،

پژوهشی در مدیریت خشکی در گیاهان مختلف

استانهای خوزستان ،فارس ،خراسانهای شمالی

گیاه تعریف میکند .یکی از مهمترین برنامههای

بوشهر و ایالم میباشد (.)Gharibeshghi, 2014

شناسایی و گروهبندی ژنوتیپهای حساس ،متحمل

خوراکی استفاده می شود .کنجد ،دانه روغنی با

محققان روشهای مختلفی را پیشنهاد کردهاند.

امروزه از کنجد بهعنوان منبع تأمین روغن مطلوب

و مقاوم به تنش خشکی میباشد .بهاینمنظور

ارزشی است که بسته به شرایط و نوع رقم دارای 45

از جمله فرناندز ( )Fernandez, 1992جهت تعیین

یک ترکیب فنلی آنتیاکسیدان بنام سزامول از دوام

شرایط تنش و بدون تنش شاخص تحمل به تنش

تنشهای محیطی از عوامل مهم کاهش عملکرد در

باالتر است ،تحمل به خشکی و پتانسیل عملکرد

1-Sesamum indicum

2-Stress Tolerance Index

تا  62درصد روغن بوده و روغن آن به دلیل وجود

خوبی برخوردار است (.)Roebbelen et al., 1989

مناطق مختلف جهان میباشد و تنش خشکی را

نحوه تظاهر و عکسالعمل ژنوتیپ های مختلف در

(  )STIرا ارایه کرد .ژنوتیپی که مقادیر  2STIآن

باالیی دارد و بر این اساس کلیه ژنوتیپها را به

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

چهار دسته تقسیم نمود:

 -1ژنوتیپ هایی که عملکرد باالیی در هر دو

شرایط بدون تنش و تنش دارند (گروه .)A
 -2ژنوتیپ هایی که صرفاً عملکرد باالیی در

در سویا از  STIبهعنوان شاخص مؤثر نام بردهاند.

شیری و همکاران ( )Shiri et al., 2010همچنین
از روش بای پالت بر مبنای  STIبرای گروهبندی

ژنوتیپهای گندم در شرایط تنش رطوبتی به
( )Shahriari et al., 2013اثر مستقیم و غیرمستقیم

 -4ژنوتیپ هایی که تظاهر ضعیفی در هر دو

عملکرد دانه را در گندم گزارش کردند .زارعی و

از نظر فرناندز مناسبترین معیار انتخاب

از شاخصهای خشکی و صفات مورفولوژیک و کمی

سایر گروه ها تشخیص دهد .همچنین فیشر و مورر

کارایی آنرا نشان دادهاند .عملکرد نهایی در کنجد

شرایط تنش دارند (گروه .)C

شرایط بدون تنش و تنش دارند (گروه .)D

معیاری است که بتواند ژنوتیپ های گروه  Aرا از

( )Fischer and Maurer, 1978برای شناسایی واکنش

تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و اجزای

همکاران ( )Zarei et al., 2007بر مؤثر بودن استفاده
در مطالعات خشکی در گندم تأکید کردهاند و

نیز محصول مشارکت و همکاری صفات مختلف

توسط  SSIگزینش می شوند ،عملکرد بالقوه کمی

این صفات ،صفات مورفولوژیک و اندامهای هوایی

به تنش ( 3)SSIرا ارائه نمودند و ژنوتیپهایی که

دارند اما در شرایط تنش عملکرد آنها زیاد است؛

و اجزای عملکرد گیاه دارد و از جمله مهمترین

کنجد میباشند ( .)Javadi et al., 2013از اجزاء مهم

بنابراین این شاخص قادر به تفکیک گروه  Aاز گروه

عملکرد در کنجد تعداد دانه در کپسول است .به نظر

و  Cاز سایر گروه هاست .همچنین شاخص بهره وری

و مثبتی با مقدار ماده خشک تولید شده بهوسیله

 Cنیست ،اگرچه قادر به تفکیک ژنوتیپهای گروه B

میرسد تعداد دانهها در واحد سطح همبستگی خطی

( 4)MPو شاخص تحمل ( 5)TOLنیز توسط روزیل

سطوح رویشی و زایشی گیاه دارد .این سطوح به

شدند .در این روش انتخاب ژنوتیپ های متحمل به

تنش ،بر اساس مقادیر کم  TOLو مقادیر باالی MP

گلدهی یا برداشت هستند؛ بنابراین مجموع وزن
خشک گیاه (بدون وزن دانهها) معموالً نشانه خوبی

تفکیک ژنوتیپ های گروه  Bو  Cفرناندز از یکدیگر

جمله فرآیندهای رشد و نمو را در این مرحله توجیه

و هامبلین ( )Rosielle and Hamblin, 1981ارائه

است .با استفاده از شاخصهای  MPو  TOLامکان

شکلهای ساقه ،برگ و قسمتهای گلدار در زمان

از تعداد دانههاست ،این صفت بهخوبی ،عملکرد و از

وجود دارد .شیری و همکاران ()Shiri et al., 2010

میکند .درواقع تعداد دانهها در مرحله اول بهوسیله

 )et al., 2013در مطالعات خشکی در گندم و

محدود میشود (.)Behdadi and Rashed, 1998

و همچنین مال صادقی و همکاران (Mollasadeghi

تعداد اندامهایی که دانهها را تنظیم می کنند،

حسنزاده و همکاران ()Hassanzadeh et al., 2009

مطالعه بر روی  50ژنوتيپ کنجد نشان داد که

3-Stress Susceptibility Index
4-Mean Productivity
5-Tolerance Index

ارتفاع گياه ،تعداد شاخههای اوليه و ثانويه ،ارتفاع

عملکرد دانه همبستگی بسيار قوی و مثبت با
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ژنوتیپ ها نسبت به شرایط تنش ،شاخص حساسیت

گیاهی میباشد که همبستگی زیادی با عملکرد

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

شرایط بدون تنش دارند (گروه .)B
 -3ژنوتیپ هایی که صرفاً عملکرد باالیی در

نحو مؤثری استفاده نمودند .شهریاری و همکاران
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تا اولين گره ميوه دهنده ،تعداد کپسول روی ساقه

در ارقام كنجد گزارش نمودند تنش شديد خشكي

کپسول ،شاخص برداشت و توليد ماده خشک دارد.

بوته ،تعداد دانه در نيام ،وزن هزار دانه ،عملكرد و

اصلی و شاخههای فرعی ،روز تا برداشت ،طول

92

سبب كاهش معنیدار ارتفاع بوته ،تعداد نيام در

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

همچنين در اين تحقيق تعداد دانه در کپسول با

درصد روغن شد .تحقیق حاضر یکی از پژوهش ها

 .)Doraiaj, 1994تجزیه و تحلیل رگرسيون چند

کنجد از لحاظ شاخص های کمی تحمل به خشکی

داد که بيش از  83درصد از تنوع عملکرد دانه توسط

این پژوهش بررسی تنوع ژنوتیپ های کنجد از نظر

همه صفات همبستگی منفی داشت (Reddy and

متغيره بر روی عملکرد هشت جامعه کنجد نشان

تعداد کپسول دردانه ،وزن هزار دانه و وزن دانه در

کپسول توجيه شده است .وزن هزار دانه و تعداد

کپسول در گياه اهميت بيشتری را نسبت به وزن
دانه در کپسول داشت (.)Manivannan et al., 1993

بررسی  45ژنوتيپ کنجد نشان داد که عملکرد دانه
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همبستگی مثبت و معنیداری با روز تا گلدهی،

تعداد شاخههای فرعی ،تعداد کپسول در گياه،
ارتفاع گياه و طول شاخههای ميوه دهنده دارد

( .)Gupta and Chopra, 1994تجزیه و تحلیل ضریب

است که در زمینه بررسی تنوع در بین ژنوتیپهای

و صفات مورفولوژیکی انجام شده است .هدف از

تحمل به خشکی و انتخاب مناسبترین شاخص
تحمل به خشکی و همچنین شناسایی همبستگی

و ارتباط صفات مورفولوژیکی مرتبط با تحمل به

خشکی از طریق مطالعات مزرعه ای میباشد.
مواد و روش ها

این آزمایش در دو سال پیاپی در سال های

 1387و  1388در دشت مغان در شمال غربی

ایران اجرا گردید .موقعیت این مرکز در طول

همبستگی نشان داد که ارتفاع بوته ،تعداد کپسول،

جغرافیایی َ 47 ْ 46شرقی و َ  39ْ 36شمالی با
ارتفاع از سطح دریا  72/6متر ،در حوزه آبریز

سعيدي ( )Salehi and Saeidi, 2010نشان دادند كه

کشاورزی نیمه خشک با تابستان های گرم و

طول کپسول و وزن هزار دانه ،اثر مثبت و معنیداری

بر عملکرد دانه داشته است .صالحي و قدرت اهلل

رود ارس واقع است .منطقه مذکور دارای اقلیم

عملكرد دانه با صفات طول كپسول ،تعداد كپسول

زمستان های کمی سرد است .آمار هواشناسی

مثبت و باال داشت ،ولي با محتوي روغن دانه داراي

سال دوم در جدول  1آمده است .خاک منطقه
عموماً قهوهای یا خاکستری مایل به قهوه ای

در بوته ،وزن دانه و تعداد دانه در كپسول همبستگي

همبستگي منفي و معنیدار بود .غریب عشقی و
منصوری ()Gharibeshghi and Mansoori, 2006

در بررسی تنش خشکی در دو منطقه کرج و مغان

در ژنوتیپهای کنجد نشان دادند که تنش خشکی

ایستگاه هواشناسی منطقه محل اجرای طرح در

است .مقدار مواد آلی در منطقه دیم نسبتاً

زیاد و در اراضی آبی کم است .جنس خاک نیز
نسبتاً سنگین و عموماً رسی لومی میباشد .در

تأثیر معنیدار و منفی از طریق تأثیر بر اجزای

سال اول تعداد  22ژنوتیپ کنجد منتخب که

( )Najafi and Safari, 2011نیز در بررسي تأثير تنش

 )2در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در

عملکرد و عملکرد نهایی دارد .نجفي و صفاري

خشكي بر عملكرد ،اجزاي عملكرد و درصد روغن

دارای منشا داخلی و یا خارجی بودند (جدول

سه تکرار بهطور جداگانه در قالب دو آزمایش

آﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳــﺎد و در اراﺿــﻲ آﺑــﻲ ﻛــﻢ

آﺑﻴﺎري ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻴــﺰان  75 ،100و

اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳــﻨﮕﻴﻦ و ﻋﻤﻮﻣـﺎً رﺳــﻲ

 50درﺻﺪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﮔﻴﺎه و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ ،ﺷــﺎﻣﻞ ده رﻗــﻢ

ﻟﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل اول ﺗﻌﺪاد  22ژﻧﻮﺗﻴــﭗ ﻛﻨﺠــﺪ

ﻛﻨﺠﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺮت آزﻣﺎﻳﺸــﻲ  4/8ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺸــﺎ داﺧﻠــﻲ و ﻳــﺎ ﺧــﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﻧــﺪ

ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ روي ﺧﻄــﻮط  4ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮ ،ﻋﻤــﻖ

)ﺟﺪول  (2در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼــﺎدﻓﻲ در

ﻛﺎﺷﺖ  1-3ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪﺻــﻮرت دﺳــﺘﻲ

ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟــﺐ دو آزﻣــﺎﻳﺶ ﻣﺠــﺰا

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮﺗــﻪﻫــﺎ ،ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ

مجزا ولی همزمان در دو شرایط بدون تنش و
وﻟﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ

تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفتند .هر کرت
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻛﺮت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ

آزمایشی شامل سه خط به طول دو متر با فاصله
ﺧﻂ ﺑﻪ ﻃﻮل دو ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  60ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻــﻠﻪ

 60سانتیمتر و فاصله بین بوتهها در روی خط
ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ در روي ﺧﻂ  15ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑــﻮد .آزﻣــﺎﻳﺶ

 15سانتیمتر بود .آزمایش اول در شرایط بدون
اول در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻛﻪ آﺑﻴﺎري ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل

)روال ﻣﻨﻄﻘــﻪ( ﺑــﻮد و در ﺷــﺮاﻳﻂ ﺗــﻨﺶ ﺧﺸــﻜﻲ ﻛــﻪ

بود و در شرایط تنش خشکی که آبیاری در
گردید،ﮔﺮدﻳــﺪ،
قطعـﺪ ﻗﻄــﻊ
بعدــﻪ ﺑﻌـ
ﮔﻠﺪﻫﻲ ﺑ
ﻣﺮﺣﻠﻪ %50
آﺑﻴﺎري در
مرحله %50
انجام
گلدهی به

کاشت  1-3سانتی متر بود و کاشت بهصورت

ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺑﻮﺗـــﻪﻫـــﺎ روي ﺧﻄـــﻮط در ﺣـــﺪود 15-20

دستی انجام شد .بعد از استقرار بوته ها ،با در نظر

ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻨﻚ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑــﺮاي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻘــﺪار و

گرفتن فاصله بوته ها روی خطوط در حدود -20

زﻣﺎن آﺑﻴﺎري در رژﻳﻢﻫﺎي آﺑﻴــﺎري ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،ﭘــﺲ از

 15سانتیمتر ،مزرعه تنک گردید .براي تعیین

آﻣﺎدهﺳــﺎزي زﻣــﻴﻦ و ﻗﺒــﻞ از ﻛﺎﺷــﺖ از ﻧﺮماﻓــﺰار

مقدار و زمان آبیاري در رژیمهای آبیاري مورد

) CROPWAT-4روش ﭘﻨﻤﻦ –ﻣﺎﻧﺘﻴﺚ (6ﻣﻄﺎﺑﻖ روش

نظر ،پس از آمادهسازی زمین و قبل از کاشت از

ﻓﺎﺋﻮ  (Richard et al, 1998) 56-اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳــﺪ6 .در

نرمافزار ( CROPWAT-4روش پنمن–مانتیث )

ـﻲ
اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـ
مطابق روش فائو )Richard et al, 1998( 56-

ﺧﺸــﻜﻲ
خشکی ﺑــﻪ
به ﺗﺤﻤــﻞ
ارزﻳــﺎﺑﻲ
ﮔﺮﻓــﺖ.
های
شاخص
ﺑــﺮايتحمل
ارزیابی
اﻧﺠــﺎم برای
گرفت.

استفادهﭼﻤـازـﻦ
ابتداــﺎهبا ﻣﺮﺟــﻊ
روشـﻲ ﮔﻴ
این ﻧﻴــﺎز آﺑ
ﺗﺒﺨﻴﺮ ودرﺗﻌﺮق،
ﻣﺆﺛﺮ
استفادهدرگردید.

andﮔﺮدﻳـــــﺪ
ﻣﺤﺎﺳـــــﺒﻪ
ﻓﺮﻣـــــﻮلگردید
محاسبه
;Fischer
زﻳـــــﺮMaurer,
ﻫـــــﺎي(1978

ﻧﻈﺮ
تعیین ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ .در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
مرجع ﮔﻴﺎه
گیاهﻧﻴﺎز آﺑﻲ
آبی)(Kc
چمن (
در با
گردید؛ و
)ET0

اﺳــﺎس
اساس STI
,TOLبر  SSIو
ﺷــﺎﺧﺺ
STI ,MP
ﻫــﺎي SSIو
,TOL
,MP
زیر
ﺑــﺮهای
فرمول

ﻛﻨﺠﺪ
ﺿﺮﻳﺐو ﮔﻴﺎﻫﻲ
هواشناسی؛ و ﺑﺎ
پارامترهايﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
)(ET0
تعرق ،نیاز
ﻣﻌﺮﻓﻲتبخیر
مؤثر در

MP = (YPi + YSi )/2

اي،ازدرنرم
استفاده
رﻃﻮﺑﺖکنجد با
ﺿﻤﻦآبیاري
در آب
مقدار
مؤثر،
افزارﺑﺎ
ﻣﺰرﻋﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ.

.(Hamblin, 1981; Fernandez, 1992

STI = (YPi×YSi)/Yp2
) TOL = ( YPi – YSi
SSI = (1-(Ysi/Ypi)) / SI
)SI = 1- (Ys/Yp

در ﺳﺎل دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ده ژﻧﻮﺗﻴﭗ )ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﻫﻨﺪي ،14

در سال دوم مطالعه ده ژنوتیپ (پاناما ،هندی

ﻣﻐﺎن  ،17ﻳﻠﻮواﻳﺖ ،IS ،وراﻣﻴﻦ  ،37ﭼﻴﻨــﻲ ،ﻧــﺎز ﭼﻨــﺪ

 ،14مغان  ،17یلووایت ،IS ،ورامین  ،37چینی ،ناز
ﺷﺎﺧﻪ ،ﻛﺮج  1و اوﻟﺘﺎن( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  STIاﻧﺘﺨــﺎب

چند شاخه ،کرج  1و اولتان) بر اساس میزان STI

ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ژﻧﻮﺗﻴــﭗﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ  STIﺑــﺎﻻ

باران
نهایت با
محاسبه
ـﺒﻪ
گرفتنﻣﺤﺎﺳـ
نظر ﺗﻨﺶ(
درﺑﺪون
ﻛﺎﻣﻞ )
درآﺑﻴﺎري
گردید.ﺑﺮاي
اﻓﺰار ﻓﻮق
ﻧﺮم
محاسبه
(بدون
ﻫﺎيکامل
آبیاري
ـﺎﻧﺪه
تنش) و ﭘﻮﺷـ
اﺷﺒﺎعﺷــﺪه
ﺑﺪون ﮔﻴﺎه
براياز ﻛﺮت
فوقاﺳﺘﻔﺎده
ای ،در
رطوبت
گردید.
75
مزرعه 45و
ظرفیتــﻪ ،15
ـﻴﺎه در ﺳ
ضمنـﺘﻴﻚ ﺳـ
درـﺎ ﭘﻼﺳـ
ـﺪه ﺑـ
ﺷـ
اشباع
گیاه
بدون
های
استفادهازازﺳـکر
مزرعه با
شده.
ﮔﺮدﻳــﺪ
ﮔﻴﺮي
ـﺪازه
ـﺎك اﻧـ
ت ﺧـ
ـﻄﺢ
ـﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮي
ﺳـ
و پوشانده شده با پالستیک سیاه در سه  45 ،15و

ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ در روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗــﺎ

 75سانتیمتري از سطح خاك اندازهگیری گردید.

ﺧﺮوج آب ﺛﻘﻠﻲ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ

بهطوریکه ،اندازهگیری رطوبت در روزهاي متوالی

و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓــﺰار رزﺗــﺎ

تا خروج آب ثقلی و ثابت ماندن مقدار رطوبت

) (Schaap et al, 2001ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪ .اﺟــﺰاي ﺑﺎﻓــﺖ

انتخاب شدند به این ترتیب که از ژنوتیپ هایی

ادامه یافت و رطوبت نقطه پژمردگی با استفاده

ژنوتیپ) و با  STIکم (دو ژنوتیپ) و جهت ارزیابی

آمد .اجزاي بافت خاك شامل درصد شن ،سیلت

)ﭘﻨﺞ ژﻧﻮﺗﻴﭗ( ،ﺑﺎ  STIﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ( و ﺑــﺎ STI

با  STIباال (پنج ژنوتیپ) ،با  STIمتوسط (سه
ﻛﻢ )دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ( و ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ

ﺧﺸﻜﻲ و ﺻﻔﺎت زراﻋــﻲ ،ﺑﻪﺻــﻮرت ﻃــﺮح ﻛــﺮتﻫــﺎي

ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﺷﻦ ،ﺳــﻴﻠﺖ و رس ﺧــﺎك از روش

از نرمافزار رزتا ( )Schaap et al,. 2001بهدست

Penman-manteith

از نظر تحمل به تنش خشکی و صفات زراعی،

و رس خاك از روش هیدرومتري بهدست آمد و

بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی

نمونهبرداری با حجم تقریبی  100سانتیمتر مکعب

بهصورت طرح کرت های خردشده در قالب طرح

چگالی ظاهري خاك با بهکارگیری سیلندرهاي

قرار گرفتند .عامل اصلی سطوح آبیاری ،شامل

و تهیه نمونه دستنخورده و خشککردن آنها

نیاز آبی گیاه و عامل فرعی ،شامل ده رقم کنجد

( .)Jacob and Clarke, 2002آبیاري اول بالفاصله

سه سطح آبیاری به میزان  75 ،100و  50درصد

بود .مساحت هر کرت آزمایشی  4/8مترمربع بود.
فاصله بوته ها روی خطوط  4سانتی متر ،عمق

در دماي  105درجه سانتیگراد محاسبه گردید

بعد از کاشت و آبیاریهای بعدي با توجه به دور
6-Penman-manteith

6
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(Fischer and
andHamblin,
;Maurer, 1981
1978;Fernandez,
Rosielle 1992
and
.)Rosielle

گیاهاز
اﺳﺘﻔﺎده
آﺑﻴﺎري
ﻣﻘﺪار آب
ضریب ﻣﺆﺛﺮ،
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎران
کنجد (
گیاهی
معرفی
ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺎآبی
 )Kcنیاز
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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

تنش که آبیاری بهصورت معمول (روال منطقه)

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺻﻮرت ﻛــﻪ اﺑﺘــﺪا دﺑــﻲ ﭘﻤــﭗ آﺑﻴــﺎري

ﺻــﻔﺖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن  Duncanو در ﺳــﻄﺢ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ زﻣﺎن ،آﺑﻴﺎري ﻣﺰرﻋﻪ

اﺣﺘﻤــﺎل  5درﺻــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ و

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﻃﻮل آزﻣــﺎﻳﺶ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از وﺟــﻴﻦ

اﺷﻜﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓــﺰارﻫــﺎي  Excelو

دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ

 SnagIt-8رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.

امیر غریب عشقی و جواد مظفری

ﺟﺪول  -1وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه
Table 1- Meteorological details of Moghan research station
Month
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October

September

August

July

Parameters

9.4

12

16

16

)Absolute minimum temperature (C

27

32.4

37.4

39.8

)Absolute maximum temperature (C

13

17.8

19.8

19.8

)Mean minimum temperature (C

23.4

27.6

35.3

34.9

)Mean maximum temperature (C

18.2

22.7

27.5

27.4

)Mean temperature (C

74.3

48.3

2.3

6.6

)Precipitation (mm

76.1

68.1

55.9

55

)Relative humidity (%

1.9

5

9.2

8.2

)Average evaporation (mm
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ﺟﺪول  -2اﺳﺎﻣﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل اول
Table 2– Name of studied genotypes during first year
Adi
No
Adi
No
Varamin 2822
12
Karaj 1
1
IS
13
Yekta
2
India 9
14
Oltan
3
China
15
Moghan 17
4
Yellow White
16
Naz
5
Panjab 89
17
j-1
6
panama
18
Borazjan 2
7
CO-1
19
Borazjan 1
8
TKG-21
20
Darab 14
9
Indian 14
21
Varamin 37
10
RT-54
22
Varamin 237
11

آبیاري محاسبه شده با نرمافزار ،با پمپ آبیاري انجام

کپسول در هر بوته ،تعداد دانه در هر کپسول ،وزن

شد .بدینصورت که ابتدا دبی پمپ آبیاری محاسبه

هزار دانه و عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گرفت .در طول آزمایش با استفاده از وجین دستی

و  Minitab-15صورت گرفت و مقایسه میانگین های

شد .سپس ،با نگه داشتن زمان ،آبیاری مزرعه انجام

با علف های هرز مبارزه گردید .در این تحقیق صفات
ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین ،ارتفاع بوته،

ارتفاع شاخه بندی ،تعداد شاخه فرعی ،قطر ساقه،

وزنتر اندام هوایی ،وزن خشک اندام هوایی ،تعداد

تجزیه داده ها با استفاده از نرم-افزارهای SPSS-15

هر صفت با استفاده از آزمون  Duncanو در سطح

احتمال  5درصد انجام شد .همچنین نمودارها و

اشکال مربوطه با استفاده از نرمافزار های  Excelو
 SnagIt-8رسم گردید.

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

نتایج و بحث

ژنوتيپ هاي حساس و متحمل را بدون توجه به

نتایج آزمایش در سال اول با  22ژنوتیپ

پتانسيل عملكرد آنها مشخص كرد (Naderi et

شاخصهای خشکی نشان داد که بین ژنوتیپ های

عملكرد هر رقم در شرايط تنش به شرايط بدون

مورد مطالعه جهت ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از

مورد بررسی ،از نظر عملکرد دانه هم در شرایط بدون

 .)al., 2000شاخص حساسيت به تنش بر اساس

تنش در مقايسه با اين نسبت در كل ارقام سنجيده

مطالعه اختالف معنی داری مشاهده گردید (جدول

باشند ،بنابراین انتخاب بر اساس اين شاخص،

در شرایط تنش خشکی نیز بین ژنوتیپ های مورد

در دو محيط میتوانند مقدار  SSIيكساني داشته

 .)3این امر میتواند نشانگر وجود تنوع ژنتیکی

اصالحگران را بهاشتباه میاندازد .بهترين شاخص

 )4نشان داد که در شرایط بدون تنش ژنوتیپ کرج

( )STIمي باشد( ،)Kargar et al., 2004چون قادر

کافی بین آنها باشد .مقایسه ی میانگین ها (جدول

براي گزينش ژنوتيپ ها ،شاخص تحمل به تنش

کمترین مقدار عملکرد دانه را در بین ژنوتیپ ها

 ،)Aاز دو گروه ژنوتيپ هايي كه فقط در شرايط

و هندی  14با میانگین  934/7کیلوگرم در هکتار

عادي و تنش خشكي عملكرد بااليي دارند (گروه

به خود اختصاص داد .همچنین در شرایط تنش

آبياري عادي (گروه  )Bو يا فقط در شرايط تنش
خشكي (گروه  )Cعملكرد نسبتاً بااليي دارند،

در هکتار کمترین مقدار را در بین ژنوتیپ ها به

است شاخصهای تحمل به تنش ( )STIو ميانگين

خشکی ژنوتیپ یکتا با میانگین  1386کیلوگرم در

هکتار بیشترین و ژنوتیپ هندی با  788کیلوگرم

خود اختصاص دادند .بر اساس شاخص حساسيت

به تنش ( )SSIكه مقادير پايين عددي آن (كمتر

تفكيك نمايد .فرناندز ( )Fernandez, 1992معتقد

هندسي بهرهوری ( )GMPبا توجه به همبستگي

باال و معني دار موجود بين آنها و عملكرد دانه

از واحد) ،نشاندهنده تحمل باالي رقم به تنش

ژنوتيپ هاي گندم در شرايط آبياري عادي و

شماره یکتا ،دراب  ،14چینی و  TKG-21به ترتيب

گزينش ژنوتيپ هاي داراي عملكرد مطلوب ،قابل

میباشد ( ،)Choukan et al., 2006ژنوتيپ هاي
با عملكرد  1139 ،965/1 ،1386و  1051کیلوگرم

در هکتار بهعنوان ژنوتيپهاي متحمل به تنش و

تنش خشكي ،بهعنوان مناسب ترين شاخص هاي
توصيه مي باشد .از نظر شاخص  STIكه مقادير

باالي شاخص ،نشاندهنده تحمل ژنوتيپ ها

ژنوتيپ هاي شماره مغان  17و  CO-1به ترتيب

مي باشد ،ژنوتیپ های کرج  ،1یکتا ،اولتان و ناز به

بهعنوان ژنوتيپهاي حساس به خشكي شناسايي

کیلوگرم در هكتار بهعنوان ژنوتيپ هاي متحمل

با عملكرد  883/6و  726/9کیلوگرم در هكتار

شدند (جدول  .)4ارزيابي ژنوتيپ ها با استفاده
از شاخص  SSIمواد آزمايشي را فقط بر اساس

مقاومت و حساسيت به تنش دستهبندی مي كند.

بهعبارتدیگر با استفاده از اين شاخص ،مي توان

ترتيب با عملكرد  1327 ،1386 ،1328و 1331

تعيين شدند (جدول  .)4استفاده از شاخص

بهرهوری متوسط ( )MPكه مقادير باالي عددي
آن نشاندهنده تحمل نسبي به تنش خشكي

مي باشد ،منجر به گزينش ارقامي با عملکرد باال در
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 1با میانگین  1884کیلوگرم در هکتار بیشترین

است ژنوتيپ هايي را كه در هر دو شرايط آبياري

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

تنش اختالف معنی داری وجود دارد و همچنین

مي-شود .بنابراين دو ژنوتيپ با عملكرد زياد يا كم
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شرايط آبياري عادي ولي کمتحمل به شرايط تنش

مرتبه پنجم در بين ژنوتيپها قرار داشت ،توسط

در اين بررسي شاخص  MPژنوتیپ های کرج ،1

شناسايي گرديد .پس اين شاخص در گزينش

خشكي مي گردد (.)Rosielle and Hamblin, 1981
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شاخص  TOLبهعنوان ژنوتيپ متحمل به تنش

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

یکتا ،اولتان و ناز را بهعنوان ژنوتيپ هاي متحمل

ژنوتيپ هايي كه در هر دو محيط داراي تنش

گزينش ژنوتيپ هايي كه در شرايط تنش خشكي

نبوده است .درحقيقت شاخص  TOLبهنوعی بيانگر

نمي باشد ( .)Fernandez, 1992اگرچه نعيمي و

ژنوتيپ هايي كه داراي شاخص  TOLكمتري

به تنش خشكي شناسايي كرد .شاخص MPبراي

عملكرد بااليي توليد مي كنند ،چندان مناسب

همكاران ( )Naeimi et al., 2008شاخص  MPرا

معيار مناسبي براي گزينش الينهاي پر محصول
و متحمل به خشكي ذرت معرفي كرد ،سیوسه

مرده و همكاران ()Sio-Se Mardeh et al., 2006

گزارش كردند كه شاخص  MPزماني براي انتخاب
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ژنوتيپها تحت شرايط تنش خشكي بازده دارد كه

شدت تنش زياد نبوده و اختالف بين عملكرد در

شرايط بدون تنش و تنش نيز خيلي زياد نباشد.
از لحاظ شاخص تحمل ( )TOLنيز مقدار عددي

و بدون تنش ،عملكرد بااليي توليد كنند ،موفق

تغيير حاصل از اعمال تنش میباشد .به عبارتي
هستند ،در محيط تنش تغيير عملكرد كمتري

از خود نشان مي دهند .نكته قابل ذکر ديگر در
مورد اين شاخص اين است كه پايين بودن شاخص
 TOLالزاماً به معناي باال بودن عملكرد ژنوتيپ در

محيط بدون تنش نمي باشد .چراكه ممكن است

عملكرد رقمي در شرايط آبياري عادي پايين باشد
و در شرايط تنش خشكي نيز با افت كمتري همراه
باشد كه باعث كوچك شدن شاخص  TOLشده،

درنتیجه اين رقم بهعنوان رقم متحمل معرفي

پايين ،نشاندهنده تحمل نسبي به ژنوتيپها

شود .داليل ذكر شده در انتخاب ژنوتيپ داراب 14

مشخص كرد كه ژنوتيپ هاي داراب  14و چینی

اصلی شاخص های تحمل نشان داد که بیشترین

هكتار ژنوتیپ های متحمل هستند و ژنوتيپ هاي

( .)%99/69اولین بردار  60/62درصد تغییرات

میباشد .رتبهبندی ژنوتیپ ها از نظر اين شاخص

به ترتيب با عملكرد  965/1و  1139کیلوگرم در
مغان  17و ناز به ترتيب با عملكرد  883/6و 1331

بهوضوح صدق مي كند .نتایج تجزیه به مؤلفه های
تغییرات بین داده ها توسط دو مؤلفه بیان می شود

را نشان میدهد و با توجه به اینکه شاخصهای

کیلوگرم در هكتار ژنوتیپ های حساس به خشکی

 MPو  STIدر تشکیل این مؤلفه دارای باالترین

تحمل اغلب موجب گزينش ارقامي مي شود كه در

شاخص ها مطلوب است و با توجه به رابطه مثبت

( .)Rosielle and Hamblin, 1981با مقايسه

انتخاب نماییم ،ژنوتیپ هایی انتخاب می شوند که

میباشند (جدول  .)4انتخاب بر اساس شاخص
شرايط بدون تنش عملكرد پاييني توليد میکنند

ضریب مثبت بودند ،ازآنجاییکه مقادیر باالی این
مؤلفه اول با این شاخص ها ،اگر میزان باالی آن را

ميانگين ژنوتيپها در شرايط آبياري عادي و تنش

در محیط های مختلف (تنش بعد از گرده افشانی،

از نظر ميزان عملكرد توليدي در شرايط آبياري

مؤلفه را میتوان بهعنوان مؤلفه عملکرد نامگذاری

خشكي مشاهده گرديد ،عليرغم اينكه داراب 14

عادي در رتبه دهم و در شرايط تنش خشكي در

بدون تنش) عملکرد پایدار و باال دارند .لذا این
نمود .مؤلفه دوم  %39/07از تغییرات موجود را به

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

خود اختصاص داد .این مؤلفه همبستگی مثبت

صفات مورد مطالعه در شرایط تنش خشکی را

حساسیت به تنش نامگذاری شد .با توجه به بای

حساس اندازهگیری کرد .نتايج تجزيه واريانس

و باالیی با  SSIو  TOLداشت؛ بنابراین مؤلفه

با شاخصهای خشکی و ژنوتیپهای متحمل و

پالت بین شاخص های  MPو  STIو عملکرد در دو

صفات مورد مطالعه سال دوم در دو بخش مزرعه

محیط بیشترین همبستگی مثبت وجود دارد .این

و آزمایشگاه در جداول  6و  7ارایه شده است.

اساس در این تحقیق دو شاخص فوق مناسب ترین

کلیه صفات مورد ارزیابی اختالف معنی داری در

شاخص ها جهت غربال کردن ژنوتیپ ها میباشند.

سطح احتمال  1درصد وجود دارد .همچنین بین

دو شاخص  MPو  STIچون نزدیک به هم هستند

ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر کلیه خصوصیات

این تحقیق با نتایج فرناندز (،)Fernandez, 1992

خشک اختالف معنیدار در سطوح احتمال  1و 5

از ارزش یکسانی برخوردارند .نتایج بهدستآمده در

ارزیابی شده بهجز تعداد شاخه فرعی و نسبت وزن

کایا و همکاران ( ،)Kaya et al., 2002مالصادقی و

درصد وجود داشت .این امر حاکی از تنوع ژنتیکی

ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎي  MPو  STIو ﻋﻤﻠﻜــﺮد در دو ﻣﺤــﻴﻂ

ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟــﻮد دارد .اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع

ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز ) ،(Fernandez, 1992ﻛﺎﻳﺎ و ﻫﻤﻜــﺎران

ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳــﻦ اﺳــﺎس

) ،(Kaya et al., 2002ﻣﻼﺻـــﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران

ﻫﺎ
موردﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق
ﺗﺤﻘﻴﻖ دو
در
مطالعه
مورفولوژیکی
صفات
برایاﻳﻦارزیابی

ـﺎران
) (Mollasadeghi et al., 2001و ﺷــﻴﺮي و ﻫﻤﻜـ
گیاه) با میانگین  47/28سانتی متر بهترین و %50

همکاران ( )Mollasadeghi et al., 2001و شیری و

باالي بین ژنوتیپ ها بهمنظور گزينش براي صفات

همکاران ( )Shiri et al., 2010مطابقت دارد.
در سال دوم مجموعاً ده ژنوتیپ از سال

مورد نظر میباشد .نتایج مقایسه میانگین سطوح

آبیاری نشان داد که از نظر ارتفاع اولین کپسول

از سطح زمین در سطح آبیاری ( %100نیاز آبی

اول که بر اساس میزان شاخص  STIانتخاب و

متر ،دارد.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
(Shiri
میانگینet al.,
با )2010
پایین ترین مقدار را
سانتی
35/78

ـﺎﺧﺺ
ـﻨﺪ .دو
بررسیﻫــﺎ ﻣﻲ
بودند ،ژﻧﻮﺗﻴﭗ
ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن
بتوانﺷـرابطه
شدندﺑﺎﺷـتا
ﺟﻬﺖگرفته
قرار

ﺟﺪول  -3ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﺎل اول
Table 3- Analysis of variance for grain yield in first year
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ
درﺟﻪ آزادي
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل
Grain yield in Stress
D.F
Grain yield in normal
condition
condition
**2028

*2200

1

767

225

2

**140950

**238900

21

**10258

**20253

21

83

382

42

10.28

12.25

 * ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ.

-

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V

ﺳﺎل
Year
ﺧﻄﺎ
Error
ژﻧﻮﺗﻴﭗ
Genotype
ﺳﺎل × ژﻧﻮﺗﻴﭗ
Genotype ×Year
ﺧﻄﺎ
Error
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V

, and ** : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively.

* ns
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ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑــﺎي ﭘــﻼت ﺑــﻴﻦ

 MPو  STIﭼــﻮن ﻧﺰدﻳــﻚ ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ از ارزش

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

موضوع تأییدکننده همبستگی های ساده است .بر این

نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری از نظر

97

Grain yield in Stress
condition

Grain yield in normal
condition

**2028
767
**140950
امیر غریب عشقی و جواد مظفری
**10258
نظر ارتفاع
به خود اختصاص دادند .از

آبیاری

83

%100

بهترین و

%50

با میانگین 109/05

 ،و

* ns

83/30 10.28
با میانگین
**

D.F

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V

ﺳﺎل
1
*2200
Year
ﺧﻄﺎ
2
225
Error
ژﻧﻮﺗﻴﭗ
Genotype
21
**238900
ﺳﺎل × ژﻧﻮﺗﻴﭗ
×Year
آبیاری
 21بندی سطح
** 20253ارتفاع شاخه
بوته سطح
 %100Genotypeبا
ﺧﻄﺎ
42
382
 35/18سانتی متر باالترین
 Errorو  %50با
سانتی متر
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
پایین ترین مقدار را
سانتی متر 24/78 12.25،سانتی متر
%C.V

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ.

میانگین

میانگین

به خود

پایین ترین مقدار را به خود اختصاص دادند .از نظر
شاخه فرعی سطح
اختصاص دادند .از نظر تعداد
, and : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively.
**

* ns

98
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

ﺷﻜﻞ  -1ﺑﺎي ﭘﻼت  22ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻛﻨﺠﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ در دو
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و آﺑﻴﺎري ﻋﺎدي
Figure 1- Variation of sesame germplasm of different origins based on the biplot of PC1 and PC2

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ در  22ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻛﻨﺠﺪ
Table 4- Means compersion of drought stress indices and grain yield of sesame genotype
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
)Grain yield(kg/ha
STI

MP

TOL

SSI

1.20
1.06
1.14
0.67
0.96
0.81
0.77
0.69
0.49
0.81
0.83
0.95
0.71
0.86
0.64
0.60
0.61
0.88
0.43
0.59
0.35
0.42

1606.00
1492.00
1556.00
1235.80
1449.00
1319.00
1300.50
1217.00
1006.55
1306.00
1332.50
1435.00
1250.20
1348.00
1153.50
1142.25
1148.85
1359.00
974.95
1107.50
862.85
952.00

556.0
212.0
458.0
704.4
636.0
434.0
563.0
412.0
82.9
290.0
405.0
542.0
561.6
350.0
29.0
427.5
448.3
230.0
496.1
113.0
149.7
308.0

1.11
0.50
0.97
1.68
1.36
1.07
1.34
1.09
0.30
0.75
1.00
1.20
1.39
0.87
0.09
1.19
1.23
0.59
1.53
0.37
0.60
1.05

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ
Stress condition

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل
Normal condition

ﻣﻨﺸﺎ
Country
of origin

ﻧﺎم وارﻳﺘﻪ
Variety
Name

1328 AB
1386 A
1327 AB
883.6 DEFG
1331.0 AB
1102 ABCDE
1019 CDEF
1011 CDEF
965.1 CDEF
1161 ABCD
1130 ABCD
1164 ABCD
969.4 CDEFG
1173 ABCD
1139 ABCD
928.5 DEFG
924.7 DEFG
1244 ABC
726.9 FG
1051 BCDE
788 G
798.0 EFG

1884 A
1598 ABCDE
1785 AB
1588 ABCDE
1767 ABC
1536 BCDEF
1582 ABCDE
1423 CDEFG
1048 IJ
1451 BCDEFGH
1535 BCDEF
1706 ABCD
1531 BCDEF
1523 BCDEF
1168 GHIJ
1356 DEFGHI
1373 DEFGHI
1474 BCDEFG
1223 FGIJ
1164 GHIJ
934.7 J
1106 HIJ

Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
India
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Palestine
India
China
Pakistan
Pakistan
Panama
Panama
India
India
South America

Karaj-1
Yekta
Oltan
Moghan17
Naz
J-1
Borazjan 2
Borazjan 5
Darab 14
Varamin 37
Varamin237
Varamin2822
I.S
Indian9
China
Yellow White
Punjab 89
Panama
CO-1
TKG-21
Indian12
RT-54

ﺷﻤﺎره وارﻳﺘﻪ
Variety
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mean comparison: Duncan 5%

در ﺳﺎل دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ده ژﻧﻮﺗﻴﭗ از ﺳﺎل اول ﻛﻪ ﺑﺮ

درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻳﻦ اﻣــﺮ ﺣــﺎﻛﻲ از ﺗﻨــﻮع ژﻧﺘﻴﻜــﻲ

اﺳﺎس ﻣﻴــﺰان ﺷــﺎﺧﺺ  STIاﻧﺘﺨــﺎب و ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎﺑﻲ

ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺑــﺮاي ﺻــﻔﺎت

ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ،

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻄﻮح

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان راﺑﻄﻪ ﺻــﻔﺎت ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در

آﺑﻴﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈــﺮ ارﺗﻔــﺎع اوﻟــﻴﻦ ﻛﭙﺴــﻮل از

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

با میانگین  4/68عدد بیشترین

 ،IS ،14کرج  1و اولتان در کالس  Aقرار گرفت

آبیاری

%100

به خود اختصاص دادند .از نظر قطر ساقه ،سطح

كوتاه ترين ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین را

و  %50با میانگین  3/13عدد کمترین مقدار را
آبیاری

%100

و ژنوتیپ ناز چند شاخه با  38/10سانتي متر،

کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند .از نظر

و  101/85سانتي متر با بقيه تفاوت معني دار

بیشترین و  %50با میانگین  0/5615سانتی متر

کرج  1و اولتان به ترتیب با میانگین های 101/50

وزنتر اندام هوایی سطح آبیاری  %100با میانگین

داشت و به همراه ژنوتیپ های مغان  ،17ورامین

گرم پایین ترین مقدار را به خود اختصاص دادند،

پاناما ،هندی  ،14یلووایت IS ،و ناز چند شاخه به

 27/81گرم بیشترین و  %50با میانگین 14/22

از نظر وزن خشک اندام هوایی سطح آبیاری
 %100با میانگین  23/56گرم ،بیشترین و

 37و چینی در کالس  aقرار گرفتند و ژنوتیپ های

ترتیب با میانگین های ،92/72 ،90/55 ،93/46

%50

 90/68و  93/37سانتي متر ،كوتاهترين ارتفاع

اختصاص دادند .از نظر تعداد کپسول در هر بوته

شاخه بندی ژنوتیپ های هندی  ،14یلووایت و IS

با میانگین  12/35گرم کمترین مقدار را به خود

بیشترین تعداد و  %50با میانگین  64/70کمترین

تعداد کپسول را به خود اختصاص دادند .از نظر

تعداد دانه در هر کپسول سطح آبیاری  %100با

میانگین  87/45عدد بیشترین و  %50با میانگین

 64/70عدد کمترین مقدار را به خود اختصاص

به ترتیب با میانگین های  31/99 ،31/33و 32/44
سانتي متر با بقيه تفاوت معني-دار داشت و به

همراه ژنوتیپ های پاناما ،مغان  ،17چینی و ناز
چند شاخه در کالس  Aقرار گرفتند و ژنوتیپهای

کرج  1و اولتان به ترتیب با میانگین های 27/42

و  26/85سانتي متر ،كوتاه ترين ارتفاع شاخهبندی

دادند .از نظر وزن هزار دانه سطح آبیاری  %100با

را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص دادند و به

 2/524گرم کمترین مقدار را به خود اختصاص

و ناز چند شاخه در کالس  cقرار گرفتند .قطر

میانگین  3/308گرم بیشترین و  %50با میانگین

دادند .از نظر عملکرد دانه سطح آبیاری

%100

همراه ژنوتیپهای مغان  ،17ورامین  ،37چینی

ساقه ژنوتیپ کرج  1با  0/7303سانتي متر با بقيه

با میانگین  828/249کیلوگرم در هکتار باالترین

تفاوت معني دار داشت و در کالس  Aقرار گرفت

پایین ترین مقدار را به خود اختصاص دادند .از نظر

میانگین های  0/5888و  0/5891سانتي متر

و  %50با میانگین  615/530کیلوگرم در هکتار
تعداد شاخه فرعی سطح آبیاری  %100با میانگین

و ژنوتیپ های هندی  14و یلووایت به ترتیب با

کمترین قطر ساقه را در بین ژنوتیپ ها به خود

 0/8287سانتی متر بیشترین و  %50با میانگین

اختصاص داد .وزنتر اندام هوایی ژنوتیپ های ،IS

اختصاص دادند .ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین

 24/73و  24/72گرم با بقيه تفاوت معني دار

 0/6253سانتی متر ،پایین ترین مقدار را به خود

ژنوتیپ یلووایت با  45/54سانتي متر با بقيه تفاوت

معني دار داشت و به همراه ژنوتیپ های هندی

کرج  1و اولتان به ترتیب با میانگین های ،22/92

داشت و به همراه ژنوتیپ های ورامین  37و ناز

چند شاخه در کالس  Aقرار گرفتند و ژنوتیپ

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

سطح آبیاری

%100

با میانگین  87/45عدد

بوته را در بین ژنوتیپ ها ایجاد نمودند .ارتفاع

99
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با میانگین  0/7484سانتی متر

در بین ژنوتیپ ها داشت .ارتفاع بوته ژنوتیپ های

امیر غریب عشقی و جواد مظفری

6.13

28.885

19.413

**292.72

26.206

**1281.98

8.361

Seeds per
capsule

ﻛﭙﺴﻮل

ﺟﺪول  -5ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

11.94

4.335

6.458

**73.439

9.581

**968.145

**46.129

Fresh weight
of shoots

ﻫﻮاﻳﻲ

18.02

0.0036

0.0032

**0.02

0.015

**0.263

**0.039

Stem
diameter
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15.62

10.083

9.361

**104.46

10.04

**1424.9

**64.513

Dry weight
of shoots

اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ

وزن ﺧﺸﻚ

ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ

Mean of Squares

20.36

0.634

0.22

1.179

2.344

9.88

8.610

5.368

**33.581

5.164

**815.12

8.109

Branching
height

ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﺧﻪ دﻫﻲ

7.7

54.318

30.406

**152.53

122.629

**4998.6

*155.891

Plant
height

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ

10.38

18.329

18

9

4

-

54

6.397

**58.372

25.814

**998.155

2

S.O.V

%C.V

Error
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ

Genotype
B×A

Error
ژﻧﻮﺗﻴﭗ)(B

Irrigation
)level (A
ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ

ﺳﻄﺢ آﺑﻴﺎري اول

Replication

ﺗﻜﺮار

D.F

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻨﺎﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ

2

25.459

First capsule
height from
the ground

ﻛﭙﺴﻮل از زﻣﻴﻦ

ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻦ

**

* ns

, and : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively

**18.02

**4.103

Number of
sub-branches

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ

Table 5- Analysis of variance for studied traits
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
وزنﺗﺮ اﻧﺪامﻫﺎي
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9.85

56.443

17.792

**1836.22

60.697

**3882.07

156.965

Number of
capsules per
plant

ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﺴﻮل در ﺑﻮﺗﻪ

 * ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ

14.25

0.0699

0.0134

*2.433

0.085

**4.611

*0.287

9.05

2468.219

1429.884

**418884.9

442.485

**339451.6

590.62

Yield per
hectare

1000
Seed
weight

ﻫﻜﺘﺎر

ﻋﻤﻠﻜﺮد در
داﻧﻪ

وزن ﻫﺰار

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در

100

38.48bcd
41.75abc
39.01cd
45.54a
41.43abcd
39.97bcd
38.78cd
38.1d
43.71ab
43.64ab

ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻦ ﻛﭙﺴﻮل از
زﻣﻴﻦ
First capsule
height from the
ground (cm)
3.94a
3.22a
4.11a
3.83a
3.89a
4.06a
3.39a
3.94a
4.28a
4.39a

0.6314cd
0.5888d
0.6769abc
0.5891d
0.7087ab
0.6483bcd
0.6451bcd
0.6926abc
0.7303a
0.6688abc

17.15cd
15.10d
19.13bc
16.58cd
22.92a
21.97ab
19.23bc
21.82ab
24.73a
24.72a

14.83efg
13.11g
16.57de
14.36fg
19.79abc
18.97bc
16.18def
18.17cd
20.96ab
21.36a

66.83f
45.5g
91.06ab
81.11cd
76.78de
73.21ef
68f
93.67a
84.5bc
82.39cd

88.57bc
89bc
94.01ab
88.5bc
88.44bc
87.72c
96a
75.22d
83.94c
83.56c

 درﺻﺪ5  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎي ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل-7 ﺟﺪول
Table 7– Mean comparison on the measured traits for sesame genotypes being studied
Traits
ﺻﻔﺎت
ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﺴﻮل در
وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎي
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در
وزن ﺗﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي
ﺑﻮﺗﻪ
ﻫﻮاﻳﻲ
ﻓﺮﻋﻲ
ﻛﭙﺴﻮل
ﻫﻮاﻳﻲ
ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Number of
Dry weight of
Number of
Seeds per
Stem diameter
Fresh weight
Plant height
capsules per
shoots
subcapsule
(mm)
of shoots
(cm)
plant
(gr)
branches
(gr)
93.46b
90.55b
97.13ab
92.72b
90.68b
98.37ab
96.61ab
93.37b
101.45a
101.85a

615.530c
719.019b
828.239a

ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر
Yield per
hectare
(Kg/ha)

2.679b
2.065c
2.518b
2.425b
3.270a
3.283a
2.573b
3.412a
3.533a
3.424a

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000 seed
weight
(gr)

584.741e
398.52g
669.33d
495.61g
951.28b
665.96b
619.95de
797.78c
1011.14a
1015.09a

ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر
Yield per
hectare
(kg/ha)

 از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ%5  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
Differences between averages of each column which have common characters are not significant at probability level of 5%

Oltan

Panama
Hendi 14
Moghan 17
Yellowight
IS
Varamin 37
China
Naz
Karaj 1

ژﻧﻮﺗﻴﭗ
Genotype

2.523c
2.923b
3.308a

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000 seed
weight
(gr)

 از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ%5  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

Differences between averages of each column which have common characters are not significant at probability level of 5%

50%
70%
100%

ﺳﻄﻮح آﺑﻴﺎري
Irrigation
Level

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم زراﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ

Table 6– Mean comparision on irrigation levels for the measured traits using Duncan Method, at 5% probability level
ﺻﻔﺎت
Traits
ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﺴﻮل در
وزن ﺧﺸﻚ
وزن ﺗﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در
ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻦ ﻛﭙﺴﻮل از
ﺑﻮﺗﻪ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ
ﻫﻮاﻳﻲ
ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ
ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﺧﻪ دﻫﻲ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
ﻛﭙﺴﻮل
زﻣﻴﻦ
Number of
Dry
Fresh
Stem
Number of
Branching
Plant
Seeds per
First capsule height
capsules per
weight of
weight of
diameter
sub-branches
height
height
capsule
from the ground
plant
shoots
shoots
(mm)
(cm)
(cm)
(cm)
(gr)
(gr)
81.21c
64.70c
12.35c
14.22c
0.5615c
3.13c
24.78c
83.3c
35.78c
87.32b
76.46b
16.38b
18.97b
0.6641b
3.9b
29.34b
93.52b
30.66b
94.27a
87.45a
23.56a
27.81a
0.7484a
3.68a
35.18a
109.05a
37.28a

 درﺻﺪ5  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﺑﻴﺎري ﺑﺮاي ﺻﻔﺎت اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ روش داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل-6 ﺟﺪول
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اولتان با میانگین  15/10گرم پایین ترین وزنتر

ژنوتیپ ها به خود اختصاص داد .وزن هزار دانه

داد و به همراه ژنوتیپهای پاناما و یلووایت در

 1و اولتان به ترتیب با میانگین های ،3/3709

اندام هوایی را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص
کالس  dقرار گرفتند .وزن خشک اندام هوایی

102

ژنوتیپ های  ،ISورامین  ،37ناز چند شاخه ،کرج

 3/5334 ،3/4123 ،3/2826و  3/4242گرم با

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

ژنوتیپ اولتان با میانگین  21/36گرم با بقيه

بقيه تفاوت معني دار داشتند و در کالس  Aقرار

و کرج  1در کالس  Aقرار گرفتند و ژنوتیپ هندی

گرم پایین ترین وزن هزار دانه را در بین ژنوتیپ ها

تفاوت معنيدار داشت و به همراه ژنوتیپهای IS

گرفتند و ژنوتیپ هندی  14با میانگین 2/0651

 14با میانگین  13/11گرم پایین ترین وزن خشک

به خود اختصاص داد .عملکرد دانه ژنوتیپ های

دادند و به همراه ژنوتیپ های پاناما و یلووایت در

 1011/149و  1015/091کیلوگرم در هکتار با

اندام هوایی را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص
کالس  gقرار گرفتند .تعداد کپسول در هر بوته

کرج  1و اولتان به ترتیب با میانگین های
بقيه تفاوت معني دار داشت و در کالس  Aقرار

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

ژنوتیپ ناز چند شاخه با  93/67عدد با بقيه

گرفتند و ژنوتیپ های هندی  14و یلووایت به

ژنوتیپ هندی  14با  44/5عدد پایین ترین تعداد

کیلوگرم در هکتار پایین ترین مقدار عملکرد دانه

تفاوت معني دار داشت و در کالس  Aقرار گرفت و

کپسول در هر بوته را در بین ژنوتیپ ها به خود

اختصاص داد .تعداد دانه در هر کپسول ژنوتیپ

چینی با  96عدد با بقيه تفاوت معني دار داشت

و به همراه ژنوتیپ مغان  17در کالس  Aقرار

گرفتند و ژنوتیپ کرج  1با میانگین  75/22عدد
پایین ترین تعداد دانه در هر کپسول را در بین

ترتیب با میانگین های  398/52و 495/613
را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص داد .این

نتایج با نتایج حاصل توسط جوادی و همکاران

مشابهت دارد (.)Javadi et al., 2013

شاخص  STIكه مقادير باالي آن ،نشاندهنده

تحمل ژنوتيپ ها ميباشد ،در هر دو رژیم
آبیاری ژنوتیپ های کرج  1و اولتان را بهعنوان

ﺟﺪول  -8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ در  10ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻛﻨﺠﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ  %75آﺑﻴﺎري و  %50آﺑﻴﺎري
Table 8– Means comparison on yield and drought tolerance indices in 10 sesame genotypes under drought stress
associated with 75% and 50% irrigation levels
Stress Condition
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ

STI
 %50آﺑﻴﺎري
0.16
0.07
0.20
0.11
0.43
0.22
0.19
0.30
0.49
0.49

 %75آﺑﻴﺎري
0.58
0.3
0.85
0.46
1.43
0.68
0.6
1.05
1.63
1.64

 %50آﺑﻴﺎري
167.45
98.80
176.46
121.87
284.36
198.52
176.61
226.30
303.13
298.27

 %75آﺑﻴﺎري
587.85
415.45
739.34
489.77
942.38
625.85
561.91
785.99
1005.91
992.74

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺪاول  8 ،7و  9ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎي ﻛﺮج  1و اوﻟﺘﺎن ﻛــﻪ داراي ﻣﻨﺸــﺎء اﻳﺮاﻧــﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و STI

Normal Condition
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل
)(Kg

Genotypes
ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ

674.9
491.7
789.8
638.7
1043.1
749.1
729.4
914.7
1114.4
1136.7

Panama
Hendi 14
Moghan 17
Yellowight
IS
Varamin 37
China
Naz
Karaj 1
Oltan

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸــﻜﻲ ﺳــﻮد ﺟﺴــﺖ و ﻣــﻲﺗــﻮان ﺑــﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎﻳﻲ ﻛــﻪ
ﻗــﺎدر ﺑــﻪ ﺗﺤﻤــﻞ ﺧﺸــﻜﻲ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ژﻧﻮﺗﻴــﭗﻫــﺎي ﻣــﻮرد

-0.521

0.862**

0.948**

0.946**

0.634*

-0.43

0.876**

Stem diameter

fresh weight of shoots

dry weight of shoots

number of capsules per
plant

seeds per capsule

1000 seed weight

0.569

0.99*
0.988**

number of sub-branches

plant height

STI

Yp

0.991**
0.976**
0.539
0.56
-0.497
-0.527
0.891**
0.876**
0.92**
0.964**
0.924**
0.963**
0.622
0.538
-0.409
-0.412
0.844**
0.91**

Ys

0.548
0.559
-0.503
-0.521
0.848**
0.84**
0.921**
0.946**
0.925**
0.948**
0.568
0.513
-0.426
-0.425
0.838**
0.87**

1

STI

0.531

-0.05

0.413

0.661*

0.657*

0.435

-0.952*

1

ارﺗﻔﺎع
ﺑﻮﺗﮫ
Plant
height

-0.562

0.208

-0.349

-0.651*

-0.655*

-0.427

1

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﮫ ﻓﺮﻋﯽ
Number of subbranches

0.802*

-0.328

0.632*

0.827**

0.847**

1

ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ
Stem
diameter

0.946**

-0.436

0.583

0.996**

1

وزن ﺗﺮ اﻧﺪاﻣﮭﺎی
ھﻮاﯾﯽ
Fresh weight of
shoots

0.934**

-0.406

0.564

1

وزن ﺧﺸﮏ
اﻧﺪاﻣﮭﺎی ھﻮاﯾﯽ
Dry weight
of shoots

0.595

-0.391

1

ﺗﻌﺪاد داﻧﮫ
در ﮐﭙﺴﻮل
Number
of
capsules
per plant

-0.628

1

ﺗﻌﺪاد داﻧﮫ
در ﮐﭙﺴﻮل
Seeds
per
capsule

1

وزن ھﺰار داﻧﮫ
1000 seed weight

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم زراﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ

Table 9- Correlation coefficients and indices of tolerance traits in the laboratory at 75% and 50% of irrigation water

 آﺑﻴﺎري%50  آﺑﻴﺎري و%75  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎده ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ در-9 ﺟﺪول
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ژنوتيپ هاي متحمل تعيين کرد (جدول  .)9نتایج

حاصل از تجزیه همبستگی صفات مورد مطالعه
بین صفات مورفولوژیکی سال دوم و عملکرد در هر

سه شرایط و شاخص  STIدر دو شرایط تنش
104

%50

و  %75در جدول  9ارائه شده است .بین قطر ساقه

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

با صفات عملکرد دانه در شرایط نرمال (* =0/862

در رژیم آبیاری  %50بین وزنتر اندام هوایی با
صفات عملکرد دانه در شرایط تنش ( )r =0/960
**

و  )r =0/950**( STIرابطه مثبت و معنی داری

وجود دارد .بهعبارتی با افزایش وزنتر اندام هوایی
عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش افزایش پیدا

میکند و میزان این افزایش با زیادتر شدن شدت

 ،)rعملکرد دانه در شرایط تنش =0/891 **( %75

تنش افزایش می یابد.

وجود دارد .به عبارتی با افزایش قطر ساقه هم

دانه در شرایط نرمال (** ،)r =0/946عملکرد دانه

 STIافزایش می یابد .بین قطر ساقه با صفات

(** )r =0/930رابطه مثبت و معنی داری وجود

 )rو  )r =0/848**( STIرابطه مثبت و معنی داری
عملکرد دانه در هر دو شرایط و هم میزان شاخص

عملکرد دانه در شرایط تنش )r =0/876**( %50

و  )r =0/840**( STIرابطه مثبت و معنی داری

بین وزن خشک اندام هوایی با صفات عملکرد

در شرایط تنش  75درصد (**  )r =0/924و STI

دارد .به عبارتی با افزایش وزنتر اندام هوایی هم

عملکرد دانه در هر دو شرایط و هم میزان شاخص

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

وجود دارد .به عبارتی با افزایش قطر ساقه هم

 STIافزایش یافته است .در رژیم آبیاری  %50بین

شاخص  STIافزایش می یابد .بررسی رابطه بین

شرایط تنش (** )r =0/963و )r =0/950**( STI

نشان میدهد که با افزایش میزان تنش

با افزایش وزن خشک اندام هوایی عملکرد دانه در

عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش و هم میزان

میزان قطر ساقه و عملکرد دانه در شرایط تنش

%50

وزن خشک اندام هوایی با صفات عملکرد دانه در
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .به عبارتی

همبستگی بین قطر ساقه و عملکرد دانه سیر نزولی

شرایط نرمال و تنش افزایش پیدا میکند و میزان

تنش از  %75به  %50رابطه بین میزان عملکرد و

می یابد .بررسی رابطه بین تعداد کپسول در بوته با

پیدا میکند؛ به عبارت بهتر گیاه با افزایش شدت

قطر ساقه کاهش پیدا میکند .چنین رابطهای در

بررسی بین قطر ساقه و شاخص  STIنیز مشاهده

این افزایش با زیادتر شدن شدت تنش افزایش
عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش دوگانه رابطه

معنی داری بین این صفت با عملکرد دانه و STI

می گردد .به این ترتیب که با افزایش میزان تنش

مورد مطالعه وجود ندارد .بررسی جدول همبستگی

 0/84کاهش پیدا میکند .بین وزنتر اندام هوایی

دانه با صفات عملکرد دانه در شرایط نرمال

همبستگی مثبت بین  STIو قطر ساقه از  0/85به

صفات همچنین حاکی از آن است که وزن هزار

با صفات عملکرد دانه در شرایط نرمال (** =0/948

(** )r =0/876و عملکرد دانه در شرایط تنش 75

(** )r =0/920و  )r =0/920**( STIرابطه مثبت و

 )r =0/870**( STIهمبستگی مثبت و معنی داری

 ،)rعملکرد دانه در شرایط تنش  75درصد
معنی داری وجود دارد .به عبارتی با افزایش وزنتر

اندام هوایی هم عملکرد دانه در هر دو شرایط
و هم میزان شاخص  STIافزایش یافته است.

درصد (** )r =0/838و  50درصد (** )r =0/910و

در سطح احتمال  1درصد نشان میدهد .همچنین

میزان شدت این رابطه با افزایش میزان تنش خشکی
از  %75آبیاری به  %50آبیاری با افزایش همراه بوده

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کنجد و استفاده همزمان از شاخصهای تنش و ...

است .به عبارت بهتر میتوان چنین نتیجهگیری کرد

اندام هوایی و وزن هزار دانه) دارای برتری نسبت به

مطلوبتری از سایرین داشتند ،دارای وزن هزار دانه

همچنین رقم هندی  14با منشاء هندوستان از نظر

که ژنوتیپ هایی که در شرایط تنش شدیدتر عملکرد
باالتری نیز نسبت به سایر ژنوتیپ ها میباشند ،این
نتیجه با نتایج سایر محققان از جمله ردی (Reddy,

سایر ژنوتیپ های تحت مطالعات خشکی هستند،

قالب صفات مورد بررسی (از جمله :عملکرد دانه) در

پایین ترین رده قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد

دارد.

کپسول در هر بوته) همبستگی مثبت و معنی داری

( )Salehi, 2010و نجفی ( )Najafi, 2011نیز مطابقت

وزنتر اندام هوایی ،وزن خشک اندام هوایی ،تعداد

مطالعه دقیق تر جدول شماره  9نشان میدهد

با بهترین شاخص تحمل به تنش خشکی ( )STIدر

و معنیدار و با صفات وزنتر اندام هوایی و وزن

میرسد می توان از صفات ذکر شده بهعنوان مارکرهای

که ارتفاع بوته با ارتفاع شاخه بندی رابطه منفی

میان ژنوتیپ های کنجد وجود دارد؛ بنابراین به نظر

و اش و همکاران ( )Asch et al, 2005نیز رابطه منفی

می توان بهعنوان معیار های غیرمستقیم جهت انتخاب

را گزارش کردهاند .رابطه بین ارتفاع شاخه بندی با

باشند ،استفاده نمود .همچنین بررسی ژنوتیپ های

نیاکان و قربانی ()Niakan and Ghorbanali, 2007

تنش خشکی بر اندامهای هوایی و سیستم ریشهای
صفات وزنتر اندام هوایی و وزن خشک اندام هوایی

منفی و معنی دار میباشد .رابطه بین قطر ساقه با

صفات وزنتر اندام هوایی ،وزن خشک اندام هوایی و
تعداد کپسول در هر بوته مثبت و معنی دار (در سطح
احتمال  )%1بود .بین وزنتر اندام هوایی با صفات

کنجد در مطالعات مرتبط با خشکی سود جست و
ژنوتیپ هایی که قادر به تحمل خشکی در شرایط مزرعه

مورد مطالعه نشان میدهد که غالب ژنوتیپ های با

منشا ایرانی دارای ویژگیهای مؤثر و مرتبط با تحمل
شرایط کمآبی میباشند که آن را نیز شاید بتوان به

انتخاب های طبیعی رخ داده در اقلیم گرم و خشک

ایران نسبت داد .همچنین بر اساس نتایج دوساله این

وزن خشک اندام هوایی و وزن هزار دانه همبستگی

آزمایش ژنوتیپ های اولتان و کرج  1بهعنوان بهترین

بین وزن خشک اندام هوایی با وزن هزار دانه مثبت و

کمآبی در مناطق مشابه مورد آزمایش توصیه می شوند

مثبت و معنی داری مشاهده گردید و در نهایت ارتباط

معنی دار (در سطح احتمال  )%1بود.
نتیجهگیری

مطالعه همزمان جداول  8 ،7و  9نشان میدهد

که ژنوتیپ های کرج  1و اولتان که دارای منشاء ایرانی

میباشند ،از نظر عملکرد دانه در هر سه شرایط و STI

در هر دو شرایط و همزمان در اکثر صفات مورفولوژیکی
(ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،وزنتر اندام هوایی ،وزن خشک

کاندیداها برای معرفی بهعنوان ارقام زراعی در شرایط

و همچنین میتوانند بهعنوان منابع ژنتیکی جهت
استفاده در برنامههای اصالح نباتات مورد استفاده قرار

بگیرند.
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A B ST R AC T
Drought stress is one of the important abiotic stresses in plants and leads to major
damage in grain yield as well as plant growing, plant structure, and plant metabolism.
Sesame is one of important oilseed plants in warm and semi warm region of Iran and
regularly faces with drought stress in planting season. In order to investigate genetic
variations of sesame lines for their response against water limitation and role of
morphologic traits in such condition as screening markers, this two year experiment
was conducted during 2007-2008 in Moghan region of North West of Iran. During
the first year, quantitative drought tolerance indices were measured with respect
to yield values under normal and drought stress conditions. Indices such as SSI, STI,
TOL,and MP were evaluated for 22 genotypes originated from different regions in
the world and finally first year results showed that STI and MP were designated
as the most efficient indices for drought tolerance evaluation of genotypes. In the
second year according to STI, 10 genotypes selected, 5 of which had highest, 3 had
medium and 2 had lowest STI values, which were used to assess morphological
traits with a Split Plot in the form of Complete Randomized Blocks (CRB) design with
three replications. Results indicated that irrigation levels as well as the genotypes
differed significantly for all studied traits in both normal and two stress conditions.
Likewise, there was a positive significant relation between morphologic traits and
grain yield. Also results showed that correlations between STI and morphological
traits was positive. In other words results revealed that studied traits react to stress
condition therefor these traits could be useful and effective for screening sesame
tolerant genotypes. Interestingly, the superior genotypes in this study were all of
Iranian origin (Karaj-1 and Oltan) which are recommended as the best genotypes for
regions suffering from water limitation as geemplasm for breeding program
Keywords: Correlation, Drought Stress Indices, Morphologic Traits, Sesame
How to cite this article
Gharibeshghi A, Mozafari J. Study of genetic variation in sesame genotypes by using both drought stress indices and morphologic
traits for screening in drought stress conditions. J Crop Sci Res Arid Reg, 2017; 1(1):89-108. DOI: 10.22034/csrar.01.01.08
COPYRIGHTS
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to the JCSRAR Journal.
The content of this article is distributed under JCSRAR open access policy and the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. For more information, please visit http://cropscience.uoz.ac.ir/?lang=en.

