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  هاي کنجدانتخاب براي مقاومت به خشکی در ژنوتیپ

  

محمدرضا محمدرضا خانی
*
  کشاورزي استان کرماندکتراي زراعت، سازمان جهاد ،

  موسسه تحقیقات کنترل  و گواهی بذراستاد پژوهش،حسین حیدرآبادي شریف آباد

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراك، دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، اراك، ایران،حمید مدنی

  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،ورمحمديقربان ن

  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،فرخ درویش 

  

  چکیده

 24خشکی تنش به  تر هاي متحملهاي کنجد به خشکی و شناسایی و معرفی ژنوتیپبا هدف ارزیابی ژنوتیپ     

در قالب دو هاژنوتیپ. در منطقه جیرفت مورد بررسی قرار گرفتند 1387داخلی و خارجی در سال زراعی  ژنوتیپ

در Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلی 240و  100ترتیب پس از به خشکی  و تنشآبیاري طبیعیبا آزمایش جداگانه 

ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد کپسول در . هاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدندقالب طرح بلوك

با استفاده از عملکرد . هر ژنوتیپ تعیین شددر نه، عملکرد دانه و درصد روغن بوته و تعداد دانه در کپسول، وزن هزاردا

، )MP(وري متوسط ، بهره)TOL(هاي کمی تحمل شاخص) Ys(و تنش خشکی ) Yp(دانه در آزمایش آبیاري طبیعی 

مونیک میانگین هار و )STI(، تحمل تنش خشکی )GMP(وري ، میانگین هندسی بهره)SSI(حساسیت به تنش خشکی 

)HM(ها گیري بین ژنوتیپصفات مورد اندازه درداري نشان داد اختالف معنینتایج . برآورد شد آنها ، ضریب تغییرات

 آمدوجود بهاي متحمل به خشکی در دو شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی وجود داشت و امکان گزینش ژنوتیپ

عملکرد بیشتر دانه در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی و احراز واسطه بهTS-3و  14، داراب JL-13هاي ژنوتیپ

، میانگین هندسی )MP(وري ، میانگین بهره)STI(هاي تحمل تنش خشکیتر از لحاظ شاخصجایگاه مناسب

تحلیل همبستگی بین . هاي متحمل شناسایی شدندبه عنوان ژنوتیپ) HM(و میانگین هارمونیک ) GMP(وريبهره

، MPهاي شاخصهاي تحمل به خشکی نیز نشان داد که رایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی و شاخصعملکرد در ش

GMP ،HM  وSTIهاي توجه به شاخص  با .محسوب می شوندهاي کنجد ها براي غربال ژنوتیپترین شاخصمناسب

هاي ژنوتیپهاي متحمل به خشکی کنجد و عملکرد باال در دو محیط آبیاري طبیعی و تنش خشکی، بهترین ژنوتیپفوق 

JL-13 و  14، دارابTS-3 تشخیص داده شدندبراي توسعه کشت در منطقه جیرفت و کهنوج .  
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1389تابستان ، 4، شمارهچهارمیافته هاي نوین کشاورزي، سال  348

مقدمه

Sesamum indicum(کنجد      L. (که به علت دارا بودن درصد  گیاه یکساله خودگشن با دیرینه زراعی بسیار است

سطح زیرکشت جهانی ). 19(شود اي محسوب میو مقدار مناسب پروتئین به عنوان یک منبع تغذیه) 4(زیاد روغن 

در . میلیون تن گزارش شده است3/3میلیون هکتار و میزان تولید بیش از 3/7میالدي بالغ بر  2007کنجد در سال 

درصد از سطح  83/0و  55/0تن دانه به ترتیب  28هزار هکتار و تولید  40همین سال، ایران با سطح زیرکشت 

گرم است، هاي روغنی مناطق گرم و نیمهکنجد از دانه). 24(زیرکشت و تولید جهانی را به خود اختصاص داده است 

ي است و در این گیاه داراي ارقام محلی زیاد. ولی کشت ارقام جدید آن به مناطق معتدله نیز گسترش یافته است

بخش عمده سطح ).40(شود اغلب کشورها توسط کشاورزان خرده مالک و به صورت سنتی کشت و کار می

صورت کشت دوم انجام شود که این گیاه پس از برداشت غالت بهزیرکشت کنجد در ایران به مناطقی مربوط می

امکان بروز محدودیت در دسترسی به  صورت زراعت دوم بعد از برداشت غالت و افزایشکشت کنجد به. شودمی

  .آوردآبی را فراهم میمنابع آب طی فصل رشد این گیاه لزوم انطباق مواد ژنتیکی مورد استفاده با شرایط کم

مطابق برآوردهاي انجام ). 23(شوندشک از عوامل محدودکننده تولید محصوالت زراعی محسوب میتنش محیطی بی

شوند و تنش خشکی به بندي میعنوان مناطق عاري از تنش طبقهکشت جهان بهاي قابلهدرصد از زمین 10شده تنها 

خشک واقع شده و با داشتن کشور ما در منطقه خشک و نیمه). 31(سازد درصد از مناطق تولید را متأثر می 26تنهایی 

.دات زراعی درآمده استترین عامل محدودکننده تولیهاي محیطی به صورت عمدهمناطق مختلف آب و هوایی تنش

تنش خشکی تقریباً تمام . شوندترین عوامل تنش در کشور محسوب میهاي محیطی خشکی و شوري، از مهمتنش 

هاي برجسته کنجد با ویژگی). 29(دهد هاي رشد و بیشتر فرآیندهاي فیزیولوژیک گیاه را تحت تأثیر قرار میجنبه

آبی، میزان روغن باال و کیفی، دامنه سازگاري وسیع و قابلیت انطباق با به کممتعدد نظیر برخورداري از مقاومت نسبی 

ترین دانه روغنی است که در ایران و احتماالً در جهان توسط بشر کشت ، قدیمی)33(شرایط بسیاري از مناطق زراعی 

مواد ژنتیکی براي پتانسیل دارد که انتخاب براي مقاومت به خشکی باید با انتخاب اظهار می) 22(بالم .شده است

هایی که در شرایط آبیاري مناسب و محدود، رسد رقمنظر میبه. عملکرد باال تحت شرایط بدون تنش همراه باشد

عملکرد یکسانی داشته باشند و یا الاقل تفاوت عملکرد آنها کم باشد، نسبت به خشکی داراي مقاومت نسبی باشند 

)5 .(  

بنابراین، . معیار مقاومت به خشکی وضعیت عملکرد دانه در شرایط خشک است) 1978(طبق نظر فیشر و مورر

ها در شرایط تنش خشکی و نیز در شرایط آبی به عنوان یک نقطه شروع براي وضعیت عملکرد نسبت ژنوتیپ

در ). 1(هاي خشک است ها براي اصالح در محیطشناسایی صفات مربوط به مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ

هایی که در هاي لوبیا در دو محیط تنش و بدون تنش، ژنوتیپدر بررسی عملکرد ژنوتیپ) 1992(این ارتباط فرناندز

ترین شاخص وي بیان داشت که مناسب. نامگذاري کرد Aدهند را به گروه دو محیط تظاهر یکسانی از خود نشان می

شاخص حساسیت به تنش ) 1978(یشر و موررف.است) STI(شاخص تحمل تنش  Aبراي شناسایی ارقام گروه 
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)SSI (رزیل و هامبلین . را پیشنهاد کردند)(شاخص تحمل ) 1981TOL (وري متوسط و شاخص بهره)MP ( را

شاخص دیگري تحت عنوان میانگین هندسی ) 1997(و کریستین و همکاران ) 1992(فرناندز . معرفی کردند

  . را پیشنهاد کردند) GMP(وري بهره

همبستگی کمی ) STI(ژنوتیپ کنجد به تنش خشکی، نشان داد که شاخص تحمل به خشکی  17العمل بررسی عکس

آنها همچنین گزارش کردند که عملکرد دانه و ). 21(با عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دارد و قابل توارث است 

نتایج مطالعه . تر هستندب حساسصفات وابسته به آن در مقایسه با خصوصیات مرفولوژیکی نسبت به کمبود آ

، اجزاي رویشی کنجد )یک مرتبه آبیاري در هفته(نشان داد که در سطوح متوسط تنش ) 1993(موتري و همکاران 

از خود ) یک مرتبه آبیاري در دو هفته(یابند و عملکرد دانه و اجزاي آن تنها در شرایط خشکی شدید کاهش می

  . واکنش نشان دادند

توده محلی غرب این  29توده محلی شرق مکزیک و  63(ژنوتیپ کنجد  92بررسی اثر تنش روي در مکزیک 

هاي منصوري در سال). 36(هاي اصالحی شد منجر به شناسایی سه ژنوتیپ مناسب جهت استفاده در برنامه) کشور

پالسم خارجی داخلی و ژرمهاي هاي بومی، رقمژنوتیپ کنجد شامل توده 49با مطالعه نحوه واکنش  1381و  1380

در صفاتی از قبیل ارتفاع، وجود تنوع ) Aمتر از سطح تشتک کالس میلی 170آبیاري پس از تبخیر (نسبت به تنش 

پالسم متحمل به خشکی معرفی و بیشترین عنوان برترین ژرمتوده محلی مغان به. عملکرد و تعداد کپسول را نشان داد

  ). 18(وده محلی اهواز و در شرایط تنش به توده محلی هندیجان مربوط بود عملکرد در شرایط غیرتنش به ت

افزایش سطح تنش خشکی موجب کاهش پتانسیل آب، پتانسیل اسمزي، ) 2006(در آزمایش فاضلی و همکاران 

و یکتا شد و ازسوي دیگر،  14مقدار وزن تر و خشک و میزان پرولین موجود در برگ و ریشه در دو رقم داراب 

تغییرات یونی در این مطالعه حاکی از . فزایش قندهاي محلول و مجموع قندها و اولیگوساکاریدها را به دنبال داشتا

هاي پتاسیم و کلسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و ریشه افزایش غلظت یون سدیم و درعین حال کاهش یون

ر تحمل کنجد نسبت به خشکی شامل تولید پرولین، ایشان پیشنهاد دادند که سازوکا. هر دو رقم موردمطالعه بود

  .ها جهت حفظ پتانسیل فشار کافی در شرایط تنش استتغییرات غلظت قند و انباشت یون

در طول با بررسی اثرات آبیاري در کنجد گزارش دادند که چهار مرتبه آبیاري) 1996(باالسوبرامانیان و همکاران 

مرحله در  روز پس از کاشت و 40یادرمرحله تشکیل کپسول  ،پس از کاشت بیست روززمان کاشت،در رشد گیاه  

باعث افزایش تجمع ماده خشک، تعداد شاخه، تعداد کپسول و شاخص  روز بعد از کاشت 55یا شدن دانه پر

  . شودبرداشت می

هاي سیاه و عمیق تعداد مناسب آبیاري براي تولید حداکثر محصول کنجد در هندوستان بسته به بافت خاك در خاك

مراحل مناسب ) 39(سردهار و همکاران ). 37(هاي شنی لومی پنج مرتبه گزارش شده است هفت مرتبه و در خاك

 35(درصد گلدهی  50، مرحله )روز پس از کاشت 25(روز پس از کاشت، تشکیل پریموردیا  7براي آبیاري کنجد را 

گزارش ) روز پس از کاشت 65(ها و زمان پرشدن دانه) اشتروز پس از ک 55(، تشکیل کپسول )روز پس از کاشت
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خشک واقع با توجه به این که بخش وسیعی از اراضی زیرکشت کنجد در ایران در شرایط آب و هوایی نیمه. دادند

اند، لزوم شناسایی ارقام متحمل به خشکی و همچنین، معیارهاي مناسب گزینش براي این مناطق قطعی به نظر شده

هاي کنجد از نظر مقاومت به خشکی، انتخاب هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع ژنتیکی الین، به هر حال. رسدمی

  .هاي مقاوم به خشکی استهاي مقاومت به خشکی و شناسایی الینترین شاخصمناسب

  

هامواد و روش

به خشکی و شناسایی و معرفی هاي کمی تحمل هاي کنجد، غربال شاخصبا هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ   

شامل ارقام ) 1جدول(کنجد  ژنوتیپ 24هاي متحمل به خشکی و برخوردار از عملکرد اقتصادي، تعداد ژنوتیپ

  . داخلی و خارجی، در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند

یرفت و کهنوج واقع در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ج 1387آزمایش در سال زراعی 

. متر از سطح دریا اجرا شد 625درجه عرض جغرافیایی با ارتفاع 29تا  26درجه طول جغرافیایی و  59تا  56در

گراد و میانگین درجه درجه سانتی - 2و 52جداکثر و حداقل مطلق دما در سال اجراي آزمایش به ترتیب معادل 

سازي زمین عملیات آماده. میلی متر بود140گراد و درجه سانتی25حرارت و مجموع بارش سالیانه به ترتیب معادل 

 60فارو با هدف ایجاد خطوط کاشت به فواصل ایجاد . ماه انجام شداز قبیل شخم، دیسک و لولر در نیمه دوم خرداد

 و تنشطبیعی در شرایط آبیاري هاي مورد آزمایش در قالب دو آزمایش جداگانه ژنوتیپ. متر صورت گرفتسانتی

  .هاي کامل تصادفی در چهار تکرار طی دهه سوم تیرماه کشت شدنددر قالب طرح بلوك خشکی

  

  نام ژنوتیپ هاي مختلف کنجد مورد استفاده در آزمایش :1جدول

ردی

  ف

ردی  نام ژنوتیپ

ف

ردی  نام ژنوتیپ

  ف

  نام ژنوتیپ

  17J-1  هندي  9  یکتا  1

  18RT-54  چینی  10  اولتان  2

19JL-13یلو وایت  11  17مغان   3

  ناز تک شاخه20  89پنجاب   12  ناز چندشاخه  4

  237ورامین 21  پاناما  13  2برازجان   5

  2822ورامین Co-1  22  14  5برازجان   6

  محلی جیرفتTS-3  23  15  14داراب   7

  محلی شهدادTKG-2  24  16  37ورامین   8

  طبیعی جیرفت و کهنوج  تهیه شده استارقام مورد نظر  از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

  

برگی با در نظر  6تا  4متري بود که به صورت متراکم در عمق مناسب کشت و در مرحله  5خط  4هر کرت شامل 

عملیات ). بوته در مترمربع 7/16تراکم بوته معادل (ند ها روي خطوط تنک شدمتر فاصله بین بوتهسانتی 10گرفتن 

 از مرحله. گرفت انجاممشابهخشکی به طور طبیعی و تنش با آبیاري ها در دو آزمایش بوتهزراعی تا زمان استقرار 
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متر تبخیر از تشتک میلی 240و  100ترتیب پس از آزمایش آبیاري طبیعی و تنش به در به بعد آبیاري استقرار بوته ها

  . صورت گرفت Aکالس 

عی در بوته، تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول در طول فصل رشد صفاتی ارتفاع بوته، تعداد شاخه فر

 ،گیري و یادداشت شد و پس از برداشت نیز صفات وزن هزاردانه، عملکرد دانهبوته از هر کرت اندازه 10براي 

هاي آبیاري براي هر یک از آزمایش MSTAT-Cافزار هاي حاصل با استفاده از نرمداده. درصد روغن تعیین شد

اي ها با استفاده از آزمون چنددامنهطور جداگانه مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگینو تنش خشکی بهطبیعی

  .قرار گرفتندمورد مقایسه دانکن 

هاي کمی مقاومت به خشکی شاخص) Ys(و تنش خشکی ) Yp(با استفاده از عملکرد دانه در آزمایش آبیاري طبیعی 

، شاخص حساسیت به تنش خشکی )30) (2رابطه) (MP(وري متوسط شاخص بهرهو ) 1رابطه) (TOL(شامل تحمل 

)SSI) (3رابطه) ((وري شاخص میانگین هندسی بهره،)4رابطه(شدت تنش خشکی ،)25GMP) (و شاخص ) 5رابطه

  :به شرح زیر برآورد شد) 7رابطه) (HM(و میانگین هارمونیک ) 30و  25) (6رابطه ) (STI(تحمل تنش خشکی 
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ها در شرایط تنش خشکی و آبیاري ژنوتیپ میانگین عملکرد کلیهترتیب معادل به ypو  ysو  SIدر روابط فوق، 

  .طبیعی است

  ):20و  14(استفاده شد  8صفات در اثر خشکی از رابطه براي محاسبه ضریب تغییرات

)8(  100



n

sn

T

TT
CV  

  

  .ترتیب مقدار عددي صفت در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی استبه Tsو  Tnدر رابطه فوق، 
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ها و عملکرد دانه در همبستگی بین شاخص SPSSاي افزار رایانههاي کمی، با استفاده از نرمپس از محاسبه شاخص

.دست آمددو شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی به

  نتایج و بحث

گیري در اندازهداري در سطح احتمال یک درصد از نظر کلیه صفات موردمطالعه اختالف معنیهاي موردژنوتیپ    

هاي متحمل به آبیاري طبیعی و تنش خشکی نشان دادند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان گزینش ژنوتیپشرایط 

و ) کیلوگرم در هکتار25/1413با (JL-13هاي در شرایط آبیاري طبیعی ژنوتیپ). 3و2هاي جدول(خشکی بود 

کیلوگرم در 25/1015با (14هاي داراب و در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ) کیلوگرم در هکتار25/1416با (14داراب 

ملکرد دانه را تولید بیشترین ع) کیلوگرم در هکتار 75/968با (JL-13و ) کیلوگرم در هکتار 993با (TS-3، )هکتار

  ). 4جدول(کردند 

شرایط  هایی که درنیز با مطالعه روي تعدادي از ارقام گندم در شرایط آبی و دیم نتیجه گرفت که رقم) 1973(روزیو 

.دیم بیشترین عملکرد را داشتند، در شرایط آبی نیز داراي عملکرد باالیی بودند

  

در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی زراعی کنجدتجزیه واریانس صفات : 2جدول 

اتمنابع تغییر

درجه 

آزادي

  وزن هزار دانه  تعداد دانه  تعداد کپسول  عمکرد دانه

آبیاري 

  طبیعی

  تنش خشکی

آبیاري 

  طبیعی

تنش 

  خشکی

آبیاري 

  طبیعی

تنش 

  خشکی

آبیاري 

  طبیعی

تنش 

خشکی

37/14498تکرار
ns

1/923
ns

8/2
nsns

6/26  0/4
ns

4/6
ns

01/0
ns

03/0
ns

232/566792ژنوتیپ **9/378220 **8/1892 **4/1778 **1/251 **0/482 **4/0 **12/0 **

3/83/92/42/602/004/0  4674/106782/362خطا

  65/6  37/5  65/6  38/4  69/5  17/4  1/4  29/15)%(ضریب تغییرات 

ns ،*می باشند% 1و % 5به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح آماري : **و  

  

کنجد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی زراعیتجزیه واریانس صفات  :3جدول 

اتمنابع تغییر

درجه 

آزادي

  ارتفاع بوته  تعداد شاخه فرعیدرصد روغن

  تنش خشکی  آبیاري طبیعی  تنش خشکیآبیاري طبیعی  تنش خشکی  آبیاري طبیعی

32/3675تکرار
ns

12/0
ns

03/0
ns

02/0
ns

7/160
ns

3/11
ns

6/15**23153556ژنوتیپ **2/9 **8/7 **9/934 **7/1250 **

462492058721/001/002/03/605/14خطا

  29/15  69/6  4/6  17/4  92/0  30/5  )%(ضریب تغییرات 

ns ،*می باشند% 1و % 5به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح آماري : **و  

  

به ترتیب (در هر دو شرایط آبیاري طبیعی  14و داراب  JL-13هاي نظر تعداد کپسول در بوته نیز ژنوتیپاز نقطه

از شرایط بهتري در مقایسه با ) کپسول در بوته 7/91و  85(و تنش خشکی ) کپسول در بوته 103و  5/108معادل 

Archive of SID تابستانArchive of SID 1389تابستانArchive of SID1389Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


353       1389تابستان ، 4، شمارهچهارمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

).4جدول (ها برخوردار بودند سایر ژنوتیپ

و  75/67به ترتیب معادل (ایط رطوبتی در هر دو شر 14داراب این درحالی بود که تعداد دانه در کپسول در ژنوتیپ

در شرایط تنش خشکی بیشترین مقدار را به خود  JL-13و  TS-3، 2هاي برازجان و ژنوتیپ) دانه در کپسول 75/54

و شاهد ) گرم 49/3(در شرایط تنش خشکی  JL-13دانه ژنوتیپ در نهایت، وزن هزار). 4جدول (اختصاص داد 

 51,92(14و داراب ) درصد 51,68(5هاي برازجان شرایط آبیاري طبیعی در ژنوتیپ در). 4جدول (بود  )گرم 5/3(

و داراب ) درصد14/53(2، برازجان )درصد53/63(5هاي برازجان و در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ) درصد

ژنوتیپ ). 5جدول(مطالعه درصد روغن دانه بیشتري داشتند هاي موردنسبت به سایر ژنوتیپ) درصد 02/53(14

در شرایط تنش خشکی به ترتیب بیشترین  89در شرایط آبیاري طبیعی و یلو وایت و پنجاب  JL-13یلو وایت و 

و   JL-13و در شرایط تنش خشکی  2و برازجان  JL-13تعداد شاخه جانبی و ارتفاع بوته در شرایط آبیاري طبیعی 

  ).5جدول (ه داشتند در ارقام  مورد مطالعباالترین مقدار را5برازجان 

  

کنجد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکیزراعی مقایسه میانگین صفات  :4جدول 

ژنوتیپ  کد

کیلوگرم در (عملکرد دانه

  )هکتار
  )گرم(دانهوزن هزار  در کپسولتعداد دانه  در بوتهتعداد کپسول

  تنش خشکی  نرمال  تنش خشکی  نرمال  تنش خشکی  نرمال  تنش خشکی  نرمال

28223/342ورامین 1 fg5/290 kl25/53 h40/75 h39hij5/36 ef88/2 efgh8/2 bcde

374/383ورامین 2 fg8/277 lm5/49 hij32kl38ijkl75/37 de03/3 defg7/2 cde

2375/394ورامین 3 fg264lm75/52 hi5/41 h25/34 klm25/29 gh79/2 efgh66/2 de

4Jl-131413a8/968 b5/108 a85b5/61 bcd25/55 a5/3 b49/3 a

5Ts-31060bc993ab25/92 cd73cd58de53a4/3 bc96/2 bcd

5/362یکتا6 g174n75/54 h33jkl75/35 jklm5/31 fg77/2 efgh49/2 e

5/254چینی7 g8/170 n75/46 j5/25 m5/33 m25/23 ijk65/2 hi69/2 cde

3/283پاناما8 g3/100 o75/45 j28/75 lm3/33 lm5/21 jk85/2 efgh70/2 cde

141416a1015a103b75/91داراب 9 a75/67 a75/54 a28/3 bcd1/43 ab

3/740اولتان10 de8/334 j75/54 h25/37 hij5/42 gh5/39 de05/3 def88/2 bcde

11R.T-54710de8/426 i75/75 f5/61 fg25/47 f75/42 bcd29/3 bcd9/2 bcde

364fg173n5/50هندي12 hij75/37 hij25/38 ijk75/26 ghi01/3 defg76/2 bcde

13T.K.G-2529ef8/315 jk75/67 g65/75 ef75/40 ghi25hij89/2 efgh79/2 bcde

17526ef3/250مغان 14 m57/35 j5/35 igk75/42 gh5/36 ef9/2 efgh8/2 bcde

893/994پنجاب 15 c3/593 g92cd75c5/57 de46bc89/3 a9/2 bcde

51006c3/917برازجان 16 c25/96 c82b5/65 ab47b09/3 cde0/43 bcd

21213ab3/845برازجان17 d93cd75c75/60 cd75/55 a28/3 bcd0/83 bc

18CO.18/385 fg8/329 j5/44 j5/38 hi43gh25/31 g01/3 defg7/12 cde

3/317ناز چند رشته19 fg3/189 n5/53 h37hijk25/35 jklm75/31 fg68/2 ghi6/82 cde

247g75/61ناز تک رشته20 p47ij27m5/35 jklm19k73/2 fgh9/72 bcd

21J-1916cd703f5/90 cd5/65 ef48f5/38 de04/3 def79/2 bcde

3/993یلو وایت22 c739e90de3/73 cd25/63 bc46bc09/3 cde98/2 bcd

5/737محلی جیرفت23 de495h75/84 e69de5/56 e75/41 cd65/2 hi52/2 e

3/734  محلی شهداد  24 de520h75/63 g57g5/44 fg5/30 g39/2 i53/2 e

  هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري داراي اختالف معنی دار نیستنددر هر ستون، میانگین
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هاي داراي تنش خشـکی  آنها در محیطها بر مبناي وضعیت عملکرد هاي کمی متعددي براي انتخاب ژنوتیپشاخص

هاي داراي وضعیت یکنواخت در شرایط آبی و دیم و بدون تنش خشکی پیشنهاد شده است که بر مبناي آنها ژنوتیپ

) STI(هاي کمی تحمل به خشکی نیز بیشترین شاخص تحمل تنش خشـکی از نظر شاخص). 12(شوند شناسایی می

و بیشـترین میـانگین   ) 31/2(2و برازجـان  ) 09/3( ،TS-3)37/2(JL-13، )25/3(14هـاي داراب  متعلق به ژنوتیپ

به ترتیب (14هاي داراب به ژنوتیپ) HM(و میانگین هارمونیک ) GMP(وري ، میانگین هندسی بهره)MP(وري بهره

تعلـق   )گـرم  52/1149و 07/1170، 1191به ترتیـب معـادل   (JL-13و ) گرم 63/1182و 1/1199، 75/1215معادل 

و کمترین شـاخص  ) 75/83(و چینی ) 5/66(TS-3هاي به ژنوتیپ) TOL(شاخص تحملکمترین).6جدول(داشت 

مجمـوع  در). 6جـدول  (تعلـق داشـت   ) 3/0(5و برازجان ) 2/0(TS-3به ژنوتیپ) SSI(حساسیت به تنش خشکی

به واسطه عملکرد بیشتر دانه در شـرایط آبیـاري طبیعـی و تـنش خشـکی و       TS-3و 14، داراب JL-13هاي ژنوتیپ

هاي کمی تحمل به خشکی جهت کاشت در شرایط آبیاري طبیعـی و تـنش   تر از لحاظ شاخصاحراز جایگاه مناسب

  .خشکی قابل توصیه هستند

کنجد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکیزراعی مقایسه میانگین صفات  :5جدول 

ژنوتیپ  کد

  )مترسانتی(ارتفاع بوته  فرعی دربوتهتعداد شاخه  درصد روغن

  تنش خشکی  نرمال  تنش خشکی  نرمال  تنش خشکی  نرمال

282203/48ورامین 1 ef17/50 c2/1 h15/1 h117cdef3/102 defg

3702/48ورامین 2 ef56/49 cd8/0 Ij32/0 j5/122 bcde8/108 cd

23731/46ورامین 3 ghi58/48 ef57/0 j35/0 j5/121 bcde3/107 cde

4Jl-1301/51 ab26/51 b85/4 b60/3 c8/159 a133a

5Ts-374/49 bc05/49 def82/3 d57/3 c8/113 cdefg8/108 cd

38/45یکتا6 i58/45 h78/0 j7/0 i25/98 ghi77i

15/47چینی7 efg44/48 ef32/2 g72/1 g75/83 i75/69 i

35/47پاناما8 efg44/48 ef13/1 h87/0 hi8/110 defg75/72 i

1492/851داراب 9 a02/53 a87/3 d77/0 c122bcde8/114 bc

38/48اولتان10 de9/49 cd25/3 e3d117cdef100efg

11R.T-5440/46 ghi31/48 fg82/2 f7/2 e111defg3/107 cde

55/49هندي12 cd54/49 cd62/0 j65/0 i5/114 cdefg25/95 fg

13T.K.G-242/46 ghi35/48 fg2/2 g87/1 g121bcde3/103 de

1784/49مغان 14 bc25/50 c17/2 g25/2 f118cdef8/103 de

8925/47پنجاب 15 efg46/47 g8/4 b45/4 b112cdefg107cde

568/51برازجان 16 a63/53 a9/3 d87/3 c5/126 bcd8/118 b

247/51برازجان17 a14/53 a3/3 e15/3 d5/128 bc117b

18CO.17/45 hi17/46 h17/2 g32/2 f5/124 bcd3/105 de

58/49ناز چند رشته19 cd16/50 c32/2 g17/2 f8/105 efgh72i

09/44ناز تک رشته20 j4/48 f0/1 hi87/0 hi5/92 hi75/58 j

21J-103/51 ab12/51 b4/4 c82/3 c75/98 ghi75/94 g

06/48یلو وایت22 ef06/49 def67/5 a37/5 a5/103 fgh8/102 def

25/48محلی جیرفت23 e36/49 cde32/4 c2/3 d135b25/95 fg

81/46  محلی شهداد  24 fgh31/48 fg97/2 f4/2 f5/127 bcd25/86 h

  هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري داراي اختالف معنی دار نیستنددر هر ستون، میانگین

دار و باال با شاخصی که داراي همبستگی معنی) 27(شاخص تحمل به خشکی، طبق نظر فرناندز در تعیین بهترین 
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عملکرد دانه در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی باشد و بر اساس نوع همبستگی باعث افزایش عملکرد در هر 

با استفاده  بنابراین. شودشاخص معرفی می مناسب ترینعنوان دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی شود، به

هاي کمی تحمل به خشکی، از تحلیل همبستگی بین عملکرد دانه در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی و شاخص

  ). 7جدول (ها انتخاب شدند ترین شاخصهاي تحمل مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسبشاخص

کمی تحمل به خشکی و عملکرد دانه در دو  هايبر همین اساس و با توجه به ضرایب همبستگی ساده بین شاخص

با عملکرد دانه در دو شرایط آبیاري STIو MP ،GMP ،HMهاي شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی، شاخص

توان از بنابراین می .سطح احتمال یک درصد نشان دادندداري درهمبستگی معنی) Ys(و تنش خشکی ) Yp(طبیعی 

وري، میانگین هارمونیک و تحمل به تنش خشکی جهت غربال میانگین هندسی بهرهوري، هاي میانگین بهرهشاخص

  ). 7جدول (ژنتیکی کنجد جهت گزینش تحمل به خشکی بهره جست مواد

  

  هاي تحمل به خشکیشاخص وهاي کنجد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی عملکرد دانه ژنوتیپمقایسه :6جدول 

YPYSMPTOLSSIGMPSTIHMژنوتیپ  شماره

282225/3425/29037/31675/515/03/31522/028/314ورامین 1

3725/38375/2775/3305/10593/026/32624/008/322ورامین 2

2375/39426425/3295/1032/171/32223/031/316ورامین 3

4Jl-1325/141375/96811915/44403/107/117009/352/1149

5Ts-35/15999375/5775/662/071/102537/285/274

5/36217425/2185/8816/171/21312/013/235یکتا6

5/25475/17062/21275/8306/146/2089/037/204چینی7

25/28325/10075/19118313/251/16806/008/148پاناما8

1425/141625/101575/121540193/01/119925/363/1182داراب 9

25/49075/3345/4125/1551/11/40537/084/397اولتان10

11R.T-5471075/42637/56825/28333/144/55068/008/533

34619827214813/374/26115/086/251هندي12

13T.K.G-252975/31537/42225/21333/169/40837/045/395

1752625/25012/38875/27523/081/36229/014/339مغان 14

8925/99425/59375/79340133/176833/11/743پنجاب 15

575/100525/9175/9615/883/048/96008/244/959برازجان 16

225/121325/84525/1029368166/101231/235/996برازجان17

18CO.175/38575/32975/357565/06/35628/055/355

25/31725/18925/25312833/102/24514/007/237ناز چند رشته19

24775/6125/18825/1885/25/12303/08/98ناز تک رشته20

21J-19167035/80921334/346/80245/148/795

25/99373912/86625/25483/074/85665/146/847یلو وایت22

5/73549527/6165/23922/12/60482/074/591محلی جیرفت23

25/73452012/62725/21419/61786/082/608  محلی شهداد  24

Yp: عملکرد دانه در آزمایش آبیاري طبیعی،Ys:عملکرد دانه در آزمایش تنش خشکی،TOL:شاخص تحمل،MP: وري متوسطشاخص بهره،SSI:  شاخص

  .میانگین هارمونیک :HMشاخص تحمل تنش خشکی و  :STI،وريشاخص میانگین هندسی بهره :GMP،حساسیت به تنش خشکی
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هاي کمی تحمل به خشکی و عملکرد دانه کنجد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکیقایسه ضرایب همبستگی شاخصم: 7جدول 

  YP  YS  TOL  MP  SSIGMP  STI  HM  

Yp1

Ys  77/0 *1

TOL  95/0 **93/0 **1

MP  81/0 *48/0
ns

71/0 *1

SSI  - 09/0- 30/0
ns- 19/0

ns
09/0

ns
1

GMP  83/0 **99/0 **96/0 *59/0
ns- 27/0

ns
1

STI  79/0 *95/0 **92/0 **57/0
ns- 26/0

ns
96/0 **1

HM  98/0 **86/0 **98/0 **71/0 *- 16/0
ns

90/0 **85/0 *1

Yp: عملکرد دانه در آزمایش آبیاري طبیعی،Ys :عملکرد دانه در آزمایش تنش خشکی،TOL: شاخص تحمل،MP: وري متوسطشاخص بهره،SSI:  شاخص

  .میانگین هارمونیک :HMشاخص تحمل تنش خشکی و  :STI،وريشاخص میانگین هندسی بهره :GMP،حساسیت به تنش خشکی

  

داري از همبستگی معنی) SSI(و شاخص حساسیت به تنش خشکی ) TOL(هاي تحمل این درحالی بود که شاخص

یافته با گزارش فریرز و  این. با عملکرد دانه کنجد در هر دو شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی برخوردار نشدند

مفید بودن بررسی واکنش ارقام نسبت به خشکی صرفاً بر مبناي حساسیت عملکرد آنها نسبت به  )1983(همکاران

هاي تحمل به خشکی با در یک مطلب دیگر، نتایج حاصل از تجزیه همبستگی شاخص. خشکی، همخوانی ندارد

نوان عرا به STIو  MP ،GMP ،HMهاي عملکرد دانه کنجد در شرایط مطلوب و تنش خشکی نیز شاخص

هاي متحمل به خشکی که در شرایط آبیاري مطلوب و تنش خشکی ها براي انتخاب الینترین شاخصمناسب

  ).15(عملکرد باالیی دارند، معرفی کرد 

در بین . هاي متحمل به خشکی در لوبیا در نظر گرفترا براي انتخاب الین STIو  MPشاخص ) 1992(فرناندز 

همبستگی ) 710/0**(با عملکرد دانه در شرایط آبیاري طبیعی ) TOL(ل هاي موردمطالعه شاخص تحمشاخص

نیز ) SSI(داشت و شاخص حساسیت به تنش خشکی ) 486/0*(بیشتري نسبت به عملکرد در شرایط تنش خشکی 

بنابراین، شاخص تحمل تنها براي غربال . داري نشان دادتنها با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی همبستگی معنی

تر توسط اي پیشچنین نتیجه. ردن ارقام متحمل به خشکی در شرایط آبیاري مطلوب مناسب تشخیص داده شدک

دار بین عملکرد دانه در شرایط آبیاري همبستگی مثبت و معنی. نیز گزارش شده بود) 1386(نیت گلستانی و پاك

  . ه تحت دو شرایط فوق بودبیانگر افزایش یا کاهش همسوي عملکرد دان) 961/0(طبیعی و تنش خشکی 

هایی که در شرایط نیز با مطالعه روي تعدادي از ارقام گندم در شرایط آبی و دیم نتیجه گرفت که رقم) 1973(روزیو 

و  GMPهاي در آفتابگردان شاخص.دیم بیشترین عملکرد را داشتند، در شرایط آبی نیز داراي عملکرد باالیی بودند

STI)6(هاي ، در نخود شاخصSTI ،GMP ،MP  وHM)13(هاي ، شاخصGMP  وSTI)7 (هاي پاسخ و شاخص

STI، در گندم )14(GMPو  STIهاي ، در سویا شاخص)SSI) (16(و حساسیت به تنش خشکی ) DRI(به خشکی 

، در چغندرقند شاخص )1(STIو  MP ،GMPهاي ، در گلرنگ بهاره شاخص)12(MPو TOLهاي و شاخص) 8(

STI)2 (فرناندز . ها براي ارزیابی تحمل به تنش خشکی گزارش شده استشاخصمناسب ترین)و مظفري ) 1992

فرشادفر و محمدي . هاي مقاومت به خشکی معرفی کردندرا به عنوان شاخص GMPو  STIنیز شاخص ) 1374(
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  . ها براي شرایط تنش خشکی دارداهمیت زیادي در گزینش ژنوتیپSTIنیز اظهار داشتند که شاخص ) 1385(

رقم آفتابگردان نسبت به خشکی مشخص کردند که انتخاب براساس  14در ارزیابی واکنش ) 1377(راضی و آساد

وري و شاخص تحمل تنش گزینش را به سمت انتخاب ارقامی با عملکرد زیاد و متحمل به خشکی میانگین بهره

هاي کمی تحمل به خشکی و عملکرد شکرسفید در سه بین شاخص در چغندرقند نتایج همبستگی. دهدسوق می

همبستگی باالیی با عملکرد شکرسفید در هر سه  Harm, GMP, MP, STIهاي شرایط رطوبتی نشان داد که شاخص

هایی با عملکرد باال، در هر سه یابی به ژنوتیپتوانند جهت دستها میعنوان بهترین شاخصشرایط داشتند و لذا به

ها، این با دیگر شاخص STIولی با توجه به باال بودن ضریب همبستگی شاخص . رایط رطوبتی به کار روندش

  ).9(شاخص اهمیت بیشتري داشت 

واسطه عملکرد بیشتر دانه در به TS-3و  14، داراب JL-13هاي در مجموع، با توجه به نتایج این تحقیق ژنوتیپ

، )STI(هاي تحمل تنش خشکی تر از لحاظ شاخصاحراز جایگاه مناسبشرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی و 

هاي به عنوان ژنوتیپ) HM(و میانگین هارمونیک ) GMP(وري ، میانگین هندسی بهره)MP(وري میانگین بهره

  . متحمل شناسایی شدند

خشکی نیز نشان داد هاي تحمل به تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط آبیاري طبیعی و تنش خشکی و شاخص

.هاي کنجد هستندها براي غربال کردن ژنوتیپترین شاخصمناسب STIو  MP ،GMP ،HMهاي که شاخص
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