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تحت ) .Sesamum indicum L(کنجد الین و اکوتیپ  43عملکرد و اجزاي عملکرد ارزیابی 

   آبیاري با آب شور شرایط
  

  4محمد کافی -3مهدي پارسا - *2احمد نظامی -1سید فاضل فاضلی کاخکی
  15/7/1390: دریافتتاریخ 
  28/8/1391: پذیرشتاریخ 

  
  چکیده 

به منظور ارزیابی عملکرد  بنابراین .کند عملکرد گیاهان زراعی از جمله کنجد را محدود میشوري آب و خاك در مناطق خشک و نیمه خشک رشد و 
آزمایشی در قالب طرح بلوك هاي کامل تصـادفی  ) دسی زیمنس بر متر 2/5(  آبیاري با آب شور شرایط ین کنجد تحتاکوتیپ و ال 43و اجزاي عملکرد 

نتـایج نشـان   . اجرا شد 1389در سال یاهان زراعی ویژه، دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدبا سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوري قطب علمی گ
و بقیـه در مراحـل مختلـف     کنجد قادر به سبز شدن و تداوم رشد تا پایان مرحله رشد زایشی در شرایط این آزمایش بودند و الین اکوتیپ 25تنها  که داد

تعداد کپسول در بوته، تعداد دانـه در کپسـول و وزن هـزار    (و اجزاي عملکرد  زیست توده، عملکرد دانه نظر عملکرد ها از تفاوت اکوتیپ. رشد از بین رفتند
درصد اکوتیپ هـا مقـدار ایـن     24و در  مشاهده شد متر مربعگرم در  2/73 قداربه م MSC3در اکوتیپ توده  بیشترین عملکرد زیست. دار بود معنی) دانه

از نظـر تعـداد   . مشـاهده شـد  گرم در متر مربـع   7/24به میزان  MSC3در اکوتیپ نیز  دانهبیشترین عملکرد  گرم در متر مربع بود و 30صفت بیشتر از 
نتـایج ضـرایب   . عـدد متفـاوت بـود    57تـا   2ن ن بیآهاي کنجد مشاهده شد، به طوري که گستره  اي بین اکوتیپ کپسول در بوته نیز تنوع قابل مالحظه

به نظر . دارد) r=  94/0**(و عملکرد زیستی ) r= 46/0**(داري با تعداد کپسول در بوته  همبستگی نیز نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی
بـا وجـود ایـن، مطالعـه     . ط مزرعه شاخص معتبري باشددر شرای دانه جهت انتخاب اکوتیپ هاي متحمل به شوري، به گزینی بر اساس عملکردرسد،  می

  .ي به نظر می رسدبیشتر بر روي فرآیندهاي رشدي و فیزیولوژیکی گیاه کنجد جهت تعیین میزان تحمل به شوري ضرور
  

  هزار دانه       وزن دانه در کپسول، شاخص برداشت، کپسول در بوته، : هاي کلیدي واژه
  

   1 مقدمه
تـرین عوامـل محـدود     شوري خاك زراعی و آب آبیاري از عمـده 
در ایـن  . خشـک اسـت   کننده رشد گیاهان در مناطق خشـک و نیمـه  

مناطق کمبود بارندگی، تبخیر زیاد و زهکشی نامناسـب سـبب تجمـع    
 نمک در ناحیه ریشه گیاهان و ایجاد تنش شـوري در آنهـا مـی شـود    

 30تـا   20در سـطح جهـان حـدود    ) 15(فـائو   بر طبق گـزارش . )31(
میلیون هکتار از اراضی فاریاب در اثر تجمع نمک بشدت تحـت تـاثیر   

هکتـار از    هـزار  500تـا   250ضمن اینکه هر سـاله   ،داردشوري قرار 
 شـوند  پدیده شوري از چرخه تولید خارج مـی  ه دلیلهاي زراعی ب زمین

                                                             
فیزیولوژي گیاهـان زراعـی، اسـتاد،     دکتريآموخته  به ترتیب دانش -4و  3، 2، 1

دانشگاه فردوسی  ،دانشکده کشاورزي دانشیار و استاد گروه زراعت و اصالح نباتات،
  مشهد

  ) Email: nezami@um.ac.ir                         :نویسنده مسئول -*(

اراضی فاریاب تحت تـاثیر انـواع    ازدرصد  50حدود نیز در ایران . )33(
براي تولیـد  تهدیدي نیز گسترش اراضی شور  و) 10(ند شوري قرار دار

و کمبـود   بـا توجـه بـه افـزایش جمعیـت     . زرعی می باشد محصوالت
هاي شور و لـب   استفاده بیشتر از آب هاي مناسب براي کشاورزي، آب

از ایـن رو  . )12(اسـت  ناپـذیر    شور در تولید محصوالت زراعی اجتناب
به منظـور کاشـت در    گیاهان زراعی شناسایی ارقام متحمل به شوري

ر انتقال صفت مناسب بـه  مناطق شور و یا بهره برداري از آنها به منظو
  .)45( ضروري به نظر می رسد ،ارقام زراعی پر محصول

ــ ــر یمحققــان واکــنش گیاهــان مختلف  Triticum( گنــدم نظی
aestivum( )9(، آفتابگردان )Heliantus annus( )16(، سیب زمینی 

)Solanum tuberosum( )36(  و نیز کنجـد )Sesamum indicum 
L.( )20 ( ند که در ه اارزیابی قرار داده و مشاهده کردرا به شوري مورد

ن رشـد  آو به دنبال م شده گیاه کتوسط شرایط شور توانایی جذب آب 
افزایش تـنش اسـمزي   . )42( ابدی توده گیاه کاهش می زیستتجمع و 
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سبب محدود شدن تولید مـواد فتوسـنتزي در   نیز ناشی از شرایط شور 
می شود کـه بـه    د فتوسنتزيدر تسهیم موا و منجر به تغییرگیاه شده 
 کـاهش  اجزاء عملکـرد، عملکـرد و شـاخص برداشـت گیـاه      دنبال ان

پاسخ گیاهان به شوري نه فقط در سطح جـنس و گونـه    .)35( یابد می
هـاي   متفاوت است بلکه در داخل یک گونه نیز ممکن اسـت واکـنش  

بنـابراین بـه منظـور کـم     . )3( متفاوتی نسبت به شوري مشاهده شـود 
تنوع موجـود در  بر تولید یک گونه زراعی، شناخت  ثرات شوريکردن ا

و صـفات مـرتبط بـا آن    تحمل به شـوري  از نظر  آنهاي  بین ژنوتیپ
مشـاهده شـد    )27(محمود و همکاران  در مطالعه. )17( استضروري 

 6عملکـرد کنجـد در شـوري بـاالتر از      يعملکـرد و اجـزا   هرچندکه 
ولی این کاهش بسته بـه   ند،یافتشدت کاهش ه ب بر متر زیمنس دسی

تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه      ،عـالوه بـر ایـن   . واریته متفاوت بود
 هـاي  واکـنش نسـبت بـه شـوري     يگیاهان در مراحل مختلـف رشـد  

ژنوتیپ هاي مختلف یـک   پاسخدهند، ضمن اینکه  متفاوتی نشان می
 اند ممکن ن تکامل یافتهآبسته به منشاء و محیطی که در  یگیاهگونه 

   .)3( اي از حساس تا متحمل به شوري متفاوت باشد است در دامنه
در شرایط زراعی، میزان شوري خاك در طـول فصـل رشـد گیـاه     
ممکن است متفاوت باشد، به طوري که غالبا میزان شـوري خـاك در   
طی فصل رشد افزایش پیدا مـی کنـد و در زمـان رسـیدگی گیـاه بـه       

عـالوه بـر مرحلـه     گیـاه  کـه  بنابراین ضروري است. حداکثر می رسد
برخوردار  تحمل به شوري مناسبیاز رویشی، در طی مرحله زایشی نیز 

زیرا تداوم فعالیت فتوسنتزي گیاه در این زمان در بهبود عملکرد  ،باشد
در برخی مطالعات پیشنهاد شده است کـه تحمـل    .)32(است موثر  آن

یط شـور در  به شوري در گیاهان به دنبال کاهش زیست توده در محـ 
. )10( مقایسه با شرایط غیر شور در طول زمان مورد ارزیابی قرار گیرد

در (با وجود این برخی دیگر معتقدند که در شرایط شور عملکـرد دانـه   
معیار مهمتري جهت ارزیابی تحمل به شـوري  ) مقایسه با زیست توده

، زیرا عملکرد صفت پیچیده اي است و وراثـت پـذیري آن   )24( است
 سته به چندین ژن بوده و به شدت تحت تاثیر محیط قرار می گیـرد واب
به منظور تعیین میزان تحمـل بـه تـنش     انهاستفاده از عملکرد د. )33(

  ).23و  10، 3( ذکرشده استدیگر نیز شوري در تحقیقات 
نشـان داد کـه در کنجـد بـا      )13(ابولیال و همکاران  نتایج بررسی

بر متر، طول ناحیه کپسول دهـی   دسی زیمنس 7/4افزایش شوري تا 
  ،در مقایسه با تیمار شاهد بدون شوري کـاهش یافـت   وزن صد دانهو 

دسی زیمنس بر متر  7/4ضمن اینکه کاهش تعداد کپسول در شوري 
نیز نشان  )37(پاتن و همکاران  بررسی .درصد بود 50نسبت به شاهد 

یمـنس بـر   دسی ز 63/2داد که عملکرد  چهار واریته کنجد در شوري 
به طوري که حـداکثر و حـداقل    ،متر با هم اختالف معنی داري داشت

کیلـوگرم در   750و  1660 معادل به ترتیبواریته هاي کنجد  عملکرد
نشـان داد کـه کـاهش     )19(فرانکویز و همکـاران   مطالعه. هکتار بود

دسی زیمنس بـر متـر بـه     5عملکرد چهار واریته آفتابگردان از شوري 

باال ناشی از کاهش تعداد دانه در هر طبق بود و وزن صد دانه کـاهش  
دسی زیمـنس بـر    10چندانی نداشت، با وجود این در شوري بیشتر از 

  . کاهش  یافت تشدبه متر اندازه طبق نیز 
مطالعه همبستگی عملکرد با صفات مختلف گیاه بـه درك روابـط   

. )2( کمک مـی نمایـد  با عملکرد دانه  مورد مطالعهموجود بین صفات 
نشان داد که در گندم  تحـت شـرایط    )4( تشکري و همکاران بررسی

گی را بـا  شور، عملکرد زیست توده و تعـداد پنجـه بیشـترین  همبسـت    
در گیاه کنجد مشابه با اغلب گیاهان زراعـی   .عملکرد دانه داشته است

و لـذا   )47( عملکرد دانه  به شدت تحـت تـاثیر اجـزاء آن مـی باشـد     
اسایی اجزاء عملکرد و روابـط آنهـا بـا عملکـرد دانـه در شناسـایی       شن

ژنوتیپ هاي متحمل با عملکـرد مناسـب در شـرایط شـوري اهمیـت      
تعداد کپسول در بوته بعنوان یکـی از اجـزاي مهـم    . )45( خاصی دارد

و ) 26( عملکرد در کنجد است که وابسته بـه طـول سـاقه مـی باشـد     
ب کاهش تعداد کپسول شـده و  شوري از طریق کاهش طول ساقه سب
  .  یابد ن عملکرد دانه کاهش میآدر نتیجه تعداد دانه در بوته و به دنبال 

مناطق خشـک و نیمـه خشـک    سازگار کنجد یک محصول نسبتا 
و از نظر تحمل به شوري جزو گیاهان نیمـه حسـاس ذکـر    ) 47( است

بـا  با توجه به کیفیت باالي روغن کنجـد در مقایسـه   . )46( شده است
، محـدودیت  گیـاهی هاي روغنی، نیاز روز افـزون بـه روغـن     سایر دانه

منابع آب، گسترش اراضی شور و وجود شواهدي مبنی بـر تحمـل بـه    
جنـوب   شـرایط نسـبتا شـور    کشت آن در ه ویژهب(شوري در این گیاه 

هاي مناسب و متحمل به شوري که بتـوان   ، شناسایی اکوتیپ)خراسان
ضروري به نظـر   ،آب و خاك شور استفاده کرد از آنها در مناطق داراي

 يبدین منظور این مطالعه با هدف بررسـی عملکـرد و اجـزا   . می رسد
کشور در شرایط شور اجـرا   هاي کنجد رایج عملکرد تعدادي از اکوتیپ

  .شد
  

  ها مواد و روش
 يبه منظور بررسی تحمل به شـوري و ارزیـابی عملکـرد و اجـزا    

در شرایط شور، آزمایشی در سـال  ) 1جدول ( نمونه کنجد 43عملکرد 
ویـژه،   زراعـی  در مزرعه تحقیقات شوري قطب علمی گیاهـان  1389

 36با عرض جغرافیـایی  (دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد 
دقیقـه   46درجـه و   59دقیقه شمالی و طـول جغرافیـایی    10درجه و 

میلـی   2/254متوسـط بارنـدگی   متراز سطح دریا،  985شرقی و ارتفاع 
 .در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجـرا شـد  ) متر

رقم بودنـد کـه بـذر     15اکوتیپ به همراه  28نمونه هاي کنجد شامل 
در مزرعـه   1388اکوتیپ ها از مناطق کشت کنجـد تهیـه و در سـال    

خالص سازي شدند و بذر ارقام کنجد نیز از مراکز تحقیقـات خراسـان   
ر و بانک بذر دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شده و قبل رضوي و بوشه

بافـت خـاك   . از اجرا آزمایش بذور مورد آزمون جوانه زنی قرار گرفتند
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و زمین مورد آزمایش سال قبل بصورت آیش بود  سیلت –مزرعه لوم 
 .نجـام گرفـت  او عملیات آماده سازي شـامل شـخم، دیسـک و لـولر     

. آمـده اسـت   1مایش در شـکل  شرایط آب و هوایی منطقه در سال آز
کود و ) 2جدول ( انجام شدخاك از زمین مورد نظر  ونقبل از اجرا، آزم

کیلـوگرم در هکتـار    40و  100،  150به میزان  آنمورد نیاز بر اساس 
. تـامین شـد   یمبه ترتیب از کودهاي اوره، سوپرفسفات و سولفات پتاس

اوره قبل از کاشـت  تمام کود سوپر فسفات، سولفات پتاسیم و نیمی از 
ـ  ،دو بخـش در و نیمه دیگر   در اواسـط رشـد رویشـی و    ک دوم اورهی

هر کـرت شـامل دو ردیـف بـه      .داده شداوایل گلدهی نصف دیگر در 
سانتی متـر   5سانتی متر و روي ردیف  50متر با فاصله ردیف  3طول 

سانتی متر خـاك در تـاریخ     3در نظر گرفته شد و کاشت بذر در عمق 
گیاهان بـا آب داراي شـوري   . به صورت دستی انجام شد 29/2/1389
کشـت و   31شـماره  تهیه شـده از چـاه آب   (دسی زیمنس بر متر  2/5

روز یـک بـار در    8با فاصله  )صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي
تنک بوته هاي اضافی و وجـین دسـتی   . طول فصل رشد آبیاري شدند

سانتی  15و  10هان داراي علف هاي هرز در دو نوبت هنگامی که گیا
تعداد بوته در هرکرت نیز در هر مرحلـه  . متر ارتفاع بودند، انجام گرفت

  .رشدي گیاه شمارش و ثبت شد
بوته بصـورت تصـادفی از هـر کـرت      پنج  در انتهاي فصل رشد 

تعداد کپسول در بوته، تعـداد   و برداشت و به آزمایشگاه انتقال داده شد
ر دانه و وزن دانه در بوته اندازه گیري و ثبـت  دانه در کپسول، وزن هزا

درجه سانتی گراد به  70جهت تعیین وزن خشک، بوته ها در آون . شد
 .گرفته و سپس وزن خشک آنها اندازه گیري شد ساعت قرار 48مدت 

همچنین بوته ها از سطح هر کرت برداشـت شـده و پـس از خشـک     
اخص برداشـت بـر   شدن در مزرعه عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شـ 

  . اساس واحد سطح تعیین شد
علی رغم دقت در تنظیم تـراکم بوتـه در واحـد سـطح در برخـی      

تعداد بوته کمتر از تراکم مورد نظر بـود و  به دلیل اثرات شوري کرتها 
قـرار گرفتنـد و تـراکم    کوواریـانس   آنـالیز  کلیه داده ها در معرضلذا 

جهـت انجـام    .تعریف گردیـد نهایی به عنوان کوواریت در مدل آماري 
و ترسـیم    Minitab ver. 14نـرم افـزار هـاي   تجزیه هاي آماري از 
میـانگین هـا بـا اسـتفاده از     . استفاده شدExcel نمودارها از نرم افزار 

  .درصد مقایسه شدند 5احتمال در سطح  LSDزمون آ

  
  1389در شرایط مشهد، ) دسی زیمنس بر متر 2/5(در شرایط آبیاري با آب شور  نجد مورد بررسینام و منشاء نمونه هاي ک - 1جدول 

  اکوتیپ
 

  منشاء
 

  اکوتیپ
 

  منشاء
 

*MSC1  زرد محلی( 1گناباد( MSC23  محلی دزفول× رقم چینی  
MSC2  سیاه محلی( 2گناباد(  MSC24 رقم صفی آباد  
MSC3  1سبزوار  MSC25 محلی جیرفت  
MSC4  2سبزوار  MSC26  2محلی کالت  
MSC5 درگز MSC27 TS3 
MSC6  1فردوس  MSC28  2822ورامین   
MSC7  2فردوس  MSC29 yellow-white 
MSC8  1خواف  MSC30  رقم فلسطین اشغالی × محلی دزفول 
MSC9  2خواف  MSC31  والد مادري( 2822رقم ورامین × رقم چینی  ( 

MSC10 رشتخوار MSC32  رقم فلسطین اشغالی×  کارداب 
MSC11 اسفراین MSC33  1محلی دزفول  
MSC12  1کالت  MSC34  2محلی دزفول  
MSC13  خلیل آباد MSC35  بردسکن 
MSC14  کاشمر MSC36  1ساري 
MSC15  اولتان MSC37  2ساري  
MSC16  2داراب  MSC38  3ساري  
MSC17  14داراب  MSC39  شیراز 
MSC18  رقم چینی× ) والد پدري( 2822الین ورامین MSC40  3محلی دزفول   
MSC19 TN2381 MSC41  4دزفول محلی  
MSC20 TN2382 )سیستان(  MSC42 دامغان  
MSC21 محلی سیستان( MSC43  2دشتستان  
MSC22  2922ورامین ×  1کرج    

*- Mashhad Sesame Collection 
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  آبیارينتایج تجزیه خاك مزرعه و آب  - 2جدول 
  Sample( pH EC(dS m-1) P K N  OC )meq L-1(Elements(نمونه 

   ppm ppm ppm  % SAR Na Mg Ca Ca+Mg 
 Soil( 3/8 4/3 8/10 223 3/12 62/0 8/9 9/17  2/8 8/5  14(خاك 

             
Water( 3/7 2/5 K SO4(آب 

-2 CO3
-2 HCO-3 Cl 5/32 2/9 6/6 8/15  

          meq/Lit            
       4/34 4/2 4/0 0/15 2/0      آب

  

  
  1389درجه حرارت حداقل و حداکثر روزانه و بارندگی روزانه طی دوره کاشت تا رسیدگی اکوتیپ هاي کنجد در مشهد،  - 1شکل 

  
  نتایج و بحث

تحمـل بـه شـوري    هاي کنجد در  نتایج نشان داد که بین اکوتیپ
کنجـد قـادر    و الین اکوتیپ 25تفاوت وجود دارد،  به طوري که تنها 

به سبز شدن و تداوم رشد تا پایان مرحله رشد زایشی در شـرایط ایـن   
اکوتیـپ و الیـن    14اکوتیپ و الین  سبز نشـدند و   4. آزمایش بودند

دیگر نیز پس از سبز شـدن و پـیش از مرحلـه زایشـی از بـین رفتنـد       
مقاومت گونه هـاي گیـاهی در مراحـل مختلـف رشـد بـه       ). 3ل جدو(

هـایی   شوري متفاوت است و میزان تحمل آنهـا وابسـته بـه مکانیسـم    
همچنـین  ). 10(شـود   است که در گیاهان بصورت ژنتیکی کنترل مـی 

   ). 33(کند  سن گیاه نقش مهمی در تحمل به شوري آن ایفا می
در بـادام زمینـی   ) 43(در همین راستا مطالعه سینگ و همکـاران  

روز پـس از   126دسی زیمـنس بـر متـر در     8نشان داد که در شوري 
درصد بوته ها زنده ماندند و بقیـه در طـول دوره    3اعمال شوري تنها 

یم ظـ وجود مکانیزم هاي تن به نظر می رسد . اعمال تنش از بین رفتند
راحل میت متفاوت حساسو نیز ) 32( تولید اسموالیت هااسمزي مانند 

منجر به تفاوت در پاسخ اکوتیپ هـا  بـه   ) 8(به تنش گیاه فنولوژیکی 
  .شود تنش هاي محیطی از جمله شوري می

  
  1389 ،بر متردر مزرعه در مشهدزیمنس دسی 2/5شوري  آبیاري با کنجد از نظر سبز و استقرار در شرایطهاي اکوتیپوضعیت  -3جدول  

     نام اکوتیپ                                                                                     وضعیت استقرار  
  عدم سبز

 
MSC19, MSC29, MSC32, MSC33 

مرگ  - سبز مناسب 
  قبل از رشد زایشی

 

MSC18, MSC20, MSC21, MSC22, MSC23 MSC25, MSC26, MSC28, MSC30, MSC34, MSC36, 
MSC38, MSC40,  MSC41  

استقرار تا تکمیل  
  مرحله رشد زایشی

 

MSC1, MSC2, MSC3, MSC4, MSC5, MSC6, MSC7, MSC8, MSC9, MSC10, MSC11, MSC12, 
MSC13, MSC14, MSC15, MSC16, MSC17, MSC24, MSC27, MSC31, MSC35, MSC37, MSC39, 

MSC42, MSC43 
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در ) زیمنس بر متردسی 2/5(آبیاري شده با آب شور  هاي کنجدعملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه  واریانس  - 4جدول 
   1389مشهد، 

 درجه آزادي منابع تغییر
کپسول در 

 بوته
 شاخص برداشت   دانه عملکرد  توده عملکرد زیست وزن هزاردانه  دانه در کپسول

 *9/2ns 42/81ns 035/0ns 9/4207* *6/333 8/297  1 تاریوکو
 54/45ns 782/0* 2/189* 23/5ns 1/19ns *8/1016 2 بلوك

 **6/86 **7/57 **6/500 *218/0 **11/320 **5/451 24 اکوتیپ
 1/29 42/3 6/50  207/0 97/93 0/132  26 خطا

  2/12  1/18  4/13  9/7  2/16  5/10    ضریب تغییرات
ns ، * درصد  1 و 5  احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غیر -**و  

  
بـا یکـدیگر   نیـز  هاي کنجد از نظر تعداد کپسول در بوتـه   اکوتیپ

به طوري که تعـداد   .)4جدول(داشتند ) p>01/0(اختالف معنی داري 
عدد در بوته متفاوت بود   59تا  2کپسول در بوته بسته به اکوتیپ بین 

کمترین آن در  و MSC6و بیشترین تعداد کپسول در بوته در اکوتیپ 
در ایـن  ). 5جـدول  (مشاهده شـد   MSC31و  MSC27هاي  اکوتیپ

 .کپسـول در بوتـه داشـتند    30هـا بـیش از    درصد اکوتیپ 48آزمایش 
هر چند اعمال تنش شوري بر  نشان داد که  )5(عه ثابت تیموري مطال

شـده اسـت،    تعداد کپسول در بوتـه  روي چند رقم کنجد سبب کاهش
ولی واکنش کنجدهاي مورد مطالعـه بـه شـوري از نظـر ایـن صـفت       

دسـی   4/10متفاوت بود به طوري که کاهش تعداد کپسول در شـوري 
 91تـا   74بـین  به ژنوتیـپ   نسبت به تیمار شاهد بسته زیمنس بر متر

دو رقـم  نیز بـین   )13(ابولیال و همکاران  در مطالعه .بوده است  درصد
دسی زیمنس بـر   7/4شوري کپسول در بوته در   تولید کنجد از لحاظ

شوري سـبب ایجـاد   به نظر می رسد که . مترتفاوت وجود داشته است
شـود  محدودیت و عدم تعادل در جذب عناصر غذایی توسط ریشه می 

گیـاه   تولید و تخصیص مواد فتوسنتزي  به اندام هاي آندر نتیجه  که
، ضمن اینکـه شـوري   )32( کاهش می یابدآن  زایشی از جمله اجزاي

هاي زایشی و کاهش تعـداد   باعث ریزش اندام  همچنین ممکن است
اکوتیـپ هـاي   رسد  در مجموع به نظر می ).47(گردد کپسول  در گیاه 

کپسول در بوته داراي تنوع ژنتیکی هسـتند کـه از    کنجد از نظر تعداد
  . این ویژگی در برنامه هاي به نژادي می توان استفاده نمود

از نظر تعداد دانه در کپسول بین اکوتیپ هاي کنجد تفاوت معنـی  
بیشترین و کمترین تعداد دانه . )4جدول( وجود داشت) p>01/0(داري 

تعداد وجود داشت و  MSC31و  MSC35در کپسول در اکوتیپ هاي 
دانه بود و فقـط دو   30ها بیش از  درصد اکوتیپ 80دانه در کپسول در 

بررسی منسـا و   ).5جدول ( اکوتیپ کمتر از ده دانه در کپسول داشتند
میلی زیمنس بر سـانتی   17نیز نشان داد که در شوري  )30(همکاران 

ینـی تنـوع   در غالف در ژنوتیـپ هـاي بـادام زم   متر از نظر تعداد دانه 
رقابـت  داد، افـزایش  ها را در گیاه  گلي سقط شور. مشاهده شده است

 مـواد فتوسـنتزي   فراهمی ،گیاه را تشدید يها ها و سایر اندام بین دانه
دانه در هر کپسول در نهایت تعداد  را محدود کرد وبراي پر شدن دانه 

بتـوان  از طرفی کاهش تعداد دانه در گیاه را شـاید   .)18(داد کاهش  را
در مرحله پر شدن دانه هـا   در شرایط شوري به اثر سمیت تجمع نمک

   ).11(مرتبط دانست 
داري  هاي کنجد اختالف معنـی  از نظر وزن هزار دانه بین اکوتیپ

)05/0<p ( مشاهده شد)28به طوري که وزن هزار دانـه در   .)4جدول 
گـرم    3/2گرم و در هفت اکوتیپ بیش از   2ها کمتر از  درصد اکوتیپ

، )25( بـرنج  ،)40( در گنـدم  نتایج مطالعات انجام شده .)5جدول (بود 
وزن هزار دانه  نشان می دهد کهنیز  )38(سورگوم و ) 43( بادام زمینی

در شـرایط شـور،    به نظر مـی رسـد    .دریگمی تحت تاثیر شوري قرار 
جذب مواد غذایی مختل شده و لذا کمبود مواد غـذایی ممکـن اسـت    

همچنـین اظهـار شـده     ).11( دم تکامل و توسعه دانه ها شـود باعث ع
تخصـیص مـواد   الگـوي   است کـه در شـرایط شـوري ممکـن اسـت     

شوري تغییـر   به مکانیزم هاي تحمل فعال کردن فتوسنتزي به سمت
هـا در   واکنش اکوتیپبا نوع  توان میرا تفاوت در این صفت لذا کند و  

تحـت شـرایط تـنش    گیاه ف هاي مختل زمان و تخصیص مواد به اندام
  . )5(مرتبط دانست 

 تـوده  کنجد مورد مطالعه از نظر عملکرد زیست اکوتیپ هاي بین
بیشــترین  و )4جــدول(وجــود داشــت ) p>01/0(داري  معنــی تفــاوت

متـر  گـرم در   2/73به میزان  MSC3در اکوتیپ  توده عملکرد زیست
با وجود اینکه دامنه تغییرات ایـن صـفت   ). 5جدول (مشاهده شد  مربع

متفاوت بود مترمربع گرم در  2/73تا  0/7 در شرایط مطالعه حاضر بین
 کمتـر از  توده درصد از اکوتیپ هاي کنجد عملکرد زیست 76ولی در 

 اي زیسـت تـوده   داراي اکوتیپ ششبود و تنها در متر مربع گرم  30
گـودرزي و پـاك    نتـایج بررسـی   .تر مربع داشتنددر مگرم  30بیش از 

دسی زیمنس بر متر  عملکرد  8/13نشان داد که در شوري  )21(نیت 
گرم در بوتـه متفـاوت    8/5و  9/3واریته گندم بین  15زیست توده در 

توان ناشی  را می عملکرد زیست توده تحت شرایط شوريکاهش  .بود
بـر رشـد   ) و سـمیت یـونی  اي  اختالالت تغذیـه (از اثرات مضر شوري 

قرار گیـري طـوالنی مـدت در معـرض     . )22( هاي هوایی دانست اندام
در طول دوره رشد گیـاه   شوري و همزمانی آن با افزایش درجه حرارت

به دنبال آن تسـریع  تجمع شوري در برگ و  افزایش سبب  )1شکل (
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در این شرایط سـطح  . )10( شود پیري برگ در واریته هاي حساس می
 تـوان به مقدار زیادي کاهش یافتـه کـه سـبب کـاهش      نیز گیاهبرگ 

هاي گیـاه   شود و در نتیجه میزان ماده خشک اندام می ي گیاهفتوسنتز
کاهش عملکرد زیستی در اثـر شـوري در ارقـام     .)32( یابد کاهش می

مختلف گیاهی متفاوت بوده و ارقام  مقاوم نسبت به ارقام حسـاس، از  
  .)10( ر هستندکاهش وزن کمتري برخوردا

معنـی   متر مربـع هاي کنجد از نظر عملکرد دانه در  اکوتیپ تفاوت
متـر مربـع   گرم در  7/24تا  3/2از ن آو دامنه تغییرات ) p>01/0(دار 

به ترتیـب   MSC6و  MSC3تنها دو اکوتیپ   ).5جدول ( متفاوت بود
ر بیشترین عملکرد دانه در متر مربع داشـتند و د  2/16و  7/24با تولید 

 گرم در متـر مربـع بـود    10درصد اکوتیپ ها عملکرد دانه کمتر از  92
 در کـه  نـد نشـان داد  نیـز ) 27(محمود و همکـاران   مطالعه). 5جدول (

 درصـدي   50حدود کاهش سبب NaClمیلی موالر  120 شوري کنجد
نیـز  ) 5(در یـک مطالعـه   . نسبت بـه شـاهد شـد   عملکرد دانه در بوته 

دسی زیمنس بر متر میـزان عملکـرد    4/10مشاهده شد که در شوري 
درصد نسبت بـه   89 تا  76دانه در بوته بین اکوتیپ هاي کنجد حدود 

نــاهمگونی  هــر چنــد کــه در شــرایط مزرعــه. شــاهد کــاهش یافــت
یـاه  خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك سبب تغییر در خصوصیات گ

ایفـا   بـه تـنش   تنوع ژنتیکی نقـش مهمـی را در تحمـل    لیمی شود و
  .)44( کند می

  
و شاخص برداشت  زیست توده، عملکرد دانه، عملکرد )کپسول در بوته، دانه در کپسول، وزن هزار دانه(عملکرد  يمقایسه میانگین اجزا - 5جدول 

 1389در مشهد، ) بر مترزیمنس دسی 2/5(ب شور آبیاري شده با آاکوتیپ هاي کنجد 

 اکوتیپ
کپسول در 

 بوته
 )g( وزن هزار دانه دانه در کپسول

   توده عملکرد زیست
 )g m-2( 

  دانه   عملکرد
)g m-2( 

 )%( شاخص برداشت

MSC1 3/18 8/47 16/2 1/18 1/3  0/17 
MSC2 8/32 0/48 36/1  5/32  9/2 0/9  
MSC3 4/35  5/58 17/2  2/73  7/24 7/33 
MSC4 2/21 7/60 33/2  7/33  3/2 7/6 
MSC5 1/24 4/49  37/2  7/19  9/3 9/19 
MSC6 0/57 4/55 18/2  1/60  2/16 0/27 
MSC7 1/32  0/55 11/2  0/37  5/6 5/17  
MSC8 3/14 2/57 17/2  9/34  3/4  3/12  
MSC9 9/34 6/53 15/2  2/21  7/4 0/22  

MSC10 6/37 0/51 84/1  0/33  9/8 9/26  
MSC11 7/12 8/50 35/2  1/19  4/2 3/12  
MSC12 1/13 7/27 56/2  3/11  8/3 6/33  
MSC13 1/30 9/29 79/1  8/24  8/4 4/19  
MSC14 3/25 7/59  64/1  1/27  5/6 9/23  
MSC15 4/34 6/37 27/2  1/28  2/4 9/14  
MSC16 6/33 8/53 15/2  9/24  3/4 4/17  
MSC17 0/43 0/51 13/2  5/18  0/4 4/17  
MSC24 0/3 7/39  35/2  3/22  2/3 5/21  
MSC27 0/2 7/5 76/1  5/17  3/4 5/24  
MSC31 0/2 7/4  90/1  9/20  5/3 7/16  
MSC35 6/44 9/61 31/2  4/28  8/6  8/23  
MSC36 9/13 0/40  37/2  7/22  0/4 8/17  
MSC37 7/15 5/36 20/2  1/19  7/3 6/19  
MSC42 3/31 8/52 07/2  2/23  8/4 5/20  
MSC43 5/47 6/46 97/1  7/25  2/5 3/20  
LSD(0.05) 3/19  0/27 764/0 9/11 7/12 6/15 
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 1389، مشهد در )بر مترزیمنس دسی 2/5(شور آب ابیاري شده با عملکرد اکوتیپ هاي کنجد  يضرایب همبستگی عملکرد و اجزا - 6جدول 
 1  2 3 4 5 6 

      1 کپسول در بوته - 1
     30/0ns 1 کپسولدانه در  - 2
    21/0ns 10/0- ns 1 وزن هزار دانه - 3
   17/0ns 1 *27/0 **  43/0 زیست تودهعملکرد  - 4
  22/0ns 14/0 ns 94/0** 1 **46/0 دانه عملکرد - 5
 16/0ns 12/0ns 54/0** 69/0** 1 **51/0 شاخص برداشت - 6

ns ، * درصد 1درصد و  5سطوح احتمال در دار معنیو دار معنیبه ترتیب غیر  -**و  
  

ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی نشان داد که عملکرد دانه 
) r=  94/0**( توده زیستهمبستگی مثبت و معنی داري را با عملکرد 

حسـن   مطالعـه ). 6جـدول  (دارد ) r= 46/0**(و تعداد کپسول در بوته 
تـنش خشـکی   شـرایط  نشـان داد کـه در   نیـز    )23(زاده و همکاران 

همبستگی بین تعداد کپسول در بوته با عملکرد دانـه کنجـد مثبـت و    
  همبسـتگی   دهندهنشـان  دیگر نیز مطالعات. بود )r=41/0**( معنی دار

اسـت و   دار بین تعداد کپسول در بوته و عملکرد  کنجـد  مثبت و معنی
  ).7(باشد می این صفت جزء موثر در عملکرد کنجد  لذا

 تـوده  بـا عملکـرد زیسـت    متر مربـع  همبستگی عملکرد دانه در  
مـواد  امکـان انتقـال    افـزایش زیسـت تـوده،    بـا  بیانگر آن است کـه  

بهبود در  طریق و از بهبود یافتههاي زایشی  فتوسنتزي تولیدي به اندام
 مطالعـه . )6( یابـد  افـزایش مـی  نیـز   دانه عملکرد ،تولید کپسول و دانه

نیـز نشـان داد کـه در شـرایط شـور، بـین        )21(و پاك نیت  گودرزي
  . همبستگی مثبت وجود دارد زیستیبا عملکرد عملکرد دانه گندم 

شاخص برداشت بـا یکـدیگر اخـتالف     از نظر اکوتیپ هاي کنجد
در  آن بیشترین و کمتـرین  و )4جدول ( ندداشت) p>01/0(داري  معنی

 7/6و  7/33به ترتیـب بـه میـزان      MSC25و  MSC3هاي  اکوتیپ
درصــد از  66شــاخص برداشــت در). 5جــدول (درصــد مشــاهده شــد 

 ,MSC3, MSC6(اکوتیـپ  چهـار   درصد و در 20کمتر از ها  اکوتیپ
MSC10, MSC12 ( ــیش از ــود درصــد 25ب ــت . ب ــاخص برداش ش

بصـورت  مواد فتوسنتزي به دانه است کـه   نشاندهنده مقدار اختصاص
و بصورت غیر مستقیم از محـیط تـاثیر   است ها  ر ژنمستقیم تحت تاثی

در  تسهیم مواد فتوسنتزيالگوي در شرایط تنش . )44( می پذیردپذیر 
 بـه مقابله با تنش تغییر می یابـد کـه   جهت فعال کردن مکانیزم هاي 

هـاي کنجـد از    تفاوت اکوتیپ. شود میمنجر کاهش شاخص برداشت 
و  1( ان نیز دیده شده استنظر شاخص برداشت در بررسی سایر محقق

نیز نشـان داد کـه در شـرایط شـور      )14(اش و همکاران مطالعه ). 39
کاهش عملکرد برنج ناشی از کاهش رشـد و شـاخص برداشـت بـوده     

  .است
  

   گیري نتیجه
) دسی زیمنس بر متـر  2/5(ب شور آبیاري با آنتایج نشان داد که 

و  هـا  اکوتیـپ  اغلـب  سبب کـاهش قابـل مالحظـه رشـد و عملکـرد     
بسته به اکوتیـپ   رشد با وجود این میزان کاهش. کنجد شدهاي  الین

قبل از رسـیدن   و الین  اکوتیپ 18متفاوت بود، به طوري که و الین 
بـه   فـراوان آنهـا   به مرحله زایشی از بین رفتند کـه نشـانه حساسـیت   

دانـه در  عملکـرد   )MSC3, MSC6( اکوتیـپ  دودر . باشد شوري می
گرم بود و لذا به نظر می رسد که تحمل به شوري 15بیش از مربع متر

 23دانـه در  عملکـرد  . انـد  زمایش نشـان داده آنسبتا بهتري در شرایط 
و لـذا ایـن اکوتیـپ هـا      بـود   در متر مربع گرم 10اکوتیپ نیز کمتر از 

 .داشته انددر شرایط این آزمایش به شوري آب آبیاري  تحمل کمتري 
زیست توده و کاهش قابل مالحظـه اجـزاي    کاهش شدید در مجموع

سبب کاهش عملکـرد   تعداد کپسول در بوته عملکرد و به ویژه کاهش
به نظر می رسد در شرایط با وجود این . اکوتیپ هاي کنجد شده است

مزرعه به گزینی جهت انتخاب گیاهان متحمل به شـوري بـر اسـاس    
   .معیاري قابل اعتماد باشد دانه  عملکرد

 ها در به گزینـی ارقـام متحمـل بـه شـوري در      محدودیتکی از ی
 و لـذا  شوري خاك می باشددر مانی و مکانی نوسانات زمزرعه  شرایط

انجــام  .مطالعــات طــوالنی مــدت در شــرایط مزرعــه ضــروري اســت
هاي  مکانیزمجهت شناسایی در شرایط کنترل شده  آزمایشات تکمیلی

   .نیز مفید خواهد بوددر کنجد به شوري  تحمل
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