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  ارزيابي خصوصيات كمي وكيفي ارقام توتون تيپ ويرجينيا در دوشرايط آبياري وديم
  3زادهي عبدالغفورقل،  ،3عبدالرحيم مهدوي ،2معصومه رحمت زاده ،1رضا علي نژاد 

  دانش آموخته كشاورزي اكولوژيك 2. رتاشيت قات و آموزشيز تحقكزراعت و اصالح نباتات مرگروه ارشناس ك 4، 3، 1
Alinezhad1351@yahoo.comEmail:  

  چكيده
خشكي  ، يافتن ارقام متحمل به تنشديم و شرايط آبياري ارزيابي خصوصيات كمي وكيفي ارقام توتون تيپ ويرجينيا در دوبه منظور 

ط آبي) در تكرار (دو تكرار در شرايط ديم و دو تكرار در شراي 4با  10×10ي در قالب طرح التيس ساده اژنوتيپ توتون گرمخانه 100
ها حاكي از اختالف داده . نتايج تجزيه واريانسمورد ارزيابي قرار گرفتند در مركز تحقيقات و آموزش تيرتاش 1389- 1390سال 
به عنوان بهترين  STI و GMPو  MPهاي شاخص ارزيابي، در اين براي اكثر صفات بود. تيمار آبياري ها ورقمان ميدار معني

ها در قالب دو طرح اجراء گرديد. ژنوتيپ ،هاام متحمل به خشكي انتخاب گرديدند. براساس اين شاخصها در تفكيك ارقشاخص
بدون آبياري) در مجاورت هم كاشته شدند. در طول دوره رشد  صفات به منظور شناسايي ارقام متحمل به تنش جداگانه (آبياري و 

هاي مناسب جهت ارزيابي تحمل به خشكي در توتون، آزمايشي با ن شاخصخشكي، انتخاب ارقام داراي عملكرد باال و همچنين يافت
- در مركز تحقيقات و آموزش تيرتاش مورفو 90و  89هاي تكرار، طي سال 3هاي كامل تصادفي در ژنوتيپ در قالب طرح بلوك 15

  .تعيين گرديدند شكيبه تنش خ ارقام ترينلممتحبه عنوان   ، K 394و Coker 254 ،هايرقمفيزيولوژيك و زراعي 
  
  توتون، ژنوتيپ، شاخص هاي تحمل به تنش خشكي :هاي كليديژهوا
  

  مقدمه
ز دارد. به عنوان ين يگريد يهااربردكدر حال حاضر اما  شود،يمهم در سطح جهان محسوب م ياهان صنعتياز گ يكيتوتون امروزه 

اه مدل استفاده يبه عنوان گ ينولوژكوتينه بيز در زميد و نريگيصورت م يعياه در سطح وسين گين از ايوتيكمثال استخراج ن
داشته  يختيد مواد مختلف با استفاده از ترارينه توليدر زم يشتريب ياربردهاكتواند يماس باال مويز به علت بينده ني) در آ1شود.(يم

ن يترجين و رايتراز مهم يكيو تنش  يسالكد واقع شود. خشيتواند مفيت توتون ميفكيرد و كنه عملي) لذا مطالعه در زم1باشد.(
آن در  يبه علت وجهه منفسازد و بازده استفاده از مناطق يت روبرو ميرا با محدود يشاورزكدات يه تولكاست  يطيمح يهاتنش
) در 4(.دهديش مهاكم را يو د كاه توتون خشين وجود گيرد. با ايگين قرار مياز محقق ياريبس يمهريگارت مورد بيد سينه توليزم
 8 يابيارز در بررسي )1383(يلميد يو شعاع يلوع ،يقيدر تحق .ا انجام شده استيدر دن ياديز يهاشيآزما كيخش يهانه تنشيزم

هاي با عملكرد باال توان هيبريدميSTI، GMP،  TOL بر اساس شاخصنشان دادند كه  ،كيا به تنش خشينيجريرقم توتون و
 يرا براSTI شاخص  ،)8(و فرناندز SSIشاخص  ،)9(شرو ماورري، فTOL ,MP يها) شاخص6(ماورر فيشر و  انتخاب كرد.
توتون ويرجينيا نسبت به تنش  رقم 6 ارزيابي در )2و3(همكاران . مصباح وكردند يمعرف كيمتحمل به خش يهاپيانتخاب ژنوت

هاي توان ژنوتيپميها اساس اين شاخص بر و ارندعملكرد د با همبستگي بااليي STI، MPي هاخشكي با استفاده از شاخص
ها و مناطق مختلف كشور و اين موضوع كه تقريبا با توجه به متغير بودن بارندگي در سال .در شرايط خشكي گزينش كرد متحمل را
شكي از جمله توتون انتخاب گياهان متحمل به خ ،خشك يا ديم قرار داردير كشت ايران در حوزه مناطق نيمههاي زنميدو سوم ز

 آبي، ويژه محدوديت منابعبه و افزايش سطح زيركشت اين محصول و كشوردرت كشت توتون ميبه اه با توجه .ت خاصي داردمياه
   با عملكرد بيشتر در شرايط تنش خشكي انجام گرفت. مياين مطالعه جهت شناسايي ارقا
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  هاروش مواد و
 گرگان با-كيلومتري جاده بهشهر15در آموزش تيرتاش واقع تحقيقات و ي مركزدرمزرعه 1390 تا1389  در سال زراعي اين پژوهش

 .دريا اجرا شد متري از سطح14 با ارتفاع دقيقه شمالي و 42درجه و 36 عرض جغرافيايي دقيقه شرقي و 4درجه و 53 طول جغرافيايي
 M.C1 2- Coker 2543 – K3944-Deliot 5- Coker 4116 – Hicks-1(تيمار 15آزمايش درقالب بلوك كامل تصادفي با 

broad Leaf7–Petrich 84 8- Kustaga 1109– Virginia H.RI10– Ludo gortez 231711-Bel 61-12 12- Bel 

61-1113- Vega114- Florida 51315 -North Carolina 88 ( و اسفندماه اول بذر پاشي در نيمه بررسي قرارگرفت. مورد 
 سانتيمتر(تعداد بوته هر100×50هافواصل كاشت بوته مربع و متر 22 كرت هر مساحت موثر شد. ارديبهشت انجام سطاوا در نشاكاري

گياهان تا  ء انجام گرديد وآبياري پس از انتقال نشا محيط تنش فقط يك بار در گرفته شد. نظر در متر 2 افاصله بين كرته )و44 كرت
آبياري  عالوه بر ،تنش محيط بدون در نمودند. حاصل از بارندگي استفاده ه در خاك ومرحله رسيدگي كامل از رطوبت ذخيره شد

پاشي بسته به نياز در سم مبارزه با علفهاي هرز و كودهي، تانسيومتر صورت گرفت.بر اساس عدد قرائت شده  هاي بعديآبياري ،اول
 هاي مختلف مقاومت وحساسيت به تنش برايشاخص ها،نوتيپخشكي ژزان تحمل به ميجهت بررسي  موعد مقرر صورت گرفت.

زان تحمل به خشكي ميجهت بررسي  ديد.تنش محاسبه گر بدون ها در دو محيط تنش وها بر اساس عملكرد ژنوتيپنوتيپژ
 &Fischer شاخص حساسيت به تنش ها محاسبه گرديد.حساسيت به تنش براي ژنوتيپ هاي مختلف مقاومت وشاخص ها،ژنوتيپ

 Maurer)1978ابطه زير به دست آمد:و) به كمك ر  
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انگين ميبه ترتيب مربوط به SYو PYها درشرايط نرمال وهمچنينژنوتيپ عملكردPY ،ها درشرايط تنشژنوتيپ عملكرد SY كه درآن
انگين مي بصورت اختالف را )TOL) شاخص تحمل(Hambeln&Rosiell)1981 باشد.ميتنش  و شرايط نرمال در هاكليه ژنوتيپ

دو محيط تنش  در ن عملكردانگيميبصورت  راMP) همچنين شاخص متوسط بهره وري( بدون تنش و محيط تنش و در دو عملكرد
 )وSTIبه تنش( مقاومت شاخص )Fernandez)1992 و شودميمحاسبه  باالط نش پيشنهاد كردند كه بر اساس رواببدون ت و
بدون تنش  تحت هر دو محيط تنش و هايي با عملكرد باالتا جهت شناسايي ژنوتيپ راپيشنهاد كرد )GMPري(وانگين هندسي بهرهمي

با ها وشاخصها شاخص با يكديگر، ها باتيپروابط ژنوو  گردندميمحاسبه  باال از روابطها رار گيرد. اين شاخصمورد استفاده ق
  استفاده گرديد.MSTATC هاي آماري از نرم افزارهايبه منظور تجزيه شدند. يكديگر تعيين

  

  نتايج و بحث
هاي مقادير باالي شاخص درج گرديده است. )1هاي مورد ارزيابي در جدول(وتيپژنهاي تحمل به خشكي براي شاخص مقادير
MP،  STIو GMP هايرقم آبياريتنش و در شرايط ها،براساس اين شاخص باشد.ميها به خشكي بيانگر تحمل بيشتر رقم 

Cokre 254و  Petrich 84هاي با عملكرد توان رقممي ها،شاخصاساس اين  بر كمترين تحمل را نشان دادند. به ترتيب بيشترين و
 گندم،ر هاي تحمل دگران در مطالعات خود در مورد كاربرد شاخصپژوهش آبياري را گزينش نمود. بدون و باال در شرايط آبياري

به خشكي نشانگر حساسيت بيشتر  بيشتر باشد، SSIهر چه مقدار عددي شاخص  ).6(اندارايه داده ذرت پيشنهادهاي مشابهي توتون و
 North  Carolina 88رقم  رين وتكم Florida 513   شرايط تنش رقمنشان داد كه در SSI نتايج حاصل از شاخص باشد.مي

 Florida 513 بيشترين ورقم North Carolina 88 رقم ،TOLبا توجه به شاخص  بيشترين حساسيت را به خشكي داشتند.
هر  ،گيردمين ها را در نظرژنوتيپ يمتوسط عملكرد بقيهTOL وجه به اين كه شاخص با ت كمترين تحمل نسبي به خشكي را داشتند.
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كه اين اختالف كم ممكن است به  )PYوSYتر است(كم بودن اختالفمتحمل ژنوتيپ مقدار عددي اين شاخص كوچكتر باشد چه
كه  شي از افت كم عملكرد در شرايط تنش باشدعلت باال بودن عملكرد در هر دو شرايط بدون تنش وداراي تنش باشد و يا اين كه نا

در  )SYاست نه باال بودن  PY پايين بودن مقدار (علت كاهش اختالف،.اين شاخص قدرت تفكيك اين دو گروه را از هم ندارد
نتايج ) 1(همكاران علوي و به اثبات رسيد.هاي برتر در هر دو شرايط در انتخاب رقمTOL تحقيق حاضر نيز عدم كارايي شاخص 

  و PY كه دهد ميزماني رخ اين حالت  است.تر مطلوب باشد، باالتر MPهر چه شاخص  مشابهي را در اين رابطه ارايه نمودند.
SYشود كهميباشند ولي در برخي مواقع مشاهده ي يهر دو داراي مقادير باال PY با  دريك رقم بسيارزياد است وSY  اختالف زيادي

زماني كه  سازد.ميباشد كه تفكيك اين دو مورد را با مشكل مواجه مي PY بودن باال MPدارد ودر چنين شرايطي علت زياد بودن 
 است. شاخص  MPتري نسبت به شاخص انگين متعادلمي GMPخيلي زياد باشد دراين صورت شاخص  SY و PYاختالف بين 

STI .نهايتا چنين گردد. ميها تصحيح ژنوتيپ يدر اين شاخص هر عملكرد با متوسط عملكرد همهيك شاخص موازنه شده است
دو  هاي داراي عملكرد بيشتر در هربراي گزينش ژنوتيپSTI شاخص  ابي تحمل به تنش خشكي،كه جهت ارزي شودميگيري نتيجه

بهترين شاخص  STI وGMP هاي ظهار كرد كه شاخصنيز ا )5ندز(فرنا .باشدمي كارايي زيادي يتنش دار شرايط بدون تنش و
هايي در بررسي ي محدوديتداراSSI  گران اظهار داشتند كه شاخص پژوهش باشند.ميهاي متحمل به خشكي جهت گزينش رقم

زا در شهاي تنزيرا اين شاخص بر مبناي كاهش كمتر عملكرد در محيط باشد،ميها به شرايط خشكي سازگاري متحمل بودن ژنوتيپ
سخ ضعيفي به پاكه  يهايژنوتيپ هاي متحمل به خشكي وتيپقادر به تشخيص ژنو SSIبنابراين  باشد.ميهاي عادي مقايسه با محيط

نه براي گزينش ارقام متحمل به تنش بلكه جهت حذف ارقام  بهتراست از شاخص مذكور) 6(.باشدمين دهند،ميشرايط مطلوب نشان 
همبستگي  درج شده است. )2(هاي تحمل به خشكي درجدولشاخص ضرايب همبستگي و )8(.استفاده گرددحساس به تنش خشكي 

ها درشرايط مختلف مورد آزمايش يد اين مطلب است كه واكنش رقمدر شرايط بدون تنش مو دار بين عملكرد در شرايط تنش ونيمع
هاي در صورتي كه شاخص ،دار بودغير معني منفي و SSIباشاخص  PY و SYهمبستگي .روند يكساني داشتند تقريبا مشابه بوده و

MP، GMP و STI با SY و PY هايي با تحمل بيشتر اين امر بيانگر آن است كه گزينش رقم دار نشان دادند.معني همبستگي باال و
اي مذكور با عملكرد را گزارش ه) همبستگي بين شاخص6روسيلي وهمكاران( در هر دو شرايط تنش وبدون تنش امكان پذير است.

 در STI وMP،  GMPهمبستگي بين سه شاخص  دار داشت.با عملكرد همبستگي معني در شرايط تنشTOL كردند. شاخص 
دهد ميدار داشت كه نشان غير معني با اين سه شاخص همبستگي منفي وSSI در صورتي كه شاخص  شرايط تنش بسيار باال بود،

گزينش  بدين ترتيب امكان دارد رقم شود،مي SSI منجر به باال بودن مقدار شاخص GMPوMP،  STIي هامقادير كمتر شاخص
گران در بررسي اثر تنش خشكي با پژوهش .رقم برتر نباشدSSI ازنظر شاخص STI  وMP،  GMPهاي يافته توسط شاخص
 كردند. گزارش GMP و MPهاي شاخص وSTI بين شاخص  داري راهاي تحمل به خشكي همبستگي معنياستفاده از شاخص
  شرايط تنش معني دار بود. در STI  و MP، GMPبا سه شاخص TOL همبستگي شاخص 

  
    نهاييي گيرنتيجه

نتايج حاصله از اين پژوهش دار وجود داشت. در پژوهش انجام شده بين تيمارهاي آبياري و تنش خشكي در كليه صفات تفاوت معني
 براي اين صفات در شرايط تنش و هاي اصالحيبنابراين امكان گزينش در برنامه .ها از نظر اكثر صفات بودان رقميمبيانگر وجود تنوع 

همچنين متوسط عملكرد برگ خشك ارقام توتون  ثربود.در تحقيق انجام شده اعمال تنش بر عملكرد كامال مو بدون تنش وجود دارد.
درصد در شرايط تنش  2/22گرم در هكتار بدست آمد. ارقام توتون مورد مطالعه كيلو 2810و  5182در سطح آبياري و تنش به ترتيب 

توان نتيجه گرفت كه ارقام مورد مطالعه در شرايط مينسبت به شرايط بدون تنش كاهش عملكرد برگ خشك را نشان دادند. بنابراين 
، GMPهاي ارزيابي كننده تحمل به تنش، شاخص ميهاي كدر بين شاخص اند.دار داشتهصفات تفاوت معني ميمحيطي از لحاظ تما
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MP ،STI ها در شرايط تنش همبستگي بااليي را با عملكرد برگ خشك در شرايط تنش و بدون تنش دارا بودند، البته اين همبستگي
، Coker 254هاي رقم ،هاي برتر ذكر شدهتوان گفت كه بر اساس شاخصميدر نهايت . تر و باالتر از شرايط بدون تنش بودمثبت

K 394 ،Coker 411 هاي پرمحصول و متحمل به تنش خشكي در بين ارقام مورد مطالعه براي كشت در شرايط تنش به عنوان رقم
   .و بدون تنش قابل توصيه است

  
  تنش براساس عملكرد هاي توتون در شرايطهاي تحمل به خشكي رقممقادير شاخص- 1جدول

 YP YS MP TOL SSI CMP STI رقاما
M.C1   6818 3244 10062 7147 807/2  9397  384/3  

Coker 254  5670 3853 9524 4635 052/2  9326  359/2  
K394  6078 3520 9599 5117 261/2  9251  310/2  

Deliot  3057 3419 8999 4321 026/1  8706  047/2  
Coker 411  5818 3174 8992 5288 452/2  8591  206/2  

Hicks broad Leaf  5957 3216 9167 5469 460/2  8737  061/2  
Petrich 84  1662 1448 3110 1621 657/0  3101  263/0  

Kustaga 110  2235 1394 3630 2682 491/2  3487  334/0  
Virginia H.RI  2701 1300 4001 2902 661/2  4131  385/0  

Ludo  gortez 2317  2569 1833 4402 2651 517/2  4233  485/0  
Bel 61-12    2159 1760 3919 1986 046/2  4432  412/0  
Bel 61-11  2625 1630 4255 2193 103/2  4636  474/0  

Vega1  4767 3854 8621 2125 034/1  8567  187/2  
Florida 513  3561 2667 3358 5560 3195/0  3348  4500/0  

North  Carolina 88  4057 2653 3087 2441 725/1  2880  6115/0  
    

  
  

  هاي توتون در شرايط تنشهاي تحمل به خشكي در رقمب همبستگي شاخصضري- 2جدول  
SSI STI TOL GMP MP YS   

        SY
      **81/0  MP 
     **9/0 **88/0  GMP 
    **37/0 **5/0 1/0  TOL  
   **38/0 **98/0 **9/0 **87/0  STI  
  14 **8/0 18/0- 02/0- **49/0-  SSI  
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Evaluating tolerance to drought stress in some tobacco varieties using drought stress tolerance in dices 

 
Alinezhad, R.,S. A. Ghanbari, M. Rahmatzadeh, N., Hosseinzadeh Fashalami, A. R. Mahdavi, A. GH. 
Gholizadeh,  
  
Abstrac  
In order to determine varieties tolerant to drought stress, selecting varieties with high gield and also, 
determined  suitable indices for evaluating tolerance to drought in tobacco, an experiment was performed in  
a RCBD with 15 genotypes and 3 replications in Research and education center in 2010-2011Genotypes was 
trans planted near together in separated design with irrigation and on irrigation. In growth stages were 
evaluated traits of morpho-physiological and agronomical .the results of variance analysis showed that there 
were significant differences among varieties in probability level .in this study ,MP,GMP and STI indices 
were selected as the best in dices for segregation of tolerance varieties to drought. The based on this indices, 
varieties coker 254 and k394 were determined as the most tolerant varieties to drought stress 
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