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 در گیاه ماش در دزفول پیشنهادی فرناندزخشکی شاخص تحمل به تنش ارزیابی 
 4، عادل مدحج5 ، شهرام لک2، امیر آینه بند*1ناصر ظریفی نیا

استاد دانشگاه  -2مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول  -عضو هیت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -1

استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی  -4می واحد علوم و تحقیقات خوزستان استاد یار دانشگاه آزاد اسال -5شهید چمران اهواز 

 واحد شوشتر
* zarifinian@yahoo.com 

 

 چکیده

، این تحقیق به صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب در گیاه ماش شاخص تحمل به تنش پیشنهادی فرناندزارزیابی به منظور  

در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد  1530و 1583تکرار در تابستان سال های  طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با سه

دزفول اجرا گردید. سطوح آبیاری در کرت اصلی و پتاسیم و ژنوتیپ به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. 

بخیر بودند. پتاسیم در سه سطح بدون میلی متر ت 240و  180، 120آبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری در زمان 

الین های امید کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم  بود. و ژنوتیپ  ماش شامل رقم پرتو، توده هندی و  33و  3/53کود، 

به تنش برای عملکرد دانه  تحملبه عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج شاخص  KPS1 و  VC6173،Cn95 بخش 

در شرایط  به تنش خشکی داشتند.نسبت را کمترین تحمل  Cn95بین ژنوتیپ ها، توده هندی بیشترین تحمل و الین داد که نشان 

کیلوگرم تحمل همه  33تنش مالیم، افزایش پتاسیم، حساسیت همه ژنوتیپ ها را افزایش داده و با افزایش کود پتاسیم  به میزان 

 افزایش یافت.  به تنش خشکی KPS1ژنوتیپ ها بجز الین 

 ماش، شاخص تحمل به تنش ، پتاسیم، ژنوتیپتنش خشکیکلیدی:  واژه های

 

 مقدمه
تنش خشکی مانع از تظاهر کامل پتانسیل ژنتیکی گیاهان زراعی می شود و ماش از حبوبات با ارزش بوده و سرشار از فسفر است.   

تحمل به خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه زراعی از اینرو موجب کاهش تولیدات کشاورزی می گردد. در کشاورزی، 

پتاسیم بر وضعیت آب  .برای تولید محصول اقتصادی با حداقل کاهش عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط آبیاری مطلوب

 (.1333شود )مارشنر، گیاه نقش دارد و موجب غلبه بر تنش رطوبتی خاک می

 

 مواد و روشها

درجه و  48در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا گردید. این مرکز در  1530و   1583عی زرا های تحقیق در سال 

متر می باشد. این تحقیق به  3/82دقیقه عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا  16درجه و  52دقیقه طول شرقی و  26

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. سطوح آبیاری در کرت  صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های

اصلی و همچنین پتاسیم و ژنوتیپ به صورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار گرفتند. دور آبیاری )تنش خشکی( به عنوان فاکتور 

یلی متر تبخیر از تشتک م 240و آبیاری در زمان  180 آبیاری در زمان،( I1)میلی متر 120آبیاری در زمان اصلی شامل سه سطح

( کیلوگرم در k2)33( وk1)3/53(،k0بودند. کود پتاسیم  به عنوان فاکتور فرعی شامل سه سطح بدون کود )(  I3)تبخیر
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 6173الین های امید بخشو  (v2)، توده هندی(v1)هکتارپتاسیم و ژنوتیپ به عنوان فاکتور فرعی شامل رقم پرتو

VC(v3،)CN95 (v4 )وKPS1 (v5بو )دند.  

(، استفاده گردید. مهم ترین 1336روابط پیشنهادی فرناندز )از به منظور ارزیابی تحمل به تنش   : STIشاخص تحمل به تنش  

جزء از اجزاء تغییرات ژنوتیپی برای عکس العمل گیاه به تغییرات محیطی، واریانس فنوتیپی گیاه می باشد که در حقیقت نشان می 

گیاه موثر است. تغییرات فنوتیپی در گیاه روی پتانسیل گیاه اثر گذاشته و باعث تغییر در ویژگی های  دهد محیط چقدر در ژنتیک

کیفی، ارزش ژنوتیپی و فنوتیپی، ارزش اصالحی، تغییرات  غالبیت، واریانس افزایشی و توارث پذیری گیاه می گردد. در شاخص 

س سختی شرایط محیطی و پایداری ژنوتیپ بیشتر بررسی می گردند اما در های تحمل به تنش، پارامتر های پایداری عملکرد بر اسا

 )شدت سختی( بحث می شود. stress intensityاین شاخص، بیشتر در مورد 

 نتایج و بحث

نتایج مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپ های ماش در سه حالت آبیاری مطلوب، تنش مالیم و تنش شدید و همچنین درصد افت 

عملکرد تحت تاثیر تنش خشکی تغییرات شدیدی می کند به طوری که در  داد کهدر شرایط تنش مالیم و شدید نشان  عملکرد را

و الین  vc( عملکرد به ترتیب مربوط به الین امید بخش kg/ha5110( و کمترین )kg/ha5860شرایط آبیاری مطلوب، بیشترین )

kp ( بود، در شرایط تنش مالیم، بیشترینkg/ha5285( و کمترین )kg/ha2416 عملکرد به ترتیب به توده هندی و الین )kp 

( عملکرد به ترتیب به توده هندی و kg/ha1340( و کمترین )kg/ha5043اختصاص داشت. در شرایط تنش شدید، بیشترین )

به درصد افت ( %54)( و بیشترین %6اختصاص یافت. بررسی درصد افت عملکرد در تنش مالیم نشان داد که کمترین ) kpالین 

( بترتیب به توده هندی و الین %58( و بیشترین )%15مربوط بود و در تنش شدید کمترین ) Cn95ترتیب به توده هندی و الین 

KPS1 (، به تنش به ترتیب مربوط به توده 36/1( و کمترین تحمل )26/0شرایط مطلوب، بیشترین تحمل). در اختصاص یافت

(، به تنش به ترتیب به توده هندی 23/1( و کمترین تحمل )42/0در شرایط تنش شدید، بیشترین تحمل)بود،  Cn95هندی و الین 

اختصاص داشت. نتایج نشان دهنده سازگاری بیشتر توده هندی به شرایط سخت آبیاری در این منطقه است. با شدت  KPS1و الین

آن است که نتایج نشان دهنده  از سایر ژنوتیپ ها بود.بیشتر  Cn95و   VC6173الین های  تحملیافتن تنش خشکی، اندکی 

ندارد، و نیاز به رسیدگی بیشتر برای تامین رطوبت مورد نیاز دارد  گیاه ماش بر خالف تصور قبلی تحمل زیادی به تنش خشکی

الت تنش مالیم و تنش ژنوتیپ های ماش در دو ح تحمل( نیز بر این نتیجه تاکید داشتند. نتایج آنالیز 1583مرادی و همکاران )

 kp( به الین 23/0نشان داد که در شرایط تنش مالیم در مقایسه با شرایط مطلوب، بیشترین تحمل) شدید و مصرف کود پتاسیم

 kg/ha 33در تیمار vc(، به تنش خشکی مربوط به الین  31/2اختصاص یافت و در شرایط بدون مصرف کود کمترین تحمل )

(، به تنش خشکی به ترتیب به توده 83/1( و کمترین تحمل )54/0شرایط تنش شدید، بیشترین تحمل)کود اختصاص داشتند، در 

کیلوگرم کود اختصاص داشتند. براساس شاخص تحمل به تنش فرناندز،  33در تیمار  kpکیلوگرم کود و الین  33هندی در تیمار 

منطقه است. با شدت یافتن تنش خشکی و مصرف کود، توده  نتایج نشان دهنده سازگاری بیشتر توده هندی به تنش خشکی در این

ا شدت یافتن تنش عکس العمل ب cnو  vcهندی توانسته است تحمل به تنش خود را باال ببرد. رقم پرتو، توده هندی و الین های

که نشان دهنده آن  ا داشتکمترین تحمل ر kpاما الین ش دادند افزایبه تنش خود را  تحملخوبی به کود پتاسیم  نشان داده اند و 

تنش مالیم را بیشتر تحمل می کند اما در شرایط تنش شدید تحمل به شرایط دشوار محیطی شدیدا کاهش می  kpاست که الین 

یابد لذا این الین به عنوان الینی غیر ساز گار با شرایط تنش زای خوزستان می باشد چون در خوزستان معموال تنش حرارتی و 

و به مدت طوالنی اتفاق می افتد و نیز در کمبود های رطوبتی کشاورزان ترجیح می دهند آب را به محصوالت با  رطوبتی توام
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)ظهور ژن(، بیان کننده آن است که فنوتیپ های  Cross protectionاهمیت تری اختصاص بدهند. از طرفی با توجه به بحث 

نیز تحمل دارند و بر عکس ژنوتیپ های غیر متحمل به یک تنش به  متحمل به یک تنش ویژه احتماال به برخی تنش های دیگر

به دلیل متحمل  vcسایر تنش ها نیز احتماال غیر متحمل هستند لذا در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، توده هندی، رقم پرتو و الین 

ات مهم برای انتخاب یک ژنوتیپ نظیر بازار تر بودن نسبت به سایر الین ها می توانند انتخاب گردند. اما هرگز نباید از سایر نک

پسندی، کیفیت، مکانیزه بودن کشت آن، درصد ریزش، قدرت انبارداری و تحمل به آفات و بیماریها غافل بود. لذا بین این گزینش 

و  ط واعظیرا به دلیل برتری در صفات ذکر شده بیشتر مد نظر داشت. نتایج با تحقیقات بعمل آمده توس  vcهم می توان الین

 ( مطابقت کامل دارد. 1336( و فرناندز)2003(، آگاش و همکاران )1583همکاران )

ژنوتیپهای ماش در شرایط  ، شاخص حساسیت به تنش و درجه تحمل به تنشدرصد افت عملکرد ،جدول میانگین عملکرد

 (1583-1530تنش خشکی شدید و تنش مالیم نسبت به آبیاری مطلوب )

 ها ژنوتیپ
د در عملکر

 مالیمتنش 

رد در کعمل

 تنش شدید

STI تنش

 مالیم

SSI تنش

 مالیم

STI

 تنش شدید

SSI 

 تنش شدید

افت %

عملکرد در 

 تنش مالیم

افت عملکرد %

 در تنش شدید

5020 2310 86/0 (1vپرتو)  33/0  32/0  05/1  13% 51% 

3/0 5043 5285 توده هندی  26/0  85/0  42/0  6% 15% 

VC617

3 
2362 2313 84/0  23/1  36/0  16/1  28% 53% 

KPS1 2416 1340 33/0  01/1  43/0  23/1  22% 58% 

CN95 2461 2402 35/0  36/1  31/0  2/1  54% 56% 
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