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  چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثـرات  . ترین تنش هاي محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را محدود می کندکمبود رطوبت خاك از مهم
هاي خرد شده در قالب طرح پایه بلوك کامل تصادفی بـا سـه تکـرار    ي کرمان به صورت کرتتنش کم آبی بر عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد در منطقه

درصـد گلـدهی و قطـع آبیـاري      50ري تا مرحله ي رشد، آبیاآبیاري معمول تا پایان دوره(سطوح آبیاري به عنوان عامل اصلی . اجرا گردید 1388در سال 
جیرفـت، شـیراز، اردسـتان،    (هاي مختلف کنجد به عنوان عامل فرعی  و توده) ها و قطع آبیاري پس از آندرصد کپسول 50پس از آن و آبیاري تا ظهور 

تفاع بوته، میانگین طول کپسول، تعداد دانـه در کپسـول،   در این آزمایش ار. انتخاب شدند) دزفول، شهربابک، گرگان، سیرجان، مرکزي، بیرجند و ارزوئیه
نتایج حاصل از ایـن آزمـایش نشـان داد کـه سـطوح مختلـف       . تعداد کپسول در بوته، وزن دانه در هر بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیري شد

و ) کیلـوگرم در هکتـار   7/508(عملکرد دانه در شرایط آبیاري معمـول   به طوري که بیشترین. آبیاري تأثیر معنی داري بر صفات اندازه گیري شده داشت
هاي مورد آزمایش بر کلیه صـفات بـه جـز    تأثیر توده.  بود) کیلوگرم در هکتار 3/221(درصد گل ها  50کمترین آن در شرایط  قطع آبیاري پس از ظهور 

 3/128(و کمترین آن مربوط به توده جیرفـت  ) کیلوگرم در هکتار 8/586(ه توده مرکزي بیشترین میزان عملکرد مربوط ب. دار بودتعداد دانه در بوته معنی
بیشـترین عملکـرد   . ها بر روي کلیه صفات غیر از میانگین طول کپسول معنی دار بودهمچنین تأثیر متقابل سطوح آبیاري و توده. بود) کیلوگرم در هکتار

کیلوگرم در  8/104(ي بومی جیرفت و در شرایط معمول آبیاري و کمترین میزان عملکرد از توده) هکتار کیلوگرم در 2/845(ي بومی مرکزي دانه از توده
به نظر می رسد با توجه به مشکل کم آبی در منطقه توده بومی مرکزي مناسب کشـت در  . و در شرایط قطع آبیاري پس از ظهور گلها بدست آمد) هکتار

 . شرایط آب و هوایی کرمان باشد
  
   تعداد دانه در کپسول ،مرحله کپسول دهی ،مرحله گل دهی ،تنش خشکی: هاي کلیديژهوا
   
  1مقدمه

روند رو به رشد مصرف سرانه روغن نبـاتی، افـزایش واردات آن و   
هـاي  صرف هزینه زیاد براي تأمین کسري روغن نباتی و کنجاله دانـه 

روغنی، از جمله عوامل مهمـی هسـتند کـه ضـرورت توسـعه کشـت       
هاي علمـی و تحقیقـاتی را در ایـن    هاي روغنی و گسترش برنامه نهدا

گیـاهی  ) .Sesamum indicum L(کنجـد  ). 1(زمینه نشان می دهد 
ترین گیاهان روغنی است که سازگار نواحی خشک یکساله و از قدیمی

هـاي  تولیـد کنجـد در اسـتان   . باشـد و نیمه خشکی ماننـد ایـران مـی   
، اصفهان و فارس و حتی نواحی سـرد  خوزستان، سیستان و بلوچستان
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 کرمان

در ایـن  ). 6(مانند شهرهاي اراك، نهاوند و مراغه مـورد توجـه اسـت    
 نواحی کنجد به صورت آبی و معموالً در تناوب بعد از گندم کشت مـی 

در این شرایط به دلیـل کمبـود آب در دسـترس، تـنش آب     ). 4( گردد
). 3(باشـد  گیاه میي تولید این ترین عوامل محدود کنندهیکی از مهم

ي رشد گیاه، شـاخص سـطح    تنش خشکی موجب کاهش طول دوره
). 7( برگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه در گیاهان شده اسـت 

دهد که عملکرد گیاهان زراعی مختلف با توجه بـه  تحقیقات نشان می
ي رشدي متفاوت است و معمـوالً   مقدار، فواصل آب دریافتی و مرحله

عملکـرد دانـه و مـاده    ). 3(یابـد  ش خشکی، کاهش مـی با افزایش تن
ترین صفاتی هستند که بـه دنبـال   مخشک گیاهان زراعی از جمله مه

  ).10(یابند کاهش فتوسنتز ناشی از وقوع تنش کمبود آب کاهش می
واکنش به تنش خشکی بسته به اینکه در کدام یک از مراحل نمو 

ی از این است که یکـی  برخی از گزارشات حاک. رخ دهد متفاوت است
ي رشـد  ترین مراحل رشد گیاه به تنش کمبـود آب، مرحلـه  از حساس

کنجد به عنوان یک گیاه دانه روغنی مقـاوم بـه کـم     ).3(زایشی است 
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ي اسـتقرار گیاهچـه و همچنـین در    آبی مطرح اسـت ولـی در مرحلـه   
 ).7(ي گلدهی تا پر شدن دانه به تنش کـم آبـی حسـاس اسـت      دوره

ترین مراحـل زنـدگی گیـاه ذرت    نشان داده است که حساستحقیقات 
گذارد و باعث کاهش جدي عملکـرد  روي آن اثر میخشکی که تنش 

افشانی، ظهور  ي گرده ي رشد زایشی و مشخصاً مرحله شود، مرحله می
از  مرحلـه  ایـن تـنش آب در  ). 23( ي گرده اسـت  کاکل و ریزش دانه

 ي گرده و کـاهش  یمی دانهي جنینی، عقکیسه بیعیط غیرنمو  طریق
   ).11( تواند موجب کاهش شدید عملکرد شودي بارور میدانه تعداد

نشان دادند که تـنش خشـکی منجـر بـه     ) 24(منساه و همکاران 
ي خشک، تعداد برگ در گیاه و عملکرد دانـه  توقف رشد، کاهش ماده

ه دهد کمطالعات روي گیاه کلزا نشان می). 18(شود در گیاه کنجد می
ي زایشـی بـا تـأثیر منفـی بـر اجـزاي       وقوع تنش خشکی طی مرحله

اي دیگـر،  در مطالعـه . شـود عملکرد سبب افت جدي عملکرد دانه می
 در اثر تنش خشـکی ) Brassica napus(کاهش میزان عملکرد کلزا 

و وزن هزار دانـه   کپسولرا ناشی از کاهش تعداد ي گلدهی در مرحله
ي خود بر روي ارقام در مطالعه) 3(همکاران پاك نژاد و ). 16( دانستند

مشـخص کردنـد کـه تـنش     ) Triticum aestivum(مختلف گنـدم  
جهان بـین و  . می شودمعنی داري عملکرد دانه  باعث کاهشخشکی 

 ) Hordeum vulgare( نیز در مطالعات خود بر روي جو) 6(همکاران 
ند جانبه است اثر تنش آب بر عملکرد چ). 9( به نتایج مشابهی رسیدند

ي رشد رویشی ممکن اسـت  و تنش شدید و نسبتاً کوتاه در طول دوره
ولی طوالنی مـدت  ضعیف تنش  امااثري بر روي عملکرد نداشته باشد 

  ).19( شودمیباعث کاهش شدید عملکرد 
هـاي روغنـی از    در ایران با توجه به سابقه ي طوالنی کاشت دانه

هـاي   ي تولید دانـه اوان در زمینههاي فر جمله کنجد و وجود پتانسیل
بـه  . )3( روغنی پیشرفت چندانی در ایـن زمینـه حاصـل نشـده اسـت     

، در سـال  )FAO(طوري که بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهـانی  
 700هکتـار، عملکـرد    40000سطح زیر کشت کنجد در ایران  2008

مروزه با ا ).22( تن بوده است 28000کیلوگرم در هکتار و میزان تولید 
توجه به افزایش جمعیت و نیـاز روز افـزون بـه تولیـدات کشـاورزي و      

تواند به عنوان یک گیاه صنعتی و روغنی هاي گیاهی، کنجد میروغن
از آنجا کـه اطالعـات علمـی چنـدانی در مـورد       ).3( مهم مطرح باشد

جزئیات پاسخ کنجد به تنش هاي محیطی به ویژه تنش خشکی وجود 
مایش با هدف بررسی تأثیر تنش خشـکی بـر عملکـرد و    ندارد، این آز

 .اجزاي عملکرد ده رقم کنجد در کرمان انجام شد
  

  ها مواد و روش
ي تحقیقـاتی   در مزرعه 1389-1388این آزمایش در سال زراعی 

 30عرض جغرافیـایی  ( دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان
 دقیقـه  6درجـه و   57طـول جغرافیـایی    شـمالی و  دقیقـه  58درجه و 

و  متـر  میلی 150 منطقهي گی ساالنهرندبا متوسط .اجرا گردید) شرقی
بـه   )طی بهار و تابستان( گیاهحداقل و حداکثر دما در طول فصل رشد 

هاي  این آزمایش به صورت کرت. سانتیگراد بوددرجه  38 و 20 ترتیب
شد به  خرد شده در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار انجام

ي رشد، آبیـاري   آبیاري معمول تا پایان دوره(طوري که سطوح آبیاري 
درصد گلدهی و قطع آبیاري پس از آن و آبیاري تا ظهور  50تا مرحله 

هـاي اصـلی و    به کرت) ها و قطع آبیاري پس از آنکپسولدرصد  50
جیرفت، شیراز، اردستان، دزفول، شهربابک، گرگان، (هاي مختلف توده

هاي فرعی اختصاص داده به کرت) ن، مرکزي، بیرجند و ارزوئیهسیرجا
 ي ردیفمتر که فاصله 5خط کاشت به طول  4هر کرت شامل . شدند

. سانتیمتر بود 5ها روي ردیف سانتیمتر و فاصله بوته 40ها از یکدیگر 
ي کشـت  سـانتیمتر  3 -2عمـق  در  1388خـرداد   20بذور در تـاریخ  

یک ردیف کشت نشده از کرت بعدي جدا  يهر کرت به وسیله .شدند
ي سبز شدن و استقرار کامل گیاهچه ها بـه منظـور    بعد از مرحله. شد

هـاي اضـافی   دستیابی به تراکم مورد نظر، با تنک کردن مزرعه بوتـه 
بـر اسـاس   (اوره از منبـع  کیلوگرم نیتروژن خـالص   100. دحذف شدن

ها  گامی که بوتهو پس از تنک کردن هن) نتایج حاصل از تجزیه خاك
هـا  ها و بـین ردیـف  سانتیمتر داشتند، در کف جوي 25ارتفاعی معادل 

 هاي هرز طی سـه مرتبـه  ي رشد، وجین علفدر کل دوره. پخش شد
در زمان رسـیدگی محصـول    .به صورت دستی توسط کارگر انجام شد

، تعـداد دانـه در   میانگین طـول کپسـول  ارتفاع بوته، ( صفات مورد نظر
در بوته، وزن دانـه در بوتـه، وزن هـزار دانـه و      کپسولعداد ، تکپسول

هر کـرت و پـس از    میانیدر دو ردیف  از ده بوته متوالی )عملکرد دانه
گیـري قـرار    حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي آن مورد محاسبه و انـدازه 

  .گرفتند
در نهایت اطالعات جمع آوري شده براي هر صفت بـا اسـتفاده از   

ها  مقایسه میانگین. مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند  SASنرم افزار 
 MSTATCو  SAS هايتوسط آزمون دانکن و با استفاده از نرم افزار

 .انجام شد
  

  نتایج و بحث
تأثیر سطوح آبیاري و تـوده هـاي مـورد مطالعـه و همچنـین اثـر       

 ).1جـدول  ( متقابل آنها بر روي میانگین ارتفـاع بوتـه معنـی دار بـود    
و کمتـرین آن   رین میانگین ارتفاع بوته در شرایط آبیاري معمول،بیشت

تنش در مرحله گلـدهی  . در شرایط تنش در مرحله گلدهی، حاصل شد
دهی نیز منجر به  کپسولتنش در مرحله  ودرصدي  36باعث کاهش 

) شـاهد (درصدي ارتفاع در مقایسه با شرایط آبیاري معمول  25کاهش 
ها، تـوده اردسـتان بـا    مقایسه میانگین تودهبا توجه به ). 2جدول ( شد

 92/60سـانتیمتر و تـوده مرکـزي بـا ارتفـاعی معـادل        32/71ارتفاع 
اثـر  ). 3جدول ( سانتیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع را داشتند
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بـود  ) ≥01/0P(متقابل سطوح آبیاري و توده ها بر ارتفاع نیز معنی دار 
در شرایط بدون تنش بـا   اردستانومی به طوري که توده ب). 1جدول (

بـا   سـیرجان سانتیمتر بیشـترین ارتفـاع و تـوده بـومی      2/93میانگین 
قطع آبیاري پس از ظهـور  (سانتیمتر تحت شرایط تنش  3/45میانگین 

 کمترین میزان این صفت را به خود اختصاص دادنـد ) هادرصد گل 50
تـأثیر خصوصـیات   با وجود اینکه ارتفاع بوته بیشتر تحـت  ). 4جدول (

 که تنش خشکی باعـث ایجـاد   رسد به نظر می ژنتیکی گیاه است، اما
شـود کـه   مـی ها براي به دست آوردن آب رقابت بیش از حد بین بوته
و کاهش تخصیص مواد فتوسنتزي به ساقه  این امر در نهایت منجر به

چهار رقم گندم  بر روي) 25( سلیممطالعات ). 3( شودمیکوتاهی گیاه 
عدم آبیاري در طـول فصـل   وم و چهار رقم گندم نان نشان داد که در

احسـان  مطالعـات مهرابـی و   . شده است ارتفاع گیاهرشد باعث کاهش 
کاهش میزان آب آبیاري با که بر روي گیاه کنجد نشان داد ) 15( زاده

رضـوانی مقـدم و   . ، ارتفـاع گیـاه کـاهش یافـت    بعد از مرحله گلدهی
نشـان   در مطالعات خـود )17( ر و رضوانی مقدمپوو نوروز )8( همکاران

دادند که با افزایش دور آبیاري ارتفاع بوتـه گیـاه کنجـد و سـیاه دانـه      
)Nigella sativa (کاهش می یابد .  

تأثیر سطوح مختلف آبیاري و توده هـاي مـورد مطالعـه بـر روي     
درحالی که اثر متقابـل  ). 1جدول ( میانگین طول کپسول معنی دار بود

میـانگین  . آبیاري و توده ها بر روي این صفت معنـی دار نبـود   سطوح
سانتیمتر و در شرایط تـنش،   83/2در شرایط بدون تنش  کپسولطول 

 37/2دهـی   کپسـول ي سانتیمتر و در مرحلـه  19/2در مرحله گلدهی 
ي گلـدهی،  در اثـر تـنش خشـکی در مرحلـه    ). 2جدول ( سانتیمتر بود

ي درصـد و در مرحلـه   22/6سـط  بـه طـور متو   کپسولمیانگین طول 
ي تـوده . کـاهش نشـان داد   نسبت بـه شـاهد   درصد 16دهی  کپسول

ي بـومی  سـانتیمتر بیشـترین و تـوده    57/2بومی گرگان بـا میـانگین   
سانتیمتر کمترین میـزان ایـن صـفت را دارا     13/2اردستان با میانگین 

  ). 3جدول ( بودند
و همچنـین اثـر    تأثیر سطوح آبیاري و تـوده هـاي مـورد مطالعـه    

 معنـی دار بـود   تعـداد کپسـول در بوتـه   متقابل آنها بر روي میـانگین  
 کپسولباعث کاهش معنی دار میانگین تعداد  تنش خشکی ).1جدول (

) بـدون تـنش  (میانگین این صفت در شرایط معمـولی  . در بوته گردید
 42/62کـاهش  ( 68/5ي گلـدهی  و در شرایط تنش در مرحله 06/15

دهـی   کپسولي و در شرایط تنش در مرحله) به شاهددرصدي نسبت 
 در بوتـه بـود   کپسـول ) درصدي نسـبت بـه شـاهد    48کاهش ( 76/7

بر روي گیاه کنجـد  ) 8( مطالعات رضوانی مقدم و همکاران). 2جدول (
در بوته معنی دار بود،  کپسولدهد که اثر دور آبیاري بر تعداد نشان می

در بوتـه کـاهش    کپسولري تعداد به طوري که با افزایش فواصل آبیا
نشـان دادنـد کـه بـا افـزایش      ) 21( همچنین دیوتا و همکـاران . یافت

مقایسـه  . یابـد در بوته کنجد کاهش مـی  کپسولفواصل آبیاري تعداد 
 ها نشان داد که توده بـومی بیرجنـد در شـرایط معمـولی    میانگین داده

ومی جیرفـت  در بوته بیشترین و توده ب کپسول 51/13با ) بدون تنش(
 در بوتـه کمتـرین میـزان ایـن صـفت را دارا بودنـد       کپسول 485/4با 
بـر  هاي مورد بررسی  اثر متقابل بین سطوح آبیاري و توده). 3جدول (

بـه طـوري   ). 1جدول ( بود )≥01/0P( معنی دارتعداد کپسول در بوته 
داراي بیشـترین و   5/21که توده بیرجند در شرایط معمولی با میانگین 

در بوته تحت شرایط تـنش   کپسول 33/2ه بومی شیراز با میانگین تود
  ).4جدول ( در مرحله گلدهی کمترین میزان این صفت را دارا بودند

در بین سطوح آبیاري، اختالف معنی داري از نظـر تعـداد دانـه در    
ي گلـدهی وجـود   در شرایط بـدون تـنش و تـنش در مرحلـه     کپسول

 7دهی باعـث افـزایش    کپسول ينداشت ولی تنش خشکی در مرحله
، کـه علـت ایـن امـر     )2جـدول  (شـد   کپسـول درصدي تعداد دانه در 

تواند این باشد که گیـاه قسـمت زیـادي از دوران رشـد خـود را در       می
تولیـد کـرده    کپسـول شرایط بدون تنش گذارنده است و تعداد زیادي 

پس از ایجاد تنش به دلیل کاهش مخازن عمده دریافت مواد  کهاست 
، براي تعدیل و ثبات )هاریزش کپسول (فتوسنتز جاري و انتقال مجدد 

  ).2(کرده است  کپسول هر عملکرد اقدام به افزایش تعداد دانه در

  
  کنجد بومی عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ده توده میانگین مربعات - 1جدول 

عملکرد 
 دانه

 هزاروزن 
 دانه

وزن دانه در 
 بوته

تعداد دانه در 
 کپسول

در  کپسولعداد ت
 بوته

طول بزرگترین 
 کپسول

ارتفاع 
 بوته

درجه 
  آزادي

منابع 
 اتیریتغ

 بلوك  2 5/98 01/0 6/3 5/25 7/1 02/0 8/2565
××8/689879 ns2/0  ××1/312 ×6/192 ××2/728 ××2/3 ××5/7204 2  آبیاري 

 a خطاي  2 1/27 01/0 2/5 7/18 7/1 04/0 6/4736
××3/150018 ××7/0 ××2/73 ns7/23  ××9/57 ××06/0 ××4/122 9  توده 

××7/36997 ××26/0 ××5/23 ××8/46 ××2/911 ns02/0  ××7/53 18  توده×آبیاري 
 b خطاي  54 3/26 015/0 /04 3/15 2/13 08/0 04/5311
9/17 5/18 1/14 4/17 6/10 5/14 2/6  Cv 

  ارمعنی دغیر  - ns ودرصد  1معنی دار در سطح  -**درصد،   5معنی دار در سطح  - *
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  عملکرد دانه و اجزاي عملکرد تحت شرایط تنش و بدون تنشمقایسه میانگین  - 2جدول 
  آبیاري

  
  ارتفاع 

)cm(   کپسولطول بزرگ ترین)cm(   کپسولتعداد  
  در بوته 

  وزن دانه 
  )g(در هر بوته

  تعداد دانه
  عملکرددانه  )g(دانه  هزاروزن   در کپسول 

 )kg/ha(  
F0  

a1/83  a8/2  a1/15  a8/10  b1/53 b3/1  a7/508  
F1  b4/62  b4/2  b8/7  b4/6  a4/57 ab4/1  b3/281  
F2  

c8/52  c2/2  c7/5  c5/4  b9/52 a5/1  c3/221 
  .)≥05/0P(بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی داري ندارند  در هر ستونحداقل یک حرف مشترك هاي بامیانگین

F0 : بدون تنش(آبیاري در شرایط معمولی( 
F1 :هادرصد کپسول 50یاري پعد از ظهور قطع آب  
F2 : درصد گلها 50قطع آبیاري بعد از ظهور 
  

  کنجد  توده بومیهاي  عملکرد دانه و اجزاي عملکرد مختلف ده مقایسه میانگین -  3جدول
 رقم
  

    ارتفاع       
  )cm(  

 طول بزرگترین 

  )cm(کپسول 
تعداد کپسول 

  در بوته
 در هر  وزن دانه

  )g( بوته    
تعداد دانه در 

  کپسول
  وزن هزار دانه

 )g(  
عملکرد دانه 

)kg/ha(  
  جیرفت
 

a3/70 bc4/2  e8/4  f97/3  a8/51  bc6/1  e3/128  
  شیراز
 

bcd2/64  a5/2  d8  ef9/4  a8/51  dc3/1  d3/256  
  اردستان
 

a3/71  c3/2  c1/11  de59/5  a9/54  e98/0  d6/272  
  دزفول
 

cd3/63  a56/2  d2/8  de5/5  a9/53  dc4/1  d5/288  
  شهربابک

 
ab2/68  ab5/2  c4/10  cd4/6  a04/56  de15/1  cd7/309  

  گرگان
 

a4/70  a57/2  d7/7  b7/8  a3/55  ab7/1  c4/326  
  سیرجان
 

cd8/62  bc4/2  c4/10  c3/7  a7/53  1.33dc  c7/366  
  مرکزي
 

d9/60  ab45/2  b4/12  a5/12  a02/56  a9/1  a9/586  
  بیرجند
 

cd6/63  a5/2 a5/13  a7/11  a5/55  ab7/1  b9/501  
  ارزوئیه
 

bc9/65  a5/2  8.44d  de9/5  a7/55  dc3/1  d5/297  
 ).P<0.05(بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی داري ندارند  در هر ستونحداقل یک حرف مشترك  هاي بامیانگین
  

بر ) 20(و دلیپ و همکاران ) 14(ولی مطالعات مهرابی و همکاران 
هاي آبیـاري بـر روي تعـداد     رژیمدهد که  روي گیاه کنجد نشان می

، تعداد دانه در فواصل آبیاريگذارد و با افزایش  اثر می کپسولدانه در 
مقایسه میانگین اثـر متقابـل رقـم در سـطوح     . یابدکاهش می کپسول

آبیاري در این مورد نشان داد که توده بومی مرکزي در شـرایط تـنش   
بیشـترین و تـوده    ولکپسـ دانه در  47/3در مرحله گلدهی با میانگین 

در شرایط بدون تنش کمتـرین   کپسولدانه در  62/8شیراز با میانگین 
  ).4جدول (میزان این صفت را داشتند 
هاي مورد مطالعه و همچنـین اثـر متقابـل    اثر سطوح آبیاري، توده

 )≥01/0P( ها بر روي وزن دانه در بوته معنی دارسطوح آبیاري و توده

وزن دانه در بوته در شـرایط آبیـاري معمـول،     میانگین). 1جدول ( بود
گرم، در شرایط قطع آبیاري پـس از  مرحلـه گلـدهی و مرحلـه      8/10

کـه  ) 2جـدول  ( گـرم بـود   41/6گرم و  54/4دهی به ترتیب،  کپسول
درصدي وزن دانـه در بوتـه در شـرایط تـنش در      58حاکی از کاهش 

 دهـی  کپسـول ي درصـدي در مرحلـه   41ي گلدهی و کاهش مرحله
رسد که کاهش وزن دانـه در   به نظر می. است نسبت به شرایط شاهد

تواند بـه   هر بوته به علت کاهش مواد غذایی باشد، که این کاهش می
علت کاهش ارتفاع و رشد رویشی و در نهایت کاهش سهم فتوسنتزي 

بـر اسـاس   . گیاه و کم شدن سهم دانه در دریافت کربوهیـدرات باشـد  
ها مشخص گردید که بیشترین وزن دانه در بوته  همقایسه میانگین داد
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گرم مربوط به توده مرکزي بود و توده جیرفـت بـا    12/49با میانگین 
). 3جـدول  ( گرم کمترین میزان این صفت را دارا بودند 3/97میانگین 

گـرم   19/7به طوري که توده گرگان در شرایط بدون تنش با میانگین 
گرم تحـت شـرایط    2/2از با میانگین داراي بیشترین و توده بومی شیر

 تنش در مرحله گلدهی کمترین میـزان وزن دانـه در بوتـه را داشـتند    
  ). 4جدول (

. )1جدول ( اثر سطوح آبیاري بر روي وزن هزار دانه معنی دار نبود
بـر  ) 14(، مهرابـی و همکـاران   )8(مطالعات رضوانی مقدم و همکاران 

بر ) 17(روز پور و رضوانی مقدم روي گیاه کنجد، و همچنین مطالعه نو

تأثیر چنـدانی  فواصل آبیاري  افزایشروي گیاه سیاهدانه نشان داد که 
رسد کـه تـنش   به نظر می .این گیاهان ندارد وزن هزار دانهکاهش بر 

کمتـرین اثـر را روي    خشکی در کل دوره رشد از بین اجزاي عملکرد،
ررسـی بـر روي وزن   هـاي مـورد ب   اثر رقم .وزن هزار دانه داشته است

بـه طـوري کـه تـوده     ). 1جـدول  )  (≥01/0P(هزار دانه معنی دار بود 
گرم بیشترین و توده اردستان با میـانگین   9/1مرکزي با میانگین وزن 

اثـر متقابـل   ). 3جـدول  (کمترین وزن هزار دانه را داشـتند   98/0وزن 
  ).1جدول (بود ) ≥01/0P( سطوح آبیاري در توده نیز معنی دار

  
  اثر متقابل رقم در سطوح تنش بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دانه کنجد مقایسه میانگین -  4جدول

 هر وزن دانه در  در کپسولتعداد دانه   )kg ha-1(عملکرد دانه
  بوته

  کپسولتعداد 
 در بوته

 طمحی  توده بومی  )cm(ارتفاع

z19/154  3/47  f5/55  efg7/6 cd7/84 جیرفت 

F0  

l03/309 g8/48 f2/6 c6/12 f7/78 شیراز 
h3/398 g2/48 e3/7 b6/17 a2/93 اردستان 
i3/389 g8/48 e45/7 c6/12 cd7/84 دزفول 
f2/424 d6/55 e5/8 c6/14 e4/81 شهربابک 
c7/768 b8/59 a7/19 c2/14 b2/91 گرگان 
d8/634 b9/58 cd7/12 b2/18 c07/85 سیرجان 
a2/845 e6/53 b9/16 a4/20 g8/72 مرکزي 
b9/787 cd04/56 b4/16 a5/21 f3/77 بیرجند 
j02/375 d5/54 e5/7 cd3/12 d2/84 ارزوئیه 

z32/125 b4/59 h1/4 efgh2/4 g73 جیرفت 

F1 

u1/226 d2/54 f5/5 efg2/6 ij6/61 شیراز 
v7/219 a8/62 f5/5 ef1/9 i5/62 اردستان 
o8/278 bc3/58 h3/4 efg2/7 h2/62 دزفول 
q1/272 c6/57 f5/5 e4/9 h2/66 شهربابک 
z3/174 e3/53 hi5/3 efg7/4 h7/64 گرگان 
p4/274 f6/51 f7/5 ef3/7 l3/53 سیرجان 
e8/544 a5/62 c2/13 e3/9 j6/59 مرکزي 
g3/414 c5/56 d4/11 cd3/12 j4/60 بیرجند 
n9/283 c2/57 g2/5 ef3/7 j1/60 ارزوئیه 
z48/104 g6/48 i2/2 i2/3 lm2/53 جیرفت 
r7/233 ef52 h2/4 h2/5 mn4/52 شیراز 

F2  

w5/200 ed8/53 h01/4 efg7/6 k3/58 اردستان 
x5/197 d 7/54  h6/3  efgh7/4 k3/58 دزفول   
t8/232 d9/54 g3/5 efg1/7 kl57 شهربابک 

z22/144 e9/52 i8/2 ghi3/4 l2/55 گرگان 
y9/190 f7/50 h6/3 efgh7/5 n7/49 سیرجان 
k7/370 f97/51 e3/7 ef6/7 h3/50 مرکزي 
m7/303 d97/53 ef1/7 efg7/6 m1/53 بیرجند 
s5/233 d4/55 gh1/5 efg8/5 l4/53 ارزوئیه 

  .)≥05/0P(بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی داري ندارند  در هر ستونحداقل یک حرف مشترك هاي بامیانگین         
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دهد که توده گرگان در ها در این مورد نشان می نمقایسه میانگی

گـرم داراي بیشـترین و تـوده     34/2شرایط بدون تـنش بـا میـانگین    
کمتـرین میـزان ایـن صـفت را دارا بودنـد       85/0اردستان با میـانگین  

به طور کلی وزن هزار دانه از فاکتورهایی است کـه بیشـتر   ). 4جدول (
ذیري باالیی برخوردار اسـت و  تحت کنترل ژنتیکی است و از توارث پ

از  نتـایج حاصـل  ). 12( گیـرد کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می
رقـم   12بـر روي   )26(سـپاس   با نتایج سنجري و یزدان این آزمایش

گندم زمستانه در تضاد است بـه طـوري کـه در ایـن آزمـایش تـنش       
  .خشکی موجب کاهش شدید وزن هزار دانه شده است

هاي مورد مطالعه بر روي عملکـرد دانـه   ي و تودهاثر سطوح آبیار
هـا بـین سـطوح     مقایسه میانگین). 1جدول ( بود )≥01/0P(معنی دار 

، )بدون تنش(دهد که عملکرد دانه در شرایط معمولی آبیاري نشان می
کیلوگرم در هکتار، در شرایط تنش خشکی در مرحله گلدهی،  73/508
 کپسولله قطع آبیاري در مرحله کیلوگرم در هکتار و در مرح 26/221

درصـدي عملکـرد در    56بود که نشان دهنـده کـاهش   28/281دهی 
درصـدي در مرحلــه   45شـرایط تـنش در مرحلـه گلــدهی و کـاهش     

تـوده بـومی   ). 2جـدول  ( اسـت  نسبت به شرایط شـاهد دهی  کپسول
کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و  89/586مرکزي با میانگین 

کیلـوگرم کمتـرین عملکـرد دانـه را      3/128با میـانگین   تجیرفتوده 
 اثــر متقابــل ســطوح آبیــاري در رقــم معنــی دار). 3جــدول ( داشــتند

)01/0P≤ (بود ) توده بومی مرکزي در شرایط بـدون تـنش   ). 1جدول
کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان عملکرد و تـوده   2/845با میانگین 

وگرم در هکتار تحت شرایط تنش کیل 2/125بومی جیرفت با میانگین 
  ).4جدول (در مرحله گلدهی کمترین عملکرد دانه را داشتند 

 اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش خشـکی عکـس   
بـوده   دانـه  العمل منفی نشان دادند، که بیشترین اثر تنش بر عملکـرد 

. ناشی از کاهش شدید وزن دانه در هـر بوتـه اسـت    این اثر است، که
در بررسی تنش خشکی در مراحـل مختلـف    )3(نژاد و همکاران پاك 

رشد بر روي سه رقم گندم نتیجه گرفتند کـه تـنش خشـکی موجـب     
کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد شده است، به طـوري کـه کمتـرین    
عملکرد دانه مربوط به تیمار تنش خشکی در زمان گلـدهی تـا پایـان    

بـر روي گیـاه   ) 14(کاران مطالعات مهرابی و هم. دوره رشد بوده است
کنجد نشان داد که با افزایش فواصل آبیاري، میزان عملکرد دانـه نیـز   

و مهرابـی و  ) 8(مطالعات رضـوانی مقـدم و همکـاران    . یابدکاهش می
افـزایش  بر روي گیاه کنجد نشان دهنده تـأثیر منفـی   ) 14(همکاران 

عـات  مطال. گیـاه کنجـد اسـت    ،بـر روي عملکـرد دانـه    فواصل آبیاري
و وفـابخش و  ) 16(، نصري و همکـاران  )5(جعفریه یزدي و همکاران 

و ) 13(بر روي گیاه کلزا و مطالعات ملکی و همکـاران  ) 18(همکاران 
دهند که تـنش  بر روي گیاه گندم  نشان می) 12(محمدي و همکاران 

میزان عملکـرد دانـه    باعث کاهش ،در مراحل مختلف رشدي خشکی
 سد کـه ایـن کـاهش عملکـرد حاصـل از تـنش      ربه نظر می. شودمی

اندازه گیاه کاهش و  ي، عمدتاً به دلیل کوتاه شدن مراحل رشدخشکی
  .باشد

بررسی ضرایب همبستگی ساده نشان داد که عملکرد دانه با کلیه 
 صفات غیر از وزن هـزار دانـه، همبسـتگی مثبـت و معنـی داري دارد     

وزن دانه در هـر بوتـه   بیشترین همبستگی عملکرد دانه با ). 5جدول (
لذا می توان  این صفت را به عنوان یک عامل مؤثر و  .)r2=92/0( بود

 .  کلیدي در افزایش عملکرد دانه کنجد در این آزمایش حساب کرد
  

 کنجدتوده ستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد در ده بهم - 5جدول 

 عملکرد
 هزاروزن 

 دانه
وزن دانه در 

 بوته
تعداد دانه در 

  سولکپ
در  کپسولتعداد 

 بوته
میانگین طول 

 کپسول
 شاخص عارتفا

 

**47/0 ns2/0- **49/0 ns004/0 **686/0 **807/0 1 ارتفاع 
 

**57/0 ns046/0- **59/0 ns04/0 **69/0 1  
طول بزرگترین 

 کپسول
**85/0 ns2/0- **8/0 ns1/0 1    در بوته کپسولتعداد 
*2/2 ns3/0- *3/0 1     کپسولدر تعداد دانه 
 وزن دانه در هر بوته     1 4/0* 9/0**
ns2/0 1      دانه هزار وزن 

 عملکرد دانه       1
      غیر معنی دار - nsو  درصد 1معنی دار در سطح  - **درصد،  5معنی دار در سطح  - *
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  نتیجه گیري

تـنش  به طور کلی نتایج حاصـل از ایـن آزمـایش نشـان داد کـه      
در ایـن   .شـود هش رشد و عملکرد دانـه کنجـد مـی   باعث  کاخشکی 

مطالعه توده بومی مرکزي بیشترین عملکرد دانه را در شرایط معمـول  
آبیاري و تنش آبی داشت از این رو کشت این تـوده، مناسـب منـاطق    

بدون کمبود آب و همچنین مناطقی که با کمبـود آب مواجـه هسـتند    
هـاي  در عکس العمل توده بنابراین با توجه به تفاوت. توصیه می شود

مورد مطالعه به تنش خشکی باید اقدام به بـه زراعـی و پیـدا نمـودن     
  .کمبود آب کرد هاي مقاوم بهتوده
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