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ارزیابی تحمل به تنش کمآبی در برخی ژنوتیپهای کنجد
2

محمد ضابط* 1و علیرضا صمدزاده

 .1استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .2مربی گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/11/13 :

تاریخ وصول مقاله1392/12/01 :

چكيده
تنوع ژنتيکی و تحمل به شککی ژنوتيپهای کنجد ات طريق مطالع شاشصهای تحمل به شککی و ترسيم بایپنیت بنا آتمايکنی در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادیی با  12تيمار و  3تکرار ،در مزرع تحقيقاتی دانککدۀ ککناورتی دانکنگاه بيرجنند در سنال تراعنی
1389ن  1390بررسی شد .تيمار مورد نظر در  12سطح شامل ژنوتيپهای بيرجند ،شوسف ،تربنت جنام ،رقنم سنينتتيک (صنفیآبناد)،
داراب  ،1داراب  ،14بندرعااس ،يلووايت ،دشتستان  ،2دشتستان  5و الينهای  2و  TN234و تن
بود .آبياری در محيط نرمال براساس  100و در محيط تن

در دو سطح (تن

شککی و نرمال)

براساس  200ميلنیمتنر تاخينر ات تکنتک تاخينر کنیس  Aانجنام گرینت.

ژنوتيپهای مورد نظر ات نظر کلي صفات به استثنای طول ،عرض و تعداد کپسول تفاوت معناداری با هنم در هنر دو محنيط داشنتند و
تن

بر کلي صفات بهجزطول و عرض کپسول تمثيرگذار بود .ژنوتيپهای بندرعااس و داراب  14بيکترين و ژنوتيپهای صنفیآبناد و

الين  2کمترين عملکرد در شرايط نرمال را داشت .در شرايط تن  ،ژنوتينپهنای داراب  1و الينن  TN234بيکنترين و ژنوتينپهنای
بيرجند و داراب  14کمترين عملکرد داشتند .بيکترين آسيب تن

در صنفات تعنداد کپسنول ،عملکنرد داننه ،تعنداد بنرگ و شناشص

برداشت و کمترين آسيب در صفات تعداد شاش یرعی ،وتن هزاردانه ،وتن کپسول ،ارتفاع بوته و عملکنرد بيولنوژيکی مکناهده شند.
بنابراين ،شاشصهای  3MP ،2GMP ،1STIو  4Harmمطلوب بوده و گزين

براسناس آنهنا ژنوتينپهنای داراب  1و الينن  TN234را

بهمنزل ژنوتيپهای مطلوب شناسايی کرد.
كلیدواژهها :پیت ،شوشه ،شاشص ،مؤلفه ،هماستگی.

1. Stress Tolerance Index
2. Geometric Mean Productivity
3. Mean Productivity
4. Harmonic Mean
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ارتفاع گياه و تيستتوده 1ساب کاه

مقدمه

رشد و توسع کنجد

کنجد ( )sesamus indicum L.يکنی ات داننههنای روغننی

میشود .تمثير تنن

قديمی است و در ايران نيز ککتوکار آن قندمتی طنوالنی

گياهچهای است و اجزای عملکرد به استثنای وتن هزاردانه

دارد .دان کنجد مناع م م روغن (44ن  58درصد) ،پروتئين

را بيکتر تحتتمثير قرار میدهد .تن

در مرحل گياهچهای

(18ن  25درصد) و کربوهيدرات ( 13/5درصند) اسنت (،4

بيکتر بر وتن هزاردانه تمثيرگذار است ،اما تن

 8 ،7 ،6و  .)33روغن کنجد بيکترين ميزان آنتیاکسيدان را

گلدهی تمثير تيادی بر ارتفاع بوت کنجند ،اننداتۀ کپسنول،

دارد ( 16 ،11 ،6و  )17و شننامل چننندين اسننيد چننرب

دانه در کپسول ،وتن دانه در بوته و وتن شکک ريکه دارد

اتجملنه اسنيد اولئينک ( 43درصند) ،اسنيد لينولئينک (35

و ارقام مختلف کنجد پاسخهای متفاوتی به تنن

شکنکی

درصد) ،اسيد پالميتيک ( 11درصد) ،و اسيد اسنتئاريک (7

دارند ( .)35بهطورکلی ،عملکرد دانه در کنجد به تعداد بوته

درصد) است ( 29 ،23 ،22و  .)38عنیوه بنر اينن ،روغنن

در واحند سنطح ،تعننداد کپسنول در بوتننه ،تعنداد دانننه در

کنجد در صنعت مواد غذايی بسيار م م است ،تيرا عطنر و

کپسول و وتن هنزارداننه بسنتگی دارد و اینزاي

دیعنات

طعم آن متمايز و کيفيت روغن دان اين گيناه بنرای تغذينه

آبياری بنهطنور معنناداری تعنداد داننه در کپسنول ،تعنداد

عالی است ( 3و  .)16سطح ککت ج نانی کنجند در 6/62

شاشههای یرعی و ميزان تيسنتتنوده در واحند سنطح را

ات مرحلن

در مرحلن گنلدهنی بني

در مرحلن

ميليون هکتنار بنا مينانگين عملکنرد  617/4کيلنوگرم و در

ایزاي

ايران 40 ،هزار هکتار با ميانگين عملکرد  700کيلنوگرم در

کمانود آب ارتفناع بوتنه ،تعنداد بنرگ در بوتنه ،عملکنرد

عملکنرد داننه و

ياینت.

هکتار است ( .)18يکی ات دالينل کناه

میدهد ( .)14در يک پژوه

شندت

بنا اینزاي

بيولوژيکی و عملکرد دانه در واحند سنطح کناه

سطح تير ککت آن ،یقدان گونههنای اصنیحيایتنه اسنت

شاشص برداشت ارقام کنجد با کاه

( .)38اين وضعيت را میتوان با انتخناب ارقنام بنا کيفينت

يایت ،بهطوریکه اثر کمآبياری بر عملکرد بيولوژيکی بيکتر

شوب و پتانسيل سناتگاری بناال بنا شنرايط آب و هنوايی

ات اثر آن بر عملکرد دانه بود ( .)1در پژوهکی که بنهمنظنور

گوناگون اصیح کرد ( 5و .)39

بررسی آثار تن

شککی ات تن های غيرتندۀ محيطی اسنت کنه توليند
گياهان تراعی را در ج ان بنا محندوديت روبنهرو سناشته
است ( 36 ،25و  .)37بهطورکلی ،تن

شککی بر صفات یيزيولنوژيکی و کمتنی

کنجد صورت گریت تن
و  49درصد کاه

مينزان آب اینزاي

شککی سناب 48 ،37 ،42 ،55

بهترتيب در شاشص سطح برگ ،تعداد

شککی موجب آثار

کپسول در بوتنه ،تعنداد داننه در کپسنول ،عملکنرد داننه و

طنول

کمانود رطنوبتی

مخرب جدی بر جناههای مختلنف اتجملنه کناه

عملکرد مادۀ شکک شد .بهطورکلی ،تن

دورۀ رشد گياه ،شاشص سطح برگ ،سرعت رشد محصول

ساب کاه

و عملکننرد دان ن گياهننان مختلننف مننیشننود ( .)21کنجنند

کيلوگرم در هکتار شد ( 26و .)27

رشد و عملکرد دانن کنجند ات  1212بنه 625

محصولی بسيار متحمل به شککی است و در انواع مناطق،

حساسيت به شککی ينک ژنوتينپ معمنوالً بنراسناس

شاکهای ضعيف و دماهای باال رشد منیکنند ( 15و .)30

آبی برآورد منیشنود

شردهمالکان آن را در مقياس کوچک و تحت تن
با باتده کم ککتوکار میکنند ( .)10تن

ميزان کاه

رطوبتی

عملکرد در شرايط تن

( .)9پژوه های متعددی برای ارتينابی عملکنرد گياهنان

شککی با تنمثير
1. Biomass

بر نرخ رشد ،توسع سيستم ريکهای ،تعداد و انداتۀ برگها،
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تراعی در شرايط تن

هر  4شناشص  STI ،HARM ،MPو  GMPبنرای غربنال

رطنوبتی انجنام شنده و بنه همنين

منظور شاشصهای مختلفی برای انتخاب ژنوتيپهای برتر
و متحمل به تن

ژنوتيپها مناسباند (.)21

پيکن اد شنده اسنت ( 34 ،31 ،28 ،19و

تقريااً دو سوم تمنينهنای تيرککنت اينران در حنوتۀ

 .)35پژوهکننگران ديگننری نيننز ب تننرين معيننار تحمننل بننه

مناطق نيمهشکک يا ديم قرار دارد و در سالهنای متمنادی

شککی را عملکرد دانه دانسنتهانند ( .)20يکنی ات اهنداف

ميزان بارندگیها متغير بوده و ساب اعمال تن

آبنی شنده

اصیحی و م م در کنجد ،پرورش ارقنام کنجند مقناوم بنه

است و اتآنجاکه کنجد محصول شاص مناطق گرمسيری و

شککی است .براسناس پنژوه

انجنامشنده بنر روی 17

نيمهگرمسيری است ،در بسياری ات نواحی ممکنن اسنت ات

ژنوتيپ کنجد در دو شرايط تن

آبی و نرمال ،عملکنرد و

تودههای محلی کنجد برای کاشت استفاده شود که پتانسيل

اجننزای عملکننرد ،حساسننيت بيکننتری نسننات بننه صننفات

عملکرد کمی دارد .کپسول در اين تودههنا شنکویا و شطنر

شککی سطح

ريزش آنها تياد است ،اما تودههای بومی ساتگاری بسنيار

موریولوژيکی ات شود نکان دادند ( .)25تن

برگ ،تعداد کپسول در بوته ،وتن هزاردانه و عملکنرد دانن
کنجد را کاه

شوبی با شرايط اقليمی هر منطقه دارند و میتوان بنا انجنام

داد ( .)24بنابراين ،وضعيت عملکرد نسنای

ژنوتيپها در شرايط تنن

انتخاب در بين آنها به رقم مطلوبی دست يایت (.)2

شکنکی و در شنرايط مطلنوب

ب اود ارقام برای تحمل به شککی يکی ات اهداف عمدۀ

بهمنزل نقط شروع برای شناسايی ارقام مقاوم به شککی و

اصیحی کنجند اسنت .شنرايط آب و هنوای نيمنهبيابنانی

انتخاب ژنوتيپها برای اصیح در محيطهای شکک است.

بيرجند (تمستانهای سرد و تابستانهای شکک و گنرم) و

در

کمی ميزان بارش ساب شنده اسنت کنه ککنتوکنار اينن

کنجند بررسنی شند و شناشصهنای  STI ،Harm ،MPو

محصول ارتشمند روغنی به یراموشی سپرده شود .بنابراين،

 GMPبهمنزل ب ترين شاشصها در جداساتی ارقام متحمل

هدف ات انجام پژوه

حاضر ،ارتيابی ارقام کنجد ات نظنر

شناشته شدند ،ليکن شاشصهای  1SSIو  2TOLدر تمنايز

عملکرد و تحمل تن

کنمآبنی بنا اسنتفاده ات عملکنرد در

ميزان تحمل به شککی و شاشصهای تحمل بنه تنن

ارقام نق

شرايط نرمال و تن

تيادی نداشتند (.)13

ب ينهساتی آبياری يک عمنل بسنيار م نم در منديريت

مواد و روشها

محصول است که در آن میتواند تلفات آب آبياری کاه

در اين آتماي

و عملکرد باال حاصل شود .تمانیکه تعداد دیعنات آبيناری

ات  12ژنوتيپ کنجند شنامل ژنوتينپهنای

بيرجند ،شوسف ،تربت جام ،رقنم سنينتتيک (صنفیآبناد)،

ات  7به  5منیرسند عملکنرد کنجند  6/42درصند کناه
میيابد .بنابراين ،کناه

و شاشصهای تحمل به تن

است.

داراب  ،1داراب  ،14بننندرعانناس ،يلووايننت ،دشتسننتان ،2

تعنداد دیعنات آبيناری ،سناب ات

دشتستان  5و الينهای  2و  TN234استفاده شند .آتمناي

دست ریتن مقدار کمی ات محصنول منیشنود ( .)36تننوع

بهصورت طرح بلوکهای کامنل تصنادیی بنا  3تکنرار ،در

ژنتيکی کایی و درنتيجه امکان انتخاب ژنوتينپ مقناوم بنه

مزرع آموتشی دانککدۀ ککاورتی دانکگاه بيرجنند واقنع

شککی وجود دارد .تجزيه و تحليل هماستگی نکان داد که

در پرديس اميرآباد در سال تراعی 1389ن  1390اجرا شند.
يک قطعنه بنه محنيط تنن

1. Stress Susceptibility Index
2. Tolerance Index

و ديگنری بنه محنيط نرمنال

اشتصاص يایت .عمليات ت ي تمنين شنامل شنخم پناييزه،
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ديسک ب اره ،تسطيح و ت ي جوی و پکته بود .بذور مربوط

 Harm ،TOLو  STIاستفاده و براساس مقادير بهدستآمده

به هر ژنوتيپ در  4شط به طول  2متر ککت شند .یاصنل

ارقام گروهبندی شدند .یرمول محاسااتی اين شاشصها بنه

بين بوتهها  10و یاصل بين رديفها  60سانتیمتر در نظنر

شرح تير است:

گریته شد .اولين آبياری در تاريخ  1390/02/15انجام و بنه

 .1شاشص حساسيت به تن :

عنوان تاريخ ککت در نظنر گریتنه شند .تنن

منورد نظنر

هر  2قطعه (نرمنال و

 .3ميانگين حسابی باروری:

تن ) براساس  100ميلیمتر تاخير ات تکتک تاخير کنیس

 .4ميانگين هندسی باروری:

 Aآبياری شد .با شروع گلدهی تن

مورد نظر آغات شد و

در محيط نرمال آبياری براساس  100ميلیمتنر تاخينر و در
محيط تن

) SI  (1  YS
YP

 :SI .2شدت تن :

براساس ميلیمتر تاخير تجمعی ات تکنتک تاخينر کنیس A

صورت گریت .تا قال ات اعمال تن

)1  (YS / YP
SI

براساس  200ميلیمتر تاخينر ات تکنتک تاخينر

کیس  Aصورت پذيریت.

SSI 

MP  YP  YS
2

4

)GMP  (YS)(SP

 .5شاشص تحمل:

Tol  YP  YS

 .6شاشص تحمل به تن :

) (YP )(YS
(Y P) 2

STI 

 .7ميانگين هارمونيکHarm  ( 2(Y P ,Y S)) / (Y P Y S) :

انداتهگيری صفات براساس  10بوت برداشتشنده ات 2

در این رابطهها YS ،و  YPعملکرد بااقووۀ هار ژنوتیاد در

شط وسطی و با رعايت اثر حاشيهای انجام گریت .صنفات

محیط تنش و نرمال و  YSو  YPمیانگین عملکارد کلیاۀ

انداتهگيری شده عاارت بودند ات .1 :وتن هزاردانه :متوسط

ژنوتیدها در محیط تنش و نرمال را نشان میدهد.

وتن هزاردانننه (برحسننب گننرم)؛  .2عملکننرد اقتصننادی:

ابتدا یرض همگنبودن واريانسها با استفاده ات آتمنون

دانههای بهدستآمده ات  10بوته که نمايندۀ آن شنط بودنند
با تراتوی دقينق و بنا دقنت  0/01گنرم تنورين شندند؛ .3

بارتلت انجام شند .باتوجنه بنه همگننی وارينانس ،تجزين

عملکرد بيولوژيکی 10 :بوته که بهطور تصادیی انتخناب و

واريانس مرکب صورت گریت تا معناداری آثنار ژنوتينپ،

نمايندۀ آن شط بودند با تراتوی دقيق و با دقت  0/01گنرم

اثر تن

(محيط يا مکان نرمال و تن ) و آثار متقابل محيط

تورين شندند؛  .4تعنداد کپسنول در بوتنه :متوسنط تعنداد

× ژنوتيپ محاساه شود .مقايس ميانگينها به روش دانکنن

کپسول در  10بوته؛  .5تعداد شاش یرعنی :متوسنط تعنداد

در سننطح احتمننال  5درصنند انجننام شنند .هماسننتگی بننين

شاشههای یرعی در  10بوته؛  .6تعداد برگ :متوسط تعنداد

شاشصها با استفاده ات تجزي هماستگی به روش پيرسنون

برگ در  10بوته؛  .7طول کپسول :متوسط طول  10کپسول

محاسنناه شنند .در تجزي ن بننایپننیت ژنوتيننپهننای دارای

(برحسب سانتیمتر)؛  .8عرض کپسول متوسط عنرض 10

عملکرد باال در محيطهای تن

و نرمال ات ساير ژنوتيپهنا

کپسننول (برحسننب سننانتیمتننر)؛  .9وتن کپسننول :وتن 20

تفکيک شد .برای انجام تجزين بنایپنیت شناشصهنای

کپسول که بهطور تصادیی انتخاب شده بودنند بنا تنراتوی

محاساهشده به همراه دو متغير عملکرد در محنيط تنن

و

دقيق و با دقت  0/01گرم تورين شدند و  .10ارتفاع بوتنه:

نرمال وارد تجزيه به مؤلفههای اصنلی شندند و سنپس دو

متوسط ارتفاع  10بوته (برحسب سانتیمتر) .بعد ات بنرآورد

مؤلف اول کنه بيکنترين تغيينرات را توجينه کردنند ،بنرای

1

صفات ،دادهها تحلينل آمناری شندند .بنرای تعينين مينزان

1. Bi-Plot

تحمل ارقنام بنه شکنکی ات  6شناشص ،GMP ،MP ،SSI
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تمامی ژنوتيپها محاساه شد .در مرحل بعد ،مؤلفه دوم بر

بوده است .تنن

روی مؤلف اول پیت شد .دو مؤلفه بنهصنورت دو محنور

پارامترهای طول و عرض کپسول تمثير نداشته اسنت لنيکن

و ژنوتيپها براساس اين دو مؤلفنه در

بر کلي صنفات ديگنر تمثيرگنذار بنوده اسنت .اثنر متقابنل

سطح نمودار بهدستآمده توسط نقاطی مکنخص شند .بنا

ژنوتيپ و محيط ،تن نا بنرای وتن  20کپسنول ،عملکنرد و

توجه به هماستگی شاشصها بنا عملکنرد در محنيطهنای

شاشص برداشنت معننادار شند .وتن کپسنول ،عملکنرد و

نرمال و تن  ،ب ترين شناشصهنا تعينين و براسناس اينن

شاشص برداشنت ژنوتينپهنای مختلنف در محنيطهنای

شاشصهای برتر متحملترين ژنوتيپها نسنات بنه تنن

مختلف عکسالعمل متفاوتی نکان داد.

عمود بر هم نماي

شککی معریی شدند .گروهبندی ژنوتيپهنا بنا اسنتفاده ات

اعمنالشنده در سنطح يادشنده تن نا بنر

برای آنکه مقندار تنمثير تنن

مکنخص شنود درصند

تجزي کیستر به روش وارد 1و براسناس معينار یاصنلهای

تغييرات ناشی ات تنن

اقليدوسی انجام شد .برای محاسا درصد تغييرات ناشی ات

تعننداد کپسننول ،عملکننرد دانننه ،تعننداد بننرگ و شنناشص

ات رابط تير استفاده شد:

تن

)(CP  CD
100
CP

محاسناه شند (جندول  .)1صنفات
ديدند .صفات تعداد شناش

برداشت ،آسيب جدی ات تن
C

یرعی ،وتن هزاردانه ،وتن کپسول ،ارتفاع بوتنه و عملکنرد

در ايننن رابطننه C ،درصنند تغييننر صننفت CP ،ميننانگين

بيولوژيکی آسيب کمتری متحمنل شندند .صنفات طنول و

صفت تحت شنرايط نرمنال و  CDمينانگين صنفت تحنت

شکنکی تغيينری ات شنود نکنان

-8

()1

شرايط تن

عرض کپسول بر اثر تن
ندادند .بدي ی است که تن

است .در تجزيههنای آمناری ات ننرمایزارهنای

شککی بنا تنمثير بنر توسنع

سيستم ريکهای ،تعنداد و اننداتۀ بنرگهنا ،ارتفناع گيناه و

 Excel ،SPSSو  Statgraphاستفاده شد.

عملکرد بيولوژيکی ،ساب کناه

رشند و توسنع کنجند

میشود ( .)35چنين نتيجهای منطقی به نظر میرسند ،تينرا

نتایج و بحث
الف) تجزیۀ واریانس مركب و بررسی تغییرات ناشی از

با ایزاي

تنش

عملکرد بيولوژيکی و عملکرد دانه در واحند سنطح کناه
میيابد ( .)1نتايج حاصل ات تحقيقنات ديگنر پژوهکنگران

نتايج حاصل ات تجزي واريانس مرکب در دو محيط نرمنال
و تن

مؤيد اين مطلب است که تن

نکان داد که ژنوتيپهای مورد نظنر ات نظنر بيکنتر

در مرحل گياهچهای بيکنتر

بر وتن هزارداننه تمثيرگنذار بنود ،لنيکن تنن

صفات به استثنای طول ،عنرض و تعنداد کپسنول ،تفناوت

در مرحلن

گلدهی تمثير تيادی بر ارتفاع بوت کنجند ،اننداتۀ کپسنول،

معناداری با هم دارند .ژنوتيپهنای مختلنف در دو محنيط

تعداد داننه در کپسنول ،وتن داننه در بوتنه و وتن شکنک

نرمال و تن  ،در بيکتر صفات با يکديگر مختلنف بودنند.

ريکه گذاشنته اسنت و ارقنام مختلنف کنجند پاسنخهنای

اثر مکان (محيطهای نرمنال و تنن ) در کلين صنفات بنه

متفاوتی نسات به تن

استثنای طول و عرض کپسنول معننادار نکند .بنه عانارت
ديگر ،شرايط نرمال و تن

شدت کماود آب ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته،

شککی نکان دادهاند ( .)35عملکرد

و اجزای عملکنرد حساسنيت بيکنتری نسنات بنه صنفات

بر روی بيکتر صفات تمثيرگذار

موریولوژيکی ات شود نکان میدهند ( 24و .)25

1. ward
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جدول  .1تغییرات ناشی از تنش خشکی بر روی صفات اندازهگیری شده در كنجد
ميانگين صفت

ميانگين صفت

درصد تغييرات

در شرايط نرمال

در شرايط تن

صفات

تعداد کپسول

47/15

28/69

39/1

ارتفاع بوته

82/01

71/19

13/1

تعداد شاش یرعی

5/71

4/7

17/6

تعداد برگ

126/52

95/99

24/1

طول کپسول

2/55

2/55

0/0

عرض کپسول

0/55

0/55

0/0

وتن کپسول

2/38

2/03

14/7

وتن هزاردانه

2/14

1/77

14/28

عملکرد بيولوژيکی

119/44

113/8

4/72

عملکرد دانه

20/64

15/05

27/08

شاشص برداشت

0/17

0/13

23/52

صفات

جدول  .2ضرایب همبستگی بین شاخصهای تحمل به خشکی و عملکرد در ژنوتیپهای كنجد
YP

YS

TOL

SSI

MP

STI

GMP

Harm

YP
YS

**0/78

SSI

0/50

-0/12

TOL

**0/80

0/26

**0/90

MP

**0/96

**0/91

0/27

*0/62

STI

**0/95

**0/92

0/22

*0/58

**0/99

GMP

**0/95

**0/93

0/22

*0/57

**0/99

**0/99

Harm

**0/93

**0/95

0/16

0/52

**0/99

**0/99

**0/99

†  * ،nsو ** بهترتيب غيرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

داشنت و شناشصهنای  TOLو

ب) تجزیرۀ همبسرتگی ،مقایسرۀ میرانگین عملکردهرا و

محيطهای نرمال و تنن

شاخصها و شناسایی بهترین شراخص و متحمرلتررین

 SSIهيچگون هماستگی معناداری بنا عملکنرد در شنرايط
نداشت (جدول  .)2شاشص  TOLهماستگی مثات و

ژنوتیپ

تن

نتايج حاصل ات بررسی ميزان هماستگی بين شناشصهنای

معناداری با عملکرد در شرايط نرمال داشت ،اما هنيچگوننه

تحمل به شککی نکان داد که شناشصهنای ،GMP ،STI

هماستگی معناداری با عملکرد در شرايط تن

نکان ننداد.

 MPو  Harmهماستگی مثات و معنناداری بنا عملکنرد در

شاشص  SSIنيز هيچگونه هماستگی معناداری بنا عملکنرد
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در هننر دو شننرايط نکننان نننداد .باتوجننه بننه وجودنداشننتن

شاشصها با عملکرد ژنوتيپهايی که ميزان بنااليی ات اينن

هماستگی يا هماستگی در يک محيط شاشصهای  TOLو

شاشصها را دارند به عنوان متحملترين ژنوتيپها شناشته

 STIنمیتوانند در شناسايی ژنوتيپهای متحمل مفيد واقنع

میشوند .ميزان شاشصهای تحمنل بنه شکنکی ،مينانگين

شوند و بنابراين ،شاشصهای مناسای در ج نت تکنخيص

عملکننرد و همچنننين مقايسن عملکردهننا و شنناشصهننای

ژنوتيپهای مطلوب کنجد در هر دو شرايط نيستند.

ژنوتيننپهننای مختلننف کنجنند در جنندول  3آمننده اسننت.

شاشصهای  STI ،Harm ،MPو  GMPبهمنزل ب ترين

براساس شاشصهای يادشده ژنوتيپهنای داراب  ،1الينن

شاشصها در جداساتی ارقام متحمل شناشته شدند ،لنيکن

 TN234و ژنوتيپ بندرعااس عملکنرد ب تنری نسنات بنه

تينادی

ساير ژنوتيپها در هر دو محيط داشتهاند .با وجود عملکرد

نداشتند که ات اينن نظنر بنا مطالعن کننونی مطابقنت دارد.

باالتر ژنوتيپ بندرعااس و الين  TN234نسات به داراب 1

مطالع شاشصهای تحمل به شککی در گياهان ديگر نينز

در محيط نرمال ليکن بهدليل عملکنرد پنايينتنر در محنيط

شاشصهنای  SSIو  TOLدر تمنايز ارقنام نقن

ات نظر کلي شاشصها بعد ات داراب  1قرار میگيرند.

کننارايی بنناالتر شنناشصهننای  STI ،Harm ،MPوGMP

تن

نسات به  SSIو  TOLرا نکان میدهد ( 13 ،12و .)32

با نگاهی به شناشصهنای  TOLو  SSIمکناهده شند کنه

با توجنه بنه اينکنه شناشصهنای  MP ،GMP ،STIو

ژنوتيپ بندرعااس بناالترين مقندار را دارد ،بننابراين ،اينن

و

است .بنابراين

 Harmهماستگی بااليی با عملکرد در هر دو محيط تن

ژنوتيپ حساسترين ژنوتيپ نسات به تن

با درنظر گریتن کلي شاشصهنا ژنوتينپ داراب  1ب تنرين

نرمال نکان دادند ،بنابراين بهمنزل ب ترين شناشص معرینی
میشوند و با توجه به هماستگی مثات و معنادار بنين اينن

و نرمال است.

ژنوتيپ در هر شرايطهای تن

جدول  .3مقایسۀ میانگین عملکرد و شاخصهای تحمل به خشکی در كنجد
ژنوتيپ

ميانگين

ميانگين شاشص تحمل ميانگين شاشص شاشص حساسيت

هارمونيک هندسی

به تن

حسابی

تحمل

به تن

عملکرد در
()gr

محيط تن

عملکرد در
محيط نرمال ()gr

صفیآباد

12/5d

12/5e

0/36d

12/5d

-1/2c

-0/33c

13/1de

11/9e

الين 2

13/6cd

13/6de

0/44cd

13/7d

1/3c

0/29bc

13de

14/3e

يلووايت

16/3bcd

16/5cde

0/63cd

16/7cd

-1/6c

-0/51c

17/4bc

15/8de

دشتستان 5

bcd

cde

cd

d

abc

cde

cde

15/8

15/8

0/58

15/8

c

1/8

0/40

14/9

16/8

دشتستان 2

16/3bcd

16/4cde

0/63cd

16/5cd

1/7c

0/19bc

15/6cd

17/4cde

تربت جام

cd

cde

cd

d

c

bc

de

cde

14/1

14/7

0/52

15/4

4/4

0/16

13/1

17/6

شوسف

17/5bc

17/6bcd

0/74bcd

17/7bcd

2/8c

0/44abc

16/3bc

19/1cde

بيرجند

15/1cd

15/6cde

0/56cd

16/1cd

7/7bc

1/40abc

e

19/9bcde

داراب 1

a

ab

c

abc

22/3

a

22/4

21/3a

21/8ab

داراب 14

bc

abc

بندرعااس

19/3ab

الين

TN234

16/9

18/8

21/4ab

a

1/2

1/17a
abc

0/83

1/13ab

22/6

22/4ab
abc

21/1

23/8a

4/6

7/7bc
ab

17/2

20/5a

0/61

a

20/3

abcd

24/8

0/90abc

18/5ab

26/2abc

ab

e

ab

1/94

2/22a

† ميانگينهای با حروف مکابه تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آتمون دانکن ندارند.
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ژنوتيپهای صفیآباد و الين  2کمترين مقادير ات نظر کلي

مؤلف اول حدود  99/61درصند ات تغيينرات موجنود بنين

شنناشصهننا را دارننند ،بنننابراين ،ايننن ژنوتيننپهننا بننهمنزل ن

دادهها را توجيه کردند (جدول  .)4استفاده ات اين دو مؤلفه

و نرمنال معرینی

و چکمپوشی ات ساير مؤلفهها تن ا موجب ات دسنت رینتن

نامطلوبترين ژنوتيپهنا در شنرايط تنن

مننیشننوند .ژنوتيننپ داراب  14عملکننرد بننااليی نسننات بننه

بخ

ناچيزی ات تغييرات میشود و تفسير نتنايج براسناس

ژنوتيپهای ديگر در شرايط نرمال دارد ،ليکن عملکنرد آن در

دو مؤلف اول و دوم کارايی بااليی دارد .با توجه به اين امنر

محيط تن

شيلی کم است .با نگاهی به شاشص  SSIو TOL

ترسيم بایپیت براساس دو مؤلف یو صورت گریت.

آن میحظه میشود که ات ساير ژنوتيپها بنهجنز بنندرعااس

اولين مؤلفه  78/11درصد ات تغييرات کل دادهها را توجيه

باالتر اسنت کنه بناالتربنودن اينن شناشصهنا نکناندهنندۀ

کننرد و هماسننتگی بننااليی را بننا شنناشصهننای ،GMP،STI

حساسبودن آنها نسات به شککی است .بننابراين ،ژنوتينپ

 YP ،MP،Harmو  YSنکان داد (شکل .)1اتآنجاکنه مقنادير

داراب  14در شرايط نرمال بسيار شوب ولی حساس به تنن

باالی اين شاشصها برای ما مطلوب است و با توجه به رابط

است .در مورد ساير ژنوتيپهنا شناشصهنای ینو در حند

مثات مؤلف اول با اينن شناشصهنا اگنر مينزان بناالی آن را

ميانهاند ،بنابراين ،ژنوتيپهنای ینو در دو شنرايط عملکنرد

انتخاب کنيم ژنوتيپهايی را برمیگزينيم که عملکرد بااليی در

بااليی توليد نمیکننند .ژنوتينپهنای صنفیآبناد و يلوواينت
عملکرد بيکتری در شرايط تن

محيطهای نرمال و تن

نسات بنه نرمنال داشنتهانند.

دليل اين موضوع میتواند بهدليل اعمال تن

دارند ،ات اينرو آن را مؤلف پتانسنيل

عملکرد در دو محيط نام میگذاريم .ات طرف ديگر ،مؤلف دوم

نهچندان شنديد

 21/50درصد ات تغييرات موجود را به شود اشتصناص داد و

يا ناشی ات شطاهای آتمايکی باشد .بهطورکلی ،ژنوتينپهنای
داراب  1و الين  TN234ات باقی ژنوتيپها در هر دو شنرايط

هماستگی مثات و بااليی با شاشصهای  SSIو  TOLداشت.

ب تر عمل کردهاند و با در نظر گریتن کلي شناشصهنا بنرای

ات اينرو آن را مؤلف حساسيت به تن

ناميديم .بنا توجنه بنه

منطق بيرجند توصيه میشود ،ضمن آنکه در شنرايط آبيناری

آنکه مقادير پايين اين شاشصها مورد نظر ماست و با توجنه

نرمال ژنوتيپ بندرعااس نيز بسيار مطلوب است.

به رابط مثات مؤلف دوم با اين شاشصهنا ،اگنر مينزان اينن
مؤلفه را پايين بگيريم ،ژنوتينپهنای متحمنل بنه تنن
عملکرد باال در محيط تن

ج) تجزیه به مؤلفرههرای اصرلی ،برایپرالت و تجزیرۀ

و بنا

را انتخاب شواهيم کرد.

خوشهای ژنوتیپها
نتايج حاصل ات تجزيه به مؤلفههای اصلی نکان داد کنه دو
جدول  .4مقادیر ویژه ،واریانس ،درصد تجمعی واریانس و بردارهای ویژۀ حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی در ژنوتیپهای
كنجد
مؤلفه

مقادير
ويژه

درصد
واريانس

تجمعی

YP

YS

MP

TOL

SSI

GMP

STI

Harm

واريانس

1

6/25

78/11

78/11

0/86

0/99

0/96

0/37

-0/0

0/97

0/96

0/98

2

1/72

21/5

99/61

0/51

-0/12

0/29

0/92

0/99

0/23

0/24

0/17
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شکل .1تجزیۀ بایپالت عملکرد و شاخصهای تحمل به خشکی و تعیین بهترین ژنوتیپ متحمل به خشکی در كنجد

پايين بایپیت مربوط به ژنوتيپهای با عملکرد پنايين در

با توجه به اين نکات قسمت مطلوب بایپیت ،پنايين

شرايط نرمال و تن

و سمت راست شواهد بود .بنابراين ،ژنوتيپهای مطلنوب

است و بنابراين مطلوب نخواهد بود.

داراب  ،1بنندرعااس ،الينن  TN234و دشتسنتان  5اسننت.

ژنوتيپهايی که در وسط بنایپنیت قنرار گریتنهانند،

اتآنجاکه ژنوتيپهای داراب  ،1بندرعااس و الينن TN234

عملکرد متوسنطی در شنرايط نرمنال و تنن

دارنند .اينن

جزء ژنوتيپهای انتخابشده ات طريق ب ترين شناشصهنا

ژنوتيپها شامل ژنوتينپ بيرجنند ،شوسنف ،تربنت جنام،

بود .ات طرف ديگر ،در ناحي مطلوب بنایپنیت نينز قنرار

دشتستان  2و  5و يلووايت هستند .قرارگریتن ژننوتيپی در

گریت ،بنابراين به عنوان ژنوتيپهای بنا پتانسنيل عملکنرد

باالی ژنوتيپ ديگر بهمنزل متحملتر بنودن آن نسنات بنه

معرینی شندند .ضنمن

است و قرارگریتن

باال در هر دو محيط نرمال و تنن

شککی و عملکرد باالتر در محيط تن

آنکننه ات ميننان ايننن ژنوتيننپهننا ،ژنوتيننپهننای داراب ،1

ژنوتيپی در سمت راست ژنوتيپ ديگنر بنهمنزلن عملکنرد

بندرعااس و الين  TN234بهعلت عملکرد باالتر در هر دو

باالتر آن در محيط نرمال است .به عنوان مثال ،ژنوتيپهای

بهمنزل ب ترين ژنوتينپ شنناشته شند.

شوسف و يلووايت در باالی ژنوتيپ بيرجنند قنرار گریتنه

سمت راست و باالی بایپیت ژنوتيپهای با عملکرد بناال

نسنات بنه

محيط نرمال و تن

در محيط نرمال و عملکرد پايين در محنيط تنن

است و بنابراين عملکرد باالتری در محيط تن

را نکنان

ژنوتيپ بيرجند دارند ،ليکن اين ژنوتيپها عملکرد کمتری

میدهد .ژنوتيپ داراب  14که در اين ناحيه قرار منیگينرد

نسات به بيرجند در محنيط نرمنال دارنند .بنهطنورکلی ،ات

ويژگی يادشده را دارد .ژنوتيپهای صفیآباد و الينن  2بنا

تجزي بایپیت اين نتيجه حاصل میشود که ژنوتيپهنا ات

در ناحين چنپ و

شککی و عملکرد مکانهای مختلفی ات

کمترين عملکرد در محيط نرمال و تن

نظر تحمل به تن

بایپیت را اشغال کردهاند .بنابراين ،تنوع ژنتيکی کنایی در

پايين بایپیت قرار گریت .بنابراين ،ناحي سنمت چنپ و
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ژنوتيپهای مطالعهشده برای اين صفات وجود دارد و اينن

ژنتيکی تا حدودی ات تنوع جغرایيايی تاعيت میکند .بهطور

تنوع تمينن مناسنب بنرای اصنیح اينن صنفات را ینراهم

مثننال ،ژنوتيننپهننای مربننوط بننه منطقن شراسننان جنننوبی

میکند .نتايج حاصل ات تجزي شوشهای نيز اينن مطلنب را

(شوسننف ،بيرجننند و تربننت جننام) در يننک دسننته و

تمييد کرد (شکل .)2

ژنوتيننپهننای مربننوط بننه جنننوب ککننور (داراب  1و ،14

نتننايج حاصننل ات تجزينن شوشننهای نکننان داد کننه

بندرعااس و دشتستان  )2در يک دست مجزا قنرار گریتنند،

ژنوتيپهای موردنظر در  3دسته قرار میگيرند .دسنت اول،

بنابراين نتايج حاصل ات تجزي شوشهای نتايج بهدستآمنده

مربوط به ژنوتيپهای صفیآباد و الين  2بود کنه عملکنرد

ات بایپیت را مورد تمکيد قرار داد .تننوع ژنتيکنی کنایی و

داشتند .در دست دوم

درنتيجه امکان انتخاب ژنوتيپ متحمل به شککی در کنجد

ژنوتيننننپهننننای داراب  1و داراب  ،14اليننننن ،TN234

وجنود دارد و  4شناشص STI ،Harm ،MPو GMPبنرای

بندرعااس و دشتستان  2قرار گریت .اين دسته مربنوط بنه

غربال ژنوتيپها مناسباند ( .)21با توجه به نتنايج تجزين

ژنوتيپهايی بود که عملکرد بااليی در محيط نرمال و تن

شوشهای و با در نظر گریتن عملکرد در دو محيط ،تیقنی

داشت .در دست سنوم کنه بناقی ژنوتينپهنا قنرار داشنتند

ژنوتيپهنای دسنت دوم بنا ژنوتينپ محلنی شوسنف کنه

عملکرد در هر دو شرايط در حد وسط بود .در اين دسنته،

عملکرد نساتاً بااليی در شرايط نرمال و تن

ات شود نکنان

ژنوتيپهای بيرجند ،شوسف ،دشتسنتان  ،5تربنت جنام و

داد شايد منجر به ايجاد ارقام ب تری که مناسب منطقنه نينز

يلووايت قرار گریت.

هستند ،شود.

پايينی در هر دو شرايط نرمال و تن

نتايج حاصل ات تجزين شوشنهای نکنان داد کنه تننوع

شکل .2تجزیۀ خوشهای ژنوتیپهای كنجد با استفاده از عملکرد و شاخصهای تحمل به خشکی
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