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  :     چکیده

هاي مقاومت به خشکی در سه رقم کنجد مورد مطالعه هاي رشد و شاخصدر این تحقیق، تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزاي عملکرد، شاخص

تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مغان  هاي کاملآزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك. قرار گرفت

هاي متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر در کرتمیلی 150و  120، 90هاي آبیاري شامل آبیاري پس از  تیمار. اجرا شد 1385- 86طی سال زراعی 

برداري با هاي رشد شش مرحله نمونهجهت تعیین شاخص. فتندهاي فرعی قرار گردر کرت 14اصلی و ارقا م کنجد شامل اولتان، هندي و هندي

آذین اصلی، تعداد با افزایش فواصل آبیاري، تعداد کپسول در بوته، وزن هزار دانه، طول کپسول، طول گل. فواصل زمانی سیزده روز انجام گرفت

بیشترین میزان عملکرد دانه . داري نشان دادندافزایش معنی خهشاخه فرعی، ارتفاع گیاه و عملکرد دانه کاهش و شاخص برداشت و ارتفاع تولید شا

از تیمار آبیاري ) گرم در هکتارکیلو 830(مترتبخیر از سطح تشتک تبخیر و کمترین آن میلی 90، از تیمار آبیاري پس از )کیلوگرم در هکتار 1322(

قام مورد آزمایش نیز از نظر کلیه این صفات به جز تعداد دانه در کپسول، در بین ار. متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر  بدست آمدمیلی 150پس از 

آذین اصلی، تعداد کپسول در بوته، وزن هزار دانه، میانگین تعداد شاخه فرعی، طول گل. داري مشاهده شدطول کپسول و ارتفاع بوته اختالف معنی

بود، ولی از نظر این صفات بین ارقام هندي و  14هاي هندي و هنديبیشتر از رقمداري طور معنیشاخص برداشت و عملکرد دانه در رقم اولتان به

به مراتب بیشتر از رقم اولتان  14هاي هندي و هنديکاهش عملکرد دانه ناشی از کمبود آب در رقم. داري وجود نداشتاختالف معنی 14هندي 

هاي تحمل تنش، رقم اولتان بیشترین براساس شاخص. باشده با دو رقم دیگر میبود که نشانگر تحمل بیشتر رقم اولتان به محدودیت آب در مقایس

خشک کل،  هاي پس از کاشت نشان داد که مقدار مادهنتایج آنالیز رشد بر مبناي روز. پایداري عملکرد دانه را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد

در همه ارقام بیشترین مقدار . طور قابل توجهی کاهش یافتندشاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی در اثر کمبود آب به

رقم اولتان بیشترین تحمل را در هر سه سطح آبیاري . متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر مشاهده شدمیلی 90ها در سطح آبیاري پس از این شاخص

، )مترمیلی 90آبیاري پس از (ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی به تفکیک در سه تیمار آبیاري نشان داد که در شرایط آبیاري مطلوب . ان دادنش

 120در سطح آبیاري پس از . داري داردعملکرد دانه با صفات وزن هزار دانه، شاخص برداشت و تعداد کپسول در بوته همبستگی مثبت و معنی

متر، عملکرد دانه با شاخص برداشت و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و میلی 150متر، عملکرد دانه با وزن هزار دانه و در سطح آبیاري پس از میلی

.داري نشان دادمعنی

  



مقدمھ-١-١

كننده تولید دآبي یكي از مھمترین عوامل محدوم ك      

نزوالت کمبود. استخشكگیاھان زراعي در مناطق خشك و نیمھ

باال، موجب تنش كمبود دماھايو آنآسماني، پراكنش نامنظم 

. شودي در آن مناطق ميآب در طول دوره رشد گیاھان زراع

كمبود آب بیشترین سھم را در كاھش عملكرد گیاھان زراعي 

-نشان ميھاي متفاوتيواكنشگیاھان نسبت بھ تنش آب .دارد

ھاي رشدي گیاه از جملھ دھند كھ شامل تغییر در تمام جنبھ

بیوشیمیایي ھايفرایندآناتومي، مورفولوژي، فیزیولوژي و

ھاي ژنوتیپدرر گیاھان،بحدودیت آب تاثیر م.شودگیاه مي

شناخت مراحل حساس گیاھان . نیز متفاوت استیک گیاه مختلف

بھ کمبود آب جھت تولید محصوالت کشاورزي در ایران کھ با 

لذا . کمبود آب آبیاري مواجھ است، اھمیت زیادي دارد

ھاي سازگار و متحمل خشکي کھ ھم وتیپشناسایي ارقام و ژن

خشکسالي یا (سب و ھم در شرایط تنش آبي در شرایط منا

بتواند عملکرد قابل قبول و پایداري داشتھ ) آبیاري محدود

.باشد، ضرورت دارد

ھاي روغني است کھ از کنجد یکي از مھمترین دانھ       

ھاي کنجد براي بوتھ. گیردھاي کھن مورد زراعت قرار ميزمان

۵٠٠-۶٠٠دود دستیابي بھ حداکثر عملکرد اقتصادي بھ ح

این گیاه بھ علت داشتن مقاومت.متر آب نیاز دارندمیلي

م بھ خشکي وباال بھ خشکي بھ عنوان یک گیاه مقانسبي

در برخي مراحل رشد از کنجد با این وجود. شده استشناختھ

است بھ کمبود رطوبت خاک حساس و گلدھيجملھ مرحلھ گیاھچھ

ر کاھش بثیر زیادي تواند تاو تنش آب در این مراحل مي

در ایران نیاز آبي کنجد در .عملکرد گیاه داشتھ باشد

شود و در بیشتر مناطق دوره رشد از طریق آبیاري تامین مي

کشور ممکن است در مراحل گلدھي یا پر شدن دانھ نزوالت 

ھمچنین، با توجھ بھ اینکھ این . آسماني وجود نداشتھ باشد

و خشک مصادف است، طوالني ھاي گرممراحل حساس با تابستان

شدن دور آبیاري یا بھ تعویق افتادن دو تا سھ نوبت 

،بنابراین.آبیاري در این مراحل دور از انتظار نیست

ترین فواصل آبیاري و ھمچنین مطالعھ واکنش ن مناسبیتعی

جھت دستیابي بھ ژنوتیپگیاه کنجد نسبت بھ شرایط تنش آب 



تواند بھ میزان باشند، مييخشکھایي کھ قادر بھ تحمل تنش 

.موفقیت زراعت این گیاه را افزایش دھدقابل توجھي

تاریخچھ-٢-١

سیم و تیل معروف سید، جینجیلي، سیمکنجد کھ بھ بني

ترین دانھ روغني است کھ بشر قدیميبھ احتمال زیاداست، 

اویلوف ھند را منشاو.استو مصرف کرده سایيآن را شنا

انواع وحشي آن در تنوع وسیع ولياست، كنجد دانستھ 

جد كنبھ احتمال زیاد این قاره منشادھد كھ فریقا نشان ميآ

ھاي وحشي این كھ اغلب گونھاز آنجا ). ١٣٧٠احمدي، (باشد 

ھاي وحشي گیاه در آفریقا پراكنده ھستند و فقط گونھ

شوند، برخي از محققان معدودي در ھندوستان مشاھده مي

و در استكنجد در حقیقت بومي اتیوپي بودهمعتقدند كھ 

ھاي بازرگاني در امتداد راهاین محلزمان ھاي قدیم، از 

این گیاه در قرن ھفدھم بھ . استبھ سمت شرق گسترش یافتھ 

اي باستاني كنجد در ایران سابقھ. آمریكا انتقال یافت

ھاي سازگار با شرایط تیپ،نواحيازو در بعضيدارد

تلف مانند داراب در فارس، دزفول در خوزستان و اقلیمي مخ

قدمت ). ١٣٧٠احمدي، (است شكل گرفتھ اردبیلمغان در 

و بھ ھمین استزراعت این گیاه مربوط بھ گذشتھ بسیار دور 

استشدن آن بسیار مشكل اھليدلیل تعیین زمان دقیق 

).١٣٧٠ناصري، (

پراكندگي كشت كنجد در جھان و ایران  -٣-١

گرم است، ھاي روغني مناطق گرم و نیمھاز دانھکنجد

نیز گسترش یافتھد آن بھ مناطق معتدلولي کشت ارقام جدی

این گیاه داراي ارقام محلي زیادي است و در اغلب . است

بھ صورت سنتي کشت و کار کم بضاعت کشورھا توسط کشاورزان 

ایام قدیمزراعت کنجد در ایران از ). ٢٠٠٠ویس، (شود مي

بھ خشکي، آشنایي این گیاهتحمل.استمرسوم بوده

کشاورزان با زراعت این نبات، امکان کشت آن پس از برداشت 

گندم و جو در مناطق گرمسیر و باال بودن کمیت و کیفیت 

آیند کھ کوشش ھمھ روغن آن از جملھ عواملي بھ شمار مي



ن آھاي اصالح شده جدید براي جانبھ براي گسترش و تھیھ رقم

از کنجدھاي محلي زیاديدر ایران توده. سازدميضروريرا 

ھاي جیرفت، دزفول، داراب، زرقان، اردستان، شامل توده

اولتان، ارومیھ و غیره وجود دارند کھ بھ صورت پراکنده و 

ر کشت سطح زی). ١٣٧٨مطلب پور، (شوند در سطوح کم کشت مي

با تولید ھکتار٣٩٠٠٠حدود ١٣٨١در کشور در سال کنجد

).٢٠٠٢فائو، ( تن دانھ بوده است ٢٧٠٠٠حدود 

اھمیت اقتصادي کنجد -۴-١

دانھ کنجد حاوي روغن با ارزشي است کھ بستھ بھ شرایط 

درصد برسد و بھ ۶٢تا ۴۵محیطي و نوع رقم ممکن است بھ 

روغن ،١دلیل وجود یک ترکیب آنتي اکسیدان بھ نام سزامولین

ھاماالتا و (برخوردار است آن از پایداري زیادي

روغن كنجد دارا ھاي مطلوبویژگياز ). ٢٠٠٧چافورانیسا، 

تا ٢٩زیاد اسید چرب لینولیئك است كھ حدود بودن مقادیر

درصد ۵۵تا ۴۵روغن كنجد ھمچنین شامل . باشددرصد مي  ٣٩

اسید درصد ۵تیك و صد اسید پالمدر٩اسید چرب اولیئك، 

درجھ ١۵صوص روغن كنجد در دماي وزن مخ. استئاریك است

متر مكعب و نقطھ گرم بر سانتي٩٢٠/٠تا ٩١٧/٠سانتیگراد 

روغن كنجد. گراد استدرجھ سانتي-٧تا -۵انجماد آن 

آنیدي اندیس.داراي مصارف غذایي، آرایشي و دارویي است

١۵میزان اسیدھاي چرب اشباع در حدود . است١١٨تا ١٠۴

دانھ كنجد .درصد است٨۵اشباع غیربدرصد و اسیدھاي چر

رام و (باشداز نظر لسیتین و كلسیم غني مي

).١٩٩٠ھمکاران،

شرایط اقلیمي-۵-١

کنجد بھ طور طبیعي براي تولید حداکثر عملکرد بھ 

با این گیاهدر فلسطین اشغالي، . شرایط گرم نیاز دارد

د عملکردمایيواحد ٢٧٠٠ماه و با تامین ٣-۴دوره رشد 

درجھ ٢۵-٢٧ي ھادما).١٣٧٠ناصري، (داده است نشانمناسبي

سریع، رشد اولیھ و تشکیل گل را نيزگراد، جوانھسانتي

                                                            
Sesamolin -١



گراد درجھ سانتي٢٠دما از زماني کھوليند،کتشدید مي

کمتر شود، خروج و رشد گیاھچھ بھ تعویق خواھد افتاد و در 

براي رشد . گراد متوقف خواھد شددرجھ سانتي١٠کمتر از 

. روز عاري از سرما و یخبندان الزم است١۵٠در حدود کنجد 

پس ھساعت١٠ھايدر طول روزروز کوتاه است و يکنجد گیاھ

درجھ ٢۵پراکندگي کنجد میان . روز گل خواھد داد۴٢-۴۵از

درجھ عرض ۴٠تا وليدرجھ عرض شمالي است،٢۵عرض جنوبي و 

درجھ عرض جنوبي ٣٠و تا و آمریکا روسیھشمالي در چین، 

کنجد در ارتفاع کمتر از . قادر بھ رشد استدر استرالیا 

ھاي آن ممکن است ولي برخي از واریتھروید،متري مي١٢۵٠

ھایي کھ در اکوتیپ. متر نیز رشد کنند١۵٠٠تا ارتفاع 

طور معمول کوچک ھستند، رشد سریع رویند، بھارتفاع باال مي

فقط یک گل در ھمچنین،. کمتر دارندو تا حدودي شاخ و برگ

در نپال . روید و بازدھي بذر آن کم استکنار برگ مي

بھ ارقام ند، نسبتشدھتر کاشتکھ در ارتفاع پایینارقامي

تحمل خشکي در گي ویژ. روغن بیشتري داشتندنواحي مرتفع

این گیاه از مزایاي عمده آن است و بھ ھمین دلیل قابلیت 

خشک را دارد و کیفیت روغن آن نیز در این کاشت در مناطق 

). ١٣٧٠ناصري، (شرایط مناسب است

شناسيگیاه-۶-١

، Pedaliaceaeتیره، Tubifloreaاز راستھ (Sesamum indicum)كنجد 

از كنجد صدھا رقم و نژاد .استindicumو گونھ Sesamumجنس 

نظراز گیاھان اھلي شده،مانند سایر وجود دارد كھ 

رنگ و تركیب،، اندازه، رنگ گلبوتھنموودازه، شكلان

. با یكدیگر دارندايھاي قابل مالحظھبذر تفاوتشیمیایي

باچندسالھگاھي، یكسالھ و ایستادهاي بوتھداراي كنجد 

رشد كاملدارايايسیستم ریشھ. متر است٢تا ۵/٠ارتفاع 

ھاي دانھباكپسولاز نوعمیوه .استھاي متعددو داراي گل

کنجد از نظر طول دوره رشد بھ دو .باشدكوچك و روغني مي

ارقام دیررس کھ گاھي . شودگروه دیررس و زودرس تقسیم مي

اي گسترده شوند، داراي سیستم ریشھچندسالھ نیز نامیده مي

ھا سطحي و داراي و عمیق ھستند، ولي در ارقام زودرس ریشھ

).١٣٧٠خواجھ پور، (انتشار کمتري است



ریشھ -١-۶-١

ارقام کنجد بستھ بھ طول دوره رسیدگي و تعداد شاخھ، 

كنجد در برابر تحملویژگي. اي متفاوتي دارندریشھسیستم

است، آنبسیار منشعبايخشكي تا حدي ناشي از سیستم ریشھ

ھاي كوتاه نیز تحمل راي دورهرا حتي ب٢شرایط غرقابيولي

با ت كنجد را از نظر نوع خاكاین حساسیت، كش. كندنمي

نسبت ھاي شنيخاکھاي كنجد در ریشھ. کندروبرو ميمحدودیت

).١٣٧٠احمدي، (ھاي لومي انتشار بیشتري دارندبھ خاک

ساقھ-٢-۶-١

و شیارھاي عموديمربعي مقطعایستاده است،ساقھ كنجد

ساقھ ممكن است صاف، كمي تا بسیار كركدار باشد و . دارد

- كار مياز یكدیگر بھارقامویژگي براي تمیز دادن این سھ

تواند از سبز روشن تا ارغواني تغییر رنگ ساقھ مي. رود

ارتفاع . شودبھ رنگ سبز تیره دیده ميولي بیشتر، كند

تعداد شاخھ و نحوه . متر استسانتي۶٠ـ ١٢٠ساقھ بین 

ارتفاعي كھ در آن اولین شاخھ بھ وجود ویژه تولید آن بھ

، )تراکم(بذرمقدار . استرقمآید، یك ویژگي مربوط بھمي

بھ طور مستقیم بر سایر شرایط محیطيبارندگي، طول روز و 

و گذار استاثرگیاهھا و در واقع رشد كليانشعاب شاخھ

- ميھکھ در محلي جز موطن و فصل اصلي خود کاشتارقامي

اد كوتاه كھ تعدپاارقام. عادي دارندرشدي غیرشوند،

ھستند، ولي ارقامي پابلند، ، زودرس کمي دارندھاي شاخھ

در ارقامطولي گیاھچھرشد .دیررس و متحمل بھ خشکي ھستند

-در مراحل بعدي افزایش مي، وليکند استتا حدوديدیررس

پر شاخ و ارقامساقھ در مقایسھ با تکارقامگیاھچھ . یابد

ندکي در زماناتفاوتولي،ھاي ضخیمتري دارندبرگ، ساقھ

ھا بھ سمت تک ساقھ کپسولارقامدر. رسیدن آنھا وجود دارد

گیرند کھ کنند و بسیار نزدیک بھ آن قرار ميساقھ میل مي

).١٣٧٠احمدي، (شود سبب تشکیل یک بوتھ متراکم مي

برگ-٣-۶-١

                                                            
١ - Flooding 



از نظر ارقام مختلف،برگ كنجد در یك بوتھ یا در بین 

ھاي برگ،كليطورھب. استشكل و اندازه بسیار متنوع 

طور آشكار بھاغلبتر پھن، گاه خمیده و حاشیھ آنھاپایین

ھاي میاني برگ. دار و جھت دندانھ بھ سمت بیرون استدندانھ

ھاي برگ. دار استي دندانھتیز و گاھي كمبدون بریدگي، نوك

ھا برگبرخي ارقامدر. و نوك تیز ھستندباریكباالي بوتھ

ھاي ، برگدیگرمتقابل یا متناوب و در برخيممكن است

ھا ترتیب برگ. ھاي باالیي متناوب ھستندمتقابل و برگپایین 

ھایي كھ از زیرا این ویژگي بر تعداد گل،حایز اھمیت است

رویند و بر عملكرد مطلوب بذر اثر ھا ميبرگکنار

ھا موجب چند برابر ترتیب متقابل برگ. گذارند، موثر استمي

متر، عرض سانتي۵/١٧تا ٣ھا از برگطول. شودشدن گلدھي مي

متر سانتي۵تا ١متر و طول دمبرگ از سانتي٧/١تا ١از 

ھا سبز تیره تا روشن و كلي رنگ برگطوربھ. متغیر است

ھاي بسیار كركدار بھ ویژه ھنگامي برگ. استزرد رنگ گاھي

ارقام ھمھ در . كھ خاك حاصلخیز باشد، آبي رنگ ھستند

).١٣٧٠ناصري، (ھا چسبناك و تا حدي كركدار ھستند برگ

گل -۶-۴-١

ھا ھا روي قسمت باالي ساقھ و شاخھھا از كنار برگگل

ھا روي جوانھ اصلي كھ اولین آغازيتعداد . شوندتولید مي

ھایي كھ گل. استژنتیکيشود، یك ویژگي گل در آن تولید مي

، جام گلي مركب از آیندوجود ميبھاه اي بسیار كوتروي ساقھ

پنج لوب دارند كھ لوب پایین بلندترین و لوب باال 

سفید یا صورتي بسیار بیشتررنگ جام گل. كوتاھترین است

.تر و حتي ارغواني باشدتواند تیرهميوليكم رنگ است، 

اھيقرمز یا سیاه و گھايجام لکھسطح داخليکھممكن است

گیاھي خودگشن است وكنجد . دداشتھ باشارغواني یا زرد

درصد ١٠حدود . پذیردصورت ميافشاني توسط حشرات گرده

این میزان درولي،استگزارش شده در این گیاه دگرباروري 

ھا درصد گل٩۵. درصد برسد۵٠تواند بھ ارقام ميبرخي از

شوند و ظھر پژمرده ميشکوفا و بعدازصبح ٧تا ۵تساعدر

. ریزندبعد از ظھر مي۶تا ٣٠/۴آنھا بین ساعت بیشتر

،ھاطولي باز  و كمي پس از باز شدن گلصورتبھھابساك

این فاصلھ زماني از پاره شدن بساك .شوندآزاد ميھاگرده



كاللھ . متفاوت استارقام مختلف،ھا در تا آزاد شدن گرده

ذیرش آمادگي پھااز باز شدن گلو یک روز بعدیك روز قبل

).١٣٧٠ناصري، (را داردگردهدانھ

میوه-۶-۵-١

میوه كنجد كپسولي است كھ مقطع آن مستطیلي شكل و 

. بسیار شیاردار است و یك نوك مثلثي شكل كوتاه دارد

با اي اندازه كپسول بسیار متغیر و شكل اصلي آن استوانھ

اي کپسول تنوع زیادي ، ولي شکل استوانھھاي صاف استكناره

رود و رقم بھ شمار ميویژگيکپسولشكل،طوركليبھ.رددا

٨تا ۵/٢طول كپسول.محیط بر شکل آن تاثیر شگرفي دارد

۴ھا متر و تعداد حفرهسانتي٢تا ۵/٠متر، قطر آن سانتي

دیواره . تا حدي كركدار ھستندھاكپسول. استعدد ١٢تا 

ھ وسیلھ دو باال بھ پایین و یا بازوصورت طوليبھكپسول

باز شدن .شوداست، شکفتھ ميسوراخ كھ در نوك آن واقع

از نظراست و رقممربوط بھ ژنتیکيیك ویژگيکپسول

ز حایمناسب براي برداشت مكانیزه ارقامانتخاب یا اصالح 

ویژگي وابستھ بھ رقم ارتفاع اولین كپسول نیز. اھمیت است

سپسبھ بن ساقھ و ھایي كھ ابتدا كپسولطور معمول،بھ. است

تعداد . رسند، ميھایي كھ بھ نوك آن نزدیك ھستندولكپس

وليھاي آن ارتباط دارد، ھاي ھر بوتھ با تعداد گلكپسول

تواند بر شرایط اقلیمي مي،اشاره شدپیشترطور كھ ھمان

).١٣٧٠سعادت الجوردي، (گذار باشدھاي بارور اثردرصد گل

دانھ-۶-۶-١

ناف ناحیھصاف و در، تا حدوديكوچكھاي كنجددانھ

رنگ . گرم است٢ـ ۴وزن ھزار دانھ كنجد بین . ھستندباریك

اي قھوه، سیاه، زرد،استنرم یا مضرس کھپوستھ خارجي بذر

ھاي خاکستري بھ رنگوليمایل بھ قرمز یا خاكستري است،

. شوداي بسیار تیره نیز دیده ميتیره، سبز زیتوني و قھوه

ھاي از بذربھتر ھاي روشن کیفیت روغن بذرحتمال زیادبھ ا

درصد روغن ۴۵تا ۴۴طور متوسط حاوي بذرکنجد بھ. تیره است

میزان روغن در ارقام و . درصد پروتئین است٢۵تا ١٩و 



اي تغییر كند و تواند بھ طور قابل مالحظھفصول مختلف مي

دوره ھاي روغني، با افزایش طولمانند بسیاري از دانھ

.)١٣٧٠پور، خواجھ(یابد نوري، درصد روغن افزایش مي

کودھا-٧-١

کنجد در برابر مصرف کودھاي شیمیایي واکنش چنداني 

بھ علت کود بھ احتمال زیاد این موضوع . دھدنشان نمي

سازگاري محیطباشد کھ با شرایط پذیري کم ارقام محلي مي

در ارقام اصالح حال، کودھاي نیتروژنھدر عین. اندیافتھ

و يمورث(شوند ميشده اغلب سبب افزایش عملکرد دانھ

در مورد افزایش میزان روغن نتایج ). ١٩٩٨، ھمکاران

، با )١٩٨٩(در گزارش کادام . استمختلفي گزارش شده

افزایش نیتروژن میزان روغن دانھ کنجد افزایش یافت، ولي 

روغن دانھ نشان دادند کھ تجمع،)١٩٩٨(آواد و ھمکاران 

. تحت تاثیر تیمارھاي کودي بھ ویژه نیتروژن قرار نگرفت

ھاي رشدشاخص-٨-١

توان بر حسب افزایش كل ماده خشك رشد گیاه را مي        

زمیني و ھوایي ھاي زیرانداممواد بین ) تخصیص(آن و توزیع 

ھاي شناخت تجزیھ کمي رشد یکي از راه. تجزیھ و تحلیل نمود

در ویژهموثر بر عملکرد است و این موضوع بھعوامل 

ن امطالعھ اثر عوامل محیطي بر عملکرد مورد توجھ محقق

در این روش، ). ١٩٩٣،و ھمکارانسیمن(است قرار گرفتھ

الگوي تخصیص مواد فتوسنتزي، نقش محوري در تعیین سرعت 

را درمناسبيتجزیھ و تحلیل رشد دیدگاه . رشد گیاه دارد

) كھ تابعي از ژنوتیپ و محیط است(كرد گیاه كارمورد

عامل كلیدي براي رشد کدامبستھ بھ اینكھ . سازدفراھم مي

توان رشد را ميمختلفھايدر نظر باشد، تجزیھ و تحلیل



ھاي عمده رشد كھ شاخص). ١٩٩٢، پورترالمبرز و (انجام داد 

گیرندبھ وفور مورد استفاده قرار ميدر گیاھان زراعي 

، سرعت ٤)CGR(، سرعت رشد محصول٣)TDM(کل ل ماده خشكشام

و میزان جذب خالص٦)LAI(، شاخص سطح برگ٥)RGR(رشد نسبي

)NAR(باشد مي٧) ،١٣٧٢کریمي(.

کلماده خشك -١-٨-١

رشد گیاھان زراعي از دیدگاه ریاضي بھ صورت منحني       

تکثیر ، زیرا فرایند رشد تابع دو عامل استسیگموئیدي 

كھ ھر دو روندي سیگموئیدي استسلولي و افزایش وزن سلولي

در اواخر فصل رشد بھ علت ). ١٣٧٣کریمي و عزیزي، (دارند 

محسن زاده (یابد كاھش ميکلمقدار ماده خشك ،ھاریزش برگ

).١٣٨٠و ھمکاران، حمایتيصادق زاده; ١٣٨٠،و ھمکاران

بر سطح ،ھاعھ سلولمبود آب از طریق کاھش توستنش ک     

در نھایت عملکرد گذارد وميگیاه تاثیر نھایيبرگ

کمبود آب بر جذب عناصر . دھدرا کاھش ميبیولوژیکي گیاه 

زیرا بھ ھنگام خشک شدن خاک، گذار است، غذایي نیز تاثیر 

بھ ھمین . شوداز تحرک یا جابجایي عناصر غذایي کاستھ مي

تواند رشد گیاه خاک ميکاھش میزان آب قابل دسترسدلیل،

كاھش ). ١٩٩٧نونامي و بویر، (را تحت تاثیر قرار دھد 

در منابع متعددي اشاره ماده خشک گیاه بھ واسطھ تنش خشكي 

جلیل و ھمکاران، ;٢٠٠٨انکار و ھمکاران، ش(شده است

٢٠٠٧.(

شاخص سطح برگ -٢-٨-١

فقط یگ طرف (شاخص سطح برگ بیان کننده سطح برگ       

سرمدنیا و (بھ سطح زمین اشغال شده توسط محصول است ) رگب

تواند تا حدود زیادي شاخص سطح برگ مي). ١٣٧٣کوچکي، 

کوچکي و بنایان(انباشت ماده خشک در گیاه را نشان دھد
                                                            

Total Dry Matter-١

Crop Growth Rate -٢

Relative Growth Rate-٣

      Leaf Area Index -٤

  Net Assimilation Rate-٥



بین عملكرد دانھ و شاخص سطح برگ ھمبستگي ). ١٣٧٣،اول

سطح برگ بھ ). ٢٠٠۴زل، و استوتلي(وجود داردمثبتي

). ١٣٧٢لطیفي، (داد سلول و اندازه آنھا بستگي دارد تع

ح برگ با تنش آب مواجھ اگر گیاھان بعد از کامل شدن سط

فرایند . کنندو در نھایت ریزش ميشوندميھا پیرشوند، برگ

ریزش برگ در طول تنش خشکي تا حدود زیادي حاصل از افزایش 

ي و کوچک(درونزاي گیاه است سنتز و حساسیت بھ اتیلن 

دار تنش خشكي موجب كاھش معنيبنابراین، ). ١٣٨۴ھمکاران، 

تفاوت ھاژنوتیپبینوشودگندم ميسطح برگ و سرعت رشد 

).١٩٩۵دیدا،نتا و گی(زیادي از نظر اثر خشکي وجود دارد

سرعت رشد محصول -٣-٨-١

سرعت رشد محصول افزایش وزن ماده خشك در واحد      

در آغاز رشد، ). ١٣٧٣کریمي و عزیزي، (استسطح در زمان

و استسرعت رشد محصول بھ دلیل كامل نبودن پوشش گیاھي كم 

طور بھرشد گیاه ،ھاي فتوسنتزياندامبا توسعھتدریج ھب

و کاملدر نتیجھ آن پوشش گیاھي ویابد نمایي افزایش مي

در ). ١٣۶٧کوچکي و ھمکاران، (شدجذب نور بیشتر خواھد 

ھان زراعي سرعت رشد محصول با شروع دوره زایشي اغلب گیا

، بھ دلیل توقف رسد و در انتھاي فصلثر مقدار ميبھ حداك

نتایج حاصل از . یابدھا كاھش ميپیري برگویژهو بھرشد

بر روي سرعت رشد محصول بیانگر كاھش آن ھاي مختلفبررسي

احمدیان و ;١٣٧۴حاتمي، (باشد رشد ميفصلدر انتھاي

گیاھان از طریق کاھش سرعت رشد و تغییر ). ١٣٧۵کاران، ھم

تخصیص مواد فتوسنتزي براي بھ حداقل رساندن محدودیت رشد 

نسبت بھ شرایط نامساعد واکنش نشان عوامل مختلفناشي از 

). ١٣٨۴کافي و ھمکاران، (دھند مي

سرعت رشد نسبي -۴-٨-١

ت بھ وزن ماده خشك اضافھ شده نسب،سرعت رشد نسبي      

کریمي و (استاولیھ در فواصل متوالي نمونھ برداري

یابد كھ زمان كاھش ميدر طولسرعت رشد نسبي ). ١٣٧٣عزیزي،

طور كلي بھ علت افزایش شاخص سطح برگ و بھچنین روندي 

ھایي است كھ منجر بھ سایھ اندازي بر افزایش تعداد برگ

تر گیاه اي پایینھافزایش سن برگ. شوندھاي قبلي ميروي برگ



سرعت رشد نسبي، نسبت. شودفتوسنتز ميشدتنیز موجب كاھش

است و با گذشت زمان نسبت بھ نمونھ قبليماده خشك افزایش

ھاي قبل در نمونھدر مقایسھ با تجمع ماده خشك این افزایش

تولیدي اي از ماده خشكبخش عمدهھمچنین،. یابدکاھش مي

-رسد و این بافتبھ مصرف مييساختمانيھابافتبراي توسعھ

بھ ھمین دلیل ھاي فتوسنتز دخالت ندارند، در فعالیتھا

در. یابدسرعت رشد نسبي بھ طور خطي با گذشت زمان كاھش مي

احمدیان (كاھشي داشتھ است شد نسبي روندارقام ذرت سرعت ر

سرعت رشد نسبي باال یک مزیت اکولوژیکي ). ١٣٧۵و ھمکاران، 

زودتر فضا را گیاھاني کھ رشد سریع دارند،.شودب ميمحسو

کنند و ھمین امر در شرایط رقابت براي منابع اشغال مي

تنش ).١٩٩٢و پورتر، زالمبر(رود محدود، برتري بھ شمار مي

سرعت رشد تواندميفتوسنتز خالص شدتاز طریق کاھش خشکي

). ١٣٨٣، و ھمکارانعبدالرحمني(را کاھش دھدنسبي گیاه 

سرعت جذب خالص -۵-٨-١

سرعت «خشك در واحد سطح برگ، مادهمیزان تجمع         

باشود و مقدار آن در ھر لحظھ برابرنامیده مي» جذب خالص

و استتغییر وزن خشك گیاه در واحد زمان در واحد سطح برگ 

. شودميگرم بر متر مربع سطح برگ در روز بیان بر حسب

کارایي فتوسنتزي از میانگین برآوردي، سرعت جذب خالص

و زماني بھ باالترین مقدار استھا در یك جامعھ گیاھيبرگ

.ھا در معرض نور كامل خورشید باشندرسد كھ تمام برگمي

ھا بھ فتوسنتز ھنگامي است كھ برگشدتبیشترین ،بنابراین

. اي باشند كھ ھیچ كدام در سایھ دیگري قرار نگیرنداندازه

ھاي بیشتري بھ طور برگدر طول فصل،رشد گیاھانافزایشبا

گیرند و از این رو كامل یا بھ طور نسبي در سایھ قرار مي

سرعت جذب كاھش . یابددر طول فصل كاھش ميسرعت جذب خالص

با افزایش سن گیاه تا حدودي مربوط بھ افزایش خالص

زي این موجب کاھش کارایي فتوسنتھا است كھ میانگین سن برگ

استفاده از سطح برگ بھ عنوان مبنایي براي . شودھا ميبرگ

ماده در تولیدھا رامیانگین کارایي ھمھ برگبیان رشد 

پایین جامعھ گیاھي ھاي پیرتر كھ برگکند، وليخشك بیان مي

.، ممكن است ھیچ سھمي در رشد نداشتھ باشندقرار دارند

ت بسیار بیشتر از ھاي جوان ممكن اسبرگھمچنین، کارایي



-نشان داده ميمقداري باشد كھ بھ وسیلھ سرعت جذب خالص

استفاده از سطح برگ بھ عنوان مبناي از طرف دیگر. شود

.گیردرا در نظر نميھا ھا و ساقھدمبرگسھم فتوسنتزي،رشد

در نیزآذینعضي از گیاھان زراعي ممكن است گلدر بحتي

، در غالتي نظیر جو. تھ باشدسھم اساسي داشماده خشکتشكیل 

ھا سھیم در وزن خشك دانھ% ۵٠آذین ممكن است تا بیش از گل

).١٣۶٧کوچکي و ھمکاران، (باشد 

ثیر آن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد تنش خشكي و تا-٩-١

گیاه

كم آبي یكي از مھمترین عوامل محدوده كننده تولید          

میزان كم . باشدخشک ميو نیمھگیاھان زراعي در مناطق خشک 

باال، ھاي دمانزوالت آسماني، پراكنش نامنظم این نزوالت و 

اینموجب تنش كمبود آب در طول دوره رشد گیاھان زراعي در 

ترین تعریف خشكي در كشاورزي توسط ماس رایج. شوندمناطق مي

بر اساس این تعریف. استارایھ شده ،)١٩٧٧(و ھوفمان 

یابد كھ تقاضاي نش رطوبت ھنگامي افزایش ميكمبود یا ت

از ) تبخیر و تعرق بالقوه(ھا تبخیري اتمسفر باالي برگ

تبخیر و (ھا براي جذب آب از خاك ظرفیت و توانایي ریشھ

در اكثر گیاھان زراعي، رشد و . فراتر رود) تعرق حقیقي

نمو مطلوب و حداكثر عملكرد تنھا در شرایطي كھ مقدار آب 

مین در حد مطلوبي تااز گیاه در سراسر دوره زندگيمورد نی

.آیدشود بدست مي

ھا و بیشتر در بافتخسارت ناشي از كمبود آب  

شود كھ در مراحل رشد و نمو سریع خود ھایي دیده مياندام

كمبود آب بیشترین ). ١٩٩٧نونامي و بویر، (قرار دارند 

عظیم زاده، (سھم را در كاھش عملكرد گیاھان زراعي دارد 

كاھش مقدار آب در دسترس گیاه منجر بھ تنش خشكي و ). ١٣٧١

نامناسب مورفولوژیكي و فیزیولوژیكي در گیاه ییربروز تغ

اھمیت كمبود آب ). ١٣٧۴ھاشمي دزفولي و ھمکاران، (شود مي

كھ دلیل استدر محدود كردن عملكرد گیاھان زراعي بھ این 

از گیاه Co2ر از تآب راحتاي، بخار براي اغلب شرایط مزرعھ

یني آب از دست جایگزخاک امكاندرشود و كمبود آبخارج مي

حفظ آب از طریق بستھ شدن .دھدرفتھ را بھ گیاه نمي



ودھدميھا، فتوسنتز را كاھش مكانیسمسایریاوھاروزنھ

ایجاد موجب این موضوع . شودرشد گیاه ميموجب محدودیت

باقري (شودب قابل دسترس و عملكرد ميرابطھ نزدیكي میان آ

اثر نھایي خشكي محدود كردن با اینکھ). ١٣٨٠، و ھمكاران

تنش كمبود آب، ویژهرشد و عملكرد است، اثر فیزیولوژیكي 

و ) مانند سازگاري احتمالي(بستھ بھ تاریخچھ قبلي گیاه 

).١٣٨٠باقري و ھمكاران، (متفاوت استزمان و شدت تنش

واکنشھان نسبت بھ تنش آب بھ اشكال مختلفي گیا       

ھاي ھا شامل تغییر در تمام جنبھواکنشدھند كھ این نشان مي

رشدي گیاه از جملھ آناتومي، مورفولوژي، فیزیولوژي و 

). ١٣٧٣سرمدنیا و كوچكي، (شود اعمال بیوشیمیایي گیاه مي

و شرایط خاک دما میزان و توزیع فصلي بارندگي، اختالف 

مترین عواملي ھستند کھ بر عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد مھ

و ھمکاران، ثنا(گذارند در مناطق خشک و نیمھ خشک اثر مي

وليطور نسبي در برابر خشکي مقاوم است، کنجد بھ). ٢٠٠١

تواند بازدھي و بھ این معني نیست کھ در شرایط کم آبي مي

). ١٣٧٠ناصري، (داشتھ باشد مطلوبيرشد 

كاھش موجبداري در كنجد تنش خشكي بھ طور معني       

ترین صفت نسبت بھ حساس. شودعملكرد دانھ و اجزاي آن مي

عملكرد دانھ، عملكرد بیولوژیك، تعداد كپسول ،خشكيتنش 

گلستاني اسفند آبادي، (استدر بوتھ و وزن ھزار دانھ 

، بر روي )١٩٩٩(در تحقیقي كھ توسط گاریا و داتا ). ١٣٨۴

موجبكھ تنش خشكيشداه كنجد انجام گرفت،  مشاھدهگی

كاھش عملكرد دانھ، تعداد كپسول در گیاه و تعداد شاخھ 

- نمي، ولي تعداد دانھ در كپسول كاھش شودفرعي در گیاه مي

، گزارش كردند كھ آبیاري در )١٩٩٢(ماجیمدار و روي . یابد

در تحقیقي كھ توسط. شودافزایش عملكرد ميموجبكنجد 

ثیر تنش خشكي جھت بررسي تا،)٢٠٠٧(اصالن و ھمكاران اكار

کھ افزایش شدبر روي گیاه كنجد انجام گرفت، مشاھده 

دار تعداد کپسول در بوتھ، کاھش معنيموجبفواصل آبیاري

در . شودتعداد شاخھ فرعي، ارتفاع گیاه و عملکرد دانھ مي

با این آزمایش بیشترین عملکرد دانھ از تیمار آبیاري

کیلوگرم در ھکتار و کمترین ١٨٠۵روز بھ مقدار ۶فواصل 

۶٠٠روز بھ مقدار ٢۴آن از تیمار آبیاري با فواصل 

است كھ نشان داده ھابررسي. کیلوگرم در ھکتار بدست آمد



خاطر بھ،دھدفواصل آبیاري نزدیك، عملكرد را افزایش مي

ش پایین اینكھ تبخیر و تعرق زماني كھ آبیاري در زمان مك

فتوسنتز گیاهشدتو یابدميگیرد، افزایشآب خاك انجام مي

ان و اوچ. )٢٠٠۴، و ھمکارانارتک(دھد را نیز افزایش مي

، مشاھده کردند کھ بیشترین عملکرد دانھ)٢٠٠٧( ھمکاران 

متر تبخیر از تشتک میلي١٠٠از تیمار آبیاري پس از کنجد

١٢٠و ۶٠یاري پس از تبخیر و کمترین آن از تیمارھاي آب

در آزمایشي بر .متر تبخیر از تشتک تبخیر بدست آمدمیلي

تعداديدرصد۴٢/١٠روي سویا،  تنش خشکي منجر بھ کاھش 

. نیافتكاھش نیامدر دانھ شد، ولي تعدادبوتھدردانھ

بندي گیاه قبل از اعمال دلیل این امر شاید مربوط بھ دانھ

تعداد نیام پر شدن دانھ بربرايرقابت باشد، زیراتنش 

ھا، از طریق افزایش پوکي نیاموردگذاميتاثیر در بوتھ

تنش . شودميبوتھدر نیام تعداد ) درصد١۴/١۴(كاھش موجب

٢/٣٢(كاھش عملكرد بیولوژیكي موجبدر این آزمایشخشكي

. درصد شد٧۵/۴٣و ھمچنین شاخص برداشت بھ میزان  ) درصد

دانھ بود مربوط بھ عملکرد خشکيبیشترین آسیب تنش

، در مورد )١٩٩١(کھل واراسی). ١٣٨٣، خانقاهزینالي(

، در مورد ماش گزارش كردند كھ )١٩٩٣(سینگوسویا و پانو

تعداد نیام در بوتھ در بین اجزاي عملكرد بھ تنش خشكي 

، در تحقیقي كھ بھ )١٣٨٣(شیخ و ھمكاران . باشدتر ميحساس

حمل خشكي ارقام بھاره كلزا انجام دادند منظور ارزیابي ت

ارتفاع ،بھ این نتیجھ رسیدند كھ با كاھش مقدار آب خاك

بوتھ، تعداد و طول خورجین، آب نسبي و پتانسیل آب برگ و 

- وزن خشک بوتھ كاھش و در مقابل وزن ویژه برگ افزایش مي

در آزمایشي بر روي سویا بیشترین آسیب ناشي از تنش . یابد

نیامدانھ، تعداد ١٠٠، وزن دانھبوط بھ عملكرد مرخشکي

و وپالراجا گ(شدو طول دوره پر شدن دانھ گزارش بوتھدر 

مشاھده ، )١٩٩٠(پاکدي و ھمكاران پوک). ١٩٩۵، ھمکاران

و وزن نیامتعداد سویا،كھ از میان اجزاي عملکردکردند 

ویرا و . گیردميشدت تحت تأثیر تنش خشكي قرار، بھدانھ

، گزارش كردند كھ تنش خشكي طي دوره پر )١٩٩٢(ھمكاران 

) درصد۴٢تا ٣٢از (داري را شدن دانھ در سویا كاھش معني

آنھا اظھار كردند كھ تنش خشكي طي . شوددر عملكرد موجب مي

، دوره پر شدن دانھ را دھدميعملكرد را كاھش دانھنمو

ھاي در تنش.كندكوتاه نموده و اندازه نھایي بذر را كم مي



پاكدي پوک. دنشوكوچک، چروكیده و بد شكل ميھادانھشدید،

، ارقام سویا را جھت ارزیابي عملكرد و )١٩٩٠(و ھمكاران 

قرار خشکياجزاي عملكرد طي دوره زایشي در معرض تنش 

، تولید دانھدادند و نتیجھ گرفتند كھ كمبود آب عملكرد 

-ميرا كاھش دانھازهدر گیاه و اندنیامماده خشك، تعداد 

ینلي و ژزي. یابدنميكاھشنیامدردانھتعداد وليدھد،

، نشان دادند كھ آبیاري در دوره رشد گیاه )٢٠٠۴(ھمكاران 

ثیر مھمي بر روي رشد گیاه و ویژه در مرحلھ زایشي تابھ

ھر یک از اجزاي عملكرد بستھ بھ واکنش. عملكرد دانھ دارد

در سویا . محیطي متفاوت استنوع گیاه و تغییر شرایط

عملكرد دانھ بھ طور عمده تابع تعداد دانھ تولید شده است 

در حالي كھ در لوبیا ،)١٣٨۴، و ھمکارانانلورای(

تشكیل دھنده عملكرد، تعداد نیام در مترمربع بخشمھمترین 

كاھش تعداد گل، تعداد خشکي موجبدر سویا تنش . باشدمي

و وزن ھزار دانھ نیاماد دانھ در، تعدنیام، اندازه نیام

، طي )١٩٩٣(دیدا ینتا و گ).١٩٩٣، و ھمکاراندروف(شود مي

دھي آزمایشي نشان دادند كھ سرعت گسترش كمبود آب پس از گل

موجبثیر مستقیم و مشخصي بر روي عملكرد دانھ دارد و تا

بر تعداد دانھ تاثیر کھشود، ھر چندكاھش اندازه دانھ مي

آنھا نتیجھ گرفتند كھ كاھش عملكرد دانھ . نداردچنداني 

فتوسنتز بعد از کاھش شدتتواند ناشي ازدر این شرایط مي

گلدھي و ھمچنین كاھش میزان كل مواد پرورده حاصل از 

.انتقال مجدد ماده خشك قبل از گلدھي باشد

مورفولوژیك، ارتفاع گیاه یكي ھايویژگيدر میان       

ر عین حال موثرترین صفات در تعیین از بارزترین و د

ھانگ و (پایداري فیزیكي، سطح برگ و در نھایت عملكرد است 

افزایش ارتفاع در جامعھ گیاھي بھ دلیل ). ١٩٨۵ایوانز، 

از طریق در جذب نور، ھاي بیشتر و كاراتر تشكیل برگ

افزایش تولید مواد فتوسنتزي و باال رفتن توان رقابتي در 

كاھش ارتفاع گیاه بھ .شودایش عملکرد ميموجب افزمزرعھ 

توان بھ اختالل در فتوسنتز و افزایش تنش خشكي را ميتبع

ھاي در حال افتبھ بنتقالكاھش تولید مواد فتوسنتزي جھت ا

رشد گیاه و در نتیجھ عدم دستیابي گیاه بھ پتانسیل 

اھدایي و نورمحمدي، (نسبت داد عملکرد ژنتیكي از نظر 

بیوماس گیاه را كاھش داد ،ر كنجد كاھش آب خاكد). ١٣۶٣

، در )٢٠٠۵( وآ ات و رب). ٢٠٠٣یا و ھمکاران، ابوناوگ(



تحقیقي، دلیل کاھش بیوماس گیاھي و وزن خشک کل گیاه بھ 

فتوسنتز و کاھش شدتواسطھ تنش رطوبتي را کاھش رشد گیاه،

کھینده و ھمکاران.کردندگزارشھا پیري زودرس برگ

، در آزمایشي بر روي ذرت مشاھده کردند کھ بیوماس )٢٠٠٨(

در آنبیش از بیوماسمناسبکل گیاھي در شرایط آبیاري

در ،)٢٠٠۶(رھنما و بخشنده .بودشرایط تنش رطوبتي

تحقیقي کھ بھ منظور بررسي تاثیر فواصل آبیاري بر روي 

کلزا انجام دادند، بھ این نتیجھ رسیدند کھ با افزایش 

حد مطلوب بیوماس گیاھي و عملکرد دانھ ، یاريفواصل آب

کاھش بیوماس گیاھي، عملکرد موجبتنش خشکي. یابدکاھش مي

).٢٠٠٨انکار و ھمکاران، ش(شوددوام سطح برگ ميودانھ

با .ثیر تنش خشكي قرار داردشدت تحت تابھارتفاع بوتھ 

اري دو تفاوت معنيتنش از ارتفاع بوتھ كاستھافزایش شدت

، )١٣٧٧(نخفروش و ھمكاران . شودھا مشاھده ميین ژنوتیپب

دار گزارش ارتباط بین این صفت و عملكرد دانھ را غیر معني

، ھمبستگي ارتفاع )١٣٧٧(زادهامین، ولي مصطفایي و کردند

سیناکي . دار ارزیابي كردندبوتھ و عملكرد را مثبت و معني

دریافتند کھ در آزمایشي بر روي کلزا) ٢٠٠٧(و ھمکاران 

عملکرد بیولوژیکي تحت شرایط تنش خشکي متوسط و شدید بھ 

.   یابددرصد نسبت بھ شاھد کاھش مي٢/٣١درصد و ٧/٢٠میزان 

ھاي ارزیابي تحمل خشكيشاخص-١٠-١

ھاي غیر زراعي بھ معناي در گونھتحمل خشکي       

اي ھدر گونھ، وليشودبقاي آنھا در شرایط تنش تعریف مي

در . استارزیابيقابلزراعي بر اساس میزان عملکرد آنھا

ھاي تحمل خشکي باید بر اساس عملکرد نتیجھ، کمي کردن شاخص

). ١٩٧٨فیشر و مائورر، (دانھ در شرایط خشک انجام شود 

تحمل خشکي را توانایي یک ژنوتیپ در ،)١٩٨٢(کوییزنبري 

در شرایط ھا تولید عملکرد بیشتر نسبت بھ دیگر ژنوتیپ

، در بیان )١٩٨٨(بلوم . کرده استرطوبتي یکسان تعریف 

رابطھ بین پتانسیل عملكرد و تحمل خشكي مالحظھ كرد كھ 

ھم در شرایط بدون (پتانسیل عملكرد باال ارقام داراي

عملکرد بیشتري نسبت بھ )متوسطتنشمحدودیت و ھم تحت 

بتي شدید رطوتنش، اگر چھ در شرایط سایر ارقام دارند

عملكرد پتانسیل و عملكرد معمولي رابطھ معكوس با ھم 
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Abstract

In this research the effects of water deficit on yield and yield components, growth indices and 

tolerance indices were studied in three sesame (Sesamum indicum L.) cultivars. This experiment 

was conducted in Moghan Agricultural and natural resource research center. The experiment was 

spilt plot in randomized complete block design with three replications, in 2005-2006. Three 

irrigation levels including irrigation after 90 (I1), 120 (I2) and 150mm (I3) evaporation from class A 

pan, as main factor and three sesame cultivars including Oltan, Hendi and Hendi-14 cultivars as 

subplot factor. Determining growth indices, sampling was carried six times with thirteen days

intervals. Results showed that, number of capsules per plant, 1000-grain weight, capsule length, 

main inflorescence length, number of branches per plant, plant height and grain yield decreased 

significantly with increasing water deficit intensity. However, number of grains per capsule and 

first capsule height were not significantly affected by irrigation treatments. Harvest index and 

branching height increased with increasing stress intensity. The highest grain yield (1322 kg/ha) 

obtained from I1 treatment while, the lowest grain yield (830 kg ha-1) obtained from I3. There were 

significant differences among sesame cultivars for all traits, except for number of grain per capsule, 

capsule length and plant height. Number of branches per plant, main inflorescence length, plant 

height, number of capsules per plant, harvest index and grain yield in Oltan cultivar were 

significantly higher than Hendi and Hendi-14 cultivars. Hendi and Hendi-14 showed no significant 

difference in grain yield. Yield reduction due to water stress was higher in Hendi and Hendi-14 

than in Oltan. This indicated that Oltan as a desi-type cultivar is more tolerant to water deficit than 

the others. According to tolerance index, Oltan cultivar had high yield stability compared to other 

cultivars. The results of plant growth analysis on the basis of days after planting showed that LAI, 

TDM, CGR and NAR were considerably reduced, due to water deficit. In all cultivars, the highest 

CGR, RGR, LAI, NAR and TDM obtained under I1. Investigation the Correlations between yield 

and its component that obtained in three levels of irrigations separately, showed that there are

positive correlation between yield and number of capsules per plant, 1000-grain weight and harvest 

index In I1. 1000-grain weight In I2, and 1000-grain weight and harvest index in I3 showed positive 

correlation with yield. 

  


