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ABSTRACT  

In order to study and evaluate drought stress indices on yield, grain yield components, oil 

yield, seed oil percentage and sesame grain water use efficiency, a field study was carried 

out as split plots in randomized completely block design with three replications in 2018-

2019 in Behbahan Agricultural Research Station. The main factor was the amount of 

irrigation water at four levels (40, 60, 80 and 100% of crop water requirement) that was 

applied by drip irrigation system since the beginning of flowering stage and the sub factor 

was sesame varieties including Darab1 and Dashtestan2 cultivars. The average applied 

water in 40, 60, 80 and 100% of crop water requirement treatments and also in control 

treatment (surface irrigation) were measured to be 350, 414, 478, 542 and 651 mm, 

respectively. The comparison of average water use efficiencies in different treatments 

of sesame seeds) for Darab1 cultivar with 100% crop  3showed a high value (0.240 kg/m

water requirement, identifying as superior treatment. Also, the results of Pearson 

correlation coefficient showed by increasing plant height, number of seed in capsule, 

number of capsule per plant, 1000-seed weight, volume of applied water, the seed oil yield 

and water use efficiency increase. Finally, due to lower values of SSI and TOL indices and 

higher values of STI, MP and GMP indices in Darab1 variety compared to Dashtestan2 

variety, Darab1 variety could be introduced as superior treatment in term of drought stress.  
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 (2و دشتستان  1دو رقم کنجد )داراب های تنش خشکی در بررسی شاخص

 1ليال بهبهانی  ،2يیدانا رخسرويام ،1*نادر سالمتی

سازمان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،  . 1

 ، ایراناهوازتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

خوزستان، سازمان  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتینهال و بذر، مرکز تحق هیاصالح و ته قاتیبخش تحق. 2

 رانیاهواز، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 (10/4/1398تاریخ تصویب:  -7/4/1398تاریخ بازنگری:  -3/2/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

اجزای عملکرد دانه، روغن، درصد روغن دانه و کارآیی  های تنش خشکی بر عملکرد وبه منظور مطالعه و ارزیابی شاخص

های کامل تصادفی با سه تکــرار در بار خرد شده در قالب بلـوکهای یکمصرف آب دانه کنجد، آزمایشی به صـورت کرت

ای نواری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. فاکتور اصلی، مقدار آب در آبیاری قطره 1397-98سال زراعی 

درصد نیاز آبی از شروع مرحله گلدهی و فاکتور فرعی رقم در دو سطح شامل ارقام  100و  80، 60، 40در چهار سطح 

درصد نیاز آبی و تیمار  100، 80، 60، 40در نظر گرفته شد. میانگین آب مصرفی در قالب تیمارهای  2و دشتستان 1داراب 

متر آب بود. مقایسه میانگین کارایی مصرف سانتی 1/65و  2/54، 8/47، 4/41، 0/35ترتیب برابر شاهد )آبیاری سطحی( به 

کیلوگرم بر  240/0درصد نیاز آبی با کارایی مصرف آبی معادل  100با  1آب در تیمارهای مختلف نشان داد که رقم داراب

یش ارتفاع بوته، تعداد دانه در کپسول، متر مکعب، تیمار برتر بود. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، با افزا

یابد. در نهایت، تعداد کپسول در بوته، وزن هزاردانه، حجم آب مصرفی، عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب افزایش می

نسبت  1در رقم داراب  Tolerance Indexو  Stress Susceptibility Indexهای معرف با توجه به کمتر بودن مقادیر شاخص

 Stress Tolerance Index ،Mean Productivity ،Geometricهای معرف تر بودن شاخصو نیز بیش 2رقم دشتستان  به

Mean Productivity ،HM ،Yield index  وYield stability index  توان رقم می 2نسبت به رقم دشتستان  1در رقم داراب

 عرفی نمود. را از نظر تنش خشکی به عنوان تیمار برتر م 1داراب 

 کارایی مصرف آب، ارقام کنجد تنش خشکی، های آبیاری، شاخصکم: کليدی هایواژه
 

 مقدمه

غذا در سطح  تأمین در مسیر بزرگ مانع یک محیطی هایتنش

های زراعی کمی وجود دارند که روند. زمینالمللی به شمار میبین

در آن گیاهان بتوانند بدون تنش خشکی به پتانسیل عملکرد خود 

که  جهان کشاورزیاراضی  از درصد 45 حدود مثال برسند. برای

 موقت خشکی با اند،گرفته آن جای در دنیا جمعیت از درصد 38

 آبی، تنش اکنون (. همBot et al., 2000هستند ) مواجه دائم یا

 مناطق در کاهش عملکرد عامل ترینو متداول ترینمهم عنوانبه

 حتی است ممکن تنش این اما است، مطرح نیمه خشک و خشک

 ,.Vamerali et alبیافتد ) اتفاق نیز باال بارندگی مناطقی با در

 تحمل دلیلبه  .Sesamum indicum Lعلمی نام با کنجد (.2003

 مناطق کشاورزی در توسعه بسیاری اهمیت گرما و خشکی به

دارد  تابستانه کشت الخصوص درعلی خشک، نیمه و خشک

(Aien, 2013این گیاه .) 42-52روغن ) باالی محتوی دلیل به 
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 آنتی برخی و وجود آن )کلسترول کم  مناسب کیفیت درصد( و

 ,.Afshari et al).) دارد انسان در سالمت مهمی نقش ها(اکسیدان

عمل آمده بر روی ارقام مختلف نتایج آزمایشات به اساس بر 2014

 را در شرایط عملکرد باالترین و اولتان  KC50662 ارقام کنجد،

 تحمل بررسی با Abbasali et al., 2017).تند )داش تنش و عادی

دزفول دارای بیشترین  محلی رقم کنجد، رقم هشت خشکی به

بود. نتایج بررسی تحمل به  تنش و عادی شرایط در عملکرد

ترین خشکی ارقام کنجد نشان داد که توده محلی دزفول متحمل

 (. Golestani and Pakniyat, 2007) رقم به تنش خشکی بود

-شاخص اساس بر 14رقم کنجد داراب  پژوهشی دیگر، در

به عنوان  رطوبتی تنش  و عادی شرایط در حساسیت، و تحمل های

 .Abbasali et al  (.Amani et al., 2012)رقم برتر معرفی شد 

و توده محلی سیستان  14( نیز اعالم داشتند که رقم داراب 2017)

در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی به عنوان ارقام برتر 
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 و عملکرد روی آب تنش اثر بررسیباشند. همچنین مطرح می

 هاعملکرد آن اجزای داد که نشان کنجد رقم 27 اجزای عملکرد

 همچنین، ارقام اولتان،گیرد. می قرار آب تنش تحت تأثیر شدت به

عملکرد  سایر ارقام به نسبت 237ورامین  و شاخه نازتک کرج یک،

 Hassanzadeh 2009بیشتری در حالت تنش خشکی داشتند )

et al.,14داراب  و اولتان ارقام کنجد (. در تحقیقی دیگر، عملکرد 

به عنوان  اولتان رطوبتی ارزیابی و رقم محدودیت و عادی شرایط در

 Boureima(. Molaee et al., 2012متحمل معرفی گردید ) رقمی

et al. (2012 اظهار داشتند رقم کنجد )در هر دو سال  15-32

( با 2007) .Khani et alاجرای آزمایش متحمل به خشکی بود. 

را  TS-3و  14، داراب JL-13بررسی ارقام مقاوم به خشکی، ارقام 

در تحقیقی  ه نمودند.برای کشت در منطقه جیرفت و کهنوج توصی

دارای باالترین  عادی و تنش، دو شرایط در هر 14داراب  دیگر رقم

ارقام ارزیابی (. همچنین، ,.Askari et al 2016) بودعملکرد 

اصفهان  ارقام نشان داد کهبه خشکی  از نظر تحمل مختلف گلرنگ

 (.,.Lotfi et al 2012) ارقام بودندترین متحمل 22-111و  14

Sio-Semardeh et al. (2006 ) رقم  که انتخاب نمودندگزارش

زمانی مطلوب است که شدت تنش  MPبر اساس شاخصمتحمل 

عملکرد در شرایط بدون تنش و دارای تنش  و اختالف بین

به عمل آمده از پژوهش  نتایج آزمایش نباشد. زیاد ،رطوبتی

 ،یگزینش رقم متحمل به خشکبرای  دیگری نیز نشان داد، که

و تحمل به  (GMP)  میانگین هندسی قابلیت تولید هایشاخص

دو شرایط  دلیل همبستگی باال با عملکرد دانه در هربه( STI) تنش

 2013باشند )مالک خوبی برای ارزیابی می ،شاهد و تنش

Shahrabi et al., نتایج تحقیق .)Eskandari et al. (2010)  نشان

 کارآیی باالترین جرای آزمایشسال ا دو هر در TS3داد که رقم 

در  آب مصرف کارآیی ترینهمچنین، بیش داشت. را آب مصرف

 کنجد گیاه دهدمی نشان که آمد دستبه آب شدید کمبود شرایط

 Sakila  باشد.می مناسب عملکرد تولید به قادر آب کم مصرف با

et al. (2000نیز ) 12 و کنجد هیبرید 36 روی که هاییبررسی در 

عملکرد دانه با صفات  ، نتیجه گرفتند کهدادند انجام هاآن والد

دانه در کپسول در هر دو شرایط تعداد تعداد کپسول در بوته و 

نتایج . داشت یدارمعنی همبستگی مثبت و عادی و تنش رطوبتی

در یک پروژه  کنجد ب همبستگییضرامحاسبه حاصل از 

عملکرد ، رژیم رطوبتی نشان داد که در هر دوتحقیقاتی دیگر نیز 

دانه همبستگی هزار دانه با صفات تعداد کپسول در بوته و وزن 

 دانه عملکرد (.Yari and Saidi, 2016)داشت  یدارمعنی مثبت و

 تعداد بوته، در کپسول تعداد سطح، واحد در بوته تعداد به کنجد در

 دفعات افزایش و دارد بستگی هزاردانه وزن و کپسول در دانه

 دهدمی افزایش را کپسول در دانه تعداد داریمعنی طور به آبیاری

(1991 Dilip et al, .)وزن صفاتبا دانه  عملکرد پژوهش دیگر، در 

 در کپسول تعداد بوته، ارتفاع ،فرعی هایشاخه تعداد دانه، هزار

 در داریمعنی و مثبت همبستگی کپسول در دانه تعداد و بوته

   (.,.Shabani et al 2015) داشت درصد 1 سطح

کمبود منابع آب قابل استحصال و نیز با توجه به در نهایت 

مین کننده روغن أعنوان یکی از محصوالت مهم تبه کنجداهمیت 

-و علیبا اجرای روش کم آبیاری توان می ،خوراکی در ایران

سازگار آب شدید با کمبود  ،در هنگام بروز خشکسالیالخصوص 

تأثیر تنش هدف از اجرای این تحقیق بررسی شد. در نتیجه 

ای نواری و سطوح مختلف آبیاری قطره خشکی از طریق اعمال

 باشد.میهای تنش همچنین شناسایی رقم برتر بر اساس شاخص

    هامواد و روش
العمل دو رقم کنجد، به در پژوهش حاضر، بررسی و تعیین عکس

ایستگاه تحقیقات  درتنش آبی و شناسایی رقم مقاوم به تنش، 

طول شرقی  50˚-14َکشاورزی بهــبهان با مختصات جغرافیایی 

-عرض شمالی، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک  30˚ -36َو 

بار خرد شده و با سه های یکصورت کرتهای کامل تصادفی به

( طراحی و اجرا گردید. محل 1396-1397تکرار طی سال )

 345خشک، ارتفاع آن از سطح دریا آزمایش دارای اقلیم نیمه 

فاکتـور اصلی متر است. میلی 349متر و متوسط بارندگی ساالنه 

، 60، %40ای نواری در چهار سطح %مقدار آب در آبیاری قطره

بود که از شروع مرحله گلدهی اعمال گردید  نیاز آبی 100و  80%

 2و دشتستان  1و فاکتور فرعی در دو سطح شامل ارقام داراب 

تیمار شاهد نیز که آبیاری آن بر اساس عرف زارع و به روش  .بود

ای( انجام شد، در این تحقیق در نظر آبیاری سطحی )جویچه

 گرفته شد. 

بر اساس نیز، مزارع مورد مطالعه  ییآبشو یبرا ازیآب مورد ن

 Food) برآورد شد ریاز رابطه ز ایقطره یاریدر آب 29فائو  هینشر

2000, Organization and Agriculture).  

 )/ Max ECe)2LR=ECw (                                  1)رابطه 

ی )بر حسب اریآب آب یکیالکتر تیهدا ECwدر آن  که

dS/m)، ECe  بر حسب   محصولشوری آستانه تحمل(dS/m ) و

MaxECe بر حسب شور(  یdS/m ).با  با عملکرد صفر است

 دیبر حسب درصد محاسبه گرد ییآبشو ازی( ن1استفاده از فرمول )

محاسبه شده در طول دوره  یآب ازیو سپس با در نظر گرفتن ن

آستانه  محاسبه شد. متریلیبر حسب م ییآبشو ازین رشد کنجد

محصوالت مورد  یکاهش عملکرد برا درصد 10با شوری تحمل 

 یفصل یاریآب راندمان .گردیداستخراج  29فائو  هیمطالعه از نشر

برای مقایسه آماری نتایج  .شد گرفته نظر در %95 شده ینیبشیپ
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گیری و محاسبه شده از ضرایب همبستگی پیرسون برای اندازه

گیری یا محاسبه شده استفاده گردید. بدین تمام پارامترهای اندازه

منظور، ضرایب همبستگی برای صفات مورد ارزیابی بر اساس 

سو یا درصد و هم 5و  1وح دار بودن روند تغییرات در سطمعنی

 سو بودن این روند تغییرات، بررسی و تجزیه و تحلیل شد. ناهم

در ادامه، در طول فصل زراعی، صفاتی مانند ارتفاع بوته، 

دانه، تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته، وزن هزار

کارآیی مصرف آب  ،عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن دانه

ند. شدمحاسبه  ای یریگاندازهکارآیی مصرف آب روغن دانه،  دانه و

طرح در پایان اجرای آزمایش، تجزیه واریانس بـر اساس آزمون 

بار خرد های یکصورت کرتهای کامل تصادفی بهآماری بلوک

ها با استفاده میانگین سهیمقابرای صفات مزبور انجام گردید.  شده

افزار تجزیه آماری توسط نرم ای دانکن واز آزمون چند دامنه

MSTATC دوخط کاشت ) چهارهر کرت فرعی شامل . انجام شد 

متر و مساحت  20متر( به طول سانتی 90و عرض هر پشتهپشته 

عنوان حاشیه حذف ردیف کناری به دومتر مربع بود که  36

ردیف وسط پس از حذف مجموعاً یک متر از باال و  دوگردیده و 

فاصله  .نددشمربع برداشت متر 12ه مساحت پایین هر ردیف ب

بین فاصله های اصلی چهار متر در نظر گرفته شد. بین کرت

ها روی ردیف بوتهبین فاصله و های فرعی یک پشته نکاشت کرت

بر اساس نتایج  ،پس از شخم، دیسک و ماله .متر بودسانتی 15

کش به کودپاشی و پخش یکنواخت علف، نسبت آزمون خاک

گردیده اقدام لیتر در هکتار در سطح مزرعه  5/2میزان ترفالن به 

 .ندشدکش با خاک مخلوط وسیله دیسک سبک، کود و علف و به

کاًل قبل از کاشت بر اساس آزمون خاک  میپتاس وفسفر  هایکود

و  پلیدر هکتار سوپر فسفات تر لوگرمیک 110مقدار  ترتیب بهبه

 سهدر  نیتروژنهو کود  میلفات پتاسدر هکتار سو لوگرمیک 100

سوم بالفاصله بعد از سوم همزمان با آبیاری دوم، یکنوبت )یک

کیلوگرم  100مقدار بهسوم در شروع مرحله گلدهی( یک تنک و

مرداد ماه  2تاریخ کاشت  گردید.مصرف در هکتار بصورت اوره 

 .انجام شد ظهور گلاعمال تیمارهای آبیاری پس از بود. 

برداری از خاک انجام شد. از کاشت برای آزمون، نمونهقبل 

ی آب تهیه و برای همچنین، از آب آبیاری در طول فصل نمونه

نتایج  خصوصیات مورد نظر به آزمایشگاه ارسال گردید. گیریاندازه

 ( نشان داده شده است. 2( و )1آزمایشات آب و خاک در جدول )

درصد  100 ماریت یمحاسبه شده برا یآب ازینهمچنین، 

( نشان داده شده 3در جدول ) شیانجام آزما هایدر ماه یآب ازین

 است.
 

 نتايج تجزيه نمونه آب  –1جدول 

 سال
EC 

(µS/m) 

pH 
 

T.D.S 

Mg/lit 

 (meq/l) ها آنیون (meq/l) هاکاتیون

+2Ca +2Mg +Na 3HCO 2-So4 -cl 
1397-1396 1740 4/7 1140 8/8 2/3 0/8 2/3 0/8 8/8 

 
 نتايج تجزيه نمونه خاک آزمايش قبل از کاشت  -2جدول 

 سال
عمق خاک 

(cm) 

قابلیت 

هدایت 

 الکتریکی

(dS/m) 

واکنش 

گل 

 اشباع

درصد 

 کربن آلی

فسفر قابل 

 جذب
(mg/kg) 

پتاسیم قابل 

 جذب
(mg/kg) 

 خصوص وزن

 یظاهر

))3g/cm 

 رطوبت

 ظرفیت زراعی

 )درصد وزنی(

 بافت خاک

 سیلتی کلی لوم 24 57/1 246 5/9 64/0 5/7 8/2 30-0 1397-1396

 
   آبان( 19مرداد تا  2متر( )از های انجام آزمايش و نياز آبشويی )ميلیدرصد نياز آبی در ماه 100نياز آبی محاسبه شده برای تيمار  -3جدول 

 مجموع نیاز آبشویی  آبان مهر شهریور مرداد سال 

1397-1396 4/96 0/191 8/151 7/36 7/65 7/541 

 

از در ادامه، آمار روزانه بارندگی و پارامترهای هواشناسی 

برای مدیریت اداره هواشناسی سینوپتیک بهبهان استعالم گردید. 

ایستـگاه هواشناسـی  یروزانه دقیق آبیاری، با استفاده از آمار

حداقل و حداکثر روزانه، رطوبت حداقل  یبهبهان )دما کینوپتیس

 -(، تبخیریسرعت باد و حداکثر ساعات آفتاب ،و حداکثر روزانه

محاسبه  ثمانتی – پنمن مدل اساس بر روزانه صورتتعرق گیاه به

روزانه، مدت زمان  تعرق-تبخیربا پایش  (. et alAllen., 1998) شد

برداری خاک قبل از تعدادی از از طریق نمونه وآبیاری محاسبه 

ها، رطوبت وزنی و سپس رطوبت حجمی و در نهایت کمبود آبیاری

رطوبت خاک مشخص گردید و با میزان تبخیر تعرق محاسبه شده 

سنجی شد. به این ترتیب نیاز آّبی از آمار روزانه هواشناسی صحت

، 60، 40گاه مقادیر وزانه گیاه محاسبه گردید. آندرصد ر 100
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درصد نیاز آّبی برای اعمال تیمارها محاسبه گردید.  100و   80

مترمکعب میزان آبی که به  0001/0سپس با کنتورهای با دقت 

و شد  فیتعر دو روز یاری. دور آبشد رصد گردیدگیاه داده می

بر اساس مطالعات انجام شده  حاًیترج یاهیگ بیضرا نییتع یبرا

گیری آب مصرفی در تیمار اندازه .گردیداقدام  56و مدل فائو 

 از تبخیر تعرق روزانه با استفادهانجام گردید.  WSCشاهد با فلوم 

محاسبه شد. مقدار آب مورد نیاز کنجد،  ETCalculator افزارنرم

وزانه در ( با تبخیر تعرق ر1حاصل مجموع نیاز آبشویی )از فرمول 

آبان ماه( محاسبه  19مرداد ماه تا  2طول فصل کاشت )از تاریخ 

(. بارندگی روزانه در سال انجام آزمایش در شکل 3گردید )جدول 

افزار الف( و تبخیر تعرق روزانه محاسبه شده با نرم -1)

ETCalculator ( نشان داده شده -1در شکل )اند. ب 
 

 
 19مرداد تا  2)از  96-97بارندگی سال زراعی )الف( و )ب( )تبخيرتعرق + نياز آبشويی( روزانه محاسبه شده در سال زراعی  –  1شکل 

 آبان(

توسط  یاز نظر تحمل به خشک ارقام، یابیارزدر نهایت نیز، 

(، تحمل به 2TOL(، تحمل )1SSI) به تنش تیحساس هایشاخص

-بهره یهندس نیانگیم ،(4MPمتوسط ) وری(، بهره3STI) تنش

(، شاخص عملکرد 6HM، میانگین هارمونیک )(5GMP) وری

(7YI) و ( 8شاخص پایداری عملکردYSI)  های شاخص. شدانجام

 ند:دگردی محاسبه رزی شرح به فوق
SSI = [1-(YS/YP)] / [1- (YS'/YP')]  (1)رابطه  
TOL = YP-YS  (2)رابطه  

STI= (YP/YP') (YS/YS') (YS'/Y P') = (YP) (YS) / (YP')
(3)رابطه  2  

GMP = (YP×YS).5  (4)رابطه  

MP= (YP +YS)/2  (5)رابطه  

HM = (2×YP×YS)/(YP +YS)  (6)رابطه  

YI= YS /YS'   (7)رابطه  

YSI= YS / YP  (8)رابطه  

به ترتیب میانگین عملکرد دانه  PYو  SY هااین فرمولدر 

تحت شرایط تنش، بدون  رقمهر )بر حسب کیلوگرم در هکتار( 

نیز میانگین کل بر حسب کیلوگرم در هکتار( ) PY'و  SY'تنش و 

تنش  باشد.تحت شرایط تنش و بدون تنش می ارقامعملکرد دانه 

درصد نیاز آبی  80و  60، 40خشکی شامل سه سطح آبیاری 

 باشد.کنجد می

 نتايج و بحث

در پژوهش حاضر، مقایسه میانگین عملکرد دانه در اثرات متقابل 

                                                                                                                                                                                                 
1. Stress Susceptibility Index 

2.Tolerance Index  
3. Stress Tolerance Index 

4. Mean Productivity 

درصد نیاز آبی با  100و  1آبیاری و رقم نشان داد که رقم داراب 

 1کیلوگرم در هکتار تیمار برتر بود. رقم داراب  9/1298عملکرد 

درصد نیاز آبی  100و  2درصد نیاز آبی و رقم دشتستان  80و 

کیلوگرم در هکتار در  5/927و  2/1042ترتیب با عملکردهای به

الف(. نتایج این تحقیق با  –2های بعدی جای داشتند )شکل رده

 Shahrabi et al. (2013 ،)Eskandariنتایج حاصل از تحقیقات 

et al. (2010 ،)Hassanzadeh et al., 2009  وDilip et al. 
به تنش خشکی موجب  1مطابقت دارد. تحمل رقم داراب( 1991)

 2نیاز آبی رقم دشتستان 100درصد آن با تیمار  80شده تا تیمار 

عبارت دیگر تحمل دار آماری با هم نداشته باشند. بهاختالف معنی

 20به تنش خشکی موجب شد تا حتی کاهش  1رقم داراب

داری بین عملکرد تیمار آب نتواند اختالف معنیدرصدی مصرف 

در تیمار  2درصد نیاز آّبی این رقم با عملکرد رقم دشتستان 80

 درصد نیاز آّبی بوجود آورد.  100

همچنین مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در اثرات متقابل  

رقم داراب درصد نیاز آّبی و  100آبیاری و رقم نشان داد که تیمار 

کیلوگرم دانه کنجد به ازای مصرف یک متر  240/0ملکرد  با ع 1

 60و  80مکعب آب، تیمار برتر و رتبه نخست است. تیمارهای 

 188/0و  218/0ترتیب با تولید به 1درصد نیاز آبی در رقم داراب 

های کیلوگرم دانه کنجد به ازای مصرف یک مترمکعب آب در رتبه

الف(  -2ب(. همانطور که در شکل ) –2دوم و سوم بودند )شکل 

5. Geometric Mean Productivity 

6. Harmonic mean 
7. Yield index 

8. Yield stability index 
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 60، 40شود، کاهش مصرف آب در تیمارهای تنش )مشاهده می

درصد نیاز آبی( موجب کاهش عملکرد دانه در این تیمارها  80و 

ب(  –2درصد نیاز آبی شده است. در شکل ) 100نسبت به تیمار 

نشده تا کارایی  کاهش مصرف آب در تیمارهای تنش موجب

درصد نیاز آبی  100مصرف آب تیمارهای فوق نسبت به تیمار 

عبارت دیگر اثر کاهش مصرف آب حتی در افزایش پیدا کند. به

تیمارهای تنش شدید به حدی بوده که نتوانسته کاهش عملکرد 

به وقوع پیوسته در ازای کاهش مصرف آب را پوشش دهد و 

تر آب رغم مصرف بیشبی علیدرصد نیاز آ 100کماکان تیمار 

ترین کارایی مصرف آب را در بین نسبت به تیمارهای تنش، بیش

نتایج نتایج این تحقیق با تیمارها به خود اختصاص داده است. 

مقاوم و متحمل . خوانی داردهم Eskandari et al. (2010)پژوهش 

، 2نسبت به رقم دشتستان 1بودن به تنش خشکی رقم داراب

درصد نیاز آبی رقم  100ری کارایی مصرف آب تیمار موجب برت

درصدی مصرف  20طوری که حتی کاهش شده است. به 1داراب

موجب نشده تا  1درصد نیاز آّبی در رقم داراب 80آب در تیمار 

این رقم کاهش کارایی مصرف آب معنی داری نسبت به رقم 

 درصدی نیاز آبی داشته باشد. 100در تیمار  2دشتستان

 
 

 

 ميانگين عملکرد )الف(  و ميانگين کارايی مصرف آب  )الف( در اثرات متقابل سطوح آبياری و رقم  – 2شکل 

 

ی بررسی نتایج مشخص گردید که میانگین آب در ادامه

، 80، 60، 40مصرفی در یک سال انجام آزمایش در تیمارهای 

، 4/41، 0/35ترتیب برابر درصد نیاز آبی و  تیمار شاهد به 100

، 40متر آب بود. عملکرد تیمارهای سانتی 1/65و  2/54، 8/47

به ترتیب معادل  1رقم داراب درصد نیاز آبی  100، 80، 60

کیلوگرم در هکتار  7/1089و  9/1298، 2/1042، 0/779، 3/512

در  2رقم دشتستان چنین عملکرد الف(. هم –3بود )شکل 

، 7/800، 8/669، 7/491ترتیب معادل تیمارهای آبیاری فوق به

 ب(.  -3کیلوگرم در هکتار بود )شکل  8/796و  5/927

 

 
 )ب(  2دشتستان )الف(  و رقم  1منحنی عملکرد و آب مصرفی در رقم داراب  –  3شکل 

 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای صفات 

گیری شده نشان داد که روند تغییرات عملکرد دانه با روند اندازه

تغییرات ارتفاع بوته، دانه در کپسول، کپسول در بوته، وزن 

هزاردانه، کارایی مصرف آب، حجم آب مصرفی، عملکرد روغن دانه 

دار در رف آب روغن دانه روندی هم راستا و معنیو کارایی مص

دهد. به عبارت دیگر الزمه افزایش درصد را نشان می 1سطح 

عملکرد دانه، افزایش اجزای عملکرد از جمله ارتفاع بوته، دانه در 

باشد. بعد از ضریب وزن هزاردانه می و کپسول، کپسول در بوته
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محاسبه  r=9878/0ن همبستگی که در عملکرد روغن دانه به میزا

ترین میزان همبستگی به صفت وزن هزار دانه با مقدار شده، بیش

9534/0=r  تعلق گرفت. به عبارت دیگر افزایش عملکرد دانه ناشی

)جدول باشد از افزایش اجزای عملکرد از جمله وزن هزار دانه می

روند تغییرات اجزای عملکرد از جمله ارتفاع بوته، دانه در (. 4

ل، کپسول در بوته و وزن هزار دانه نسبت به همدیگر کپسو

ترین ضریب همبستگی دار بوده و بیشدرصد معنی 1درسطح 

دار در اجزای عملکرد بین شاخص ارتفاع بوته به میزان معنی

9597/0=r که حاکی از مؤثر  با صفت کپسول در بوته محاسبه شد

باشد. کپسول میدار تعداد نقش ارتفاع بوته در افزایش معنیبودن 

داری به عبارت دیگر افزایش ارتفاع بوته با همبستگی بسیار معنی

 (. 4موجب روند افزایشی تعداد کپسول در بوته شد )جدول 

روند تغییرات وزن هزار دانه با روند تغییرات کارایی مصرف 

آب، حجم آب مصرفی، عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب 

درصد را نشان  1دار در سطح تا و معنیروغن دانه روندی هم راس

ترین میزان همبستگی وزن هزار دانه به میزان دهد. بیشمی

9534/0=r افزایش باشد که بیانگر نقش مؤثر با عملکرد دانه می

وزن هزار دانه در باالرفتن عملکرد دانه است. روند تغییرات کارایی 

رایی مصرف مصرف آب با روند تغییرات عملکرد روغن دانه و کا

درصد را  1دار در سطح آب روغن دانه روندی هم راستا و معنی

دهد. روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات نشان می

درصد  1دار در سطح عملکرد روغن دانه روندی هم راستا و معنی

 دهد. را نشان می

به حجم آب مصرفی ترین میزان همبستگی صفت بیش

صفت وزن هزار دانه محاسبه شد که در سطح با  r=6936/0میزان 

دار و حاکی از مؤثر بودن اثر تنش خشکی بر کاهش درصد معنی 1

دار حجم آب مصرفی با باشد. همبستگی معنیوزن هزاردانه می

وزن هزار دانه، اهمیت ویژه میزان مصرف آب را در شرایط ترسالی 

بحرانی عبارت دیگر در شرایط دهد. بهسالی نشان میو خشک

توان در ی مصرف آب میسالی با مدیریت بهینهتنش آب و خشک

های حساس، به تنش آب از جمله در زمان گلدهی از وقوع زمان

دار وزن هزار تنش شدید به گیاه کنجد که موجب کاهش معنی

ترین زیرا بیش شود جلوگیری نمود.تبع آن عملکرد میدانه و به

 r=0/ 9534با عملکرد به میزان ضریب همبستگی وزن هزار دانه 

دار وزن ترین همبستگی معنیبه بیان دیگر بیشمحاسبه شد. 

هزار دانه با عملکرد دانه و وزن هزاز دانه با حجم آب مصرفی، 

ی کم آبیاری در نشان دهنده نقش بسیار مهم مدیریت بهینه

نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات  (.4کنجد است )جدول 

Askari et al. (2016،) Dilip et al. (1991 ،)Sakila et al. 
(2000،)Yari and Saidi (2016 و )Shabani et al. (2015)  هم-

 خوانی دارد.

 

 
 

با افزایش سطح تنش  TOLو  SSIهای میزان شاخص

های حالی که مقادیر شاخصکنند در خشکی افزایش پیدا می

STI ،MP ،GMP ،HM ،YI  وYSI  با افزایش سطح تنش کاهش

، 40در سطوح آبیاری  TOLو  SSIهای شاخصیابند. مقادیر می

 2دشتستانتر از رقم کم 1رقم داراب درصد نیاز آبی در 80و  60

، STI ،MP ،GMP ،HMهای بوده در حالی که  مقادیر شاخص

YI  وYSI تر از رقم بیش 1رقم داراببیاری فوق در در سطوح آ

و  SSIهای شاخص(. کم بودن مقادیر 5بود )جدول  2دشتستان

TOL  از یک سو و بیش 2دشتستاننسبت به رقم  1دارابدر رقم-

در رقم  YSIو  STI ،MP ،GMP ،HM ،YIهای تر بودن شاخص
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از سوی دیگر نشان دهنده  2دشتستاننسبت به رقم  1داراب 

به تنش خشکی یا اعمال کم آبیاری  1مقاوم بودن رقم داراب 

از نظر تنش  2رقم دشتستاننسبت به  1رقم دارابباشد. لذا می

به عبارت (. 5گردد )جدول عنوان تیمار برتر معرفی میخشکی، به

در شرایط  2نسبت به رقم دشتستان 1دیگر عملکرد رقم داراب

تر بوده و همین عامل در لکرد تیمار فاقد تنش نزدیکتنش، به عم

 2نسبت به رقم دشتستان 1در رقم داراب SSIکاهش شاخص 

مقاوم به  رقمشناسایی مالک توان بنابراین می. موثر بوده است

 STI ،MP ،GMP ،HM ،YIهای شاخصمقادیر باالی را خشکی 

به این  قرار داد. TOLو  SSI هایمقادیر پایین شاخصو  YSIو 

ارقام  ها در انتخابفوق و استفاده از آن هایشاخص ترتیب مقادیر

تنش و  طیعملکرد دانه در شرا شیافزا ی بیانگربه خشک تحملم

 ییم برای شناساأطور تو ها را بهتوان آنیو م باشدیبدون تنش م

نتیجه این . نمود هیتوص طیهر شرا مناسب برای رقم یا ارقام

-Abbasali et al. (2017،) Poorهای پژوهشتحقیق با نتایج 

Esmaeil et al. (2014 ،)Molaee et al. (2000،)   وShahrabi 

et al. (2013) خوانی دارد.مطابقت و هم 

 

 های تنش محاسبه شده در دو رقم مورد بررسی ميانگين شاخص – 5جدول  

 YSI YI تیمار
HM 

(kg/ha) 
GMP 

10)kg/ha( 
TOL 

(kg/ha) 
MP 

(kg/ha) 
STI SSI PY 

)kg/ha( 

SY 
)kg/ha( 

DA  3/512 9/1298 102/1 667/0 6/905 5/786 6/815 6/734 136/1 395/0 %40و 

DS  7/491 5/927 857/0 453/0 6/709 9/435 6/674 5/641 084/1 530/0 %40و 

DA  0/779 9/1298 147/1 004/1 9/1038 8/519 6/1005 4/973 189/1 599/0 %60و 

DS  8/669 5/927 795/0 620/0 7/798 7/257 2/788 9/777 026/0 722/0 %60و 

DA  7/1042 9/1298 142/1 359/1 5/1170 7/256 1/1163 7/1155 256/1 803/0 %80و 

DS  7/800 5/927 791/0 748/0 1/864 8/126 3/861 5/858 969/0 864/0 %80و 
 درصد نياز آبی  80و  60، 40تيمارهای تنش =   %80و  DS=،    40% ،60%   2و رقم دشتستان = DA  1رقم داراب

SY ،ميانگين عملکرد رقم در تيمار تنش متناظر =   PY  نياز آبی،   100= ميانگين عملکرد رقم در تيمار 

 

روند های تنش خشکی نشان داد ضریب همبستگی شاخص

در تیمارهای تنش  2و دشتستان 1تغییرات عملکرد ارقام داراب

 TOL درصد نیاز آّبی با روند تغییرات شاخص 80و  60، 40

درصد بوده در حالی که روند  1دار در سطح معنیراستا و غیرهم

-دار نشد. همدر تیمارهای تنش فوق معنی SSIتغییرات شاخص 

 60، 40عملکرد ارقام فوق در سطوح آبیاری  روند تغییرات چنین

و  STI ،MP ،GMP ،HMهای شاخصدرصد نیاز آّبی با  80و 

YSI (. 7و  6باشد )جدول درصد می 1دار در سطح راستا و معنیهم

به عبارت دیگر روند کاهشی عملکرد کنجد که با اعمال تنش کم آبی 

شده و  TOL تنش اتفاق افتاده است، قطعًا موجب کاهش شاخص

برعکس کاهش عملکرد کنجد موجب تغییرات صعودی در 

  (.6گردیده است )جدول  YSIو  STI ،MP ،GMP ،HMهای شاخص

درصد نیاز آّبی، روند  80و  60، 40در تیمارهای تنش 

-هم TOL و MPبا روند تغییرات شاخص  SSIتغییرات شاخص 

درصد است. روند تغییرات شاخص  5دار در سطح  -راستا و معنی

STI هایبا روند تغییرات شاخص MP ،GMP ،HM  وYI راستا هم

با  MPدرصد است. روند تغییرات شاخص  1دار در سطح و معنی

دار راستا و معنیهم YIو  GMP ،HMهای روند تغییرات شاخص

با روند  GMPدرصد است. روند تغییرات شاخص  1در سطح 

 1راستا و معنی دار در سطح هم YIو  HMهای تغییرات شاخص

-با روند تغییرات شاخص HMدرصد است. روند تغییرات شاخص 

درصد است ولی  5دار در سطح راستا و معنیهم YSIو  YIهای 

غیرهم  YSI با روند تغییرات شاخص TOLروند تغییرات شاخص 

 (. 6دول باشد )جدرصد می 1دار در سطح راستا و معنی

ترین ضریب ترین و قویعملکرد تیمار تحت تنش، بیش

در  HMرا با شاخص  r=9568/0دار به میزان همبستگی معنی

چنین (. هم6درصد نیاز آبی دارد )جدول  80و  60، 40تیمارهای 

دار را با شاخص ترین ضریب همبستگی معنیبیش GMP شاخص

HM 9889/0مقدار به=r ترین ضریب داشت. در حالی که کم

 80و  60، 40دار در تیمار تحت تنش )تیمارهای همبستگی معنی

محاسبه   r=-5864/0به میزان  TOLدرصد نیاز آبی( در شاخص 

دار ترین ضریب همبستگی معنیبیش SSI(. شاخص 6شد )جدول 

نشان داد این در حالی  TOLبا شاخص  5010/0میزان سو را بهو هم

در  TOLدار با شاخص ترین ضریب همبستگی معنید که ضعیفبو

 (. 6محاسبه شد )جدول  -9504/0به میزان  YSIشاخص 

ها ( و مقایسه نتایج آن9و  8، 7های )بررسی اجمالی جدول

و  SSIهای دهد که روند تغییرات شاخص( نشان می6با جدول )

YSI نسبت ترین حساسیت را به تغییرات اعمال تنش خشکی کم

های توان شاخصدهند لذا میها از خود نشان میبه دیگر شاخص

ها برای معرفی تیمار مقاوم فوق را به عنوان کم اثرترین شاخص
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به تنش خشکی معرفی نمود. با افزایش شدت تنش، روند تغییرات 

دار روندی نزولی و معنی  TOLعملکرد تیمار تنش با روند شاخص

زولی تنش در شاخص مزبور بارزتر از دهد که سیر نرا نشان می

تر به تنش باشد و روندی منظم از تنش کمها میدیگر شاخص

دهد. این در حالی است که سیر شدیدتر را از خود نشان می

راستا با هر چند هم HMو  MP ،GMPهای تغییرات شاخص

ها از تنش عملکرد تیمار تنش بوده ولی روند تغییرات این شاخص

دهد. شدید روندی نزولی و هم راستا را نشان می کم به تنش

های عبارت دیگر در تیمار تنش شدید روند تغییرات شاخصبه

MP ،GMP  وHM راستا با عملکرد تنش را از خود روندی هم

و  60دهد ولی این روند معنی دار نشده و در تیمارهای نشان می

ار شده درصد معنی د 1راستا در سطح درصد، این روند هم 80

های فوق، متعلق به شاخص ترین همبستگی در شاخصاست. قوی

GMP  9998/0با=r  درصد نیاز آبی  80بوده که در تیمار تنش

محاسبه شده است. به دلیل منظم بودن روند تغییرات 

های از تنش کم به تنش شدید نسبت به شاخص  TOLشاخص

MP ،GMP  وHMتوان شاخص، میTOL   را شاخصی مناسب

رای معرفی رقم مقاوم به تنش خشکی معرفی نمود. به عبارت ب

شتاب   TOLدیگر با افزایش شدت تنش، سیر نزولی شاخص

 HMو  MP ،GMPهای گرفته در حالی که سیر صعودی شاخص

 40با افزایش شدت تنش کاهش یافته است و در تیمار تنش 

درصد کاهش سیر صعودی به حدی چشمگیر بوده که موجب 

داری را نشان ندهد. در روند صعودی دیگر روند معنیشده این 

های درصد روند افزایش شاخص 80و  60حالی که در تیمارهای 

، 7دار شده است )جدول فوق نسبت به عملکرد تیمار تنش معنی

در  TOLطور که بررسی اعداد مربوط به شاخص (. همان9و  8

، 7، 6های )لها با اعداد مربوطه در جدو( و مقایسه آن5جدول )

دهند، مقاوم بودن رقم به تنش خشکی موجب ( نشان می9و  8

تری گرفته و گردد تا سیر نزولی این شاخص مهم شتاب بیشمی

تر عمل نماید. لذا رقمی مقاوم به تنش خشکی است که منفی

تر شده یا روند نزولی آن منفی TOLضریب همبستگی شاخص 

عنوان را به  TOLن شاخصتواشاخص آن شدیدتر باشد. لذا می

ترین مؤلفه تشخیص رقم مقاوم به تنش ترین و شاخصبارز

بر اساس رقم مقاوم به تنش خشکی انتخاب خشکی معرفی نمود. 

زمانی مطلوب است که شدت  HMو  MP ،GMPهای شاخص

عملکرد در شرایط بدون تنش و دارای تنش  تنش و اختالف بین

 نباشد. زیاد ،رطوبتی

 

 درصد نياز آّبی 80و  60، 40های تنش در تيمار  های ضريب همبستگی محاسبه شده شاخص – 6جدول  

YSI YI HM 
(kg/ha) 

GMP 
10)kg/ha(

 
TOL 

(kg/ha) 
MP 

(kg/ha) STI SSI PY 
)kg/ha( 

SY 
)kg/ha( 

n = 18 

5%=4683/0 

1%=5897/0 
**7776/0 3900/0 **9568/0 **9075/0 *5864/0- **8192/0 **8600/0 1044/0 3322/0 1 YS  )kg/ha(  

3196/0- **5929/0 *5822/0 **6953/0 *5692/0 **6131/0 **6138/0 **6894/0 1  YP  )kg/ha(  

3797/0- 0611/0 3165/0 3974/0 *5010/0 *4836/0 2410/0 1   SSI 

4409/0 **7392/0 **9174/0 **9242/0 2226/0- **9040/0 1    STI 

2843/0 **6013/0 **9446/0 **9829/0 0158/0- 1     MP (kg/ha) 
**9504/0- 1692/0- 3341/0- 1940/0- 1      TOL (kg/ha) 

4444/0 *5617/0 **9889/0 1       10GMP kg/ha) 
*5641/0 *5145/0 1        HM (kg/ha) 

0363/0 1         YI 

1          YSI 

 

 درصد نياز آّبی 40های تنش در تيمار ضريب همبستگی محاسبه شده شاخص – 7جدول  

YSI YI 
HM 

(kg/ha) 

GMP 
10)kg/ha( 

TOL 
(kg/ha) 

MP 
(kg/ha) 

STI SSI 
PY 

)kg/ha( 

SY 
)kg/ha( 

n = 6 

5%=8114/0 

1%=9172/0 

1747/0 6620/0 7986/0 6311/0 1391/0 4991/0 4416/0 1748/0- 3372/0 1 YS  )kg/ha(  
*8668/0- 2527/0 *8351/0 **9430/0 **9792/0 **9841/0 7768/0 *8668/0 1  YP  )kg/ha(  

**1- 0580/0- 4528/0 6530/0 **9495/0 7649/0 6027/0 1   SSI 

6027/0- 7566/0 7699/0 8038/0 7218/0 7983/0 1    STI 

7649/0- 3575/0 **9194/0 **9870/0 **9276/0 1     MP (kg/ha) 
**9494/0 1231/0 7063/0 *8558/0 1      TOL (kg/ha) 

6530/0- 4511/0 **9706/0 1       10GMP kg/ha) 

4528/0- 5663/0 1        HM (kg/ha) 

0580/0 1         YI 

1          YSI 
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 آّبیدرصد نياز  60های تنش در تيمار ضريب همبستگی محاسبه شده شاخص – 8جدول  

YSI YI 
HM 

(kg/ha) 

GMP 
10)kg/ha( 

TOL 
(kg/ha) 

MP 
(kg/ha) 

STI SSI 
PY 

)kg/ha( 

SY 
)kg/ha( 

n = 6 

5%=8114/0 

1%=9172/0 

5985/0- 6741/0 **9656/0 **9495/0 7365/0 **9326/0 6605/0 5985/0 *8782/0 1 YS  )kg/ha(  
**9078/0- *8569/0 **9723/0 **9839/0 *9703/0 **9916/0 *9123/0 *9078/0 1  YP  )kg/ha(  

**1- *8372/0 7859/0 *8192/0 **9814/0 *8466/0 **9426/0 1   SSI 
**9426/0- **9667/0 *8180/0 *8450/0 **9563/0 *8667/0 1    STI 
*8469/0- *8286/0 **9943/0 **9987/0 **9310/0 1     MP (kg/ha) 
**9814/0- *8712/0 *8869/0 *9115/0 1      TOL (kg/ha) 

*8192/0- *8138/0 **9984/0 1       GMP 
10kg/ha) 

7857/0- 7950/0 1        HM (kg/ha) 
*8372/0- 1         YI 

1          YSI 

 

 درصد نياز آّبی 80های تنش در تيمار ضريب همبستگی محاسبه شده شاخص – 9جدول  

YSI YI 
HM 

(kg/ha) 

GMP 
10)kg/ha( 

TOL 
(kg/ha) 

MP 
(kg/ha) 

STI SSI PY 
)kg/ha( 

SY 
)kg/ha( 

n = 6 

5%=8114/0 

1%=9172/0 

2402/0- **9251/0 **9809/0 **9768/0 5316/0 **9723/0 **9715/0 2401/0 **9228/0 1 YS  )kg/ha(  
5913/0- 7100/0 **9801/0 **9839/0 *8168/0 **9872/0 *8283/0 5913/0 1  YP  )kg/ha(  

**1- 1269/0- 4232/0 4406/0 **9406/0 4576/0 0834/0 1   SSI 

0834/0- **9759/0 **9194/0 **9115/0 3664/0 *9033/0 1    STI 

4576/0- *8124/0 **9992/0 **9998/0 7147/0 1     MP (kg/ha) 

**9406/0- 1758/0 6862/0 7007/0 1      TOL 

(kg/ha) 

4406/0- *8239/0 **9998/0 1       GMP 
10kg/ha) 

4232/0- *8353/0 1        
HM 

(kg/ha) 

1269/0 1         YI 

1          YSI 

ترین شاخص توان اظهار داشت غیر حساسدرپایان نیز، می

)و سپس  HMتنش برای معرفی تیمارهای تحت تنش، شاخص 

 TOLترین شاخص به تغییرات، شاخص ( و مقاومGMPشاخص 

تر باشد باشد. به عبارت دیگر هر چه تیمار نسبت به تنش مقاوممی

با تیمار  TOLدار شاخص تر معنیانتظار ضریب همبستگی کم

دو رقم مورد بررسی را  TOLرود. بنابراین شاخص تحت تنش می

کند. هرچه میزان بر اساس تغییرات عملکردشان گروه بندی می

تری در شرایط تنش نشان تر باشد، رقم ثبات بیشغییرات کمت

های  نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشداده و متحمل خواهد بود. 

Abbasali et al. (2017،) Poor-Esmaeil et al. (2014 ،)Amani 

et al. (2012 ،)Askari et al. (2016 ،)Lotfi et al. (2013 ،)

Shahrabi et al. (2015 ،)Boureima et al. (2012 ،)Sio-

Semardeh et al. (2006هم ،)در این نتایج بعضًا  .خوانی دارد

ترین شاخص معرفی شده که به عنوان غیرحساس GMPشاخص 

 توسط پژوهشگران فوق محاسبه نشده است.  HMاحتماالً شاخص 

 گيری   نتيجه

نتایج مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در اثرات متقابل آبیاری 

و رقم نشان داد که کاهش مصرف آب در تیمارهای تنش موجب 

نشد تا کارایی مصرف آب این تیمارها افزایش یابد و کماکان 

ترین میزان عملکرد را در مقایسه تیمارهای با آبیاری کامل بیش

ی خود تولید نمودند. با با تیمارهای تنش به نسبت آب مصرف

به تنش افزایش مصرف آب در تیمارهای آبیاری از تنش بیشتر 

تر، عملکرد کنجد افزایش یافت. البته این افزایش عملکرد، در کم

رغم مصرف ای صادق بود و تیمار شاهد علیتیمارهای آبیاری قطره

 100ای )تیمار تر نسبت به تیمار بدون تنش آبیاری قطرهآب بیش

تری داشت. ضریب همبستگی محاسبه درصد نیاز آبی( عملکرد کم

گیری شده نشان داد اجزای عملکرد از شده برای صفات اندازه

جمله ارتفاع بوته، دانه در کپسول، کپسول در بوته و وزن هزار 

داری با عملکرد دارند. همبستگی دانه همبستگی بسیار معنی

لکرد کنجد ضرورت دار حجم آب مصرفی با اجزای عممعنی

منظور جلوگیری از وقوع تنش مدیریت بهینه مصرف آب را به

دهد. ها و در زمان گلدهی به خوبی نشان میآبی در خشکسالیکم

قدرمطلق  زانیمهای تنش خشکی نشان داد که بررسی شاخص

 یمارهایت در TOLشاخص  یهمبستگ بیضر یاختالف عدد

آن رقم به تنش  تر باشدبیشهر چه فاقد تنش  ماریتحت تنش و ت

 .تر استخشکی مقاوم

 گزاریسپاس
کشاورزی و منابع طبیعی  و آموزش بدین وسیله از مرکز تحقیقات
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-1403-067-34971214 شماره)پروژه تحقیقاتی بهخوزستان 

های معنوی در انجام های مادی و حمایتتقبل هزینهدلیل به (34

 . شودگزاری میتحقیق سپاس این
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