DOI: 10.22059/ijswr.2019.279471.668169

)2201-2211 (ص1398  بهمن،9  شماره،50  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Study of Drought Stress Indices in Two Varieties of Sesame (Darab1 and Dashtestan2)
NADER SALAMATI1*, AMIRKHOSRO DANAIE 2, LEILA BEHBAHANI1
1. Agricultural Engineering Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran..
2. Seed and Plant lmprovement Department, Khuzestan. Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
(Received: Apr. 23, 2019- Revised: June. 28, 2019- Accepted: July. 1, 2019)

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 20182019 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
showed a high value (0.240 kg/m3 of sesame seeds) for Darab1 cultivar with 100% crop
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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بررسی شاخصهای تنش خشکی در دو رقم کنجد (داراب  1و دشتستان )2
نادر سالمتی* ،1اميرخسرو دانايی ،2ليال بهبهانی

1

 .1بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
 .2بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/3 :تاریخ بازنگری -1398/4/7 :تاریخ تصویب)1398/4/10 :

چکيده
به منظور مطالعه و ارزیابی شاخصهای تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،روغن ،درصد روغن دانه و کارآیی
مصرف آب دانه کنجد ،آزمایشی به صـورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلـوکهای کامل تصادفی با سه تکــرار در
سال زراعی  1397-98در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید .فاکتور اصلی ،مقدار آب در آبیاری قطرهای نواری
در چهار سطح  80 ،60 ،40و  100درصد نیاز آبی از شروع مرحله گلدهی و فاکتور فرعی رقم در دو سطح شامل ارقام
داراب  1و دشتستان 2در نظر گرفته شد .میانگین آب مصرفی در قالب تیمارهای  100 ،80 ،60 ،40درصد نیاز آبی و تیمار
شاهد (آبیاری سطحی) به ترتیب برابر  54/2 ،47/8 ،41/4 ،35/0و  65/1سانتیمتر آب بود .مقایسه میانگین کارایی مصرف
آب در تیمارهای مختلف نشان داد که رقم داراب 1با  100درصد نیاز آبی با کارایی مصرف آبی معادل  0/240کیلوگرم بر
متر مکعب ،تیمار برتر بود .همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ،با افزایش ارتفاع بوته ،تعداد دانه در کپسول،
تعداد کپسول در بوته ،وزن هزاردانه ،حجم آب مصرفی ،عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب افزایش مییابد .در نهایت،
با توجه به کمتر بودن مقادیر شاخصهای معرف  Stress Susceptibility Indexو  Tolerance Indexدر رقم داراب  1نسبت
به رقم دشتستان  2و نیز بیشتر بودن شاخصهای معرف Geometric ،Mean Productivity ،Stress Tolerance Index
 Yield index ،HM ،Mean Productivityو  Yield stability indexدر رقم داراب  1نسبت به رقم دشتستان  2میتوان رقم
داراب  1را از نظر تنش خشکی به عنوان تیمار برتر معرفی نمود.
واژههای کليدی :کمآبیاری ،شاخصهای تنش خشکی ،کارایی مصرف آب ،ارقام کنجد

مقدمه
تنشهای محیطی یک مانع بزرگ در مسیر تأمین غذا در سطح
بینالمللی به شمار میروند .زمینهای زراعی کمی وجود دارند که
در آن گیاهان بتوانند بدون تنش خشکی به پتانسیل عملکرد خود
برسند .برای مثال حدود  45درصد از اراضی کشاورزی جهان که
 38درصد از جمعیت دنیا در آن جای گرفتهاند ،با خشکی موقت
یا دائم مواجه هستند ( .)Bot et al., 2000هم اکنون تنش آبی،
بهعنوان مهمترین و متداولترین عامل کاهش عملکرد در مناطق
خشک و نیمه خشک مطرح است ،اما این تنش ممکن است حتی
در مناطقی با بارندگی باال نیز اتفاق بیافتد ( Vamerali et al.,
 .)2003کنجد با نام علمی  Sesamum indicum L.بهدلیل تحمل
به خشکی و گرما اهمیت بسیاری در توسعه کشاورزی مناطق
خشک و نیمه خشک ،علیالخصوص در کشت تابستانه دارد
( .)Aien, 2013این گیاه به دلیل محتوی باالی روغن (42-52
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درصد) و کیفیت مناسب آن (کلسترول کم و وجود برخی آنتی
اکسیدانها) نقش مهمی در سالمت انسان دارد ( .(Afshari et al.,
 2014بر اساس نتایج آزمایشات بهعمل آمده بر روی ارقام مختلف
کنجد ،ارقام  KC50662و اولتان باالترین عملکرد را در شرایط
عادی و تنش داشتند ( .(Abbasali et al., 2017با بررسی تحمل
به خشکی هشت رقم کنجد ،رقم محلی دزفول دارای بیشترین
عملکرد در شرایط عادی و تنش بود .نتایج بررسی تحمل به
خشکی ارقام کنجد نشان داد که توده محلی دزفول متحملترین
رقم به تنش خشکی بود (.)Golestani and Pakniyat, 2007
در پژوهشی دیگر ،رقم کنجد داراب  14بر اساس شاخص-
های تحمل و حساسیت ،در شرایط عادی و تنش رطوبتی به عنوان
رقم برتر معرفی شد (Abbasali et al. .)Amani et al., 2012
( )2017نیز اعالم داشتند که رقم داراب  14و توده محلی سیستان
در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی به عنوان ارقام برتر
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مطرح میباشند .همچنین بررسی اثر تنش آب روی عملکرد و
اجزای عملکرد  27رقم کنجد نشان داد که اجزای عملکرد آنها
به شدت تحت تأثیر تنش آب قرار میگیرد .همچنین ،ارقام اولتان،
کرج یک ،نازتک شاخه و ورامین  237نسبت به سایر ارقام عملکرد
بیشتری در حالت تنش خشکی داشتند (Hassanzadeh 2009
 .)et al.,در تحقیقی دیگر ،عملکرد ارقام کنجد اولتان و داراب 14
در شرایط عادی و محدودیت رطوبتی ارزیابی و رقم اولتان به عنوان
رقمی متحمل معرفی گردید (Boureima .)Molaee et al., 2012
 )2012( et al.اظهار داشتند رقم کنجد  15-32در هر دو سال
اجرای آزمایش متحمل به خشکی بود )2007( Khani et al. .با
بررسی ارقام مقاوم به خشکی ،ارقام  ،JL-13داراب  14و  TS-3را
برای کشت در منطقه جیرفت و کهنوج توصیه نمودند .در تحقیقی
دیگر رقم داراب  14در هر دو شرایط عادی و تنش ،دارای باالترین
عملکرد بود ( .)Askari et al., 2016همچنین ،ارزیابی ارقام
مختلف گلرنگ از نظر تحمل به خشکی نشان داد که ارقام اصفهان
 14و  22-111متحملترین ارقام بودند (.)Lotfi et al., 2012
 )2006( Sio-Semardeh et al.گزارش نمودند که انتخاب رقم
متحمل بر اساس شاخص MPزمانی مطلوب است که شدت تنش
و اختالف بین عملکرد در شرایط بدون تنش و دارای تنش
رطوبتی ،زیاد نباشد .نتایج آزمایش به عمل آمده از پژوهش
دیگری نیز نشان داد ،که برای گزینش رقم متحمل به خشکی،
شاخصهای میانگین هندسی قابلیت تولید ) (GMPو تحمل به
تنش ( )STIبهدلیل همبستگی باال با عملکرد دانه در هر دو شرایط
شاهد و تنش ،مالک خوبی برای ارزیابی میباشند (2013
 .)Shahrabi et al.,نتایج تحقیق  )2010( Eskandari et al.نشان
داد که رقم  TS3در هر دو سال اجرای آزمایش باالترین کارآیی
مصرف آب را داشت .همچنین ،بیشترین کارآیی مصرف آب در
شرایط کمبود شدید آب بهدست آمد که نشان میدهد گیاه کنجد
با مصرف کم آب قادر به تولید عملکرد مناسب میباشدSakila .
 )2000( et al.نیز در بررسیهایی که روی  36هیبرید کنجد و 12
والد آنها انجام دادند ،نتیجه گرفتند که عملکرد دانه با صفات
تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول در هر دو شرایط
رطوبتی عادی و تنش همبستگی مثبت و معنیداری داشت .نتایج
حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی کنجد در یک پروژه
تحقیقاتی دیگر نیز نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی ،عملکرد
دانه با صفات تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه همبستگی
مثبت و معنیداری داشت ( .)Yari and Saidi, 2016عملکرد دانه
در کنجد به تعداد بوته در واحد سطح ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد
دانه در کپسول و وزن هزاردانه بستگی دارد و افزایش دفعات
آبیاری به طور معنیداری تعداد دانه در کپسول را افزایش میدهد

( .)Dilip et al, 1991در پژوهش دیگر ،عملکرد دانه با صفات وزن
هزار دانه ،تعداد شاخههای فرعی ،ارتفاع بوته ،تعداد کپسول در
بوته و تعداد دانه در کپسول همبستگی مثبت و معنیداری در
سطح  1درصد داشت (.)Shabani et al., 2015
در نهایت با توجه به کمبود منابع آب قابل استحصال و نیز
اهمیت کنجد بهعنوان یکی از محصوالت مهم تأمین کننده روغن
خوراکی در ایران ،میتوان با اجرای روش کم آبیاری و علی-
الخصوص در هنگام بروز خشکسالی ،با کمبود شدید آب سازگار
شد .در نتیجه هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر تنش
خشکی از طریق اعمال سطوح مختلف آبیاری قطرهای نواری و
همچنین شناسایی رقم برتر بر اساس شاخصهای تنش میباشد.

مواد و روشها
در پژوهش حاضر ،بررسی و تعیین عکسالعمل دو رقم کنجد ،به
تنش آبی و شناسایی رقم مقاوم به تنش ،در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی بهــبهان با مختصات جغرافیایی َ 50˚-14طول شرقی
و َ 30˚ -36عرض شمالی ،آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک-
های کامل تصادفی بهصورت کرتهای یکبار خرد شده و با سه
تکرار طی سال ( )1397-1396طراحی و اجرا گردید .محل
آزمایش دارای اقلیم نیمه خشک ،ارتفاع آن از سطح دریا 345
متر و متوسط بارندگی ساالنه  349میلیمتر است .فاکتـور اصلی
مقدار آب در آبیاری قطرهای نواری در چهار سطح ،60% ،40%
 %80و  100نیاز آبی بود که از شروع مرحله گلدهی اعمال گردید
و فاکتور فرعی در دو سطح شامل ارقام داراب  1و دشتستان 2
بود .تیمار شاهد نیز که آبیاری آن بر اساس عرف زارع و به روش
آبیاری سطحی (جویچهای) انجام شد ،در این تحقیق در نظر
گرفته شد.
آب مورد نیاز برای آبشویی مزارع مورد مطالعه نیز ،بر اساس
نشریه فائو  29در آبیاری قطرهای از رابطه زیر برآورد شد ( Food
.)and Agriculture Organization ,2000
)LR=ECw /(2Max ECe
(رابطه )1
که در آن  ECwهدایت الکتریکی آب آبیاری (بر حسب
 ECe ،)dS/mآستانه تحمل شوری محصول (بر حسب  )dS/mو
 MaxECeشوری (بر حسب  )dS/mبا عملکرد صفر است .با
استفاده از فرمول ( )1نیاز آبشویی بر حسب درصد محاسبه گردید
و سپس با در نظر گرفتن نیاز آبی محاسبه شده در طول دوره
رشد کنجد نیاز آبشویی بر حسب میلیمتر محاسبه شد .آستانه
تحمل شوری با  10درصد کاهش عملکرد برای محصوالت مورد
مطالعه از نشریه فائو  29استخراج گردید .راندمان آبیاری فصلی
پیشبینی شده  %95در نظر گرفته شد .برای مقایسه آماری نتایج
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کرتهای فرعی یک پشته نکاشت و فاصله بین بوتهها روی ردیف
 15سانتیمتر بود .پس از شخم ،دیسک و ماله ،بر اساس نتایج
آزمون خاک ،نسبت به کودپاشی و پخش یکنواخت علفکش
ترفالن به میزان  2/5لیتر در هکتار در سطح مزرعه اقدام گردیده
و به وسیله دیسک سبک ،کود و علفکش با خاک مخلوط شدند.
ال قبل از کاشت بر اساس آزمون خاک
کودهای فسفر و پتاسیم ک ً
بهترتیب به مقدار  110کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و
 100کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و کود نیتروژنه در سه
نوبت (یکسوم همزمان با آبیاری دوم ،یکسوم بالفاصله بعد از
تنک و یکسوم در شروع مرحله گلدهی) بهمقدار  100کیلوگرم
در هکتار بصورت اوره مصرف گردید .تاریخ کاشت  2مرداد ماه
بود .اعمال تیمارهای آبیاری پس از ظهور گل انجام شد.
قبل از کاشت برای آزمون ،نمونهبرداری از خاک انجام شد.
همچنین ،از آب آبیاری در طول فصل نمونهی آب تهیه و برای
اندازهگیری خصوصیات مورد نظر به آزمایشگاه ارسال گردید .نتایج
آزمایشات آب و خاک در جدول ( )1و ( )2نشان داده شده است.
همچنین ،نیاز آبی محاسبه شده برای تیمار  100درصد
نیاز آبی در ماههای انجام آزمایش در جدول ( )3نشان داده شده
است.

اندازهگیری و محاسبه شده از ضرایب همبستگی پیرسون برای
تمام پارامترهای اندازهگیری یا محاسبه شده استفاده گردید .بدین
منظور ،ضرایب همبستگی برای صفات مورد ارزیابی بر اساس
معنیدار بودن روند تغییرات در سطوح  1و  5درصد و همسو یا
ناهمسو بودن این روند تغییرات ،بررسی و تجزیه و تحلیل شد.
در ادامه ،در طول فصل زراعی ،صفاتی مانند ارتفاع بوته،
تعداد دانه در کپسول ،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزاردانه،
عملکرد دانه ،درصد روغن ،عملکرد روغن دانه ،کارآیی مصرف آب
دانه و کارآیی مصرف آب روغن دانه ،اندازهگیری یا محاسبه شدند.
در پایان اجرای آزمایش ،تجزیه واریانس بـر اساس آزمون طرح
آماری بلوکهای کامل تصادفی بهصورت کرتهای یکبار خرد
شده برای صفات مزبور انجام گردید .مقایسه میانگینها با استفاده
از آزمون چند دامنهای دانکن و تجزیه آماری توسط نرمافزار
 MSTATCانجام شد .هر کرت فرعی شامل چهار خط کاشت (دو
پشته و عرض هر پشته 90سانتیمتر) به طول  20متر و مساحت
 36متر مربع بود که دو ردیف کناری بهعنوان حاشیه حذف
گردیده و دو ردیف وسط پس از حذف مجموعاً یک متر از باال و
پایین هر ردیف به مساحت  12مترمربع برداشت شدند .فاصله
بین کرتهای اصلی چهار متر در نظر گرفته شد .فاصله بین
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جدول  -2نتايج تجزيه نمونه خاک آزمايش قبل از کاشت

عمق خاک

سال

)(cm

قابلیت
هدایت
الکتریکی

واکنش
گل
اشباع

درصد
کربن آلی

2/8

7/5

0/64

)(dS/m

1397-1396

30-0

فسفر قابل
جذب

پتاسیم قابل
جذب

وزن خصوص
ظاهری

)(mg/kg

)(mg/kg

)) g/cm

رطوبت
ظرفیت زراعی
(درصد وزنی)

9/5

246

1/57

24

3

بافت خاک
سیلتی کلی لوم

جدول  -3نياز آبی محاسبه شده برای تيمار  100درصد نياز آبی در ماههای انجام آزمايش و نياز آبشويی (ميلیمتر) (از  2مرداد تا  19آبان)

سال

مرداد

شهریور

مهر

آبان

نیاز آبشویی

مجموع

1397-1396

96/4

191/0

151/8

36/7

65/7

541/7

در ادامه ،آمار روزانه بارندگی و پارامترهای هواشناسی از
اداره هواشناسی سینوپتیک بهبهان استعالم گردید .برای مدیریت
دقیق آبیاری ،با استفاده از آمار روزانهی ایستـگاه هواشناسـی
سینوپتیک بهبهان (دمای حداقل و حداکثر روزانه ،رطوبت حداقل
و حداکثر روزانه ،سرعت باد و حداکثر ساعات آفتابی) ،تبخیر-
تعرق گیاه بهصورت روزانه بر اساس مدل پنمن – مانتیث محاسبه

شد ( .)Allen et al., 1998با پایش تبخیر-تعرق روزانه ،مدت زمان
آبیاری محاسبه و از طریق نمونهبرداری خاک قبل از تعدادی از
آبیاریها ،رطوبت وزنی و سپس رطوبت حجمی و در نهایت کمبود
رطوبت خاک مشخص گردید و با میزان تبخیر تعرق محاسبه شده
از آمار روزانه هواشناسی صحتسنجی شد .به این ترتیب نیاز آّبی
 100درصد روزانه گیاه محاسبه گردید .آنگاه مقادیر ،60 ،40
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نرمافزار  ETCalculatorمحاسبه شد .مقدار آب مورد نیاز کنجد،
حاصل مجموع نیاز آبشویی (از فرمول  )1با تبخیر تعرق روزانه در
طول فصل کاشت (از تاریخ  2مرداد ماه تا  19آبان ماه) محاسبه
گردید (جدول  .)3بارندگی روزانه در سال انجام آزمایش در شکل
( -1الف) و تبخیر تعرق روزانه محاسبه شده با نرمافزار
 ETCalculatorدر شکل ( -1ب) نشان داده شدهاند.

 80و  100درصد نیاز آّبی برای اعمال تیمارها محاسبه گردید.
سپس با کنتورهای با دقت  0/0001مترمکعب میزان آبی که به
گیاه داده میشد رصد گردید .دور آبیاری دو روز تعریف شد و
برای تعیین ضرایب گیاهی ترجیحاً بر اساس مطالعات انجام شده
و مدل فائو  56اقدام گردید .اندازهگیری آب مصرفی در تیمار
شاهد با فلوم  WSCانجام گردید .تبخیر تعرق روزانه با استفاده از
40

20
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0
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روز
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الف
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60
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ب

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

در نهایت نیز ،ارزیابی ارقام ،از نظر تحمل به خشکی توسط
شاخصهای حساسیت به تنش ( ،)SSI1تحمل ( ،)TOL2تحمل به
تنش ( ،)STI3بهرهوری متوسط ( ،)MP4میانگین هندسی بهره-
وری ( ،)GMP5میانگین هارمونیک ( ،)HM6شاخص عملکرد
( )YI7و شاخص پایداری عملکرد ( )YSI8انجام شد .شاخصهای
فوق به شرح زیر محاسبه گردیدند:

آبیاری و رقم نشان داد که رقم داراب  1و  100درصد نیاز آبی با
عملکرد  1298/9کیلوگرم در هکتار تیمار برتر بود .رقم داراب 1
و  80درصد نیاز آبی و رقم دشتستان  2و  100درصد نیاز آبی
بهترتیب با عملکردهای  1042/2و  927/5کیلوگرم در هکتار در
ردههای بعدی جای داشتند (شکل  –2الف) .نتایج این تحقیق با
نتایج حاصل از تحقیقات Eskandari ،)2013( Shahrabi et al.
 Hassanzadeh et al., 2009 ،)2010( et al.و Dilip et al.
( )1991مطابقت دارد .تحمل رقم داراب 1به تنش خشکی موجب
شده تا تیمار  80درصد آن با تیمار  100نیاز آبی رقم دشتستان2
اختالف معنیدار آماری با هم نداشته باشند .بهعبارت دیگر تحمل
رقم داراب 1به تنش خشکی موجب شد تا حتی کاهش 20
درصدی مصرف آب نتواند اختالف معنیداری بین عملکرد تیمار
 80درصد نیاز آّبی این رقم با عملکرد رقم دشتستان 2در تیمار
 100درصد نیاز آّبی بوجود آورد.
همچنین مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در اثرات متقابل
آبیاری و رقم نشان داد که تیمار  100درصد نیاز آّبی و رقم داراب
 1با عملکرد  0/240کیلوگرم دانه کنجد به ازای مصرف یک متر
مکعب آب ،تیمار برتر و رتبه نخست است .تیمارهای  80و 60
درصد نیاز آبی در رقم داراب  1بهترتیب با تولید  0/218و 0/188
کیلوگرم دانه کنجد به ازای مصرف یک مترمکعب آب در رتبههای
دوم و سوم بودند (شکل  –2ب) .همانطور که در شکل ( -2الف)

1. Stress Susceptibility Index
2.Tolerance Index
3. Stress Tolerance Index
4. Mean Productivity

5. Geometric Mean Productivity
6. Harmonic mean
7. Yield index
8. Yield stability index

(رابطه )1
(رابطه )2
(رابطه )3
(رابطه )4
(رابطه )5
(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )8

])'SSI = [1-(YS/YP)] / [1- (YS'/YP
TOL = YP-YS
STI= (YP/YP') (YS/YS') (YS'/Y P') = (YP) (YS) / (YP')2

GMP = (YP×YS).5
MP= (YP +YS)/2
)HM = (2×YP×YS)/(YP +YS
'YI= YS /YS
YSI= YS / YP

در این فرمولها  YSو  YPبه ترتیب میانگین عملکرد دانه
(بر حسب کیلوگرم در هکتار) هر رقم تحت شرایط تنش ،بدون
تنش و ' YSو '( YPبر حسب کیلوگرم در هکتار) نیز میانگین کل
عملکرد دانه ارقام تحت شرایط تنش و بدون تنش میباشد .تنش
خشکی شامل سه سطح آبیاری  60 ،40و  80درصد نیاز آبی
کنجد میباشد.

نتايج و بحث
در پژوهش حاضر ،مقایسه میانگین عملکرد دانه در اثرات متقابل
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مشاهده میشود ،کاهش مصرف آب در تیمارهای تنش (60 ،40
و  80درصد نیاز آبی) موجب کاهش عملکرد دانه در این تیمارها
نسبت به تیمار  100درصد نیاز آبی شده است .در شکل ( –2ب)
کاهش مصرف آب در تیمارهای تنش موجب نشده تا کارایی
مصرف آب تیمارهای فوق نسبت به تیمار  100درصد نیاز آبی
افزایش پیدا کند .بهعبارت دیگر اثر کاهش مصرف آب حتی در
تیمارهای تنش شدید به حدی بوده که نتوانسته کاهش عملکرد
به وقوع پیوسته در ازای کاهش مصرف آب را پوشش دهد و
کماکان تیمار  100درصد نیاز آبی علیرغم مصرف بیشتر آب

b

c
d

e

1000

d

800
f

f

600

عملکرد )(kg/ha

b

1200

a

cd d

0.25

b
c
d

de

کارايی مصرف آب )(kg/m3

1400

a

d

نسبت به تیمارهای تنش ،بیشترین کارایی مصرف آب را در بین
تیمارها به خود اختصاص داده است .نتایج این تحقیق با نتایج
پژوهش  )2010( Eskandari et al.همخوانی دارد .مقاوم و متحمل
بودن به تنش خشکی رقم داراب 1نسبت به رقم دشتستان،2
موجب برتری کارایی مصرف آب تیمار  100درصد نیاز آبی رقم
داراب 1شده است .بهطوری که حتی کاهش  20درصدی مصرف
آب در تیمار  80درصد نیاز آّبی در رقم داراب 1موجب نشده تا
این رقم کاهش کارایی مصرف آب معنی داری نسبت به رقم
دشتستان 2در تیمار  100درصدی نیاز آبی داشته باشد.

0.2

ef fg

g

400

0.15
0.1

ب

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

 1298/9 ،1042/2 ،779/0 ،512/3و  1089/7کیلوگرم در هکتار
بود (شکل  –3الف) .همچنین عملکرد رقم دشتستان  2در
تیمارهای آبیاری فوق بهترتیب معادل ،800/7 ،669/8 ،491/7
 927/5و  796/8کیلوگرم در هکتار بود (شکل  -3ب).

در ادامهی بررسی نتایج مشخص گردید که میانگین آب
مصرفی در یک سال انجام آزمایش در تیمارهای ،80 ،60 ،40
 100درصد نیاز آبی و تیمار شاهد بهترتیب برابر ،41/4 ،35/0
 54/2 ،47/8و  65/1سانتیمتر آب بود .عملکرد تیمارهای ،40
 100 ،80 ،60درصد نیاز آبی رقم داراب  1به ترتیب معادل
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900

300
60

45
50
55
آب مصرفی ( )cmر

40

-0.9445x2

+ 105.56x - 2060.7
R² = 0.9707
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شکل  – 3منحنی عملکرد و آب مصرفی در رقم داراب ( 1الف) و رقم دشتستان ( 2ب)

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای صفات
اندازهگیری شده نشان داد که روند تغییرات عملکرد دانه با روند
تغییرات ارتفاع بوته ،دانه در کپسول ،کپسول در بوته ،وزن
هزاردانه ،کارایی مصرف آب ،حجم آب مصرفی ،عملکرد روغن دانه

و کارایی مصرف آب روغن دانه روندی هم راستا و معنیدار در
سطح  1درصد را نشان میدهد .به عبارت دیگر الزمه افزایش
عملکرد دانه ،افزایش اجزای عملکرد از جمله ارتفاع بوته ،دانه در
کپسول ،کپسول در بوته و وزن هزاردانه میباشد .بعد از ضریب
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همبستگی که در عملکرد روغن دانه به میزان  r=0/9878محاسبه
شده ،بیشترین میزان همبستگی به صفت وزن هزار دانه با مقدار
 r=0/9534تعلق گرفت .به عبارت دیگر افزایش عملکرد دانه ناشی
از افزایش اجزای عملکرد از جمله وزن هزار دانه میباشد (جدول
 .)4روند تغییرات اجزای عملکرد از جمله ارتفاع بوته ،دانه در
کپسو ل ،کپسول در بوته و وزن هزار دانه نسبت به همدیگر
درسطح  1درصد معنیدار بوده و بیشترین ضریب همبستگی
معنیدار در اجزای عملکرد بین شاخص ارتفاع بوته به میزان
 r=0/9597با صفت کپسول در بوته محاسبه شد که حاکی از مؤثر
بودن نقش ارتفاع بوته در افزایش معنیدار تعداد کپسول میباشد.
به عبارت دیگر افزایش ارتفاع بوته با همبستگی بسیار معنیداری
موجب روند افزایشی تعداد کپسول در بوته شد (جدول .)4
روند تغییرات وزن هزار دانه با روند تغییرات کارایی مصرف
آب ،حجم آب مصرفی ،عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب
روغن دانه روندی هم راستا و معنیدار در سطح  1درصد را نشان
میدهد .بیشترین میزان همبستگی وزن هزار دانه به میزان
 r=0/9534با عملکرد دانه میباشد که بیانگر نقش مؤثر افزایش
وزن هزار دانه در باالرفتن عملکرد دانه است .روند تغییرات کارایی
مصرف آب با روند تغییرات عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف
آب روغن دانه روندی هم راستا و معنیدار در سطح  1درصد را
نشان میدهد .روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات

عملکرد روغن دانه روندی هم راستا و معنیدار در سطح  1درصد
را نشان میدهد.
بیشترین میزان همبستگی صفت حجم آب مصرفی به
میزان  r=0/6936با صفت وزن هزار دانه محاسبه شد که در سطح
 1درصد معنیدار و حاکی از مؤثر بودن اثر تنش خشکی بر کاهش
وزن هزاردانه میباشد .همبستگی معنیدار حجم آب مصرفی با
وزن هزار دانه ،اهمیت ویژه میزان مصرف آب را در شرایط ترسالی
و خشکسالی نشان میدهد .بهعبارت دیگر در شرایط بحرانی
تنش آب و خشکسالی با مدیریت بهینهی مصرف آب میتوان در
زمان های حساس ،به تنش آب از جمله در زمان گلدهی از وقوع
تنش شدید به گیاه کنجد که موجب کاهش معنیدار وزن هزار
دانه و بهتبع آن عملکرد میشود جلوگیری نمود .زیرا بیشترین
ضریب همبستگی وزن هزار دانه با عملکرد به میزان r=0/ 9534
محاسبه شد .به بیان دیگر بیشترین همبستگی معنیدار وزن
هزار دانه با عملکرد دانه و وزن هزاز دانه با حجم آب مصرفی،
نشان دهنده نقش بسیار مهم مدیریت بهینهی کم آبیاری در
کنجد است (جدول  .)4نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات
Sakila et al. ،)1991( Dilip et al. ،)2016( Askari et al.
( )2016( Yari and Saidi،)2000و  )2015( Shabani et al.هم-
خوانی دارد.

میزان شاخصهای  SSIو  TOLبا افزایش سطح تنش
خشکی افزایش پیدا میکنند در حالی که مقادیر شاخصهای
 YI ،HM ،GMP ،MP ،STIو  YSIبا افزایش سطح تنش کاهش
مییابند .مقادیر شاخصهای  SSIو  TOLدر سطوح آبیاری ،40
 60و  80درصد نیاز آبی در رقم داراب 1کمتر از رقم دشتستان2

بوده در حالی که مقادیر شاخصهای ،HM ،GMP ،MP ،STI
 YIو  YSIدر سطوح آبیاری فوق در رقم داراب 1بیشتر از رقم
دشتستان 2بود (جدول  .)5کم بودن مقادیر شاخصهای  SSIو
 TOLدر رقم داراب 1نسبت به رقم دشتستان 2از یک سو و بیش-
تر بودن شاخصهای  YI ،HM ،GMP ،MP ،STIو  YSIدر رقم
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و  YSIو مقادیر پایین شاخصهای  SSIو  TOLقرار داد .به این
ترتیب مقادیر شاخصهای فوق و استفاده از آنها در انتخاب ارقام
متحمل به خشکی بیانگر افزایش عملکرد دانه در شرایط تنش و
بدون تنش میباشد و میتوان آنها را به طور توأم برای شناسایی
رقم یا ارقام مناسب برای هر شرایط توصیه نمود .نتیجه این
تحقیق با نتایج پژوهشهای Poor- ،)2017( Abbasali et al.
 ،)2000( Molaee et al. ،)2014( Esmaeil et al.و Shahrabi
 )2013( et al.مطابقت و همخوانی دارد.

داراب  1نسبت به رقم دشتستان 2از سوی دیگر نشان دهنده
مقاوم بودن رقم داراب  1به تنش خشکی یا اعمال کم آبیاری
میباشد .لذا رقم داراب 1نسبت به رقم دشتستان 2از نظر تنش
خشکی ،بهعنوان تیمار برتر معرفی میگردد (جدول  .)5به عبارت
دیگر عملکرد رقم داراب 1نسبت به رقم دشتستان 2در شرایط
تنش ،به عملکرد تیمار فاقد تنش نزدیکتر بوده و همین عامل در
کاهش شاخص  SSIدر رقم داراب 1نسبت به رقم دشتستان2
موثر بوده است .بنابراین میتوان مالک شناسایی رقم مقاوم به
خشکی را مقادیر باالی شاخصهای YI ،HM ،GMP ،MP ،STI

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

تیمار

YSI

YI

HM
)(kg/ha

GMP
(kg/ha)10

TOL
)(kg/ha

MP
)(kg/ha

STI

SSI

YP
)(kg/ha

YS
)(kg/ha

 DAو 40%

0/395
0/530

1/136
1/084

734/6
641/5

815/6
674/6

786/5
435/9

905/6
709/6

0/667
0/453

1/102
0/857

1298/9
927/5

512/3
491/7

 DAو 60%

0/599
0/722

1/189
0/026

973/4
777/9

1005/6
788/2

519/8
257/7

1038/9
798/7

1/004
0/620

1/147
0/795

1298/9
927/5

779/0
669/8

 DAو 80%

0/803
0/864

1/256
0/969

1163/1 1155/7
861/3 858/5

256/7
126/8

1170/5
864/1

1/359
0/748

1/142
0/791

1298/9
927/5

1042/7
800/7

 DSو 40%
 DSو 60%
 DSو 80%

رقم داراب DA = 1و رقم دشتستان، DS= 2
 = YSميانگين عملکرد رقم در تيمار تنش متناظر،

ضریب همبستگی شاخصهای تنش خشکی نشان داد روند
تغییرات عملکرد ارقام داراب 1و دشتستان 2در تیمارهای تنش
 60 ،40و  80درصد نیاز آّبی با روند تغییرات شاخص TOL
غیرهمراستا و معنیدار در سطح  1درصد بوده در حالی که روند
تغییرات شاخص  SSIدر تیمارهای تنش فوق معنیدار نشد .هم-
چنین روند تغییرات عملکرد ارقام فوق در سطوح آبیاری 60 ،40
و  80درصد نیاز آّبی با شاخصهای  HM ،GMP ،MP ،STIو
 YSIهمراستا و معنیدار در سطح  1درصد میباشد (جدول  6و .)7
به عبارت دیگر روند کاهشی عملکرد کنجد که با اعمال تنش کم آبی
اتفاق افتاده است ،قطع ًا موجب کاهش شاخص تنش  TOLشده و
برعکس کاهش عملکرد کنجد موجب تغییرات صعودی در
شاخصهای  HM ،GMP ،MP ،STIو  YSIگردیده است (جدول .)6
در تیمارهای تنش  60 ،40و  80درصد نیاز آّبی ،روند
تغییرات شاخص  SSIبا روند تغییرات شاخص  MPو  TOLهم-
راستا و معنی -دار در سطح  5درصد است .روند تغییرات شاخص
 STIبا روند تغییرات شاخصهای  HM ،GMP، MPو  YIهمراستا
و معنیدار در سطح  1درصد است .روند تغییرات شاخص  MPبا
روند تغییرات شاخصهای  HM ،GMPو  YIهمراستا و معنیدار
در سطح  1درصد است .روند تغییرات شاخص  GMPبا روند
تغییرات شاخصهای  HMو  YIهمراستا و معنی دار در سطح 1

 60% ،40%و  = 80%تيمارهای تنش  60 ،40و  80درصد نياز آبی
 = YPميانگين عملکرد رقم در تيمار  100نياز آبی،

درصد است .روند تغییرات شاخص  HMبا روند تغییرات شاخص-
های  YIو  YSIهمراستا و معنیدار در سطح  5درصد است ولی
روند تغییرات شاخص  TOLبا روند تغییرات شاخص  YSIغیرهم
راستا و معنیدار در سطح  1درصد میباشد (جدول .)6
عملکرد تیمار تحت تنش ،بیشترین و قویترین ضریب
همبستگی معنیدار به میزان  r=0/9568را با شاخص  HMدر
تیمارهای  60 ،40و  80درصد نیاز آبی دارد (جدول  .)6همچنین
شاخص  GMPبیشترین ضریب همبستگی معنیدار را با شاخص
 HMبهمقدار  r=0/9889داشت .در حالی که کمترین ضریب
همبستگی معنیدار در تیمار تحت تنش (تیمارهای  60 ،40و 80
درصد نیاز آبی) در شاخص  TOLبه میزان  r =-0/5864محاسبه
شد (جدول  .)6شاخص  SSIبیشترین ضریب همبستگی معنیدار
و همسو را بهمیزان  0/5010با شاخص  TOLنشان داد این در حالی
بود که ضعیفترین ضریب همبستگی معنیدار با شاخص  TOLدر
شاخص  YSIبه میزان  -0/9504محاسبه شد (جدول .)6
بررسی اجمالی جدولهای ( 8 ،7و  )9و مقایسه نتایج آنها
با جدول ( )6نشان میدهد که روند تغییرات شاخصهای  SSIو
 YSIکمترین حساسیت را به تغییرات اعمال تنش خشکی نسبت
به دیگر شاخصها از خود نشان میدهند لذا میتوان شاخصهای
فوق را به عنوان کم اثرترین شاخصها برای معرفی تیمار مقاوم
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به تنش خشکی معرفی نمود .با افزایش شدت تنش ،روند تغییرات
عملکرد تیمار تنش با روند شاخص  TOLروندی نزولی و معنیدار
را نشان میدهد که سیر نزولی تنش در شاخص مزبور بارزتر از
دیگر شاخصها میباشد و روندی منظم از تنش کمتر به تنش
شدیدتر را از خود نشان میدهد .این در حالی است که سیر
تغییرات شاخصهای  GMP ،MPو  HMهر چند همراستا با
عملکرد تیمار تنش بوده ولی روند تغییرات این شاخصها از تنش
کم به تنش شدید روندی نزولی و هم راستا را نشان میدهد.
بهعبارت دیگر در تیمار تنش شدید روند تغییرات شاخصهای
 GMP ،MPو  HMروندی همراستا با عملکرد تنش را از خود
نشان می دهد ولی این روند معنی دار نشده و در تیمارهای  60و
 80درصد ،این روند همراستا در سطح  1درصد معنی دار شده
است .قویترین همبستگی در شاخصهای فوق ،متعلق به شاخص
 GMPبا  r=0/9998بوده که در تیمار تنش  80درصد نیاز آبی
محاسبه شده است .به دلیل منظم بودن روند تغییرات
شاخص  TOLاز تنش کم به تنش شدید نسبت به شاخصهای
 GMP ،MPو  ،HMمیتوان شاخص  TOLرا شاخصی مناسب
ب رای معرفی رقم مقاوم به تنش خشکی معرفی نمود .به عبارت
دیگر با افزایش شدت تنش ،سیر نزولی شاخص  TOLشتاب

 GMP ،MPو HM

گرفته در حالی که سیر صعودی شاخصهای
با افزایش شدت تنش کاهش یافته است و در تیمار تنش 40
درصد کاهش سیر صعودی به حدی چشمگیر بوده که موجب
شده این روند صعودی دیگر روند معنیداری را نشان ندهد .در
حالی که در تیمارهای  60و  80درصد روند افزایش شاخصهای
فوق نسبت به عملکرد تیمار تنش معنیدار شده است (جدول ،7
 8و  .)9همانطور که بررسی اعداد مربوط به شاخص  TOLدر
جدول ( )5و مقایسه آنها با اعداد مربوطه در جدولهای (،7 ،6
 8و  )9نشان میدهند ،مقاوم بودن رقم به تنش خشکی موجب
میگردد تا سیر نزولی این شاخص مهم شتاب بیشتری گرفته و
منفیتر عمل نماید .لذا رقمی مقاوم به تنش خشکی است که
ضریب همبستگی شاخص  TOLآن منفیتر شده یا روند نزولی
شاخص آن شدیدتر باشد .لذا میتوان شاخص  TOLرا بهعنوان
بارزترین و شاخصترین مؤلفه تشخیص رقم مقاوم به تنش
خشکی معرفی نمود .انتخاب رقم مقاوم به تنش خشکی بر اساس
شاخصهای  GMP ،MPو  HMزمانی مطلوب است که شدت
تنش و اختالف بین عملکرد در شرایط بدون تنش و دارای تنش
رطوبتی ،زیاد نباشد.

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

YI

**0/7776
-0/3196
-0/3797
0/4409
0/2843
**-0/9504
0/4444
*0/5641
0/0363
1

0/3900
**0/5929
0/0611
**0/7392
**0/6013
-0/1692
*0/5617
*0/5145
1

HM
)(kg/ha

GMP
(kg/ha)10

TOL
)(kg/ha

MP
)(kg/ha

**0/9568
*0/5822
0/3165
**0/9174
**0/9446
-0/3341
**0/9889
1

**0/9075
**0/6953
0/3974
**0/9242
**0/9829
-0/1940
1

*-0/5864
*0/5692
*0/5010
-0/2226
-0/0158
1

**0/8192
**0/6131
*0/4836
**0/9040
1

STI

SSI

**0/8600
**0/6138
0/2410
1

0/1044
**0/6894
1

YP
)(kg/ha

YS
)(kg/ha

0/3322
1

1

= 18n
0/4683=5%
0/5897=1%
(YS )kg/ha
(YP )kg/ha
SSI
STI
)MP (kg/ha
)TOL (kg/ha
GMP kg/ha)10
)HM (kg/ha
YI
YSI

جدول  – 7ضريب همبستگی محاسبه شده شاخصهای تنش در تيمار  40درصد نياز آّبی
YSI

YI

0/1747
*-0/8668
**-1
-0/6027
-0/7649
**0/9494
-0/6530
-0/4528
0/0580
1

0/6620
0/2527
-0/0580
0/7566
0/3575
0/1231
0/4511
0/5663
1

HM
)(kg/ha

GMP
(kg/ha)10

TOL
)(kg/ha

MP
)(kg/ha

0/7986
*0/8351
0/4528
0/7699
**0/9194
0/7063
**0/9706
1

0/6311
**0/9430
0/6530
0/8038
**0/9870
*0/8558
1

0/1391
**0/9792
**0/9495
0/7218
**0/9276
1

0/4991
**0/9841
0/7649
0/7983
1

STI

SSI

0/4416
0/7768
0/6027
1

-0/1748
*0/8668
1

YP
)(kg/ha

YS
)(kg/ha

0/3372
1

1

= 6n
0/8114=5%
0/9172=1%
(YS )kg/ha
(YP )kg/ha
SSI
STI
)MP (kg/ha
)TOL (kg/ha
GMP kg/ha)10
)HM (kg/ha
YI
YSI
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جدول  – 8ضريب همبستگی محاسبه شده شاخصهای تنش در تيمار  60درصد نياز آّبی
GMP
(kg/ha)10

TOL
)(kg/ha

-0/5985

0/6741

**0/9656

**0/9495

0/7365

**0/9326

**-0/9078
**-1
**-0/9426
*-0/8469

*0/8569
*0/8372
**0/9667
*0/8286

**0/9723
0/7859
*0/8180
**0/9943

**0/9839
*0/8192
*0/8450
**0/9987

*0/9703
**0/9814
**0/9563
**0/9310

**0/9916
*0/8466
*0/8667
1

**-0/9814

*0/8712

*0/8869

*0/9115

1

*-0/8192

*0/8138

**0/9984

1

-0/7857
*-0/8372
1

0/7950
1

1

YI

YSI

HM
)(kg/ha

MP
)(kg/ha

STI
0/6605

0/5985

*0/9123
**0/9426
1

*0/9078
1

SSI

YP
)(kg/ha

YS
)(kg/ha

= 6n
0/8114=5%
0/9172=1%

*0/8782

1

(YS )kg/ha

1

(YP )kg/ha
SSI
STI
)MP (kg/ha
)TOL (kg/ha
GMP
kg/ha)10
)HM (kg/ha
YI
YSI

جدول  – 9ضريب همبستگی محاسبه شده شاخصهای تنش در تيمار  80درصد نياز آّبی
YSI

YI

HM
)(kg/ha

GMP
(kg/ha)10

TOL
)(kg/ha

MP
)(kg/ha

-0/2402
-0/5913
**-1
-0/0834
-0/4576

**0/9251
0/7100
-0/1269
**0/9759
*0/8124

**0/9809
**0/9801
0/4232
**0/9194
**0/9992

**0/9768
**0/9839
0/4406
**0/9115
**0/9998

0/5316
*0/8168
**0/9406
0/3664
0/7147

**0/9723
**0/9872
0/4576
*0/9033
1

**-0/9406

0/1758

0/6862

0/7007

1

-0/4406

*0/8239

**0/9998

1

-0/4232

*0/8353

1

0/1269
1

1

درپایان نیز ،میتوان اظهار داشت غیر حساسترین شاخص
تنش برای معرفی تیمارهای تحت تنش ،شاخص ( HMو سپس
شاخص  )GMPو مقاومترین شاخص به تغییرات ،شاخص TOL
میباشد .به عبارت دیگر هر چه تیمار نسبت به تنش مقاومتر باشد
انتظار ضریب همبستگی کمتر معنیدار شاخص  TOLبا تیمار
تحت تنش میرود .بنابراین شاخص  TOLدو رقم مورد بررسی را
بر اساس تغییرات عملکردشان گروه بندی میکند .هرچه میزان
تغییرات کمتر باشد ،رقم ثبات بیشتری در شرایط تنش نشان
داده و متحمل خواهد بود .نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای
Amani ،)2014( Poor-Esmaeil et al. ،)2017( Abbasali et al.
،)2013( Lotfi et al. ،)2016( Askari et al. ،)2012( et al.
Sio- ،)2012( Boureima et al. ،)2015( Shahrabi et al.
 ،)2006( Semardeh et al.همخوانی دارد .در این نتایج بعض ًا
شاخص  GMPبه عنوان غیرحساسترین شاخص معرفی شده که
احتماالً شاخص  HMتوسط پژوهشگران فوق محاسبه نشده است.

نتيجهگيری
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

STI

SSI

**0/9715
*0/8283
0/0834
1

0/2401
0/5913
1

YP
)(kg/ha

YS
)(kg/ha

**0/9228
1

1

= 6n
0/8114=5%
0/9172=1%
(YS )kg/ha
(YP )kg/ha
SSI
STI
)MP (kg/ha
TOL
)(kg/ha
GMP
kg/ha)10
HM
)(kg/ha
YI
YSI

تیمارهای با آبیاری کامل بیشترین میزان عملکرد را در مقایسه
با تیمارهای تنش به نسبت آب مصرفی خود تولید نمودند .با
افزایش مصرف آب در تیمارهای آبیاری از تنش بیشتر به تنش
کم تر ،عملکرد کنجد افزایش یافت .البته این افزایش عملکرد ،در
تیمارهای آبیاری قطرهای صادق بود و تیمار شاهد علیرغم مصرف
آب بیشتر نسبت به تیمار بدون تنش آبیاری قطرهای (تیمار 100
درصد نیاز آبی) عملکرد کمتری داشت .ضریب همبستگی محاسبه
شده برای صفات اندازهگیری شده نشان داد اجزای عملکرد از
جمله ارتفاع بوته ،دانه در کپسول ،کپسول در بوته و وزن هزار
دانه همبستگی بسیار معنیداری با عملکرد دارند .همبستگی
معنیدار حجم آب مصرفی با اجزای عملکرد کنجد ضرورت
مدیریت بهینه مصرف آب را بهمنظور جلوگیری از وقوع تنش
کمآبی در خشکسالیها و در زمان گلدهی به خوبی نشان میدهد.
بررسی شاخصهای تنش خشکی نشان داد که میزان قدرمطلق
اختالف عددی ضریب همبستگی شاخص  TOLدر تیمارهای
تحت تنش و تیمار فاقد تنش هر چه بیشتر باشد آن رقم به تنش
خشکی مقاومتر است.

سپاسگزاری
بدین وسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
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