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  دهيكچ

و عملكرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف گياه كنجد در سال زراعي  اجزاء عملكردتأثير شرايط مختلف رطوبتي بر اين تحقيق با هدف مطالعه 
با استفاده از طرح كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه پژوهشي دانشكده كشاورزي  1386

ميلي متر  I1 )75شامل  Aبياري بر اساس ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخير كالس سطوح تيمار آ. دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد
ناز تك شاخه، يكتا، ورامين و (به عنوان فاكتور اصلي و چهار ژنوتيپ كنجد ) ميلي متر تبخير 145( I3و ) ميلي متر تبخير 110( I2، )تبخير
ر تنش يتحت تاث يدار يتعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول به طور معن ،عملكرد يان اجزاياز م.به عنوان فاكتور فرعي بود) اولتان
ميتوان چنين نتيجه گيري  .افتيقرار گرفت و كاهش  ياريم آبير رژيتحت تاث يدار يبعالوه عملكرد دانه به طور معن. افتنديكاهش  يخشك

  .نظير تعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول كاهش مي يابد نمود كه تحت شرايط تنش خشكي عملكرد دانه كنجد متاثر از اجزايي
  كنجد، تنش خشكي، عملكرد دانه، اجزاي عملكرد دانه: كليدي واژگان

  
  قدمه م 

اهان يد گياز نقطه نظر تول).1(درصد آن اسيد چرب غير اشباع مي باشد 80و حدود  باشد يمه خشك ميو ن يروغن كنجد خوراك
اه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد يكاهش طول دوره رشدگ ز جملها مختلف يبه جنبه ها يرات جديتاث موجب يتنش خشك، يزراع

مشخص  ارقام مختلف گندم يدر مطالعه خود به رو) 1385(پاك نژاد و همكاران). 3(شود يم اهان مختلفيگ محصول و عملكرد دانه
نيز در مطالعات خود به روي جو به ) 1382(جهان بين و همكاران  .اردعملكرد دانه د يبه رو يدار ير معنيتاث يكردند كه تنش خشك
 يم هايژر ريتاث يمطالعه حاضر به منظور بررسبر كنجد وجود ندارد،  ير خشكينه تاثيدر زم يچون مطالعه چندان .نتايج مشابهي رسيدند

  . تكنجد انجام گرفته اس يپ هايو عملكرد دانه ژنو عملكرد يبر اجزا يرطوبت مختلف
  

  ها مواد و روش
آزمايش به صورت طرح . در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان انجام گرديد 86-87آزمايش در سال زراعي 

 I1به ترتيب به عنوان  Aميلي متر تبخير از نشت تبخير كالس  145و  110، 75كرت هاي خرد شده كه در آن سه سطح آبياري پس از 
ناز تك شاخه، يكتا، ورامين و (، به عنوان فاكتور اصلي و چهار ژنوتيپ كنجد )تنش شديد( I3و ) تنش متوسط( I2، )ن تنشبدو(شاهد 
 5/3رديف  6هر كرت آزمايش شامل . به عنوان فاكتور فرعي در چهار تكرار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي اجرا شد) اولتان

پس از . خرداد ماه انجام شد 14عمليات كاشت به صورت خشكه كاري در تاريخ . ديگر قرار داشتندسانتي متر از يك 50متري به فاصله 
كاشت تا زمان گلدهي آبياري در تمام كرت ها همزمان و در مواقع الزم انجام گرفت و پس از آن رژيم هاي مختلف رطوبتي فوق الذكر 

تعداد كپسول در بوته، تعداد (اجزاء عملكرد دانه . يز مستطيلي استفاده شدضمنا جهت كنترل ميزان آب آبياري از سرر. اعمال گرديدند
بوته  از هر كرت از رديف دوم كاشت هر كرت پس از حذف حاشيه انتخاب و اندازه  10بر اساس  )دانه در كپسول و وزن هزار دانه
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 يت اطالعات جمع آوريدر نها .ه انجام گرفتبا برداشت سه مترمربع از هر كرت پس از حذف حاشي نيز گيري شدند و عملكرد دانه
دار شد  يمعن Fقرار گرفت و در آن دسته از صفات كه آزمون  SASنس با استفاده از نرم افزار ايوار يههر صفت مورد تجز يشده برا

  .انجام گرفت) LSD(دار ين ها با استفاده از روش حداقل تفاوت معنيگيا نسه مايمق
  
  ج و بحثينتا

 وزن هزار دانه در حالي كه ،بر روي تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول و عملكرد دانه اثر معني داري را نشان داد رژيم آبياري
د كاهش يتنش شد در در بوته كپسول 9/21شاهد به در  8/37تعداد كپسول در بوته از  .)1جدول( تحت تاثير رژيم آبياري قرا نگرفت

گرم در هكتار لويك 9/1211از  نيز عملكرد دانه. .تنش شديد كاهش يافت در 9/26در شاهد به  46/43ل از و تعداد دانه در كپسوافت ي
 يكه خشك ينشان دادند زمان) 1978(جورجن و همكاران ).2جدول(افتيد كاهش يوگرم در هكتار در تنش شدليك 1/625در شاهد به 

بيان كردند ) 2002(آندريد و همكاران .ا كمبود انتقال مواد استيماده خشك  روز اعمال شود، اختالل در پر شدن دانه بخاطر كمبود 10
  .از طريق كاهش در تسهيم ماده خشك به سمت ميوه است ذرت كه اثر مستقيم تنش بر دانه بندي

    
  .    نتايج تجزيه واريانس براي تعداد كپسول در بوته، دانه در كپسول، وزن هزار دانه، عملكرد دانه چهار ژنوتيپ كنجد تحت رژيم هاي مختلف -1جدول

  .آبياري

  رعدم وجود اختالف معني دا: ns    0/0 5و  0/0 1به ترتيب اختالف معني دار در سطوح **و  *

  

  

  

  

  

  

      ميانگين مربعات     منابع تغيير

 تعداد  درجه آزادي 
  عملكرد دانه  وزن هزار دانه  دانه در كپسول كپسول

  795/361232  0/ 163  62/331  17/269  3  تكرار
  ns339 /0  * 163/1398443  29/1138*  62/1089*  2  آبياري

  664/150098  0/ 212  92/163  15/156  6  خطاي الف
  ns 64/93  ns24/26  168 /0  ns 774/142884  3  ژنوتيپ

  ns 97/172  ns 05/166  ns75 0/0  ns 653/94988  6  آبياري*ژنوتيپ
  421/53634  0/0 68  74/112  27/99  27  خطاي ب
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مقايسه ميانگين هاي تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، چهار ژنوتيپ كنجد تحت رژيم هاي مختلف  - 2جدول
  .آبياري

  عامل آزمايشي
  تعداد كپسول
  در بوته

  دانه در كپسول
  وزن هزار دانه

  )گرم(
  ملكرد دانهع

  )كيلوگرم در هكتار(

        رژيم آبياري

1 I a8/37  a46/43  16/3  a9/1211  
2 I b9/25  b 6/30  93/2  b5/855  
3 I b9/21  b9/26  89/2  b1/625  

          ژنوتيپ
  9/753  11/3   0/33  7/24 اولتان
  2/961  02/3  7/31  3/28 ورامين
  2/1000  83/2  2/35  4/30 يكتا

  8/874  01/3  0/34  8/30 تك شاخه
در هر ستون و براي هر عامل آزمايشي، ميانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معني دار در  -1

 .اختالف معني داري ندارند 05/0سطح احتمال 

  نتيجه گيري 
ميتوان چنين نتيجه  صفهان بدست آمد مي توان گفتبا عنايت به آنچه در آزمايش مزرعه اي يكساله حاضر تحت شرايط آب و هوايي ا

گيري نمود كه تحت شرايط تنش خشكي عملكرد دانه كنجد متاثر از اجزايي نظير تعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول 
  .كاهش مي يابد
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Effect of water stress on grain yield attributes and grain yield of four sesame 
genotypes 
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Abstract 
This study was aimed at evaluating the impact of different moisture regimes on yield and yield 
components of sesame genotypes in 2007, using a split plot RCBD with 4 Replicates at avark 
Research Farm, College of Agriculture, Isfahan University of Technology. Three irrigation 
egimes, included irrigation after 75, 110 and 145mm evaporation from a Class-A Pan, serving 
as main plots. Four sesame genotypes including Aoltan, Varamin, Yekta and Takshakhe erved 
as sub plots. Among grain yield attributes, pod/plant and seed/pod and grain yield were 
decreased with drought stress. Therefor, it could be concluded that under drought stress 
conditions, sesame grain yield decreases significantly, due mainly to a decrease in grain yield 
components such as pod/plant and seed/pod.      

Key words: sesame, drought stress, grain yield and grain yield components.  

  


