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 چكيده

آتمايکنی در   بنا  پنیت  های تحمل به شککی و ترسيم بای شاشص  ات طريق مطالعهای کنجد  تنوع ژنتيکی و تحمل به شککی ژنوتيپ

ککناورتی دانکنگاه بيرجنند در سنال تراعنی       ۀتحقيقاتی دانککد  در مزرع ،تکرار 3تيمار و  12های کامل تصادیی با  قالب طرح بلوک

آبناد(،   وسف، تربنت جنام، رقنم سنينتتيک )صنفی     های بيرجند، ش ژنوتيپ سطح شامل 12تيمار مورد نظر در . بررسی شد  1390ن  1389

و تن  در دو سطح )تن  شککی و نرمال(  TN234و  2های  و الين 5، دشتستان 2عااس، يلووايت، دشتستان  ، بندر14، داراب 1داراب 

 .ام گرینت انجن  Aتاخينر ات تکنتک تاخينر کنیس      متنر  ميلنی  200و در محيط تن  براساس  100محيط نرمال براساس  بود. آبياری در

ند و شنت محنيط دا  دوبا هنم در هنر    داری اصفات به استثنای طول، عرض و تعداد کپسول تفاوت معن  کلي نظرهای مورد نظر ات  ژنوتيپ

آبناد و   های صنفی  بيکترين و ژنوتيپ 14های بندرعااس و داراب  ثيرگذار بود. ژنوتيپمطول و عرض کپسول تجز صفات به  تن  بر کلي

هنای   بيکنترين و ژنوتينپ   TN234و الينن   1هنای داراب   ژنوتينپ تن ،  در شرايط. داشترا  ملکرد در شرايط نرمالعکمترين  2الين 

صنفات تعنداد کپسنول، عملکنرد داننه، تعنداد بنرگ و شناشص          در. بيکترين آسيب تن  عملکرد داشتندکمترين  14بيرجند و داراب 

شند.   مکناهده زاردانه، وتن کپسول، ارتفاع بوته و عملکنرد بيولنوژيکی   یرعی، وتن ه  صفات تعداد شاش دربرداشت و کمترين آسيب 

را  TN234و الينن   1هنای داراب   ژنوتينپ هنا   براسناس آن بوده و گزين   مطلوب 4Harmو  1STI ،2GMP ،3MPهای  شاشصبنابراين، 

 د.کرهای مطلوب شناسايی  ژنوتيپ منزل  به

 .یمؤلفه، هماستگ شوشه، شاشص،پیت،  ها: واژه كلید

 

                                                           
1  . Stress Tolerance Index 

2  . Geometric Mean Productivity 

3  . Mean Productivity 

4  . Harmonic Mean  
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 مقدمه

 هنای روغننی   داننه ات  کنی ( ي.sesamus indicum L)کنجد 

کار آن قندمتی طنوالنی    و است و در ايران نيز ککت قديمی

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

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

را اکسيدان  ميزان آنتی بيکترين (. روغن کنجد33و  8، 7، 6

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

 35درصند(، اسنيد لينولئينک )    43جملنه اسنيد اولئينک )    ات

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

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

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

 بنرای تغذينه   گيناه  اين  دان روغن م آن متمايز و کيفيتطع

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

کيلنوگرم و در   4/617 ميليون هکتنار بنا مينانگين عملکنرد    

کيلنوگرم در   700هکتار با ميانگين عملکرد هزار  40 ،ايران

(. يکی ات دالينل کناه  عملکنرد داننه و     18) استهکتار 

 اسنت يایتنه   هنای اصنیح   یقدان گونه ،ککت آنسطح تير 

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

بناال بنا شنرايط آب و هنوايی      شوب و پتانسيل سناتگاری  

 (.39و  5گوناگون اصیح کرد )

محيطی اسنت کنه توليند     ۀغيرتند های ات تن شککی 

ته رو سناش  هگياهان تراعی را در ج ان بنا محندوديت روبن   

 آثارتن  شککی موجب  ،طورکلی (. به37 و 36، 25است )

جملنه کناه  طنول     های مختلنف ات  مخرب جدی بر جناه

رشد گياه، شاشص سطح برگ، سرعت رشد محصول  ۀدور

(. کنجنند 21د )شننو گياهننان مختلننف مننی  و عملکننرد داننن

محصولی بسيار متحمل به شککی است و در انواع مناطق، 

 .(30و  15کنند )  باال رشد منی های ضعيف و دماهای  شاک

را در مقياس کوچک و تحت تن  رطوبتی  ن آنامالک شرده

 تنمثير  با (. تن  شککی10) کنند کار می و با باتده کم ککت

 ها، برگ ۀاندات تعداد و ای، ريکه سيستم  توسع رشد، نرخ بر

 کنجد  و توسع رشد کاه  ساب1 توده تيست و گياه ارتفاع

  مرحلن  ات بني   دهنی  گنل   مرحلن  رد تنن   تمثير شود. می

 دانه وتن هزار یعملکرد به استثنا یو اجزا استای  گياهچه

ای  گياهچه  دهد. تن  در مرحل ثير قرار میمت بيکتر تحت را

  تن  در مرحلن  است، اماثيرگذار مبيکتر بر وتن هزاردانه ت

کپسنول،   ۀکنجند، انندات    بر ارتفاع بوت تيادیثير مدهی ت گل

ول، وتن دانه در بوته و وتن شکک ريکه دارد دانه در کپس

های متفاوتی به تنن  شکنکی    و ارقام مختلف کنجد پاسخ

عملکرد دانه در کنجد به تعداد بوته  ،طورکلی (. به35) دارند

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

داننه بسنتگی دارد و اینزاي  دیعنات      کپسول و وتن هنزار 

داری تعنداد داننه در کپسنول، تعنداد      امعنن طنور   آبياری بنه 

تنوده در واحند سنطح را     های یرعی و ميزان تيسنت  شاشه

 شندت  اینزاي   بنا  پژوه در يک  (.14) دهد ایزاي  می

 عملکنرد  بوتنه،  در بنرگ  تعنداد  ارتفناع بوتنه،   آب کمانود 

کناه  ياینت.    سنطح  واحند  دانه در عملکرد و بيولوژيکی

 اینزاي   آب مينزان  با کاه  کنجد ارقام شاشص برداشت

 بيکتر بيولوژيکی عملکرد بر آبياری کم اثر که طوری به ایت،ي

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

ی تن  شککی بر صفات یيزيولنوژيکی و کمتن   آثاربررسی 

 48، 37، 42، 55 سناب  شککی کنجد صورت گریت تن 

 تعداد رگ،ب سطح شاشص در ترتيب به کاه  درصد 49و 

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

 رطنوبتی  کمانود  تن  ،یطورکل به .شد شکک ۀعملکرد ماد

 625 بنه  1212 ات کنجند   دانن  عملکرد و رشد کاه  ساب

 .(27و  26) دش هکتار در کيلوگرم

اسناس   حساسيت به شککی ينک ژنوتينپ معمنوالً بنر    

شنود     آبی برآورد منی ميزان کاه  عملکرد در شرايط تن

متعددی برای ارتينابی عملکنرد گياهنان     های پژوه (. 9)

                                                           
1  . Biomass 
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تراعی در شرايط تن  رطنوبتی انجنام شنده و بنه همنين      

های برتر  های مختلفی برای انتخاب ژنوتيپ منظور شاشص

 و 34، 31، 28، 19و متحمل به تن  پيکن اد شنده اسنت )  

بننه  ب تننرين معيننار تحمننلپژوهکننگران ديگننری نيننز (. 35

کنی ات اهنداف   ي (.20)انند   هشککی را عملکرد دانه دانسنت 

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

 17شنده بنر روی    انجنام  پنژوه  . براسناس  استشککی 

و نرمال، عملکنرد و   یژنوتيپ کنجد در دو شرايط تن  آب

حساسننيت بيکننتری نسننات بننه صننفات  ،عملکننرد یاجننزا

(. تن  شککی سطح 25) کان دادندموریولوژيکی ات شود ن

  دانه و عملکنرد دانن   برگ، تعداد کپسول در بوته، وتن هزار

وضعيت عملکرد نسنای   ،(. بنابراين24)داد کنجد را کاه  

ها در شرايط تنن  شکنکی و در شنرايط مطلنوب      ژنوتيپ

به شککی و ارقام مقاوم شروع برای شناسايی   نقط منزل  به

های شکک است.  صیح در محيطها برای ا انتخاب ژنوتيپ

تنن  در  بنه  های تحمل  شککی و شاشصبه تحمل ميزان 

 و MP ،Harm ،STIهنای   و شناشص  شند بررسنی   کنجند 

GMP متحمل ارقام جداساتی در ها شاشص ب ترين منزل  به 

 تمنايز  در 2TOLو  1SSIهای  شناشته شدند، ليکن شاشص

 (. 13) نداشتند تيادی نق  ارقام

ک عمنل بسنيار م نم در منديريت     ياری ساتی آبي ب ينه

تواند تلفات آب آبياری کاه   که در آن می استمحصول 

که تعداد دیعنات آبيناری    د. تمانیشوو عملکرد باال حاصل 

درصند کناه     42/6عملکنرد کنجند    رسند  منی  5به  7ات 

ات  سناب  ،کناه  تعنداد دیعنات آبيناری     ،بنابراين .يابد می

(. تننوع  36) دشنو  یدست ریتن مقدار کمی ات محصنول من  

ژنتيکی کایی و درنتيجه امکان انتخاب ژنوتينپ مقناوم بنه    

شککی وجود دارد. تجزيه و تحليل هماستگی نکان داد که 

                                                           
1  . Stress Susceptibility Index 

2  . Tolerance Index 

بنرای غربنال    GMP و MP ،HARM ،STI شناشص  4هر 

 . (21) ندا ها مناسب ژنوتيپ

 ۀهنای تيرککنت اينران در حنوت     دو سوم تمنين  تقريااً

هنای متمنادی    ر دارد و در سالشکک يا ديم قرا مناطق نيمه

شنده  متغير بوده و ساب اعمال تن  آبنی   ها بارندگیميزان 

کنجد محصول شاص مناطق گرمسيری و  که آنجا است و ات

 ات اسنت  ممکنن  نواحی ات بسياری در ، استگرمسيری  نيمه

 پتانسيل که شود استفاده برای کاشت کنجد محلی های توده

 شطنر  و شنکویا  هنا  هين تودا در دارد. کپسول کمی عملکرد

 بسنيار  ساتگاری های بومی توده اما است، تياد ها آن ريزش

 انجنام  بنا  توان دارند و می منطقه هر اقليمی شرايط با شوبی

  (.2ایت )ي مطلوبی دست رقم به ها آن بين در انتخاب

 ۀب اود ارقام برای تحمل به شککی يکی ات اهداف عمد

بيابنانی   هنوای نيمنه  آب و  شنرايط کنجند اسنت.   اصیحی 

های شکک و گنرم( و   های سرد و تابستان بيرجند )تمستان

کنار اينن    و ککنت ساب شنده اسنت کنه    کمی ميزان بارش 

 . بنابراين، ه شودمحصول ارتشمند روغنی به یراموشی سپرد

ارتيابی ارقام کنجد ات نظنر  هدف ات انجام پژوه  حاضر، 

ملکنرد در  آبنی بنا اسنتفاده ات ع    عملکرد و تحمل تن  کنم 

  است.های تحمل به تن   شرايط نرمال و تن  و شاشص

 

 ها مواد و روش

هنای   ژنوتيپ کنجند شنامل ژنوتينپ    12ات   در اين آتماي 

آبناد(،   بيرجند، شوسف، تربت جام، رقنم سنينتتيک )صنفی   

، 2عانناس، يلووايننت، دشتسننتان  ، بننندر14، داراب 1داراب 

د. آتمناي   شن  استفاده TN234و  2های  و الين 5دشتستان 

در  ،تکنرار  3های کامنل تصنادیی بنا     صورت طرح بلوک به

ککاورتی دانکگاه بيرجنند واقنع    ۀآموتشی دانککد  مزرع

 .دشن اجرا  1390ن  1389سال تراعی  دردر پرديس اميرآباد 

يک قطعنه بنه محنيط تنن  و ديگنری بنه محنيط نرمنال         

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

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

نظنر   متر در سانتی 60ها  بين رديف  و یاصل 10ها  بين بوته

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

عنوان تاريخ ککت در نظنر گریتنه شند. تنن  منورد نظنر       

 Aکنیس   تاخينر  تکنتک  ات تجمعی تاخير متر ميلی اساس بر

قطعه )نرمنال و   2صورت گریت. تا قال ات اعمال تن  هر 

متر تاخير ات تکتک تاخير کنیس   ميلی 100تن ( براساس 

A  د و شدهی تن  مورد نظر آغات  د. با شروع گلشآبياری

متنر تاخينر و در    ميلی 100محيط نرمال آبياری براساس  در

تاخينر ات تکنتک تاخينر     متر ميلی 200راساس محيط تن  ب

 صورت پذيریت. Aکیس 

 2شنده ات   برداشت  بوت 10گيری صفات براساس  انداته

 ای انجام گریت. صنفات  شط وسطی و با رعايت اثر حاشيه

دانه: متوسط  وتن هزار .1 :عاارت بودند ات شده گيری انداته

 عملکننرد اقتصننادی:  .2 (؛برحسننب گننرم )دانننه هزاروتن 

آن شنط بودنند    ۀنمايند کهبوته  10آمده ات  دست ههای ب دانه

 .3 ؛گنرم تنورين شندند    01/0با تراتوی دقينق و بنا دقنت    

طور تصادیی انتخناب و   بوته که به 10: یعملکرد بيولوژيک

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

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

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

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

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

 10عرض کپسول متوسط عنرض   .8 (؛متر حسب سانتی)بر

 20وتن وتن کپسننول:  .9 (؛متننر برحسننب سننانتی)کپسننول 

تنراتوی  ور تصادیی انتخاب شده بودنند بنا   ط کپسول که به

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

. بعد ات بنرآورد  (متر برحسب سانتی)بوته  10متوسط ارتفاع 

بنرای تعينين مينزان     .ندشند تحلينل آمناری    ها داده ،صفات

، SSI ،MP ،GMPشناشص   6تحمل ارقنام بنه شکنکی ات    

TOL ،Harm  وSTI آمده  دست هاده و براساس مقادير باستف

ها بنه   بندی شدند. یرمول محاسااتی اين شاشص ارقام گروه

 تير است: شرح

1 شاشص حساسيت به تن : . 1 (YS / YP)
SSI

SI




 
 

2 .SI: شدت تن :  YSSI (1 )
YP

   

YP  يانگين حسابی باروری:. م3 YSMP
2
 4 

GMP روری: ميانگين هندسی با. 4 (YS)(SP)  

Tol  شاشص تحمل:. 5 YP YS   

 شاشص تحمل به تن : . 6
2)(

))((

PY

YSYP
STI 
  

2ميانگين هارمونيک:. 7 , / Harm ( (YP YS)) (YP YS)  

هار ژنوتیاد در    ۀعملکرد بااقوو  YPو  YS ،ها رابطهدر این 

 ۀمیانگین عملکارد کلیا   YP و YSمحیط تنش و نرمال و 

 دهد.  ها در محیط تنش و نرمال را نشان می ژنوتید

ها با استفاده ات آتمنون   بودن واريانس یرض همگنابتدا  

  تجزين . باتوجنه بنه همگننی وارينانس،     انجام شند بارتلت 

ژنوتينپ،   ارآثن داری  اواريانس مرکب صورت گریت تا معن

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

ها به روش دانکنن   ميانگين  ژنوتيپ محاساه شود. مقايس× 

انجننام شنند. هماسننتگی بننين درصنند  5مننال تدر سننطح اح

هماستگی به روش پيرسنون    ها با استفاده ات تجزي شاشص

هننای دارای  پننیت ژنوتيننپ بننای  تجزيننمحاسنناه شنند. در 

هنا   تن  و نرمال ات ساير ژنوتيپ های محيط عملکرد باال در

1پنیت  بنای   د. برای انجام تجزين شتفکيک 
هنای   شناشص  

شده به همراه دو متغير عملکرد در محنيط تنن  و    محاساه

 دوهای اصنلی شندند و سنپس     لفهؤنرمال وارد تجزيه به م

بنرای   ،اول کنه بيکنترين تغيينرات را توجينه کردنند       لفؤم

                                                           
1  . Bi-Plot 
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 بعد، مؤلفه دوم بر  ها محاساه شد. در مرحل نوتيپتمامی ژ

محنور   دوصنورت   لفه بنه ؤم دواول پیت شد.   لفؤروی م

لفنه در  ؤها براساس اين دو م عمود بر هم نماي  و ژنوتيپ

 د. بنا شن توسط نقاطی مکنخص  آمده  دست هب سطح نمودار

 هنای  محنيط  ها بنا عملکنرد در   توجه به هماستگی شاشص

هنا تعينين و براسناس اينن      ين شناشص ب تر ،نرمال و تن 

ها نسنات بنه تنن      ترين ژنوتيپ های برتر متحمل شاشص

هنا بنا اسنتفاده ات     بندی ژنوتيپ گروهشککی معریی شدند. 

ای  اسناس معينار یاصنله    و بر 1کیستر به روش وارد  تجزي

تغييرات ناشی ات  درصد  برای محاساسی انجام شد. واقليد

 شد:  تير استفاده رابطتن  ات 

(1) 8 - (CP CD)
C 100

CP


  

ميننانگين  CP ،درصنند تغييننر صننفت C در ايننن رابطننه،

مينانگين صنفت تحنت     CD صفت تحت شنرايط نرمنال و  

ایزارهنای   هنای آمناری ات ننرم    . در تجزيهاستشرايط تن  

SPSS ،Excel  وStatgraph .استفاده شد 

 

 نتایج و بحث

ت ناشی از واریانس مركب و بررسی تغییرا ۀتجزی (الف

 تنش 

محيط نرمنال   دوواريانس مرکب در   نتايج حاصل ات تجزي

 بيکنتر  نظنر های مورد نظنر ات   و تن  نکان داد که ژنوتيپ

تفناوت   ،صفات به استثنای طول، عنرض و تعنداد کپسنول   

محنيط   دوهنای مختلنف در    با هم دارند. ژنوتيپ داری امعن

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

صنفات بنه     نرمنال و تنن ( در کلين    های اثر مکان )محيط

بنه عانارت    .دکن دار ن ااستثنای طول و عرض کپسنول معنن  

ثيرگذار مصفات ت بيکترشرايط نرمال و تن  بر روی  ،ديگر

                                                           
1  . ward 

تن نا بنر    يادشنده شنده در سنطح    بوده است. تنن  اعمنال  

ثير نداشته اسنت لنيکن   مپارامترهای طول و عرض کپسول ت

 متقابنل  ثيرگنذار بنوده اسنت. اثنر    مصنفات ديگنر ت    بر کلي

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

دار شند. وتن کپسنول، عملکنرد و     اشاشص برداشنت معنن  

هنای   هنای مختلنف در محنيط    شاشص برداشنت ژنوتينپ  

 . دادالعمل متفاوتی نکان  مختلف عکس

د درصند  شنو ثير تنن  مکنخص   مبرای آنکه مقندار تن  

(. صنفات  1  ات ناشی ات تنن  محاسناه شند )جندول    تغيير

، تعننداد بننرگ و شنناشص دانننهتعننداد کپسننول، عملکننرد 

  آسيب جدی ات تن  ديدند. صفات تعداد شناش  ،برداشت

دانه، وتن کپسول، ارتفاع بوتنه و عملکنرد    یرعی، وتن هزار

متحمنل شندند. صنفات طنول و      بيولوژيکی آسيب کمتری

يينری ات شنود نکنان    ر اثر تن  شکنکی تغ بعرض کپسول 

  بنر توسنع   تنمثير  بنا  ندادند. بدي ی است که تن  شککی

 و گيناه  ارتفناع  هنا،  بنرگ  ۀانندات  تعنداد و  ای، ريکه سيستم

 کنجند   و توسنع  رشند  کناه   ساب ،عملکرد بيولوژيکی

تينرا   ،رسند  ای منطقی به نظر می چنين نتيجه (.35شود ) می 

 بوته، در برگ تعداد ارتفاع بوته، آب کماود شدت ایزاي  با

کناه    سنطح  واحند  دانه در عملکرد و بيولوژيکی عملکرد

 ديگنر پژوهکنگران  ات تحقيقنات  حاصل (. نتايج 1ابد )ي می

ای بيکنتر   گياهچه  که تن  در مرحل استيد اين مطلب ؤم

  لنيکن تنن  در مرحلن    ،ثيرگنذار بنود  مداننه ت  بر وتن هزار

کپسنول،   ۀتکنجند، انندا    بر ارتفاع بوت تيادیثير مدهی ت گل

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

هنای   ريکه گذاشنته اسنت و ارقنام مختلنف کنجند پاسنخ      

عملکرد  .(35) اند متفاوتی نسات به تن  شککی نکان داده

عملکنرد حساسنيت بيکنتری نسنات بنه صنفات        یو اجزا

 .(25و  24) دهند موریولوژيکی ات شود نکان می
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 گیری شده در كنجد ات ناشی از تنش خشکی بر روی صفات اندازهتغییر .1 جدول 

 صفات
 ميانگين صفت

 در شرايط نرمال
 ميانگين صفت
 در شرايط تن 

 درصد تغييرات
 صفات

 1/39 69/28 15/47 تعداد کپسول

 1/13 19/71 01/82 ارتفاع بوته

 6/17 7/4 71/5 یرعی  تعداد شاش

 1/24 99/95 52/126 تعداد برگ

 0/0 55/2 55/2 کپسولطول 

 0/0 55/0 55/0 عرض کپسول

 7/14 03/2 38/2 وتن کپسول

 28/14 77/1 14/2 دانه وتن هزار

 72/4 8/113 44/119 عملکرد بيولوژيکی

 08/27 05/15 64/20 عملکرد دانه

 52/23 13/0 17/0 شاشص برداشت

 

 های كنجد د در ژنوتیپهای تحمل به خشکی و عملکر ضرایب همبستگی بین شاخص .2 جدول 

 YP YS SSI TOL MP STI GMP Harm 

YP         
YS 78/0 **        
SSI 50/0  12/0-        
TOL 80/0 ** 26/0  90/0 **      
MP 96/0 ** 91/0 ** 27/0  62/0 *     
STI 95/0 ** 92/0 ** 22/0  58/0 * 99/0 **    
GMP 95/0 ** 93/0 ** 22/0  57/0 * 99/0 ** 99/0 **   
Harm 93/0 ** 95/0 ** 16/0  52/0  99/0 ** 99/0 ** 99/0 **  

† nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار، معنا ترتيب غيرمعنا ، * و ** به 

 

میرانگین عملکردهرا و    ۀهمبسرتگی، مقایسر   ۀتجزیر  ب(

تررین   ها و شناسایی بهترین شراخص و متحمرل   شاخص

 ژنوتیپ

هنای   نتايج حاصل ات بررسی ميزان هماستگی بين شناشص 

، STI ،GMPهنای   تحمل به شککی نکان داد که شناشص 

MP  وHarm  داری بنا عملکنرد در    اهماستگی مثات و معنن

و  TOLهنای   و شناشص  داشنت نرمال و تنن    های محيط

SSI داری بنا عملکنرد در شنرايط     اهماستگی معن  گون هيچ

هماستگی مثات و  TOL(. شاشص 2 )جدول داشت تن  ن

گوننه   چهني  اما شت،ر شرايط نرمال داداری با عملکرد د امعن

 کان ننداد. با عملکرد در شرايط تن  ن داری اهماستگی معن

بنا عملکنرد    داری اگونه هماستگی معن نيز هيچ SSIشاشص 
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 نداشننتنوجود شننرايط نکننان نننداد. باتوجننه بننه دودر هننر 

و  TOLهای  هماستگی يا هماستگی در يک محيط شاشص

STI های متحمل مفيد واقنع   تيپتوانند در شناسايی ژنو نمی

های مناسای در ج نت تکنخيص    شاشص بنابراين،شوند و 

 ند.يستهای مطلوب کنجد در هر دو شرايط ن ژنوتيپ

 ب ترين منزل  به GMP و MP ،Harm ،STIهای  شاشص

شناشته شدند، لنيکن   متحمل ارقام جداساتی در ها شاشص

 تينادی  نقن   ارقنام  تمنايز  در TOLو  SSIهنای   شاشص

کننونی مطابقنت دارد.     بنا مطالعن   نظنر شتند که ات اينن  ندا

 های تحمل به شککی در گياهان ديگر نينز  شاشص  مطالع

 GMP و MP ،Harm ،STIهننای  کننارايی بنناالتر شنناشص

 (. 32و  13، 12) دهد را نکان می TOLو  SSIنسات به 

و  STI ،GMP ،MPهنای   توجنه بنه اينکنه شناشص     با

Harm محيط تن  و  دورد در هر با عملک هماستگی بااليی

ب ترين شناشص معرینی    منزل  به بنابرايننرمال نکان دادند، 

دار بنين اينن    اتوجه به هماستگی مثات و معن با و شوند می

هايی که ميزان بنااليی ات اينن    ها با عملکرد ژنوتيپ شاشص

ها شناشته  ترين ژنوتيپ ند به عنوان متحمل ها را دار شاشص

های تحمنل بنه شکنکی، مينانگين      صشوند. ميزان شاش می

هننای  عملکردهننا و شنناشص  عملکننرد و همچنننين مقايسنن

آمننده اسننت.  3  هننای مختلننف کنجنند در جنندول ژنوتيننپ

، الينن  1داراب  هنای  ژنوتيپشده  های ياد براساس شاشص

TN234      و ژنوتيپ بندرعااس عملکنرد ب تنری نسنات بنه

عملکرد اند. با وجود  ها در هر دو محيط داشته ساير ژنوتيپ

 1نسات به داراب  TN234باالتر ژنوتيپ بندرعااس و الين 

تنر در محنيط    دليل عملکنرد پنايين   در محيط نرمال ليکن به

گيرند.  قرار می 1ها بعد ات داراب  تن  ات نظر کلي  شاشص

مکناهده شند کنه     SSIو  TOLهنای   با نگاهی به شناشص 

، اينن  ژنوتيپ بندرعااس بناالترين مقندار را دارد، بننابراين   

ترين ژنوتيپ نسات به تن  است. بنابراين  ژنوتيپ حساس

ب تنرين   1هنا ژنوتينپ داراب    با درنظر گریتن کلي  شاشص

 های تن  و نرمال است. ژنوتيپ در هر شرايط
 

 در كنجد های تحمل به خشکی میانگین عملکرد و شاخص ۀمقایس .3 جدول 

 ژنوتيپ
 ميانگين
 هارمونيک

 ميانگين
 هندسی

 ملشاشص تح
 به تن 

 ميانگين
 حسابی

 شاشص
 تحمل

 شاشص حساسيت
 به تن 

 عملکرد در
 (grمحيط تن  )

 عملکرد در
 (grمحيط نرمال )

5/12 آباد صفی d 5/12 e 36/0 d 5/12 d 2/1- c 33/0- c 1/13 de 9/11 e 

6/13 2الين  cd 6/13 de 44/0 cd 7/13 d 3/1 c 29/0 bc 13de 3/14 e 

3/16 يلووايت bcd 5/16 cde 63/0 cd 7/16 cd 6/1- c 51/0- c 4/17 bc 8/15 de 

8/15 5دشتستان  bcd 8/15 cde 58/0 cd 8/15 d 8/1 c 40/0 abc 9/14 cde 8/16 cde 

3/16 2دشتستان  bcd 4/16 cde 63/0 cd 5/16 cd 7/1 c 19/0 bc 6/15 cd 4/17 cde 

1/14 تربت جام cd 7/14 cde 52/0 cd 4/15 d 4/4 c 16/0 bc 1/13 de 6/17 cde 

5/17 شوسف bc 6/17 bcd 74/0 bcd 7/17 bcd 8/2 c 44/0 abc 3/16 bc 1/19 cde 

1/15 بيرجند cd 6/15 cde 56/0 cd 1/16 cd 7/7 bc 40/1 abc e  1  /12  9/19 bcde 

3/22 1داراب  a 4/22 a 2/1 a 6/22 ab 6/4 c 61/0 abc 3/20 a 8/24 abcd 

TN234 3/21الين  a 8/21 ab 17/1 a 4/22 ab 7/7 bc 90/0 abc 5/18 ab 2/26 abc 

9/16 14داراب  bc 8/18 abc 83/0 abc 1/21 abc 2/17 ab 94/1 ab 4/12 e 6/29 ab 

3/19 عااس بندر ab 4/21 ab 13/1 ab 8/23 a 5/20 a 22/2 a 5/13 de 34a 

 درصد آتمون دانکن ندارند. 5داری در سطح احتمال  های با حروف مکابه تفاوت معنا ميانگين †
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  کلي نظرکمترين مقادير ات   2آباد و الين  های صفی ژنوتيپ
 منزلنن  هننا بننه ايننن ژنوتيننپ بنننابراين،ننند، را دارهننا  شصشننا

شنرايط تنن  و نرمنال معرینی     در هنا   ترين ژنوتيپ نامطلوب

عملکننرد بننااليی نسننات بننه  14شننوند. ژنوتيننپ داراب  مننی
د، ليکن عملکنرد آن در  دارهای ديگر در شرايط نرمال  ژنوتيپ

 TOLو  SSIمحيط تن  شيلی کم است. با نگاهی به شاشص 

بنندرعااس  جنز   ها بنه  شود که ات ساير ژنوتيپ حظه میآن می

 ۀدهنند  هنا نکنان   بنودن اينن شناشص    کنه بناالتر   اسنت باالتر 
ژنوتينپ   ،بننابراين  .ها نسات به شککی است بودن آن حساس

حساس به تنن    ولیشوب  بسياردر شرايط نرمال  14داراب 

هنای ینو  در حند     هنا شناشص   . در مورد ساير ژنوتيپاست
شنرايط عملکنرد    دو درهنای ینو     ژنوتيپ نابراين،ب ،ندا ميانه

 آبناد و يلوواينت   صنفی  هنای  ژنوتينپ  کننند.   توليد نمی بااليی
انند.   شرايط تن  نسات بنه نرمنال داشنته    درعملکرد بيکتری 

چندان شنديد   اعمال تن  نه دليل تواند به می موضوعدليل اين 

ای هن  ژنوتينپ  ی،طورکل ناشی ات شطاهای آتمايکی باشد. بهيا 

شنرايط   دوها در هر  ژنوتيپ اقیات ب TN234و الين  1داراب 
هنا بنرای    شناشص   اند و با در نظر گریتن کلي ب تر عمل کرده

شنرايط آبيناری    در، ضمن آنکه شود میتوصيه  بيرجند  منطق
 .استنرمال ژنوتيپ بندرعااس نيز بسيار مطلوب 

 

 ۀپرالت و تجزیر   هرای اصرلی، برای    لفره ؤتجزیه به مج( 

 ها ای ژنوتیپ خوشه

 دوهای اصلی نکان داد کنه   لفهؤنتايج حاصل ات تجزيه به م

بنين   درصند ات تغيينرات موجنود    61/99حدود  اول  مؤلف

مؤلفه  دو(. استفاده ات اين 4 )جدول  دندکرها را توجيه  داده

ها تن ا موجب ات دسنت رینتن    پوشی ات ساير مؤلفه و چکم

ير نتنايج براسناس   و تفس شود میبخ  ناچيزی ات تغييرات 

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

 یو  صورت گریت.   پیت براساس دو مؤلف ترسيم بای

ها را توجيه  درصد ات تغييرات کل داده 11/78اولين مؤلفه 

، STI،GMPهننای  د و هماسننتگی بننااليی را بننا شنناشصکننر

Harm،MP ،YP  وYS کنه مقنادير    آنجا ت(. ا1 نکان داد )شکل

  توجه به رابط ها برای ما مطلوب است و با باالی اين شاشص

هنا اگنر مينزان بناالی آن را      اول با اينن شناشص    مثات مؤلف

عملکرد بااليی در  گزينيم که هايی را برمی يم ژنوتيپکنانتخاب 

پتانسنيل    رو آن را مؤلف ند، ات ايندارنرمال و تن   های محيط

دوم   مؤلف ،گذاريم. ات طرف ديگر يط نام میمح دوعملکرد در 

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

. داشت TOL و SSIهای  هماستگی مثات و بااليی با شاشص

توجنه بنه    حساسيت به تن  ناميديم. بنا   رو آن را مؤلف ات اين

توجنه   نظر ماست و با ها مورد آنکه مقادير پايين اين شاشص

هنا، اگنر مينزان اينن      دوم با اين شاشص  مثات مؤلف  ابطبه ر

هنای متحمنل بنه تنن  و بنا       ژنوتينپ  ،مؤلفه را پايين بگيريم

 عملکرد باال در محيط تن  را انتخاب شواهيم کرد.

 

های  پهای اصلی در ژنوتی لفهؤحاصل از تجزیه به م ۀمقادیر ویژه، واریانس، درصد تجمعی واریانس و بردارهای ویژ .4 جدول 

 كنجد

 لفهؤم
 مقادير
 ويژه

 واريانس
 درصد
 تجمعی
 واريانس

YP YS MP TOL SSI GMP STI Harm 

1 25/6 11/78 11/78 86/0 99/0 96/0 37/0 0/0- 97/0 96/0 98/0 

2 72/1 5/21 61/99 51/0 12/0- 29/0 92/0 99/0 23/0 24/0 17/0 
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 به خشکی و تعیین بهترین ژنوتیپ متحمل به خشکی در كنجدهای تحمل  پالت عملکرد و شاخص بای ۀتجزی. 1 شکل

 

پنايين   ،پیت توجه به اين نکات قسمت مطلوب بای با

های مطلنوب   ژنوتيپ ،و سمت راست شواهد بود. بنابراين

. اسننت 5و دشتسنتان   TN234، بنندرعااس، الينن   1داراب 

 TN234، بندرعااس و الينن  1های داراب  که ژنوتيپ آنجا ات

هنا   شده ات طريق ب ترين شناشص  های انتخاب وتيپجزء ژن

پنیت نينز قنرار     مطلوب بنای   در ناحي ديگر، ات طرف. بود

های بنا پتانسنيل عملکنرد     به عنوان ژنوتيپ بنابراينگریت، 

دند. ضنمن  شن باال در هر دو محيط نرمال و تنن  معرینی   

، 1هننای داراب  ، ژنوتيننپهننا آنکننه ات ميننان ايننن ژنوتيننپ 

علت عملکرد باالتر در هر دو  به TN234ن بندرعااس و الي

ب ترين ژنوتينپ شنناشته شند.     منزل  محيط نرمال و تن  به

های با عملکرد بناال   پیت ژنوتيپ سمت راست و باالی بای

در محيط نرمال و عملکرد پايين در محنيط تنن  را نکنان    

 گينرد  که در اين ناحيه قرار منی  14دهد. ژنوتيپ داراب  می

بنا   2آباد و الينن   های صفی د. ژنوتيپرا دارشده يادويژگی 

چنپ و    کمترين عملکرد در محيط نرمال و تن  در ناحين 

سنمت چنپ و     ناحي ،پیت قرار گریت. بنابراين پايين بای

های با عملکرد پنايين در   پیت مربوط به ژنوتيپ پايين بای

 مطلوب نخواهد بود. بنابراينو  استشرايط نرمال و تن  

، انند  پنیت قنرار گریتنه    که در وسط بنای  هايی ژنوتيپ

نند. اينن   دارعملکرد متوسنطی در شنرايط نرمنال و تنن      

ها شامل ژنوتينپ بيرجنند، شوسنف، تربنت جنام،       ژنوتيپ

گریتن ژننوتيپی در   ند. قرارهستو يلووايت  5و  2دشتستان 

تر بنودن آن نسنات بنه     متحمل  منزل باالی ژنوتيپ ديگر به

گریتن  و قرار محيط تن  است و عملکرد باالتر درشککی 

عملکنرد    منزلن  ژنوتيپی در سمت راست ژنوتيپ ديگنر بنه  

 های ژنوتيپ ،. به عنوان مثالاستباالتر آن در محيط نرمال 

قنرار گریتنه   بيرجنند  در باالی ژنوتيپ شوسف و يلووايت 

نسنات بنه   است و بنابراين عملکرد باالتری در محيط تن  

کمتری عملکرد ها  ين ژنوتيپژنوتيپ بيرجند دارند، ليکن ا

ات  ی،طنورکل  . بنه نسات به بيرجند در محنيط نرمنال دارنند   

هنا ات   که ژنوتيپ شود حاصل میپیت اين نتيجه  بای  تجزي

های مختلفی ات  نظر تحمل به تن  شککی و عملکرد مکان

تنوع ژنتيکی کنایی در   ،بنابراين .اند دهکرپیت را اشغال  بای
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برای اين صفات وجود دارد و اينن   هشد مطالعه های ژنوتيپ

مناسنب بنرای اصنیح اينن صنفات را ینراهم         تنوع تمينن 

ای نيز اينن مطلنب را    شوشه  ج حاصل ات تجزييکند. نتا می

 (.2  د )شکلکرييد مت

ای نکننان داد کننه   شوشننه  نتننايج حاصننل ات تجزينن  

 ،اول  گيرند. دسنت  دسته قرار می 3های موردنظر در  ژنوتيپ

بود کنه عملکنرد    2آباد و الين  های صفی تيپمربوط به ژنو

دوم   شرايط نرمال و تن  داشتند. در دست دوپايينی در هر 

، TN234، اليننننن 14و داراب  1هننننای داراب  ژنوتيننننپ

قرار گریت. اين دسته مربنوط بنه    2بندرعااس و دشتستان 

هايی بود که عملکرد بااليی در محيط نرمال و تن   ژنوتيپ

هنا قنرار داشنتند     ژنوتينپ  بناقی م کنه  سنو   داشت. در دست

 ،سط بود. در اين دسنته  شرايط در حد و دوعملکرد در هر 

، تربنت جنام و   5های بيرجند، شوسف، دشتسنتان   ژنوتيپ

 يلووايت قرار گریت.

ای نکنان داد کنه تننوع     شوشنه   نتايج حاصل ات تجزين 

 طور به .کند ژنتيکی تا حدودی ات تنوع جغرایيايی تاعيت می

 شراسننان جنننوبی  هننای مربننوط بننه منطقنن نوتيننپژ ،مثننال

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

، 14و  1داراب ) هننای مربننوط بننه جنننوب ککننور ژنوتيننپ

، مجزا قنرار گریتنند    ( در يک دست2عااس و دشتستان بندر

آمنده   دست های نتايج ب شوشه  نتايج حاصل ات تجزي بنابراين

تننوع ژنتيکنی کنایی و    ار داد. کيد قرمپیت را مورد ت ات بای

درنتيجه امکان انتخاب ژنوتيپ متحمل به شککی در کنجد 

بنرای   GMP و MP ،Harm ،STIشناشص  4وجنود دارد و  

  توجه به نتنايج تجزين   . با(21) ندا ها مناسب غربال ژنوتيپ

تیقنی   ،محيط دونظر گریتن عملکرد در  ای و با در شوشه

محلنی شوسنف کنه    دوم بنا ژنوتينپ     هنای دسنت   ژنوتيپ

بااليی در شرايط نرمال و تن  ات شود نکنان   عملکرد نساتاً

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

 د.شو ،ندهست

 

 

 
 های تحمل به خشکی های كنجد با استفاده از عملکرد و شاخص ای ژنوتیپ خوشه ۀتجزی .2 شکل
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 گيری نتيجه

در اينن   MPو STI، GMP ،Harmهای  شاشصی، طورکل به

 هنا را براسناس   مطالعه توانستند تا حدود تينادی ژنوتينپ  

ه عننوان  و بن  نند کنتحمل به شکنکی ات يکنديگر تفکينک    

هنا ات   در ج ت شناسايی ب ترين ژنوتيپها  ب ترين شاشص

شنناشته شندند.   نظر عملکرد در دو محيط نرمنال و تنن    

 دود در ها و با در نظر گریتن عملکنر  براساس اين شاشص

 TN234و الين  1های داراب  شرايط نرمال و تن  ژنوتيپ

 ،شرايط نرمال و تن  دوها در هر  به عنوان ب ترين ژنوتيپ

 درهننا  ب تننرين ژنوتيننپ 14عانناس و داراب  ژنوتيننپ بننندر

بندترين   2آبناد و الينن    های صنفی  شرايط نرمال و ژنوتيپ

ير ند. سنا هسنت ها در شرايط آب و هنوايی بيرجنند    ژنوتيپ

 ،ند. بنابراينداشتعملکرد نسای در هر دو شرايط  ها ژنوتيپ

و  1های داراب  توان به ژنوتيپ می نتايج حاصلهتوجه به  با

اميندواری بيکنتری    14، بنندرعااس و داراب  TN234الين 

هنای   تنر نينات بنه آتمناي      دقيق  داشت که الاته برای توصي
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 منابع

 کنارايی  ارتينابی »( 1389) س تهتاب و ح اسکندری  .1

 شنرايط  در کنجند  ارقنام   دانن  عملکنرد  و آب مصرف

 ککناورتی  دان  «.دوم ککت عنوان به متفاوت آبياری

 51ن  38(: 1)2/20 ،پايدار

 کاربرد تمثير» (1384بحرانی م ج ) یرد ا و مقدم پاپری .2

 تراعنی  هنای  ويژگنی  برشنی  بنر  بوته تراکم و نيتروژن

 . 135ن  129: 36، ايران اورتیعلوم کک .«کنجد

 ج اد انتکارات. صنعتی گياهان( 1383ر ) م پور شواجه .3

 صفحه. 564 .اصف ان صنعتی دانکگاهی، واحد

 ميزان بررسی K(.1386ژ ) کاراپتيان م و تر کمانی دينی .4

 و علنوم . «کنجند  ژنوتينپ  10 بنذر  پروتئين در تنوع و
 .231ن  225: 11، طايعی منابع و ککاورتی ینون

محمندآبادی   و نااتی ج  ، نوروتپور  ، مقدم رضوانی .5

 موریولوژيننک، شصوصننيات بررسننی( »1384ع ا )

 بوته مختلف های در تراکم کنجد روغن و دانه عملکرد

، های تراعنی اينران   پژوه «. آبياری مختلف یواصل و

 .68ن  57 (:1)3

6. Ali MA, Niaz S, Abbas A, Sabir W and Jabran 

K (2009) Genetic diversity and assessment of 

drought tolerant sorghum landraces based on 

morph-physiological traits at different growth 

stages. Plant Omics Journal. 2: 214-227.  

7. Anilakumar KR, Pal A, Khanum F and Bawa 

AS (2010) Nutritional, medicinal and industrial 

uses of sesame (Sesamum indicum L.) seeds-an 

overview. Agriculturae Conspectus Scientificus. 

75: 159-168 

8. Ashri A (2010) Sesame breeding. In: J Janick, 

Ed, Plant Breeding Reviews, Volume 16. John 

Wiley & Sons Inc., Oxford. 

9. Bedigian D (2010) Characterization of sesame 

(Sesamum indicum L.) germplasm: a critique. 

Genetic Resources and Crop Evolution. 57: 641-

647. 

10. Blum A (1988) Plant Breeding for Stress 

Environments. CRC press, Boca Raton, FL. p 

38-78. 

11. Cagirgan MI (2006) Selection and 

morphological characterization of induced 

determinate mutants in sesame. Field Crops 

Research. 96: 19-24. 

12. Cheung SC, Szeto YT and Benzie IF (2007) 

Antioxidant protection of edible oils. Plant 

Foods for Human Nutrition. 62: 39-42. 

13. Daneshian J and Jonoubi P (2008) Evaluation of 

sunflower new hybrids tolerance to water deficit 

stress In proc of the 5th International Crop 

Science Congress. 



 رضا صمدزاده علی و محمد ضابط

 

 1393پاییز و زمستان   2 شماره  2دوره 
196 

14. Dargahi Y, Asghari A, Shokrpour M, 

Rasulzadeh A, Garib Eshgi A and Shiri MR 

(2011) Evaluation of Water stress Tolerance in 

Sesame Varieties Based on Tolerance Indices. 

Journal of Agricultural Science. 21/2(3): 119-

133.  

15. Dilip K, Ajumdar M and Roy S (1991) 

Response of summer sesame to irrigation, row 

spacing & plant population. Indian Journal of 

Agronomy. 37: 758-762. 

16. El- Habbasha SF, Abdel Salam MS and Kabesh 

MO (2007) Response of two sesame varieties 

(Sesamum indicum L.) to partial replacement of 

Chemical Fertilizer by Bio-organic Fertilizers. 
Research Journal of Agriculture and Biological 

Science. 3(6): 563-571. 

17. Elleuch M, Bedigian D, Besbes S, Blecker C 

and Attia H (2011) Dietary fiber characteristics 

and antioxidant activity of sesame seed coats 

(testae). International Journal of Food 

Properties. 15: 25-37 

18. Elleuch M, Bedigian D, Zitoun A and Zouari N 

(2010) Sesame (Sesamum indicum L.) seeds in 

food, nutrition and health. In VR Preedy, RR 

Watson, VB Patel,. Eds, Nuts and Seeds in 

Health and Disease Prevention, Elsevier. FAO. 

FAOSTAT Database. 2012.  

19. FAO (2008) Bulletin of statistics. 4: 43-45. 

20. Fernandez GCJ (1992) Effective selection 

criteria for assessing plant stress tolerance. pp. 

257-270. Proceedings of the International 

Symposium on Adaptation of Vegetables and 

other Food Crops to Temperature and Water 

Stress. AVRDC, Shanhua, Taiwan. 

21. Fischer RA and Maurer R (1978) Drought 

resistance in spring wheat cultivar, I: Grain yield 
responses. Australian Journal of Agricultural 

Research. 29: 897- 912. 

22. Golestani M and Pakniyat H (2007) Evaluation 

of drought tolerance indices in Sesame lines. 

Journal of Science and Technology of 

Agriculture and Natural Resources. 

11(41/A):141-150. 

23. Hiremath SC, Patil CG, Patil KB and 

Nagasampi MH (2007) Genetic diversity of seed 

lipid content and fatty acid composition in some 

species of Sesamum L. (Pedaliacease). African 

Journal of Biotechnology. 6: 539-543. 

24. Karaaslan D, Boydak E, Gercek S and Simsek 

M (2007) Influence of irrigation intervals and 

row spacing on some yield components of 

sesame grown in Harran region. Asian Journal 

of Plant Sciences. 6: 623-627. 

25. Kumar AS, Prasad TN and Prasad UK (1996) 

Effect of irrigation & nitrogen on growth, 

yield/oil content, nitrogen uptake & water-use of 

summer sesame (Sesamum indicum). Indian 

Journal of Agronomy. 41: 111-115.  

26. Kuol BG (2004) Breeding for drought tolerance 

in Sesame (Sesamum indicum) in Sudan. 

Göttingen: Cuvillier press. 1th edit. 224 P. 

27. Mehrabi Z and Ehsanzadeh P (2010) Effect of 

water stress on grain yield attributes and grain 

yield of four sesame genotypes. Fifth National 

Conference on New Ideas in Agriculture. 

Islamic Azad University, Khorasgan (Esfahan) 
Branch, College of Agriculture. 16 February 

2011. 

28. Mehrabi Z and Ehsanzadeh P (2011) A study on 

physiological attributes and grain yield of 

sesame (Sesamum indicum L.) cultivars under 

different soil moisture regimes. Journal of Crops 

Improvement. 13( 2): 75-88.  

29. Mensah JK, Obadoni BO, Eroutor PG and 

Onome-Irieguna F (2006) Simulated flooding 

and drought effects on germination, growth, and 

yield parameters of sesame (Sesame indicum 



   های كنجد ژنوتیپبرخی آبی در  ارزیابی تحمل به تنش كم

 

 1393پاییز و زمستان   2 شماره  2دوره 
197 

L.). African Journal of Biotechnology. 5: 1249-

1253. 

30. Nzikou JM, Matos L, Bouanga-Kalou G, 

Ndangui CB, Pambou-Tobi NPG, Kimbonguila 

A, Silou T, Linder M and Desobry S (2009) 

Chemical Composition on the Seeds and Oil of 

Sesame (Sesamum indicum L.) Grown in 

Congo- Brazzaville. Advance Journal of Food 

Science and Technology. 1: 6-11. 

31. Pham TD, Nguyen TDT, Carlson AS and Bui 

TM (2010) Morphological evaluation of sesame 

(Sesamum indicum L.) varieties from different 

origins. Australian Journal of Crop Science. 4: 

498-504. 

32. Quarrie SA, Stojanovic J and Pekic S (1999) 

Improving drought tolerance in small-grain 

cereals: A case study, progress and prospects. 

Plant Growth Regulation. 29: 1-21. 

33. Razi H and Assad MT (1998) Evaluation 

variability of important agronomic traits and 

drought tolerant criteria in sunflower cultivars. 

Journal of Science and Technology of 

Agriculture and Natural Resources. 2: 30-43.  

34. Richards RA (1996) Defining selection criteria 

to improve yield under drought. Plant Growth 

Regulation. 20: 157-166. 

35. Jian, S, Yue-Liang R, Mei-Wang L, Ting-Xian 

Y, Xiao-Wen Y and Hong-Ying Z (2010) Effect 

of drought stress on Sesame growth and yield 

characteristics and comprehensive evaluation of 

drought tolerance. Chinese Journal of Oil Crop 

Sciences. 4:525- 533. 

36. Tantawy MM, Ouda SA and Khalil FA (2007) 

Irrigation optimization for different sesame 

varieties grown under water stress conditions. 

Research Journal of Applied Sciences. 3: 7-12. 

37. Ucan K, Killi F, Gencoglan C and Merdun H 

(2007) Effect of irrigation frequency and 

amount on water use efficiency and yield of 

sesame (Sesame indicum L.) under field 

conditions. Field Crops Research. 101: 249-258. 

38. Were BA, Onkware OA, Gudu S, Welander M 

and Carlsson AS (2006) Seed oil content and 

fatty acid composition in East African sesame 

(Sesamum indicum L.) accessions evaluated 

over 3 years. Field Crops Research. 97: 254-

260. 

39. Yol E and Uzun B (2012) Geographical patterns 

of sesame accessions grown under 

Mediterranean environmental conditions, and 

establishment of a core collection. Crop Science 

52: 2206-2214. 

 




