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چکیده
 یكی از گونههای گیاهی متحمل به خشكی است که بهطور گسترده در مناطق بیابانی ایرانCitrullus colocynthis L. هندوانۀ ابوجهل
 برای ارزیابی تحمل به خشكی آن آزمایش در مزرعۀ تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع.پراکنده شده است
در کرج بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایۀ بلوكهای کامل تصادفی اجرا شد که در آن سطوح آبیاری بهعنوان کرت
 سیستان و، درصد ظرفیت زراعی) و تودهها بهعنوان کرت فرعی در هفت سطح (کرمان60  درصد و100( اصلی در دو سطح
 اجزای عملكرد و شاخصهای مقاومت به، عملكرد، در پایان دورۀ رشد. بوشهر و اصفهان) بودند، هرمزگان، یزد، خوزستان،بلوچستان
 بیشترین میانگین عملكرد میوه.خشكی در شرایط تنش و بدون تنش خشكی برای غربالگری تودههای هندوانۀ ابوجهل اندازهگیری شد
) کیلوگرم در بوته5/73(  کیلوگرم در بوته) و تودۀ کرمان2/54( در بوته در شرایط تنش و بدون تنش خشكی بهترتیب به تودۀ اصفهان
. کیلوگرم در بوته) تعلق داشت3/54(  کیلوگرم در بوته) و تودۀ سیستان و بلوچستان1/27( و کمترین عملكرد به ترتیب به تودۀ بوشهر
 بررسی شاخصهای مقاومت.اجزای عمل كرد تودۀ اصفهان کمترین درصد تغییرپذیری را در شرایط تنش و بدون تنش خشكی نشان داد
به خشكی و همبستگی بین شاخصها به همراه تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان داد تودۀ اصفهان بهعنوان تودۀ متحمل و دارای عملكرد
 تودۀ کرمان دارای عملكرد باال در شرایط بدون تنش، تودههای یزد و هرمزگان توده هایی نیمه متحمل با عملكرد به نسبت پایدار،پایدار
 تودههای بوشهر و خوزستان دارای عملكرد پایین و حساسیت باال به تنش خشكی و تودۀ سیستان و،و غیرمتحمل به تنش خشكی
 بهطورکلی تودۀ اصفهان تحمل باالیی به.بلوچستان بهعنوان تودهای با ظرفیت عملكرد پایین و به نسبت متحمل به تنش خشكی بودند
.تنش خشكی داشت و مناسب برای برنامههای بهنژادی هندوانههای تجاری است
. ظرفیت زراعی، عملكرد، شاخصهای مقاومت، تودۀ بومی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Colocynth is one of drought tolerant species, which is widely distributed in desert regions of Iran. The experiment was
performed in research field of University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran placed in
Karaj, as a split plot based on randomized complete block design which irrigation levels were as main plot in two levels
(100% and 60% field capacity) and accessions were as sub plot in seven levels (Kerman, Sistan and Baluchestan,
Khuzestan, Yazd, Hormozgan, Bushehr and Isfahan). At the end of growth period, yield, yield components and indices of
drought resistance were evaluated in two stress and non-stress conditions for screening of colocynth accesstions. The highest
yield in stress and non-stress conditions belonged to Kerman (5.73 kg/plant) and Isfahan (2.54 kg/plant) accessions,
respectively. Yield components of Isfahan accession showed the lowest variation percent in stress and non-stress drought
conditions. Investigation of drought resistance indices and correlation between yield and these indices and principal
components analysis showed that Isfahan accession was tolerant with sustainable yield, Yazd and Hormozgan accessions
were semi tolerant with relative sustainable yield and Kerman accession had high yield in non- stress and stress drought
conditions. Khuzestan and Bushehr accessions were low yield and high sensitivity to drought stress and Sistan and
Baluchestan accessions were low yield and relative tolerant to drought stress. Generally Isfahan accession had high tolerant
to drought stress and useful for commercial watermelon breeding programs.
Keywords: Accession, field capacity, resistance indices, yield.
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مقدمه
كمبود آب يکي از عاملهای محيطي مهم در كاهش
عملکرد گياهان و توليد محصوالت كشاورزی در جهان به
شمار ميآيد و اين مسئله بهطور ويژه در مناطق خشك و
نيمهخشك جهان اهميت بااليي دارد ( Kumar et al.,
 .)2012بنابراين بهبود عاملهای كشت و كار و يافتن
گونههای گياهي متحمل يا مقاوم به خشکي برای مناطق
خشك يك راهکار اساسي در اين زمينه خواهد بود
( .)Dichio et al., 2002هندوانۀ ابوجهل با نام علمي
 Citrullus colocynthis (L.) Schradگياهي از تيرة
كدوسانان ( )cucurlmitaceaeبوده كه ميوههای كوچك و
تلخ سرشار از الکالوييدها دارد ( Trease & Evans,
 .)1970اينگونه بهطور گسترده در مناطق بياباني صحرای
بزرگ آفريقا و عربستان توزيع و بهخوبي با تنش خشکي
سازگار شده است (.)Dane et al., 2006
اينگونه در ايران بهصورت خودرو در بخشهای
خشك و نيمهخشك جنوب غربي (خوزستان ،بوشهر)،
جنوب شرقي (كرمان ،بندرعباس ،سيستان و
بلوچستان) ،بخشهای مركزی (يزد) و شرق (دشت
لوت و دشت كوير) پراكنش دارد ( Ghahreman,
 .)2000بررسي تحقيقات جديد درزمينۀ بهنژادی
هندوانههای تجاری نشان ميدهد كه هندوانۀ ابوجهل
از منابع ژنتيکي مناسب برای باال بردن ميزان مقاومت
به خشکي در هندوانههای تجاری است ( Kumar et
 .)al., 2012بررسي و مقايسۀ ژنهای دخيل در ايجاد
مقاومت به تنش خشکي در هندوانۀ ابوجهل و هندوانۀ
تجاری نشان داد ،در شرايط تنش خشکي ميزان بيان
اين ژنها در هندوانۀ ابوجهل افزايش مييابد،
درحاليكه ميزان بيان اين ژنها در هندوانۀ تجاری
تغيير چنداني ندارد .با پيوند هندوانۀ تجاری روی
هندوانۀ ابوجهل معلوم شد كه القای اين ژنها در طول
تنش خشکي در بخش هوايي افزايش مييابد .ژن
 Ccrbohمعروفترين ژن شناساييشده در اين رابطه
است كه ميتواند در برنامههای بهنژادی ،برای بهبود
مقاومت به تنش خشکي در ديگر گونههای كدوسانان
استفاده شود ( .)Si et al., 2010شاخصهای متفاوتي
برای ارزيابي واكنش گونههای گياهي در شرايط
محيطي مختلف و تعيين ميزان تحمل و حساسيت

آنها به خشکي ارائه شده است.
 (1981) Hamblinشاخص تحمل 1و شاخص متوسط
بهرهوری 2را معرفي كردند .ميزان عددی باالی شاخص
تحمل نشانۀ حساسيت تودهها به تنش است ،بنابراين
تودههای دارای مقادير كمتر ،متحملتر هستند .بر
خالف شاخص تحمل ،در شاخص ميانگين بهرهوری،
مقادير پايينتر داللت بر حساسيت بيشتر تودهها به
شرايط تنش دارد(1987) Fischer & Mourer .
شاخص حساسيت به تنش 3را پيشنهاد كردند .اين
شاخص بر پايۀ عملکرد تكتك تودهها در هر دو
محيط تنش و بدون تنش و همچنين ميانگين عملکرد
همۀ تودهها در اين دو محيط بنا گذاشته شده است و
مانند شاخص تحمل ،مقادير باال داللت بر حساسيت
تودهها به تنش دارد (1992) Fernandez .شاخص
ديگری با عنوان شاخص تحمل به تنش 4را معرفي
كرد .بر پايۀ اين شاخص ،تودههای با تحمل باالتر
مقادير باالتر شاخص تحمل به تنش دارند .اين شاخص
توانايي شناسايي تودههای با ظرفيت عملکرد باال در
شرايط بدون تنش و همچنين عملکرد باال در شرايط
تنش را دارد .شاخص ديگر برای تعيين ميزان
حساسيت تودهها به تنش كه بر پايۀ ميانگين هندسي
عملکرد تودهها در شرايط تنش و بدون تنش محاسبه
ميشود ،شاخص ميانگين هندسي 5است .مقادير باالتر
شاخص ميانگين هندسي نمايانگر تحمل باالتر تودهها
به تنش است ( .)Fernandez, 1992شاخص ميانگين
هماهنگي (هارمونيك) بهرهوری 6شاخصي است كه
بيانگر تحمّل به تنش زياد و ظرفيت عملکرد باال است
( .)Jafari et al., 2009شاخص عملکرد محيط بدون
تنش و تنش 7شاخصي به نسبت جديد است كه تأكيد
بر عملکرد باال و پايدار در دو محيط ،بهويژه عملکرد در
محيط تنش دارد (.)Moosavi et al., 2008
افزون بر تعيين شاخصهای تحمل به خشکي ،با
اندازهگيری تغييرپذيری ويژگيهای رشدی كه در
& Rosielle

)1. Tolerance index (TOL
)2. Mean productivity (MP
)3. Stress susceptibility index (SSI
)4. Stress tolerance index (STI
)5. Geometric mean productivity (GMP
)6. Harmonic mean (HARM
)7. Stress non-stress production index (SNPI
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شرايط تنش خشکي رخ ميدهد ميتوان ميزان
حساسيت و تحمل تودههای مختلف را ارزيابي كرد،
زيرا نخستين واكنش گياهان در برابر كمآبي ،كاهش
رشد رويشي و ايجاد تغيير در ويژگيهای رشدی برای
زنده ماندن در برابر شرايط نامساعد است
( .)Bosabalidis & Kofidis, 2002اين تغييرپذيریها
ميتواند شامل كاهش ارتفاع بوته ،سطح برگ و
عملکرد گياه باشد (.)Farooq et al., 2009
هدف از اين تحقيق ارزيابي مقاومت تودههای بومي
هندوانۀ ابوجهل و اندازهگيری تغييرپذيری ويژگيهای
رشدی ايجادشده در شرايط تنش خشکي بود.
مواد و روشها
در سال  1392با بهرهگيری از منابع علمي موجود،
رويشگاههای هندوانۀ ابوجهل ( Citrullus colocynthis
 )L.در هفت استان كرمان ،سيستان و بلوچستان،
خوزستان ،يزد ،هرمزگان ،بوشهر و اصفهان شناسايي
شد ( .)Ghahreman, 2000برای بهدست آوردن بذر
مورد نياز ،از هر استان بهاندازة كافي ميوة رسيده در
اواخر فصل تابستان گردآوری و در آزمايشگاه بذرگيری
شد .بذر تودههای گردآوریشده در ارديبهشت سال
 1393در سينيهای كشت نشايي حاوی نسبت
يکسان از كوكوپيت و پرليت در گلخانه كشت شد و در
مرحلۀ چهار برگي به مزرعۀ تحقيقاتي پرديس
كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در جادة
محمدشهر كرج (ارتفاع از سطح دريا  1360متر ،عرض
جغرافيايي  33° 77´ Nو طول جغرافيايي )50° 92´ E
انتقال داده شدند .پيش از انتقال گياهان به مزرعه
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ويژگيهای خاک آن مانند بافت خاک ،ظرفيت زراعي
مزرعه ،نقطۀ پژمردگي و عنصرهای غذايي تجزيه شد
(جدولهای  1و .)2
گياهان با فاصلۀ رديف  1/5متر و فاصلۀ بوته 1
متر روی رديف در سه تکرار كشت شدند .در هر كرت
دو گياه وجود داشت .نظام كشت بهصورت جوی
پشتهای و روش آبياری در مزرعه بهصورت قطرهای
بود .اندازهگيری ميزان رطوبت خاک برای اعمال
سطوح مختلف آبياری بهصورت دو روز يكبار تا عمق
 30سانتيمتری خاک ،توسط دستگاه  TDRتهيهشده
از شركت آلماني  Spectrum Technologies Incانجام
شد .آزمايش بهصورت كرتهای خردشده در قالب
طرح بلوکهای كامل تصادفي در سه تکرار و دو
مشاهده انجام شد كه در آن سطوح آبياری بهعنوان
كرت اصلي در دو سطح ( 100درصد و  60درصد
ظرفيت زراعي) و تودهها بهعنوان كرت فرعي در هفت
سطح (كرمان ،سيستان و بلوچستان ،خوزستان ،يزد،
هرمزگان ،بوشهر و اصفهان) بودند .پس از استقرار
كامل گياهان در زمين كشت ،دو سطح تنش اعمال
شد و تا پايان مرحلۀ رشدی ،مهرماه  1393ادامه
داشت .در انتهای دورة رشد ،فراسنجه (پارامتر)های
ريختشناختي (مورفولوژيکي) مانند وزن تر بوته ،طول
بوته ،ميانگين وزن ميوه ،شمار ميوه در بوته ،وزن
بزرگترين ميوه و عملکرد ميوه اندازهگيری و درصد
تغييرپذيری عملکرد و اجزای آن محاسبه شد .سپس
با استفاده از عملکرد ميوه در شرايط تنش و بدون
تنش خشکي شاخصهای كمي تحمل به خشکي برای
هر توده محاسبه شد.

جدول  .1برخي خصوصيات شيميايي خاک منطقه مورد مطالعه
Table 1. Some soil chemical properties of experiment site
Cu

Mn

2.28

23.2

Fe
Zn
)(mg/kg soil
7.5
2.34

K

P

390

53.1

Organic
)carbon (%
0.64

Total N
)(%
0.09

CaCO3
)(%
8.7

EC
)(ds/m
1.42

pH
7.7

Sampling depth
)(cm
0-30

جدول  .2برخي خصوصيات فيزيکي خاک محل آزمايش
Table 2. Some soil physical properties of experiment site
Soil
textures

Silt

Clay

Sand

Bulk apparent
)(density g/cm3

clay loam

34

30

36

1.41

At 15
atmospheres
11.4

Gravimetric water content
At 0.5
At 1
atmospheres
atmospheres
19.4
17.7

At 0.33
atmospheres
21.3

Sampling
)depth (cm
0-30
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شاخصهای استفادهشده در اين تحقيق از
رابطههای زير محاسبه شدند.
TOL = Yp – Ys
)(Rosielle & Hamblin, 1981

)(Fernandez, 1992

)(Rosielle & Hamblin, 1981

)(Fernandez, 1992

)(Jafari et al., 2009

)(Moosavi et al., 2008

)(Fischer & Maurer, 1978

)(Zeinali Khanghah et al., 2004

در رابطههای باال  TOLشاخص تحمل GMP ،شاخص
ميانگين هندسي MP ،شاخص متوسط بهرهوریSTI ،
شاخص تحمل به تنش HARM ،شاخص ميانگين
هماهنگي بهرهوری SNPI ،شاخص عملکرد محيط
بدون تنش و تنش SSI ،شاخص حساسيت به تنش،
 SIشدت تنش Yp ،عملکرد هر توده در شرايط بدون
تنش Ys ،عملکرد هر توده در شرايط تنش ،ميانگين
عملکرد تودهها در شرايط بدون تنش و ميانگين
عملکرد تودهها در شرايط تنش را نشان ميدهند.
تجزيهوتحليل دادهها با نرمافزار  SASو مقايسۀ
ميانگينها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح آماری 5
درصد انجام گرفت.

نتايج و بحث
نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد ،تأثير توده بر شمار
ميوه در بوته ،وزن بزرگترين ميوه و ميانگين وزن
ميوه معنيدار بود .از نظر صفات عملکرد ،شمار ميوه
در بوته ،طول بوته ،وزن بزرگترين ميوه ،وزن تر بوته
و ميانگين وزن ميوه بين تيمارهای تنش و بدون تنش
تفاوت معنيداری در سطح احتمال  1درصد وجود
داشت ،اما اثر متقابل توده و تنش خشکي بر همۀ
صفات مورد بررسي معنيدار نبود (جدول .)3
بر پايۀ جدول مقايسۀ ميانگين (جدول  )4باالترين
عملکرد در شرايط تنش متعلق به تودة اصفهان (2/54
كيلوگرم در بوته) و در شرايط بدون تنش متعلق به تودة
كرمان ( 5/73كيلوگرم در بوته) بود و اين در حالي است
كه تودة اصفهان از نظر ميانگين عملکرد در شرايط بدون
تنش با شرايط تنش در وضعيت مناسبي قرار داشت و
كمترين درصد تغييرپذيری ( 45/1درصد) را در بين
تودهها نشان داد .تودة سيستان و بلوچستان با عملکرد
 3/34كيلوگرم ميوه در بوته كمترين عملکرد را در
شرايط بدون تنش و در شرايط تنش تودة بوشهر با
عملکرد  1/27كيلوگرم ميوه در بوته كمترين عملکرد
را داشت (1982) Ortega & Kretchman .دريافتند،
در شرايط تنش آبي رقابت شديدی در جذب مواد
نورساختي (فتوسنتزی) در گياه برقرار ميشود و در
عمل اين رقابت به سود ميوههای از پيش تشکيلشده
و بزرگتر تمام ميشود .درواقع در چنين شرايطي از
تشکيل گلها و ميوههای جديد جلوگيری به عمل
ميآيد .كاهش شمار ميوه و عملکرد در هندوانۀ
ابوجهل در تيمار تنش خشکي نشاندهندة چنين
واقعيتي است .از سويي هرچه آب آبياری بيشتر شود
رشد گياه بيشتر خواهد شد و ميتواند شمار ميوههای
بيشتری را تغذيه كند و عملکرد بااليي داشته باشد
( & Jalilian et al., 2005; Rezvani Moghadam
 .)Sadeghi, 2008در مورد شمار ميوه در بوته ،تودة
خوزستان در هر دو شرايط بدون تنش و تنش با
ميانگين  128/7و  48ميوه در بوته ،ميانگين باالتری
نسبت به تودههای ديگر داشت .ولي آنچه مسلم است
اين توده شمار ميوة بيشتری با وزن كمتر توليد كرده
است به همين دليل ميانگين وزن ميوه در هر دو
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شرايط بدون تنش و تنش با ميانگين  36و  37گرم در
هر ميوه كمترين ميانگين در بين تودهها بود .به نظر
ميرسد توليد شمار ميوة بيشتر در هر بوته با وزن كم
از ويژگيهای ژنتيکي اين توده است كه در شرايط
تنش شمار ميوهها كمتر شده است ،ولي وزن ميوهها
نسبت به شمار آنها تا حدودی تغيير نکرده است.
اندازهگيری وزن بزرگترين ميوه در بين تودهها نيز
نشان داد ،تودة خوزستان در هر دو شرايط بدون تنش
و تنش بهترتيب با  84/9و  51/3گرم وزن ميوه
كمترين وزن را در بين تودهها داشت .تودة كرمان با
 209/3گرم و تودة اصفهان با  122/8گرم بزرگترين
وزن ميوه را در بين تودهها داشتند .بيشترين طول
بوته در شرايط بدون تنش متعلق به تودة خوزستان
( 340سانتيمتر) و كمترين آن متعلق به تودة بوشهر
( 260سانتيمتر) بود .همچنين در شرايط تنش تودة
سيستان و بلوچستان با 260سانتيمتر بيشترين طول
بوته و تودة كرمان با  178/7سانتيمتر كمترين طول
بوته را داشتند .بررسي رشد ،عملکرد و كارايي مصرف
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آب در خيار گلخانهای در شرايط مختلف رطوبت خاک
نشان داد كه در شرايط تنش آبي ،با افزايش ميزان
تنش از  45سانتيبار به  65سانتيبار از رشد طولي
بوتۀ خيار گلخانهای بهطور ميانگين از  754سانتيمتر
به  673سانتيمتر و بهصورت معنيداری كاسته
ميشود ( )Faramarz Pour et al., 2012كه با نتايج
بهدستآمده در اين تحقيق همخواني دارد .محاسبه
درصد تغييرپذيری صفات مورد بررسي در شرايط بدون
تنش و تنش ،يك شاخص مهم برای ارزيابي ميزان
تغييرپذيری عملکرد يك توده در شرايط تنش نسبت به
عملکرد آن در شرايط بدون تنش است .درواقع هرچقدر
مدت و شدت تنش بيشتر و توده حساستر باشد درصد
اين تغيير بيشتر است و هرچقدر اين درصد در تودهای
كمتر باشد آن توده متحملتر است ( Zeinali Khanghah
 .)et al., 2004از نظر معيار درصد تغييرپذيری صفات
مورد بررسي در اين تحقيق ،بهطور ميانگين تودة اصفهان
كمترين درصد تغييرپذيری و تودة كرمان بيشترين
درصد تغيير را داشت (جدول .)4

جدول  .3نتايج تجزيه واريانس اثر تنش خشکي بر برخي صفات مورفولوژيکي هندوانه ابوجهل
Table 3. Results of analysis of variance for drought stress effect on some morphological traits in colocynth
Plant
height
1950.2 ns
**81664.3
296.17
2072 ns
3083.2 ns
2953.1

Shoot fresh
weight
2.05 ns
**162.7
0.393
2.21ns
2.88ns
2.70

Means Square
Largest fruit
weight
1804.2 ns
**8268.4
302.57
**5499.1
2419.1ns
1048.2

Mean fruit
weight
774.6 ns
**4297.8
63.71
**2469.3
611.1 ns
242.4

Fruit
number
606.6 ns
**17486.9
189.45
**2114.5
1046.4 ns
317.1

Yield
0.97 ns
**100.2
0.32
1.48 ns
0.86 ns
1.03

df
2
1
2
6
6
24

S.O.V.
Replication
Drought stress
)Error (a
Accession
Drought stress × Accession
)Error (b

* ** ،و  :nsبه ترتيب وجود اختالف معنيدار در سطح  5و  1درصد احتمال و عدم وجود اختالف معنيدار.
*, **, ns: significantly difference at P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01 probability levels and non-significantly difference, respectively.

جدول  .4مقايسه ميانگين و درصد تغييرات ميانگين صفات تحت شرايط بدون تنش و تنش خشکي در هفت توده هندوانه ابوجهل
Table 4. Mean comparison and percentage of mean traits changing in non-stress and stress conditions in seven
accessions of colocynth
)Plant height (cm
Changing
Stress
percent
214bc
21.7
193.3de
25.6
229.3b
32.6
178.7e
47.1
260a
6.5
206.7cd
35.4
217.7bc
29.4

Nonstress
273bc
260c
340a
337.3a
278bc
320a
308ab

) Yield (kg per plant
NonChanging
Stress
stress
percent
4.63c
2.54a
45.1
4.40c
1.27c
71.1
4.69bc
1.53c
67.4
5.73a
1.49c
73.9
3.54d
1.38c
61.1
5.38ab
2.00b
62.8
5.47a
2.01b
63.3

حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سطح 5درصد ميباشد.

)Shoot fresh weight (kg
NonChanging
Stress
stress
percent
6.54cd
3.99a
38.9
6.32cd
2.6bc
59.1
7.82ab
3.02b
61.4
8.78a
2.4c
72.7
5.36d
3.01b
43.8
7.95ab
3.7a
53.5
7.13bc
3.65a
48.8

Accession
Esfahan
Bushehr
Khuzestan
Kerman
Sistan o Baluchestan
Hormozgan
Yazd

Values with the same letters are non-significantly different at P < 0.05.
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ادامه جدول  .4مقايسه ميانگين و درصد تغييرات ميانگين صفات تحت شرايط بدون تنش و تنش خشکي در هفت توده هندوانه ابوجهل
Continued table 4. Mean comparison and percentage of mean traits changing in non-stress and stress conditions in
seven accessions of colocynth
)Largest fruit weight (kg
NonChanging
Stress
stress
percent
137.2bc
122.8a
10.4
116.4cd
75.3d
35.3
84.9f
51.3e
39.6
209.3a
108.3bc
48.3
110.6de
107.3bc
2.9
87.3ef
86.1c
1.3
151.2b
113.2b
25.1

)Mean fruit weight (kg
NonChanging
Stress
stress
percent
101b
63b
37.6
56d
47d
16.1
36e
37e
-2.8
121a
63b
47.9
79c
53c
32.9
62d
57c
8.1
87c
80a
8.0

حروف مشابه نشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سطح 5درصد ميباشد.

برای تعيين ميزان تحمل تودههای مورد بررسي به
تنش خشکي از عملکرد تودهها در دو محيط بدون
تنش و تنش استفاده شد و ميزان حساسيت تودهها با
شاخصهای تحمل به خشکي تعيين شد (جدول .)5
بر پايۀ دو شاخص تحمل و شاخص حساسيت به تنش
هرچه ميزان عددی اين شاخصها كوچكتر باشند،
تودة مورد نظر متحملتر هستند .تودة اصفهان مقدار
عددی پاييني برای اين دو شاخص داشت و بهعنوان
متحملترين توده شناسايي شد و تودة كرمان كه
مقادير عددی باالتری داشت كه تودة غيرمتحمل به
شرايط تنش خشکي معرفي شد .از سوی ديگر ،از نظر
شاخصهای ميانگين هندسي ،ميانگين هماهنگي
بهرهوری ،تحمل به تنش و ميانگين بهرهوری كه
مقادير عددی باالی آنها داللت بر تحمل تودههای
تحت بررسي دارد ،تودههای اصفهان و يزد بهعنوان
تودههای متحمل با عملکرد باال و تودههای سيستان و
بلوچستان و بوشهر بهعنوان تودههای غيرمتحمل با
عملکرد پايين در هر دو محيط تنش و بدون تنش
شناسايي شدند .همچنين با توجه به شاخص عملکرد
محيط بدون تنش و دارای تنش ،تودة اصفهان تودهای
با ميزان عددی  ،4/69تودهای با تحمل نسبي باال و
تودة بوشهر با ميزان عددی  ،2/34تودهای با تحمل
نسبي پايين معرفي ميشوند .بنا بر نتايج ،در ارزيابي
نژادگان (ژنوتيپ)های زيرة سبز تحت تنش خشکي بر
پايۀ شاخصهای تحمل مشخص شد كه نژادگان
سدرويي از نظر شاخصهای ميانگين بهرهوری،
شاخص تحمل به تنش و ميانگين هندسي كمترين
ميزان و از نظر شاخص حساسيت به تنش و شاخص
تحمل بيشترين ميزان را دارد و بهعنوان حساسترين

)Fruit number (per plant
NonChanging
Stress
stress
percent
46.67e
41. 7b
10.7
80.67c
27.6cd
65.7
128.7a
48a
62.7
48.33e
23.3d
51.7
47e
25.7d
45.4
96.3b
32.6c
66.1
62.33d
25.3d
59.4

Accession
Esfahan
Bushehr
Khuzestan
Kerman
Sistan o Baluchestan
Hormozgan
Yazd

Values with the same letters are non-significantly different at P < 0.05.

نژادگان شناخته شد .همچنين نژادگان راور به دليل
داشتن بيشترين عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش
(نرمال) بهعنوان متحملترين نژادگان انتخاب شد
( .)Karimi Afshar et al., 2014همچنين از
شاخصهای تحمل به تنش برای گزينش نژادگانها در
گياهان زراعي رايج مانند گندم ،جو و ذرت بررسيهای
زيادی صورت گرفته است ( ;Moosavi et al., 2008
 ،)Mohammadi et al., 2008; Jafari et al., 2009كه
نتايج اين تحقيقات ،بيانگر كارايي الزم اين شاخصها
برای شناسايي نژادگانهای متحمل به خشکي است.
برای رسيدن به بهترين معيار برای ارزيابي تحمل
به خشکي تودهها ،از تجزيۀ همبستگي بين عملکرد در
شرايط تنش و بدون تنش با شاخصهای متحمل به
خشکي استفاده شد (جدول  .)6بهعبارتديگر بهترين
شاخصها آنهايي هستند كه همبستگي باال با عملکرد
ميوه در هر دو شرايط تنش و بدون تنش داشته باشند
( .)Fernandez, 1992همبستگي مثبت و معنيدار
عملکرد ميوه در شرايط تنش با شاخصهای ميانگين
بهرهوری ،ميانگين هندسي و تحمل به تنش به ترتيب
با ضريبهای  0/892 ،0/690و  0/911و در شرايط
بدون تنش به ترتيب با ضريبهای  0/699 ،0/899و
 0/663سبب شد تا اين شاخصها بهعنوان بهترين
شاخصها در انتخاب تودههای متحمل به خشکي
معرفي شوند .چون در هر دو شرايط تنش و بدون
تنش با عملکرد ميوه همبستگي مثبت و معنيداری
داشتند .بنابر نتايج اين تحقيق ،در بررسي صفات كمي
و كيفي تودههای لوبيا سفيد ،سه شاخص ميانگين
بهرهوری ،ميانگين هندسي و تحمل به تنش را
بهعنوان شاخصهای مناسب انتخاب برای تحمل به
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خشکي معرفي كردند (.)Mohammadi et al., 2008
همچنين بهمنظور تعيين شاخصهای كمي تحمل به
خشکي و شناسايي تودههای متحمل به خشکي در
عدس ،شاخصهای ميانگين بهرهوری ،ميانگين
هندسي و تحمل به تنش بهعنوان مناسبترين
شاخصها معرفي شدهاند ( Shafiee Khorshidi et al.,
 .)2013شاخص حساسيت به تنش با ضريب -0/817
همبستگي منفي و معنيداری با عملکرد ميوه در
شرايط تنش نشان داد ،درحاليكه در شرايط بدون
تنش ،اين همبستگي معنيدار نبود .همبستگي
شاخص تحمل نيز با عملکرد ميوه در شرايط بدون
تنش با ضريب  ،0/819معنيدار و در شرايط تنش با
ضريب  -0/297معنيدار نبود .بر پايۀ منفي بودن
همبستگي دو شاخص تحمل و حساسيت به تنش با
عملکرد ميوه در شرايط تنش ،هرچه ميزان عددی اين
شاخصها كمتر باشند ،تودههای مورد نظر متحملتر
است ،بنابراين انتخاب تودهها بر پايۀ اين دو شاخص،
كاهش عملکرد در شرايط بدون رخداد تنش را در پي
خواهد داشت .نتايج بيانشده با نتايج پژوهشهای
پيشين در مورد گياهان ديگر مانند گندم ،جو و سويا
همخواني دارد ( Golabadi et al., 2006; Sio-Se
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.)Mardeh et al., 2006; Garavandi et al., 2010
با استفاده از روش تجزيه به مؤلفههای اصلي
مشخص شد كه دو مؤلفۀ اول درمجموع  99/80درصد
از تغييرپذيریها را توجيه كردند ،بهطوریكه مؤلفۀ
اول بهتنهايي بيش از  68/59درصد و مؤلفۀ دوم حدود
 31/21درصد از تغييرپذيریهای كل دادهها را توجيه
كردند (جدول  .)7در اين بررسي مؤلفۀ اول همبستگي
مثبت و بااليي با عملکرد در شرايط تنش و
شاخصهای ميانگين بهرهوری ،ميانگين هندسي،
تحمل به تنش ،ميانگين هماهنگي بهرهوری و عملکرد
محيط بدون تنش و تنش داشت كه با توجه به اين
همبستگي مثبت ،مؤلفۀ اول بهعنوان مؤلفۀ ظرفيت
عملکرد و تحمل به خشکي شناخته ميشود .اين
مؤلفه تودههای دارای عملکرد باال و متحمل به خشکي
را از تودههای با ميانگين عملکرد پايين و حساس جدا
ميكند .با توجه به اينکه مؤلفۀ دوم با عملکرد در شرايط
تنش و شاخص عملکرد محيط بدون تنش و تنش
همبستگي منفي و با شاخص تحمل و شاخص حساسيت
به تنش همبستگي مثبت و معنيداری داشت ،از اينرو
اين مؤلفه را ميتوان بهعنوان مؤلفۀ حساسيت به تنش
نامگذاری كرد (.)Badr Abadi et al., 2012

جدول  .5برآورد ميانگين شاخصهای تحمل به تنش خشکي در هفت توده هندوانه ابوجهل
Table 5. Estimation of mean indices of drought stress tolerance in seven accessions of colocynth
Khuzestan
4.69
1.53
3.16
3.11
2.68
0.31
1.05
2.79
2.31

Kerman
5.73
1.49
4.25
3.61
2.92
0.36
1.16
2.78
2.36

Yazd
5.47
2.01
3.46
3.74
3.31
0.47
0.99
3.63
2.94

Esfahan
4.36
2.54
2.09
3.59
3.43
0.50
0.71
4.69
3.28

Bushehr
4.40
1.27
3.14
2.84
2.36
0.24
1.11
2.34
1.97

Sistan o Baluchestan
3.54
1.38
2.15
2.46
2.21
0.21
0.95
2.49
1.99

Hormozgan
5.38
2.00
3.38
3.69
3.28
0.46
0.98
3.61
2.92

Drought tolerance indices
Yp
Ys
TOL
MP
GMP
SSI
STI
SNPI
HARM

جدول  .6ضرايب همبستگي بين شاخصهای تنش خشکي و عملکرد هنداونه ابوجهل تحت شرايط بدون تنش و تنش خشکي
Table 6. Correlation coefficients between drought stress indices and yield of colocynth under non stress and drought
stress conditions
HARM

SNPI

STI

SSI

GMP

MP

TOL

Ys

Yp

**0.972

**-0.814
*-0.677

-0.509
**0.909
**0.978

-0.470
**0.998
**0/891
**0.967

**0.941
-0.151
**0.921
*0.694
**0.822

0.486
0.164
**0.788
0.115
-0.291
-0.094

-0.297
*0.690
**0.892
**-0.817
**0.911
**0.999
**0.976

0.304
**0.819
**0.899
*0.699
0.295
*0.663
0.309
0.493

* ** ،و  :nsبه ترتيب وجود اختالف معنيدار در سطح  5و  1درصد احتمال و عدم وجود اختالف معنيدار.

Yp
Ys
TOL
MP
GMP
SSI
STI
SNPI
HARM

*, **, ns: significantly difference at P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01 probability levels and non-significantly difference, respectively.
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راست باال) قرار گرفتند كه بهعنوان تودههای به نسبت
متحمل و عملکرد خوب معرفي ميشوند .تودة كرمان
در ناحيۀ اول (سمت چپ باال) با عملکرد باال و
حساسيت باال به تنش خشکي قرار گرفت .تودههای
بوشهر و خوزستان تودههايي با عملکرد پايين و
حساسيت باال نسبت به تنش خشکي بودند و تودة
سيستان و بلوچستان بهعنوان تودهای با عملکرد پايين
و حساسيت به نسبت كم به تنش خشکي بود.
تحقيقات نشان داده است ،بين تودههای وحشي
گياهان زراعي تنوع ژنتيکي زيادی وجود دارد و با انجام
كارهای بهنژادی ميتوان تودههايي با ميزان تحمل
بيشتری توليد كرد كه شمار بيشتری از ژنهای تحمل به
خشکي را داشته باشند (.)Karami et al., 2006

با ترسيم نمودار دووجهي (بایپالت) بر پايۀ دو
مؤلفۀ باال ،ميتوان رابطههای بين تودهها و
شاخصهای تحمل به خشکي و عملکرد در شرايط
تنش و بدون تنش را در يك شکل واحد رسم كرد،
بهطوریكه فاصلۀ بين تودهها با شاخصهای تحمل به
خشکي و عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش
نشاندهند ة ميزان مقاومت به خشکي و عملکرد در
شرايط تنش و بدون تنش تودهها باشد (شکل .)1
با توجه به رابطۀ مؤلفهها و شاخصهای مورد
بررسي ناحيۀ چهارم نمودار (سمت راست پايين)
بهعنوان ناحيهای مطلوب با ظرفيت عملکرد باال و
حساسيت پايين بود و تودة اصفهان در اين ناحيه قرار
داشت .تودههای يزد و هرمزگان در ناحيۀ سوم (سمت

جدول  .7مقادير دو مؤلفه اول برای شاخصهای تحمل به خشکي و عملکرد هنداونه ابوجهل تحت شرايط بدون تنش و تنش خشکي
Table 7. The amounts of two first components for drought stress indices and yield of colocynth in non-stress and
stress conditions
HARM

SNPI

0.99

0.98

0.97

0.03

-0.18

0.23

Yp

Cumulative
proportion

Total
variance

Component

68.59

68.59

1

99.80

31.21

2

STI

SSI

GMP

MP

TOL

Ys

-0.69

0.96

0.81

-0.12

0.98

0.47

0.71

0.28

0.58

0.99

-0.18

0.88

شکل  .1نمودار دو بعدی شاخصهای تحمل به خشکي هفت توده هندوانه ابوجهل بر اساس دو مؤلفه اول
Figure 1. Biplot for drought tolerance indices in seven accessions of colocynth based on first two
components
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. استفاده شود، بهويژه هندوانه،تجاری تيرة كدوسانان
 ميتوان تودههای،با توجه به ارزيابيهای انجامشده
 يزد و هرمزگان را بهعنوان تودههای متحمل به،اصفهان
خشکي با عملکرد به نسبت پايدار و همچنين تودة كرمان
را بهعنوان تودهای با عملکرد باال در شرايط بدون تنش
معرفي كرد كه نتوانسته است عملکرد باالی خود را در
شرايط تنش نيز حفظ كند و از اينرو در زمره تودههای
 اين توده چون در.غيرمتحمل در شرايط تنش قرار گرفت
شرايط بدون تنش باالترين اجزای عملکرد مانند وزن تر
 وزن بزرگترين، ميانگين وزن ميوهها، طول بوته،بوته
 برای استفاده در برنامههای،ميوه و عملکرد ميوه را دارد
.بهنژادی خاص مناطق بدون تنش قابل توصيه است
بهطوركلي تودههای هندوانۀ ابوجهل ميتواند منبع
.بهنژادی مناسبي برای هندوانه به شمار ميآيد
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