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در  7×7آلول یوط فرفوه آزمایشی به صوورت دی ،درکنجد پذیری عمومی، خصوصی و نوع عمل ژنبه منظور برآورد ترکیب

در مزرعوه  1395و  1394خشوکی د سوال هوای تنش و تونش سه تکرار در دو شرایط بودونکامل تصادفی با  های قالب فرح بلوک

 گریفینو هوا بوود. تجزیوه دار بین ژنوتیپ. تجزیه واریانس بیانگر تفاوت معنیشداجرا تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 

پوذیری خصوصوی در شورایط دار شود. ترکیبنویمعصوفات پذیری عمومی کلیه و تنش ترکیبتنش نشان داد که در شرایط بدون

 بجزکلیه صفات برای در شرایط تنش و  در گیاه تعداد کپسولو  کپسول ارتفاع تا اولینارتفاع گیاه،  بجزصفات  تنش برای کلیهبدون

تنش و شورایط بودوندر نشوان داد کوه  یمنه یانسوار یهدار بود. تجزمعنیدر گیاه  تعداد شاخه فرعی و تعداد کپسولارتفاع گیاه، 

تنش واریانس ژنتیکی غالبیت برای کلیوه صوفات بجوز دار بود. در شرایط بدونصفات معنی کلیه برایتنش واریانس ژنتیکی افزایشی 

پوذیری عملکورد و ارتفاع گیاه معنی دار بوود. وراثت بجزارتفاع گیاه و ارتفاع تا اولین کپسول، و در شرایط تنش برای کلیه صفات 

)چنود صوفتت و  99/0)ارتفواع گیواهت توا  51/0پذیری عمومی بین حداقل ابسته با آن در هر دو محیط نسبتاً باال بود. وراثتصفات و

ت در دو شورایط رفووبتی متریور بوود. بیشوترین درگیواه )تعداد کپسول 99/0)شاخص برداشتت تا  27/0پذیری خصوصی بین وراثت

درصودت بورای  -47/9تنش و کمترین هتروزیس)برای عملکرد دانه در محیط بدون دیننسبت به میانگین وال تدرصد 2/29هتروزیس)

شاخص برداشت در شرایط تنش مشاهده شد. تنها برای صوفت فوول کپسوول هتوروزیس منبوت نسوبت بوه والود برتور در محویط 

 درصدت مشاهده شد.  03/0تنش)بدون
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 مقدمه

 هددای روینددی مهدد  درکنجددد یکددی از داندده

  بیشددتر منددارق گرمسددیر و نیمدده گرمسددیر جهددان 

 تدرین دانده رویندی اسدت است و احتماال قدیمی

 کددده بشدددر آن را شدددناخته و م دددر  نمدددوده

 . کنجدد دانده رویندی(Rastegar, 2005)است  

 بددا ارزشددی اسددت کدده بسددته بدده شددرایط و نددو   

 درصددد رویددن بددوده و 62تددا  45رقدد  دارای 

رویدددن آن از دواو خدددوبی برخدددوردار اسدددت  

(Roebbelen et al., 1987)نجدد در . رویدن ک

رود و از نظددر کار مددیبددهقنددادی و در صددن ت 

. (Mozaffarian, 2012)دارویددی اهمیددت دارد 

کیلدوگرو  700در ایدران کنجد میانگین عملکرد 

 در هکتدددار و میدددانگین عملکدددرد جهدددانی آن 

کیلددددوگرو در هکتددددار اسددددت  506حدددددود 

(Mansouri et al., 2016). 

تدددرین عوامدددل هدددای محیادددی از مه تدددنش

نده عملکرد گیاهان زراعدی در سدا  دهکاهش

های محیادی جهان هستند. ریف وسی ی از تنش

 Van Breusegem)برای گیاهدان مردر هسدتند 

and Vranova, 2001) خشددکی بدده عنددوان .

شددود تددرین تددنش ییددر زنددده شددناخته مددیشددای 

(Richards, 1996; Quarrie et al., 1999) .

 ، عملکردگیاه تنش خشکی باعث کاهش ارتفا 

، ت ددداد بددرع و عملکددرد کپسددول، ت ددداد داندده

 ,Murty and Bhatia) شودمیکنجد بیولوژیک 

1990; Mansouri, 2002; Eskandari and 

Zehtab, 2010) تنش خشکی با تاثیر بر سدرعت .

 ای، ت دددداد و رشدددد، توسددد ه سیسدددت  ریشددده

سدب   زیست تودهها، ارتفا  گیاه و اندازه برع

 اثیر تددنش درو تدد کدداهش رشددد کنجددد شددده

باشد مرحله گلدهی بیش از مرحله دانه بندی می 

(Jain et al., 2010).  

های مناس  کشت و زر  کنجدد یافتن روش

 تهیدهو پرورش ایدن گیداه در ندواحی مفتلدف و 

بدا هدر اقلدی  و سازگار ارقاو اصالح شده مناس  

تواند وابستگی شدید کشور به واردات بدیش می

کاهش  را کی از خارجدرصد روین خورا 80از 

. تالقدی ارقداو جدیدد و (Ghobadi, 2006) دهد

صفات مالدو   واجدهای برتر گزینش ژنوتیپ

هدایی اسدت کده همدواره هدا از روشدر نتاج آن

 است. نژادگران قرار گرفته هبمورد استفاده 

 پدددذیری عمدددومیبددده منظدددور بدددرآورد ترکیددد 

(General Combining Ability = GCA)  و

 (Specific Combining Ability = SCA) خ وصدی

هددای هددای مفتلفددی از جملدده تجزیدده تالقددیروش

 شدده ارائهآلل توسط ت داد زیادی از محققان دی

 ;Hayman, 1954; Griffing, 1956)اسددت 

Hallauer and Miranda, 1982) .دوازده 

آلدل دی یدهتجز یدکمتنو  از کنجدد در  یپژنوت

  والدددودورع ماال دده عمددل ژن و انتفددا یبددرا

مدورد  پدذیریترکی  یدهمناس  با استفاده از تجز

عمومی بده پدذیریترکی  رقرار گرفت. اث یبررس

ترکید  پدذیری  بداالتر از اثدر یرور قابدل تدوجه

صفات مفتلف از جمله عملکدرد  یبرا خ وصی

عمددل  یالبیددتاز  یداندده و رویددن بددود کدده حدداک

 یکصفات بود. هر  توارث این یژن برا یشیافزا

خ وصددی پذیریکدده اثددر ترکی  ییهدداتالقیز ا
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عملکرد دانه نشدان دادندد، حدداقل  یرا برا ییباال

عمومی باال داشدتند. در پذیریوالد با ترکی  یک

خ وصدی پذیریکده اثدر ترکی  یباتیمقابل ترک

از  یچکدداوروین داشدتند، ه یمحتوا یبرا ییباال

 یبددرا بدداالعمومی پددذیریترکی  یدارا ینوالددد

نشدان دهندده نقدش  یدنروین نبودندد و ا یامحتو

 یدنرویدن در ا یمحتدوا یبرا یستازیو اپ یتیالب

 .(Tripathy et al., 2016)بود  هاتالقی

 یزیولدوژیکیصدفات ف پذیریی ترکبررسی 

 ررفدده بددا  یددک آلددلیرددرح د یددککنجددد در 

درصدد  نشان داد کده بدرایاستفاده از هفت والد 

د رویدن اثدر عملکدر یو بدرا یشدیروین اثر افزا

بددود  یانقددش عمددده یهددا داراژن یرافزایشددیی

(Banerjee and Kole, 2009)ده والد  ی. بررس

  آلددلیدبددا اسددتفاده از رددرح موتانددت کنجددد 

هدا ژن یشدیافزا عمدلروشن نمود که ررفه  یک

 ، وزن هزاردانده، کپسدولدر بروز ت دداد دانده در 

 در بوتددده، درصدددد رویدددن،  کپسدددولت دددداد 

 داشدتندنقدش  کپسدولوته و رول عملکرد تک ب

(Kumar et al., 2012). 

ردرح  یدکدورع آنها در  30شش والد و  

مفتلدف  یبرآورد پارامترها یآلل برادی یتالق

قدرار گرفتنددد.  یدر کنجدد مدورد بررسد یکدیژنت

ت ددداد  یدگی،ارتفددا  گیدداه در زمددان رسدد بددرای

و عملکرد  کپسولدر بوته، ت داد دانه در  کپسول

ت ددداد  بددرای وژن  یشددیوتدده عمددل افزاداندده در ب

در بوته، وزن هدزار  کپسولشاخه در بوته، ت داد 

مشداهده  یالبیتدانه و عملکرد دانه در بوته فوق 

درصدد  50روزهدا تدا  یبدرا یمنفد Fشد. مقددار 

کده داد  در بوتده نشدان کپسدولو ت داد  یگلده

از  یشددترن صددفات بیددمغلددو  در بددروز ا یهدداژن

 . (Suganthi, 2018) بودندیال   یهاژن

عملکددرد داندده،  یبددرا پددذیریترکی  یددهتجز

در  یکیصفات مورفولوژ یرعملکرد و سا یاجزا

آنهدا در  1F پدانزدهکنجدد و  ینیوالدد ینشش ال

ررفه نشان داد که هر دو ندو   یک آللید یک

صدفات  برایها ژن یشیافزا یرو ی یشیعمل افزا

لکرد عم ی. برابودند یتاهم یدارا یمورد بررس

 وزن ی نددیداندده و صددفات مددرتبط بددا عملکددرد 

هددددزار داندددده و عملکددددرد در بوتدددده، اثددددر  

در سه  یدارخ وصی مثبت م نیپذیریترکی 

کددده اثدددر  یمشددداهده شدددد، در حدددال یتالقددد

 یدکدار در م ندی یخ وصی منفپذیریترکی 

ف دل هدای در  هداتالقی یدهشدد. بق یددهد یتالقد

 یدکدر  از آنهدا یبودندد، برخد مفتلف متفاوت

 بروزرا  یاثر منف یگرف ل اثر مثبت و در ف ل د

 . (Balla et al., 2014)دادند 

کنترل صفات روز تا گلددهی، ارتفدا  گیداه، 

 ، کپسددولت ددداد شدداخه فرعددی، ارتفددا  اولددین 

 عمددلو عملکددرد تددک بوتدده بددا  کپسددولت ددداد 

و  (Sakila et al., 2007)ییرافزایشددددی 

ری ارتفدا  گیداه پذیبرآوردهای باال برای وراثت

 و ت ددداد شدداخه در گیدداه و عمددل ییرافزایشددی 

 ژن بدددرای ت دددداد خدددورجین در شددداخه، وزن 

گدزارش شدده اسدت نیز دانه و عملکرد دانه هزار

(Mothilal and Manoharan, 2005) . ماال ده

، ها برای ارتفا  گیاه، وزن هزاردانهژن عملنو  

های عمدده کنجدد عملکرد و مقاومت به بیماری
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 بددا شددش آلددل یددک ررفدده در یددک رددرح دی

 ییددر از والددد نشددان داد کدده بددرای کلیدده صددفات 

 بدددده مقاومددددت ت ددددداد روز تددددا رسددددیدگی و 

 آلترناریدددددا واریدددددانش ییرافزایشدددددی نقدددددش

 بیشددتری نسددبت بدده واریددانش افزایشددی داشددت 

 (El-Bramawy and Shaban, 2007) . 

هدای تولید ارقاو جدید و سدازگار بده محدیط

شددمار نژادگران بههدددا  مهدد  بددهمفتلددف از ا

است که تدا کندون  ینرود. آنچه مسل  است امی

مح ددول  ترینیمیاز قددد یکددیکنجددد  یبددر رو

ف الیت های به ندژادی  یخراسان جنوب در یزراع

پژوهش حاضدر کنجد انجاو نشده است. بنابراین 

حاصدل از تالقدی  1Fو نتداج  هابا استفاده از والد

 ت یدیننجد به منظدور های مفتلف کبین ژنوتیپ

های عمددومی، بهتددرین شددوندهبهتددرین ترکیدد 

و پدذیری های خ وصدی، وراثدتشوندهترکی 

در  درکنجد مفتلف صفات برای ژن عمل نحوه

 شد.اجرا  و تنش تنشبدون شرایط

 

 مواد و روش ها

در 1395و  1394هدای سدال در پدژوهشاین 

 مزرعدددده تحقیقدددداتی دانشددددکده کشدددداورزی 

کیلددومتری جدداده  8نددد واقدد  در دانشددگاه بیرج

 32֯ 56ʹبیرجنددد، بددا عددرف جغرافیددایی  -کرمددان

شدددرقی و  59֯ 13ʹشدددمالی، ردددول جغرافیدددایی 

متر ارتفا  از سا  دریا اجرا شدد. شدرایط 1480

های آ  و هوایی مناقه گرو و خشک با تابستان

خاک محل بافت های سرد است. گرو و زمستان

 آزمایش لومی رسی بود. 

هدا گیدری بدین آنرعها و دویپکشت ژنوت

چهددار ژنوتیددپ انجدداو شددد. بددذر  1394در سددال 

 محلدددی کنجدددد شدددامل اردسدددتان، سدددیرجان، 

رق  تجاری اولتدان  دوجیرفت و  ،فارس، سبزوار

که دارای تفاوت هدای بدارز ژنتیکدی و  TS-3و 

مورفولوژیکی و مقاومت به تنش خشکی بودند، 

جدداو بددرای ان. (Askari, 2014) اسددتفاده شددد

متر و  سههر ژنوتیپ در سه خط به رول  هاتالقی

متدر و فاصدله بوتده سانتی 60ها فاصله بین ردیف

 پدن تدا  دومتدر در عمدق سدانتی 15روی ردیف 

 10تدددا  8متدددری کشدددت و در مرحلددده سدددانتی

کردن همراه با تنکعمل بوته  ی ارتفا مترسانتی

 موردهای انجاو شد. برای انجاو تالقی گل وجین

عقی  و قفش های توری جهت جلوگیری از ظر ن

قدرار داده شددند. ها ورود حشرات بر روی بوته 

پدن  روز دلیدل بدر از وجود مادگی گوشتی ب دد 

در اوایل پاییز بذر حاصل  موفقیت در تالقی بود.

 ها برداشت شد. های مادری و دورعاز بوته

بدذرهای والددین  1395در بهار سال زراعدی 

دورع   21ه همددراه نتدداج ))هفددت ژنوتیددپ  بدد

تنش ژنوتیددپ در دو شددرایط بدددون 28مجموعددا 

)ماابق با دور آبیاری م مول در مناقه ی نی هدر 

میلیمتدر تبفیدر از تشدتک  100ده روز و برابر بدا 

)ماابق با دو برابر دور آبیداری و تنش   Aتبفیر 

م مول در مناقه ی نی هر بیسدت روز و برابدر بدا 

قالد  در   Aز تشتک تبفیدر میلیمتر تبفیر ا 250

ررح بلوک کامل ت ادفی با سده تکدرار کشدت 

متدر،  دوشدند. هدر ژنوتیدپ در خادی بده ردول 

متددر و سددانتی 10فاصددله بددذور روی هددر ردیددف 
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متدر کشدت شدد. سدانتی 60هدا فاصله بین ردیف

ها در یک خط و دورع سههر کداو در  دهاوال

 1395در اوسط مهدر  خط کشت شدند. برداشت

ارتفدا  مت ددی شدامل صفات شد.دست انجاو با 

، وزن کپسولرول ، کپسولگیاه، ارتفا  تا اولین 

ت دداد ت داد برع، ت داد شاخه فرعدی،  ،کپسول

عملکدددرد  در بوتددده، عملکدددرد دانددده، کپسدددول

 90ت دداد روز تدا  شاخص برداشت،بیولوژیک، 

درصدددد گلدددددهی، ت ددددداد روز تددددا رسددددیدن 

 . شداندازه گیری و ثبت  فیزیولوژیک

و  یچدولگ ی ضدر یداده ها در ابتدا با بررس

تنش  و سپش با بدون -2تا  2)در بازه  یدگیکش

 یبدرا SPSSبا نرو افدزار  یلکو -یروآزمون شاپ

 همگندددیتنش آزمدددون شددددند. آزمدددون بددددون

بدددا اسدددتفاده از خادددای آزمایشدددی  واریدددانش

و  (MSTAT-c)هددای بارتلددت نددرو افددزار آزمون

 یددهنجدداو شددد. تجزا (IBM SPSS V22)لددون 

 داربددودنیتددا م ن انجدداو شدددهددا داده یددانشوار

 .شود آشکار  هایپژنوت ینتفاوت ب

 یبده ردور ت دادف ینبا توجه بده آنکده والدد 

 چدددون در  یانتفدددا  نشدددده بودندددد و از ررفددد

 شددند،اسدتفاده  ینهمراه والددها به F1 یشآزما

 نو نحدوه عمدل ژ پدذیریی ترک یدینت  بنابراین

 یفیندد گر یددکه از روش دو مدددل بددا اسددتفاد 

(Griffing, 1956) ی. پارامترهددداانجددداو شدددد 

 بددددددرآورد  یمنبدددددده روش هدددددد یکددددددیژنت

. (Hayman, 1954; Griffing, 1956)شدددند 

 ، 9.2SASتجزیدده واریددانش سدداده بددا نددرو افددزار 

 SASHAYDIALL بدددا برنامددده یمنهددد یدددهتجز

(Makumbi et al,. 2018) یفیند گر یهتجز و 

و  (Manjit, 2003)کان   اس. یتبا برنامه مانج

 انجاو شد.   SAS.29با استفاده از نرو افزار 

 

 نتایج و بحث

 یطساده نشان داد که در شرا یانشوار یهتجز

صدفات  یدهکل بدرای هایپژنوتو تنش تنش بدون

 ین، بنددابراداشددتند (P<0.01) م نددی دار تفدداوت

 شدددصددفات مجدداز  یددهکل یبددراتجزیدده دی آلددل 

   .2و  1)جدول 

 تنش و تنش تجزیه گریفین  در شرایط بدون

 صددفات  بدرای کلیده پدذیری عمددومیترکید 

 دار شدددتددنش م نددیو تنش در شددرایط بدددون

 بدین دهد کده. این نتای  نشان می 4و  3)جدول 

تفداوت پذیری عمدومی ها از نظر ترکی ژنوتیپ

تنش در شدرایط بددون شدت.وجود دا یدارم نی

 بجدزکلیه صفات برای پذیری خ وصی ترکی 

ت دداد و  کپسدولتدا اولدین گیداه، ارتفدا  ارتفا  

پذیری در شرایط تنش ترکی و  در گیاه کپسول

ارتفدا  گیداه،  بجدز کلیه صدفات برایخ وصی 

 در گیدداه ت ددداد شدداخه فرعددی و ت ددداد کپسددول

  .4و  3)جدول  دار شدم نی

 تنش و تنشپذیری عمومی در شرایط بدونترکیب

پدذیری عمدومی صدفات ترکید  برآورد مقادیر

پدذیری دارای ترکی  هامفتلف نشدان داد کده والدد

داری در جهددت مثبددت و یددا منفددی عمددومی م نددی

تنش بهتدرین  . در شدرایط بددون6و  5بودند)جدول 

وزن  کپسددول،رددول  گیدداه، ارتفددا  بددرایهددا ژنوتیپ

ت دداد  کپسول در گیداه،ت داد  ،ت داد برع کپسول،
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 تنشمفتلف کنجد در شرایط بدون تاصف برای انشتجزیه واری-1جدول 

Table 1. Analysis of variance for different traits of sesame in non-stress conditions 

 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                     میانگین مرب ات
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 
 کپسولرول 

Capsule length 
 کپسولوزن 

Capsule weight 
 ت داد برع

Leaf number 
 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 
Replication 0.15 **2.04 127.0 0.009 0.24 1.50 **164.9 2 تکرار 

Genotype 79.60 **11.10 **3126.9 **2.360 **37.00 **81.80 **89.0 27 ژنوتیپ** 

Error 0.29 0.38 59.9 0.005 0.32 1.62 20.8 54 خاا 

 

 .Table 1. Continued                                                                                                                                                    -1جدول ادامه 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                     میانگین مرب ات
 عملکرد دانه

Seed yield 
 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 
 شاخص برداشت

Harvest index 
 درصد گلدهی 90روز تا 

Day to 90% flowering 
 روز تا رسیدن فیزیولوژیک

Day to physiological maturity 
Replication  4.08 0.25 0.001 641.8 2989.6 2 تکرار** 

Genotype  42.70 **2.80 **0.005 **1601980.7 **73410.9 27 ژنوتیپ** 

Error  0.34 0.26 0.001 894.1 3176.9 54 خاا 

 .Significant at the 1% probability level :**                                                                                                                                            .درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**
 

 مفتلف کنجد در شرایط تنش تاصفبرای تجزیه واریانش  -2جدول 

Table 2. Analysis of variance for different traits of sesame in stress conditions 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                             میانگین مرب ات

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولولین ارتفا  تا ا

Height to first capsule 
 کپسولرول 

Capsule length 
 کپسولوزن 

Capsule weight 
 ت داد برع

Leaf number 
 ت داد شاخه فرعی

Number of branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 
Replication  0.51 0.08 56.2 0.06 0.13 0.49 5.2 2 تکرار 

Genotype  44.9 **5.9 **4155.0 **3.6 **33.2 **72.2 **37.0 27 تیپژنو** 

Error  0.33 0.42 42.3 0.003 0.11 0.66 5.80 54 خاا 

”
ه 
جل
م

ذر
و ب
ل 
ها
ن

” 
د 
جل

37
ره 
ما
 ش
،

2
ل 
سا
 ،

14
00

 

19
6

 

 

 



 ...برآورد وراثت پذیری صفات زراعی کنجد

197 

 .Table 2. Continued                                                                                                                                                    -2جدول ادامه 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                                   میانگین مرب ات
 عملکرد دانه

Seed yield 
 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 
 شاخص برداشت

Harvest index 
 گلدهی درصد 90ا روز ت

Day to 90% flowering 
 روز تا رسیدن فیزیولوژیک

Day to physiological maturity 
Replication 1.33 0.67 **0.00002 364.7 **230.50 2 تکرار 

Genotype 46.50 **10.70 **0.0058 **840435.1 **64847.50 27 ژنوتیپ** 

Error 0.50 0.27 0.000003 306.5 7.44 54 خاا 

 ** :probability level 1%at the  tignificanS.                                                                                                                                           .درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**
 

 تنشمفتلف کنجد در شرایط بدون صفات برای تجزیه گریفین  -3 جدول
Table 3. Griffing analysis for different traits of sesame in non-stress conditions 

 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                           میانگین مرب ات

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 
Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Replication 0.15 **2.04 127.0 0.009 0.24 1.50 **164.9 2 تکرار 

GCA 357.00 **17.9 **12483.4 **10.200 **90.00 **365.50 **356.0 6 ترکی  پذیری عمومی** 

SCA 0.35 **9.1 **453.6 **0.120 **21.80 0.75 12.7 21 ترکی  پذیری عمومی 

Error 0.29 0.38 59.9 0.005 0.32 1.62 20.8 54 خاا 

 

 .Table 3. Continued                                                                                                                                                                -3ادامه جدول 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                                          میانگین مرب ات
 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Replication 4.08 0.25 0.0010 641.8 2989.6 2 تکرار** 

GCA 135.40 **7.90 **0.0103 **6508551.1 **248464.0 6 ترکی  پذیری عمومی** 

SCA 16.20 **1.30 **0.0043 **200103.5 **23395.8 21 ترکی  پذیری خ وصی** 

Error 0.34 0.26 0.001 894.1 3176.9 54 خاا 

 ** :probability level 1%at the  tignificanS.                                                                                                                                                                   .درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**
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 یط تنشمفتلف کنجد در شرا صفاتبرای تجزیه گریفین   -4 جدول

Table 4. Griffing analysis for different traits of sesame in stress conditions 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                 میانگین مرب ات
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule Plant-1 

Replication 0.51 0.08 56.2 0.060 0.13 0.49 5.20 2 تکرار 

GCA 201.00 **24.90 **16550.6 **16.100 **128.70 **271.50 **164.40 6 ترکی  پذیری عمومی** 

SCA 0.32  0.47 **613.4 **0.006 **5.90 **15.20 0.60 21 ترکی  پذیری خ وصی 

Error 0.33 0.42 42.3 0.003 0.11 0.66 5.80 54 خاا 

 

 .Table 4. Continued                                                                                                                                                                   -4ادامه جدول 
 

S.O.V. منب  تغییر 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                                  میانگین مرب ات
 انهعملکرد د

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Replication 1.33 0.67 **0.00002 364.7 **230.50 2 تکرار 

GCA 165.00 **25.90 **0.02600 **3772998.2 **291753.20 6 ترکی  پذیری عمومی** 

SCA 12.60 **6.40 **0.00010 **2559.9 **17.30 21 ترکی  پذیری خ وصی** 

Error 0.50 0.27 0.000003 306.5 7.44 54 خاا 

 ** :probability level 1%at the  tignificanS.                                                                                                                                       .                        درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**
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 تنشهای کنجد در شرایط بدوندر ژنوتیپ مفتلفصفات  برای پذیری عمومیترکی  برآورد -5جدول 

Table 5. Estimation of general combining ability for different traits in sesame genotypes in non-stress conditions 
 

Genotype ژنوتیپ 
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 داد شاخه فرعیت 

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Ardestan 0.97- **0.72- **4.00- **0.05- **2.32 **3.98 1.18- اردستان** 

Sirjan 1.04- **1.13- **11.22- **0.58- **1.89- **1.44- **4.40- سیرجان** 

Fars 0.15- 0.06- **31.26- **0.41- **1.27- **5.86- **2.27- فارس 

Oltan 0.25 **1.24 0.41 **0.48 **0.99- **1.09- **2.91- اولتان* 

Sabzevar 3.67- *0.28- **6.63- **0.63- **1.00- **0.98- **3.97 سبزوار** 

Jiroft 2.12- *0.24 **15.81 **0.15 0.10 **5.18 *1.67 جیرفت** 

TS-3 7.70 **0.72 **36.89 **1.05 **2.72 0.20 **5.12 3-تی اس** 

 

 .Table 5. Continued                                                                                                                         -5ادامه جدول 
 

Genotype ژنوتیپ 
 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Ardestan 0.89 0.08- **0.029 **118.75- **49.11 اردستان** 

Sirjan 3.18- **0.79- **0.025- **140.38- **84.74- سیرجان** 

Fars 2.55- **0.64- 0.006- **624.49- **144.30- فارس** 

Oltan 1.26 0.17 **0.018- **783.59 **108.76 اولتان** 

Sabzevar 0.77- **0.69 **0.022 **248.12- 1.16 سبزوار** 

Jiroft 1.45 **0.29 0.001 **204.34- **37.51- جیرفت** 

TS-3 2.89 **0.36 0.002- **552.48 **107.52 3-تی اس** 

 ** :probability level 1%at the  tignificanS.                                                                                    .                        درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**

 

 

د...
نج
 ک
عی
زرا
ت 
صفا

ی 
ذیر

ت پ
راث
د و
ور
رآ
ب

 

19
9

 

 

 



 1400، سال 2، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

200 

 

 های کنجد در شرایط تنشیپدر ژنوت مفتلفصفات  برای پذیری عمومیترکی  برآورد -6جدول 

Table 6. Estimation of general combining ability for different traits in sesame genotypes in stress conditions 

 

Genotype ژنوتیپ 
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 پسولکوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 
 کپسول در گیاهت داد 

1-Number of capsule plant 
Ardestan 1.84- **0.34- *2.77- **0.50 **1.55 **2.70 **2.34 اردستان** 

Sirjan 1.02- **0.75- **12.55- **0.18- **2.65- **2.96- **3.38- سیرجان** 
Fars 0.84- **0.83- **30.66- **0.89- **1.72- **4.22- **2.02- فارس** 
Oltan 0.50 **1.28 **3.41 **0.54 **1.63 **0.67 **0.98 اولتان** 
Sabzevar 1.98- **0.90- **12.85- **1.11- **1.84- **2.11- **3.44 سبزوار** 
Jiroft 0.72- *0.25 **6.97 **0.17 **0.16- **4.38 **1.64- جیرفت** 

TS-3 5.90 **1.29 **48.45 **0.97 **3.19 **1.54 0.28 3-تی اس** 

 

 .Table 6. Continued                                                                                                                            -6ادامه جدول 
 

Genotype ژنوتیپ 
 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Ardestan 2.38 **1.05 **0.052 **212.53- **72.69 اردستان** 

Sirjan 2.62- **1.17- **0.039- **223.94- **128.31- سیرجان** 

Fars 2.92- **1.16- **0.026- **263.60- **105.29- فارس** 

Oltan 2.08 **0.79 **0.025 **285.99 **119.85 اولتان** 

Sabzevar 1.99- **0.65- **0.011- **209.94- **65.52- سبزوار** 

Jiroft 0.41 *0.24 **0.005 **108.16- **8.61- جیرفت** 

TS-3 2.67 **0.90 **0.004 **732.17 **115.19 3-تی اس** 

 ** :velprobability le 1%at the  tignificanS.                                                                                  .                        درصد یکدر سا  احتمال  دار: م نی**
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 ،TS-3 ژنوتیددپ فیریولوژیددک روز تددا رسددیدن

ت دداد شداخه  ،جیرفدت گیاه رقد ارتفا  تا اولین 

 رقد  عملکدرد بیولوژیدکدانه و عملکرد فرعی، 

ت دداد  و اردسدتان رقد  اولتان، شاخص برداشت

بودندد.  سدبزواررقد  درصدد گلددهی  90روز تا 

ردول  گیداه، ارتفدا برای ها ترین ژنوتیپض یف

 ،شداخص برداشدتت داد شاخه فرعدی،  کپسول،

ت دداد روز تدا و درصد گلدهی  90ت داد روز تا 

تا گیاه ارتفا   ،سیرجان رق  رسیدن فیریولوژیک

 داندده و عملکددردبددرع، ت ددداد کپسددول، اولددین 

وزن  و بددرای فددارسرقدد  عملکددرد بیولوژیددک 

 سدبزواررقد  در گیداه  کپسدول دداد ت کپسدول و

 . 5)جدول  بودند

 بددرایهددا بهتددرین ژنوتیپ نشدر شددرایط تدد 

کپسدول ارتفا  تا اولین ، سبزوارگیاه رق  ارتفا  

 ، کپسددولوزن  کپسددول،رددول  ،جیرفددترقدد  

 کپسدولت دداد ت داد شاخه فرعدی، ت داد برع، 

ت دداد روز تدا رسدیدن  و داندهعملکدرد  ،در گیاه

 عملکرد بیولوژیک، TS-3 ژنوتیپ فیریولوژیک

 اد روز ت ددد واولتددان، شدداخص برداشددت  رقدد 

بودنددد.  اردسددتان رقدد  درصددد گلدددهی 90تددا 

ردول گیداه،  ارتفدا برای ها ترین ژنوتیپض یف

 داندده، عملکددردت ددداد شدداخه فرعددی،  کپسددول،

درصددد  90ت ددداد روز تددا  و شدداخص برداشددت

کپسدول، ارتفا  تدا اولدین ، سیرجان رق  گلدهی

ت داد روز تدا و عملکرد بیولوژیک برع، ت داد 

کپسدول ، وزن فدارس رقد  کرسیدن فیریولوژی

 بودنددد سددبزواررقدد   در گیدداه کپسددول ددداد وت

 .  6)جدول 

پوووذیری خصوصوووی در دو شووورایط ترکیوووب

 تنش و تنشبدون

پدذیری خ وصدی ترکی یی بدرای تنو  باال

از تالقددددی  حاصددددلهددددای مفتلددددف دورع

 مشداهده شدددمددورد ماال ده کنجدد هدای ژنوتیپ

 بهتددرین تنش . در شددرایط بدددون8و  7)جدددول 

×  فارس کپسولوزن دورع برای ارتفا  گیاه و 

TS-3 ، سدبزوار  کپسولارتفا  تا اولین ×TS-3، 

× اردسدددتان  کپسدددولت دددداد و  کپسدددولردددول 

ت دداد  جیرفدت،× فدارس ت دداد بدرع جیرفت، 

درصدد گلددهی  90شاخه فرعی و ت داد روز تدا 

شدداخص داندده و عملکددرد ، TS-3×  اردسددتان

لکرد بیولوژیدک عم سبزوار،× سیرجان برداشت 

ت ددددداد روز تددددا رسددددیدن  و TS-3× اولتددددان 

 بودنددددد.جیرفددددت × سددددیرجان فیریولوژیدددک 

× برای ارتفا  گیداه فدارس ترین دورع ض یف

× اردسددتان  کپسددولارتفددا  تددا اولددین سددبزوار، 

وزن ، TS-3× سددبزوار  کپسددولرددول  اولتددان،

سدیرجان ، ت داد بدرع فارس ×اردستان  کپسول

جیرفدت، × فرعی اردستان ت داد شاخه ، فارس× 

دانده عملکدرد اولتان، × اردستان ت داد خورجین 

× فدارسعملکدرد بیولوژیدک  ،TS-3× سیرجان 

TS-3، سبزوار  شاخص برداشت ×TS-3،  ت داد

ت داد روز تا رسیدن  درصد گلدهی و 90روز تا 

  .7بودند )جدول  TS-3×  جیرفت فیریولوژیک

فدا  بهترین دورع بدرای ارتدر شرایط تنش 

و  کپسولارتفا  تا اولین ، TS-3× گیاه اردستان 

 کپسدولردول  سیرجان،× عملکرد دانه اردستان 

 90و ت داد روز تا  کپسولوزن سبزوار، × اولتان 
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 تنشهای کنجد در شرایط بدوندر دورع مفتلفصفات برای خ وصی  پذیریترکی برآورد  -7جدول 

Table 7. Estimation of specific combining ability for different traits in sesame hybrids in non-stress conditions 

 
 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Ardestan × Sirjan 1.75 -0.02 2.66** 0.01 -4.86 0.92** -0.12 

Ardestan × Fars 0.62 0.33 -1.17** -0.18** -11.49** 0.18 -0.34 

Ardestan × Oltan -1.07 -1.03 -1.21** 0.05 2.51 1.55** -0.75* 

Ardestan × Sabzevar 0.05 -0.64 1.90** -0.15** -0.79 -0.27 0.51 

Ardestan × Jiroft 0.35 0.32 4.80** -0.01 -6.23 -4.79** 0.62* 

Ardestan × TS-3 -0.90 0.37 -2.45** 0.25** 19.28** 1.91** -0.06 

Sirjan × Fars -0.82 -0.55 0.38 -0.10** -24.60** 0.25 0.06 

Sirjan × Oltan -0.51 -0.32 -0.23 0.03 12.40** -1.71** -0.01 

Sirjan × Sabzevar -0.06 -0.29 1.11** 0.07 0.77 0.81* -0.08 

Sirjan × Jiroft -0.10 -0.22 -0.99** 0.01 5.99 0.95** -0.31 

Sirjan × TS-3 -0.57 0.56 0.23 -0.07 8.61 -2.87** 0.17 

Fars × Oltan 1.69 0.30 0.15 -0.06 12.77** -1.12** 0.10 

Fars × Sabzevar -6.53** -0.48 0.03 -0.01 9.81* 0.40 0.03 

Fars × Jiroft -2.90 0.26 -0.34 0.14** 27.69** 0.21 -0.19 

Fars × TS-3 3.63 0.07 1.36** 0.45** -2.61 -0.09 0.17 

Oltan × Sabzevar 1.12 -0.08 -0.12 0.10** -2.86 0.77 * -0.05 

Oltan × Jiroft -0.59 0.16 -0.22 -0.05 -11.64** 0.92** 0.06 

Oltan × TS-3 -0.50 0.53 1.43** -0.13** -12.61** 0.02 0.61 

Sabzevar × Jiroft 0.53 0.05 3.79** -0.02 0.40 0.44 0.32 

Sabzevar × TS-3 2.99 0.61 -3.64** -0.01 -8.17 -0.76* -0.61 

Jiroft × TS-3 1.21 -0.07 -2.94** -0.10* -5.83 1.69** -0.28 
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 .Table 7. Continued                                                                                                                                   -7ادامه جدول 
 

 دورع
Hybrid 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 ملکرد بیولوژیکع
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Ardestan × Sirjan -38.70 222.41** -0.033 -0.14 -0.17 

Ardestan × Fars 25.86 -66.81** 0.032 -1.29** -0.13 

Ardestan × Oltan 7.99 -144.89** 0.004 -1.10** 1.39** 

Ardestan × Sabzevar -24.49 20.15 -0.009 0.05 3.76** 

Ardestan × Jiroft -11.60 -8.63 0.001 0.79** -0.13 

Ardestan × TS-3 32.82 -163.00** 0.017 0.87** -2.15** 

Sirjan × Fars -19.69 178.15** -0.033 0.08 -1.72** 

Sirjan × Oltan -36.36 -162.26** 0.002 -0.06 1.13** 

Sirjan × Sabzevar 331.58** 18.44 0.145** -0.58* 0.50 

Sirjan × Jiroft -50.35 83.00** -0.028 0.82** 4.28** 

Sirjan × TS-3 -104.96** -57.11** -0.035 -0.35 -0.59 

Fars × Oltan 28.21 192.19** -0.005 0.12 -0.17 

Fars × Sabzevar -7.86 135.22** -0.015 0.27 1.20** 

Fars × Jiroft 13.48 74.78** 0.002 1.01** 3.65** 

Fars × TS-3 -84.61* -690.11** 0.025 0.20 -0.81* 

Oltan × Sabzevar -46.59 -105.52** -0.015 0.12 -3.28** 

Oltan × Jiroft 16.41 -76.63** 0.008 -0.14 -0.50 

Oltan × TS-3 27.19 251.00** 0.001 0.76* 1.07** 

Sabzevar × Jiroft -41.65 -102.26** -0.007 -0.32 0.20 

Sabzevar × TS-3 -103.00** 88.11** -0.056** 0.54 -1.15** 

Jiroft × TS-3 52.35 99.11** 0.013 -1.57** -4.48 

 .درصد یک پن  درصد و در سا  احتمال دار: به ترتی  م نی**و*
* and**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respoectively. 
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 های کنجد در شرایط تنشدر دورع مفتلفصفات برای خ وصی  پذیریترکی برآورد  -8جدول 

Table 8. Estimation of specific combining for different traits in sesame hybrids in stress conditions 

 
 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsulelength 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Ardestan × Sirjan -0.31 5.31** 0.91** 0.00 3.62 -0.58 0.08 

Ardestan × Fars -0.67 -1.53** 0.88** 0.09** 9.06** -0.51 -0.44 

Ardestan × Oltan 0.60 1.01* -0.30 -0.05 -9.01** 0.71* -0.10 

Ardestan × Sabzevar -0.50 2.18** 0.00 -0.08** -0.42 -0.10 0.05 

Ardestan × Jiroft -0.38 -2.97** 0.69** -0.02 -11.56** -0.25 0.12 

Ardestan × TS-3 0.79 -1.91** -1.05** 0.00 5.13 0.72 0.06 

Sirjan × Fars 0.01 0.43 -0.13 -0.01 -12.82** 0.23 0.08 

Sirjan × Oltan -0.09 -4.66** 0.70** -0.03 9.10** 0.45 0.08 

Sirjan × Sabzevar -0.05 -2.15** -0.24 -0.01 -6.97* -0.03 0.23 

Sirjan × Jiroft -0.37 -0.23 0.62** -0.03 29.88** 0.49 -0.03 

Sirjan × TS-3 0.54 -0.60 -0.90** 0.03 -2.20 -0.39 -0.72 

Fars × Oltan -0.31 0.46 -0.04 -0.05 4.21 0.19 -0.10 

Fars × Sabzevar -0.07 -0.96* -1.74** -0.01 2.14 0.05 0.05 

Fars × Jiroft -0.05 -0.31 0.68** 0.02 12.66** 0.23 0.12 

Fars × TS-3 0.34 1.85** 0.27 -0.01 0.46 -0.17 0.06 

Oltan × Sabzevar -0.90 1.21** 3.25** -0.03 0.40 -0.06 0.38 

Oltan × Jiroft 0.13 -2.04** 0.07 -0.01 -4.08 0.12 -0.21 

Oltan × TS-3 0.47 2.37** -1.46** 0.12** 7.24 -0.83* 0.06 

Sabzevar × Jiroft 0.15 1.44** -1.36** 0.06* -1.16 -0.03 -0.40 

Sabzevar × TS-3 0.58 -1.11* -0.06 0.05 6.69 0.39 -0.17 

Jiroft × TS-3 0.25 2.88** 1.07** 0.03 -13.76** -0.39 0.39 
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 .Table 8. Continued                                                                                                                           -8ادامه جدول 
 

 دورع
Hybrid 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 خص برداشتشا
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Dayto physiological maturity 

Ardestan × Sirjan 6.52** -22.30* 0.0064** 0.43 0.30 

Ardestan × Fars 2.17 -21.63* 0.0061** 0.76** 2.26** 

Ardestan × Oltan -1.64 22.11* -0.0080** -2.54** 2.26** 

Ardestan × Sabzevar -1.61 -15.63 0.0032** -1.09** -1.33** 

Ardestan × Jiroft -2.18 -18.41* 0.0016 0.69* -0.07 

Ardestan × TS-3 -1.79 47.22** -0.0136** 0.89** -0.70 

Sirjan × Fars 0.84 -6.89 -0.0048** 0.31 -1.41** 

Sirjan × Oltan -0.64 4.85 0.0074** 0.35 1.26** 

Sirjan × Sabzevar 1.39 -15.89 -0.0017 -1.54** 3.00** 

Sirjan × Jiroft -3.51* 2.33 -0.0020* 0.24 1.59** 

Sirjan × TS-3 -3.12 40.44** 0.0012 -1.11** -1.04* 

Fars × Oltan -1.66 -17.81 0.0075** -1.98** 0.56 

Fars × Sabzevar 0.71 -18.89* -0.0010 -1.87** -0.37 

Fars × Jiroft -0.87 49.67** -0.0036** -1.09** -2.44** 

Fars × TS-3 -0.68 18.44 0.0007 1.56** 0.52 

Oltan × Sabzevar 3.56* 2.52 0.0053** 0.83** -3.37** 

Oltan × Jiroft 1.99 12.41 0.0004 -0.06 1.56** 

Oltan × TS-3 -0.45 -42.67** -0.0068** 2.33** -1.48** 

Sabzevar × Jiroft -1.31 -19.67* 0.0012 -0.61* 1.63** 

Sabzevar × TS-3 -1.01 44.11** -0.0026* 2.00** -0.26 

Jiroft × TS-3 2.44 -39.22** 0.0017 0.33 -1.15** 

 دار در سا  احتمال پن  درصد و یک درصد.*و**: به ترتی  م نی

* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 ت ددداد بددرع ،TS-3× درصددد گلدددهی اولتددان 

× ت داد شاخه فرعی اردستان  جیرفت،× سیرجان 

، TS-3× جیرفدت  در گیداه کپسدولت داد اولتان، 

، شداخص جیرفدت× فدارس  لکرد بیولوژیدکعم

ت دداد روز تدا رسدیدن  اولتدان و× فارس برداشت 

 بودنددددد.سددددبزوار × سددددیرجان فیریولوژیددددک 

ت ددداد بدرای ارتفدا  گیداه و  ترین دورعضد یف

سددبزوار، × اولتددان روز تددا رسددیدن فیریولوژیددک 

ردول  اولتدان،× کپسدول سدیرجان ارتفا  تا اولین 

× اردسدتان  کپسولزن و ،سبزوار× فارس  کپسول

  ،TS-3× جیرفددددت  ، ت ددددداد بددددرعسددددبزوار

× اولتدان  عملکرد بیولوژیکت داد شاخه فرعی و 

TS-3 ، سیرجان  کپسولت داد ×TS-3 ، عملکدرد

 شددداخص برداشدددت جیرفدددت،× دانددده سدددیرجان 

درصدددد  90و ت دددداد روز تدددا  TS-3× اردسدددتان 

  .8اولتان بودند )جدول × گلدهی اردستان 

یر هتددروزیش بددرای صددفات بددرآورد مقدداد

میزان تنش مفتلف نشان داد که در شرایط بدون

در کلیدده  هتددروزیش نسددبت بدده میددانگین والدددین

صفات بجز وزن خورجین، ت داد شاخه فرعدی و 

 . بیشترین 9شاخص برداشت، مثبت بود )جدول 

بدرای  نسبت به میانگین والددینهتروزیش مثبت 

زیش   و بیشددترین هتددرو%29و2عملکددرد داندده )

بدرای شداخص  نسبت بده میدانگین والددینمنفی 

میددددزان %  مشدددداهده شددددد. -9و47برداشددددت )

برتر برای کلیده صدفات  هتروزیش نسبت به والد

+%  منفدی بدود و بدرای 0و03بجز رول کپسدول )

%  بیشددددترین -38و42عملکددددرد بیولوژیددددک )

هتروزیش منفی نسبت به والد برتر مشداهده شدد 

  . 9)جدول

ان هتدروزیش نسدبت بده در شرایط تنش میدز

میانگین والدین برای ارتفا  گیاه، رول کپسدول، 

ت داد برع، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و 

روز تا رسیدن فیزیولوزیک مثبت و برای ارتفدا  

تددا اولددین کپسددول ، وزن کپسددول، ت ددداد شدداخه 

، شاخص برداشدت در گیاه فرعی، ت داد کپسول

زان هتروزیش گلدهی منفی بود. می %90و روزتا 

نسبت به والد برتر برای کلیه صفات منفی بدود و 

بیشترین هتروزیش منفی نسبت به والد برتر برای 

%  و عملکددددرد -37و28شدددداخص برداشددددت )

  . 9%  مشاهده شد )جدول-37و20بیولوژیک )

برآورد هتروزیش نسبت به میانگین والدین در 

تنش نشدان های مفتلف در شدرایط بددوندورع

اولتددان بددرای ارتفددا  تددا × دورع فددارس داد کدده 

در  اولددین کپسددول، ت ددداد بددرع، ت ددداد کپسددول

گلددهی و  %90، عملکرد بیولوژیک، روز تدا گیاه

روز تدا رسددیدن فیزیولوژیددک )در مجمددو  شددش 

سبزوار برای ارتفدا  × صفت  و دورع سیرجان 

صدفت  دارای  2گیاه و عملکرد دانه )در مجمو  

مثبت نسدبت بده والددین باالترین هتروزیش نسبی 

بدرای  TS-3×  . دورع فدارس 10بودند )جدول 

وزن کپسددول دارای بدداالترین هتددروزیش نسددبی 

مثبت و برای عملکرد بیولوژیدک دارای بداالترین 

ردور هتروزیش منفی نسبت به والدین بدود. همین

جیرفددت بددرای رددول کپسددول × دورع اردسددتان 

ی دارای بدداالترین هتددروزیش نسددبی مثبددت و بددرا

ت ددداد شدداخه فرعددی دارای بدداالترین هتددروزیش 

فدارس بدرای × نسبی مثبت بود. دورع اردسدتان 
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 و تنش تنشمفتلف کنجد در شرایط بدون صفات برای برتر والد و والدین میانگین تنسب و مالق هتروزیشبرآورد  -9 جدول

Table 9. Estimation of absolute mid-parent (AMPH), high-parent (AHPH), relative to mid-parent (RMPH) and high-parent (RHPH) 

heterosis for different traits of sesame in non-strecs and stress conditions 
 

 Stress                              تنش  Non-stress                       تنشبدون  

Trait صفت 

 )%  مالق هتروزیش
 یانگین م)

AMPH% 

 )%  نسبی هتروزیش
 )میانگین 

RMPH% 

 )%  مالق هتروزیش
  والد برتر)

AHPH% 

 )%  هتروزیش نسبی
 )والد برتر 

RHPH% 

 )%  مالق هتروزیش
 )میانگین 

AMPH% 

 )%  نسبی هتروزیش
 )میانگین 

RMPH% 

 )%  مالق هتروزیش
 )والد برتر 

AHPH% 

 )%  هتروزیش نسبی
 )والد برتر 

RHPH% 

Plant height 7.93- 7.80- 1.40 0.64- 9.26- 11.20- 0.90 1.65- ارتفا  گیاه 
Height to first capsule  31.04- 10.05- 2.79- 0.79- 25.10- 9.97- 0.16 0.41- کپسولارتفا  تا اولین 

Capsule length  14.36- 4.17- 4.44 1.03 0.03 0.01 14.20 3.55 کپسولرول 

Capsule weight 14.92- 1.95- 3.59- 0.57- 12.40- 1.87- 2.61- 0.48- کپسولن وز 

Leaf number 24.23- 64.38- 10.80 15.63 21.70- 63.90- 11.60 10.70 ت داد برع 

Number of auxiliary branch 30.74- 2.25- 0.04- 0.24- 22.90- 2.14- 8.29- 0.98- ت داد شاخه فرعی 

Number of capsule plant-1  22.72- 12.27- 0.67- 0.73- 24.00- 15.56- 2.21 0.13 در گیاه کپسولداد ت 

Seed yield 34.61- 238.47- 5.73 2.87 29.50- 237.3- 29.20 45.00 عملکرد دانه 

Biological yield 37.20- 1461.76- 2.76 9.31- 38.42- 1621.48- 16.12 68.84 عملکرد بیولوژیک 

Harvest index 37.28- 0.11- 4.04- 0.50- 17.10- 0.04- 9.47- 0.89- شتشاخص بردا 

Day to 90% flowering  4.87- 3.43- 1.74- 2.26- 1.83- 1.33- 4.01 0.80 درصد گلدهی 90روز تا 

Day to physiological maturity 2.55- 3.67- 3.25 1.16 2.16- 3.22- 8.08 5.49 روز تا رسیدن فیزیولوژیک 
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 تنشهای مفتلف کنجد در شرایط بدوننسبت به میانگین والدین برای دورع )%  برآورد هتروزیش -10جدول 

Table 10. Estimation of heterosis (%) relative to mid-parents for differen hybrids of sesame in non-stress conditions 

 

 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant 
height 

 ارتفا 
 کپسولتا اولین 

Height to 
first capsule 

 کپسولرول 

Capsule 
length 

 کپسولوزن 
Capsule 
weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number 
of auxiliary 

branch 

 ت داد
 کپسول در گیاه

Number 
of capsule plant-1 

 عملکرد
 دانه

Seed 
yield 

 عملکرد
 بیولوژیک

Biological 
yield 

 شاخص
 برداشت

Harvest 
index 

 روز تا
 درصد گلدهی 90

Day to 
90% flowering 

 روز تا
 رسیدن فیزیولوژیک

Day to 
physiological 

maturity 
Ardestan × Sirjan 1.92 -2.32 25.29 -0.29 -3.02 -2.56 -0.70 -0.41 12.88 -9.25 -0.93 2.02 

Ardestan × Fars -1.04 -0.11 4.69 -0.53 -3.44 -2.44 -1.04 -0.10 -11.15 16.15 -2.11 1.53 

Ardestan × Oltan -0.57 -4.75 3.36 -0.04 0.88 19.15 -1.72 0.33 -7.08 3.22 -2.30 1.71 

Ardestan × Sabzevar -0.44 -4.12 21.40 -1.48 -0.91 2.86 1.12 4.58 -1.01 6.80 -0.46 3.94 

Ardestan × Jiroft 0.00 0.61 33.50 -0.35 -0.78 -72.73 1.45 -4.53 -1.91 -2.08 0.93 1.84 

Ardestan × TS-3 0.00 -1.99 22.27 2.08 8.19 10.64 -0.60 0.50 -14.96 15.06 -0.46 1.81 

Sirjan × Fars -2.96 -4.34 8.97 0.03 -10.83 -9.52 -0.35 -0.40 12.92 -13.82 0.24 0.73 

Sirjan × Oltan -0.58 -3.39 5.05 -0.22 5.41 -29.17 -0.34 0.53 -1.41 5.74 -0.47 1.88 

Sirjan × Sabzevar 78.80 11.14 26.64 -27.30 84.88 -51.81 29.76 394.46 116.70 -96.61 55.47 81.28 

Sirjan × Jiroft -32.57 -29.97 -24.26 -32.20 -28.14 -32.31 -34.45 -31.06 -24.54 -38.73 -32.18 -28.96 
Sirjan × TS-3 -1.20 -2.58 27.71 -0.30 4.11 -70.83 -0.60 0.06 8.69 -3.31 -0.93 3.86 

Fars × Oltan -0.37 31.78 25.10 -9.42 145.35 -39.73 49.49 234.08 281.35 -97.85 63.98 85.41 
Fars × Sabzevar -8.38 -3.90 7.04 0.90 8.16 15.79 0.00 6.27 4.12 2.62 0.70 2.02 

Fars × Jiroft -5.16 1.68 7.46 2.01 19.08 -2.13 -0.36 -4.80 1.16 -4.58 2.12 4.35 

Fars × TS-3 -2.71 -0.33 15.07 6.98 8.46 -8.00 -0.29 -0.39 -38.91 14.61 1.17 2.20 

Oltan × Sabzevar 0.21 -2.46 5.13 0.43 -1.35 22.73 0.00 0.95 -3.23 1.08 0.00 -1.95 

Oltan × Jiroft -1.16 0.60 6.60 -0.71 -2.57 9.43 0.35 0.65 -2.05 -1.28 0.00 0.57 

Oltan × TS-3 -0.53 -0.56 11.80 -0.81 -2.86 3.57 0.87 0.70 1.83 -1.38 0.46 1.01 

Sabzevar × Jiroft -3.06 18.84 33.15 6.16 10.15 43.75 4.80 6.16 -0.21 5.81 -0.91 2.57 

Sabzevar × TS-3 -0.14 -2.26 11.96 0.43 -2.02 13.64 -0.94 6.71 2.07 3.55 0.92 1.14 

Jiroft × TS-3 -1.13 1.81 19.86 -0.23 5.14 5.66 0.00 0.51 3.17 -4.70 -0.93 0.68 
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جیرفت برای ت دداد × شاخص برداشت و سبزوار 

شدداخه فرعددی دارای بدداالترین هتددروزیش مثبددت 

نسبت به میانگین والدین بودندد. دورع سدیرجان 

فددت بددرای ارتفددا  گیدداه، ارتفددا  تددا اولددین جیر× 

کپسول، رول کپسول، وزن کپسول، ت داد برع، 

 %90ت داد کپسول در گیاه، عملکرد دانه، روز تدا 

گلددددهی و روز تدددا رسدددیدن فیزیولوژیدددک )در 

مجمو  نه صفت  دارای باالترین هتروزیش نسبی 

منفی نسبت به والدین بدود. بدا توجده بده ایدن امدر 

سددبزوار بهتددرین و × ن و سددیرجان اولتددا× فددارس 

هددا جیرفددت نددامالو  تددرین دورع× سددیرجان 

  . 10شناخته شدند )جدول 

بررسی مقادیر هتروزیش نسدبت بده میدانگین 

والدددین در شددرایط تددنش نشددان داد کدده دورع 

سددبزوار بددرای ارتفددا  گیدداه، ت ددداد × سددیرجان 

برع، ت دداد کپسدول، عملکدرد دانده، عملکدرد 

گلدهی و روز تا رسیدن  %90ا بیولوژیک، روز ت

فیزیولوژیدددک )در مجمدددو  هفدددت صدددفت  و 

سددیرجان )ارتفددا  تددا اولددین × دورع اردسددتان 

فددارس )وزن کپسددول ، × کپسددول ، اردسددتان 

× سدبزوار )ردول کپسدول ، اردسدتان × اردستان 

اولتدان × اولتان )ت داد شداخه فرعدی ، سدیرجان 

)شاخص برداشت  هر کدداو بدرای یدک صدفت 

باالترین هتروزیش نسبی مثبدت نسدبت بده دارای 

×  . دورع سدیرجان 11والدین بودندد )جددول 

جیرفددت بددرای ارتفددا  گیدداه، ارتفددا  تددا اولددین 

کپسددول، رددول کپسددول، ت ددداد بددرع، ت ددداد 

، عملکدددرد دانددده، عملکدددرد در گیددداه کپسدددول

گلدهی و روز تا رسیدن  %90بیولوژیک، روز تا 

دورع فیزیولوژیک )در مجمدو  نده صدفت  و 

سددبزوار بددرای وزن کپسددول، ت ددداد × سددیرجان 

شاخه فرعی و شاخص برداشت )در مجمو  سده 

صفت  دارای بداالترین هتدروزیش نسدبی منفدی 

 . به رور کدل 11نسبت به والدین بودند )جدول 

سبزوار در هفت صفت دارای × دورع سیرجان 

باالترین هتروزیش مثبت و در سه صدفت دارای 

× نفی بود. دورع سیرجان باالترین هتروزیش م

جیرفددت بددرای اکثددر صددفات دارای بدداالترین 

هتددروزیش منفددی بددود، بنددابراین یددک دورع 

× برای اکثر صفات و دورع سیرجان  نامالو 

 تشفیص داده شد.  مالو سبزوار یک دورع 

بررسی میزان هتروزیش نسبت بده والدد برتدر 

تنش نشان داد کده بدرای ارتفدا  در شرایط بدون

ارتفددا  تددا اولددین کپسددول، وزن کپسددول، گیدداه، 

، عملکرد دانه در گیاه ت داد برع، ت داد کپسول

و عملکرد بیولوژیک )در مجمو  هفت صدفت  

هیچ دورگی دارای هتروریش نسبی مثبتی نسبت 

هدای  . امدا دورع12به والد برتر نبدود )جددول 

× جیرفت برای رول کپسدول، اولتدان × اردستان 

بددرای ت ددداد شدداخه  TS-3× جیرفددت و اولتددان 

سدددبزوار بدددرای شددداخص × فرعدددی، سدددیرجان 

گلدهی  %90در روزتا  TS-3× برداشت، سبزوار 

بددددرای روز تددددا رسددددیدن  TS-3× و اولتددددان 

فیزیولوژیددک دارای هتددروزیش نسددبی مثبددت و 

  . 12باالیی نسبت به والد برتر بودند )جدول 

بررسی میزان هتروزیش نسبت بده والدد برتدر 

ش نشان داد که برای ارتفدا  گیداه، در شرایط تن

ارتفددا  تددا اولددین کپسددول، وزن کپسددول، ت ددداد
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 تنشهای مفتلف کنجد در شرایط نسبت به میانگین والدین برای دورع )%  برآورد هتروزیش -11جدول 

Table 11. Estimation of heterosis (%) relative to mid-parents for differen hybrids of sesame in stress conditions 

 

 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant 
height 

 ارتفا 
 کپسولتا اولین 

Height to 
first capsule 

 کپسولرول 

Capsule 
length 

 کپسولوزن 
Capsule 
weight 

 ت داد برع

Leaf 
number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of 
auxiliary 
branch 

 
 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of 
capsule plant-1 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد
 بیولوژیک

Biological 
yield 

 شاخص
 برداشت

Harvest 
index 

 روز تا
 درصد گلدهی 90

Day to 90% 
flowering 

 روز تا
 رسیدن فیزیولوژیک

Day to 
physiological 

maturity 
Ardestan × Sirjan -0.76 24.51 8.71 -0.51 7.12 -13.04 -0.43 2.03 -1.24 3.91 -0.98 2.57 

Ardestan × Fars -1.40 -2.60 5.87 0.70 9.73 -13.04 -1.69 0.76 -1.23 3.07 -1.21 2.29 

Ardestan × Oltan 0.34 4.83 5.25 -0.81 -3.41 17.65 -0.41 -0.05 0.33 -2.79 -4.99 2.81 

Ardestan × Sabzevar -1.17 16.35 2.04 -1.06 -0.91 0.00 0.00 0.00 -1.53 1.43 -3.85 -0.24 

Ardestan × Jiroft -0.82 -8.73 8.72 -0.37 -3.63 -3.45 0.00 -0.61 -1.35 -0.35 0.00 1.30 

Ardestan × TS-3 0.16 6.17 5.58 -0.55 6.37 14.29 -1.08 0.00 1.23 -9.03 -1.42 2.80 

Sirjan × Fars -0.58 -3.40 1.61 -0.26 3.92 10.00 -0.41 0.85 -0.21 0.77 -2.24 0.00 

Sirjan × Oltan -0.30 -29.42 10.42 -0.75 13.41 16.13 0.00 0.15 -0.12 8.56 -1.22 2.56 

Sirjan × Sabzevar 72.42 -22.95 0.85 -38.28 91.12 -72.60 27.87 141.88 98.01 -98.79 46.56 81.98 

Sirjan × Jiroft -33.38 -31.79 -24.25 -33.04 -11.80 -16.67 -33.52 -24.51 -32.12 -24.30 -33.67 -30.62 

Sirjan × TS-3 0.25 -14.49 6.20 -0.49 20.61 0.00 -2.84 -0.31 1.57 7.73 -5.37 3.77 

Fars × Oltan -0.81 -1.95 4.42 -0.56 10.11 9.68 -0.40 -0.18 -1.03 7.38 -5.34 0.36 

Fars × Sabzevar -0.92 -4.31 -8.77 -0.04 7.09 5.26 0.00 0.66 -1.45 2.54 -6.14 -0.86 

Fars × Jiroft -0.65 -4.10 7.03 0.31 16.58 7.69 0.00 -0.69 2.12 -0.95 -3.69 -1.70 

Fars × TS-3 -0.80 10.82 4.31 0.25 19.86 0.00 -1.06 -0.07 0.86 4.85 -3.63 -0.12 

Oltan × Sabzevar -1.41 3.28 18.40 -0.63 2.54 6.67 1.24 0.99 -0.72 5.48 -1.20 -2.39 

Oltan × Jiroft -0.06 -12.01 8.61 -0.32 2.95 8.11 -0.40 0.15 -0.13 1.44 -1.20 1.77 

Oltan × TS-3 0.44 1.00 10.19 0.41 14.43 2.33 0.00 0.12 -1.95 0.67 0.24 0.23 

Sabzevar × Jiroft -0.41 4.55 -2.53 0.54 2.79 4.00 -0.85 -0.57 -1.74 1.74 -2.93 1.33 

Sabzevar × TS-3 -0.56 0.72 2.53 0.29 10.08 16.13 -0.36 0.23 0.38 1.84 -2.88 -0.48 

Jiroft × TS-3 -0.09 4.84 18.06 -0.22 7.96 0.00 0.35 -0.57 -1.81 0.00 -1.44 0.82 
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 تنشجد در شرایط بدونهای مفتلف کننسبت به والد برتر برای دورع )%   برآورد هتروزیش -12جدول 

Table 12. Estimation of heterosis (%) relative to superior parent for hybrids of sesame in non-stress conditions 

 

 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant 

height 

 ارتفا 

 کپسولتا اولین 

Height to first 

po capsuled 

 رول

 کپسول

Capsule 

length 

 وزن

 سولکپ
Capsule 

weight 

 ت داد برع

Leaf 

number 

 
 

 شاخه فرعی ت داد

Number of 

auxiliary branch 

 ت داد

 کپسول در گیاه

Number of 

capsule plant-1 

 عملکرد

 دانه

Seed 

yield 

 عملکرد

 بیولوژیک

Biological 

yield 

 شاخص

 برداشت

Harves 

t index 

 روز تا

 درصد گلدهی 90

Day to 90% 

flowering 

 روز تا

 رسیدن فیزیولوژیک

Day to 

physiological 

maturity 
Ardestan × Sirjan -12.12 -18.49 7.21 -16.67 -28.99 -32.14 -27.32 -40.23 -39.10 -29.06 -3.20 -4.24 

Ardestan × Fars -11.29 -28.74 -3.44 -16.76 -38.05 -28.57 -26.29 -39.61 -57.42 2.66 -4.57 -3.79 

Ardestan × Oltan -13.22 -20.17 -2.66 -9.35 -22.54 0.00 -26.29 -10.34 -25.91 -12.44 -3.20 -0.22 

Ardestan × Sabzevar -6.61 -18.91 7.66 -18.09 -26.05 -35.71 -30.41 -27.78 -46.45 -2.28 -0.91 0.00 

Ardestan × Jiroft -8.26 -0.95 20.98 -11.95 -20.27 -78.57 -27.84 -30.98 -46.09 -7.23 -0.46 -1.12 

Ardestan × TS-3 -5.79 -15.04 20.64 -4.50 -4.98 -7.14 -13.92 -8.42 -35.15 2.28 -1.37 0.22 

Sirjan × Fars -15.15 -44.62 -12.32 -19.81 -44.96 -32.14 -25.77 -61.93 -52.13 -42.64 -3.65 -7.59 

Sirjan × Oltan -15.43 -32.02 -13.43 -13.03 -21.63 -39.29 -25.26 -32.52 -26.83 -33.38 -2.74 -3.13 

Sirjan × Sabzevar -9.37 -31.68 -8.99 -20.15 -27.97 -28.57 -31.44 -0.12 -47.00 36.42 -2.74 -4.91 

Sirjan × Jiroft -11.29 -15.97 -12.32 -15.34 -18.57 -21.43 -29.38 -52.46 -44.43 -38.07 -1.37 -0.89 

Sirjan × TS-3 -9.09 -28.66 10.99 -10.24 -11.10 -75.00 -13.92 -31.07 -23.12 -35.15 -3.20 -0.89 

Fars × Oltan -11.85 -41.60 -10.10 -12.46 -28.31 -21.43 -23.71 -31.90 -29.91 -29.70 -2.28 -3.57 

Fars × Sabzevar -12.95 -43.28 -10.54 -19.55 -31.71 -21.43 -29.90 -49.77 -55.70 -18.02 -1.37 -4.02 

Fars × Jiroft -11.85 -25.88 -8.10 -13.34 -18.01 -17.86 -27.84 -51.93 -56.10 -20.69 -0.91 -0.89 

Fars × TS-3 -7.16 -39.08 7.66 -3.57 -17.21 -17.86 -12.37 -30.94 -60.47 -11.42 -1.37 -1.56 

Oltan × Sabzevar -7.16 -30.25 -10.10 -12.90 -25.25 -3.57 -29.38 -23.10 -28.04 -22.84 -0.46 -4.46 

Oltan × Jiroft -10.47 -14.12 -6.77 -8.71 -20.61 3.57 -26.80 -20.07 -26.32 -21.45 -1.37 -1.12 

Oltan × TS-3 -7.44 -26.81 6.77 -3.66 -13.59 3.57 -10.82 -1.08 -1.71 -27.28 -0.46 0.67 

Sabzevar × Jiroft -3.86 -14.12 6.55 -15.94 -18.91 -17.86 -32.47 -40.69 -51.37 -12.18 -0.91 -2.01 

Sabzevar × TS-3 -0.55 -27.31 0.78 -10.02 -14.95 -10.71 -18.56 -16.84 -27.65 -16.75 0.46 -1.12 

Jiroft × TS-3 -3.58 -10.17 10.21 -5.41 -2.72 0.00 -15.46 -18.42 -25.99 -20.30 -2.28 -0.67 
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در  بددرع، ت ددداد شدداخه فرعددی، ت ددداد کپسددول

 ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخصگیاه

گلدددهی هیچکددداو از  %90برداشددت و روزتددا 

دورع ها دارای هتروریش نسبی مثبتی نسبت به 

والد برتدر نبدود، امدا در صدفات ردول خدورجین 

و روز تا رسدیدن فیزیولوژیدک  TS-3× جیرفت 

دارای هتروزیش نسبی مثبت و  TS-3× ردستان ا

  .13باالیی نسبت به والد برتر بودند )جدول 

صوفات  بورای بوه روش هویمن تجزیه واریانس

 تنش و تنشمختلف در دو شرایط بدون

کدده تنددو  ژنتیکددی افزایشددی را نشددان  aجددز  

 کلیدهتنش و تنش بدرای در شرایط بدوندهد می

واریدانش ژنتیکدی دار شد، بندابراین صفات م نی

صددفات نقددش داشددت  درتنددو  کلیددهافزایشددی 

از  بدددرآوردی . ایدددن جدددز  15و  14)جددددول 

پددذیری عمددومی گریفیندد  اسددت و در ترکیدد 

اینجا نیز نتای  حاصل از تجزیه گریفیند  تیییدد 

 بددرای کلیدده bجددز  تنش در شددرایط بدددون. شددد

 کپسولتا اولین و ارتفا   صفات بجز ارتفا  گیاه

تنش برای کلیه صفات بجدز ارتفدا   و در شرایط

م ندی دار شددن  . 14)جددول  دار شدم نیگیاه 

ل بر یالبیت است بنابراین واریدانش لیاین جز  د

 صفات موثر است.  اکثر براییالبیت نیز 

را  هاتالقیکه مقایسه والدها در برابر  1bجز  

تنش در شدرایط بددوندهد مورد بررسی قرار می

تدا  ، ارتفدا ارتفدا  گیداه زبجدصدفات  اکثر برای

، عملکدرد در گیداه کپسدول، ت داد کپسولاولین 

درصدد  90و ت داد روز تا  دانه، شاخص برداشت

و در شرایط تنش برای اکثر صفات بجز گلدهی 

ارتفا  گیاه، ارتفا  تا اولین کپسول، ت داد شاخه 

دار م ندیفرعی، ت داد خورجین و عملکرد دانده 

فدوق صدفات  بجزصفات  ثراک برایبنابراین  .شد

 . وجود داشتهتروزیش الذکر 

که هتروزیش خاص هر والد را نشدان  2bجز  

صدفات  تنش بدرای کلیدهشرایط بدوندهد در می

ت دداد  کپسدول،بجز ارتفا  گیاه، ارتفا  تدا اولدین 

شددرایط تددنش در و  شدداخص برداشددتو  کپسددول

بجز ارتفا  گیداه، ت دداد شداخه صفات  برای کلیه

بدرای بنابراین  .دار شدم نی ت داد کپسولفرعی و 

فراوانی ندابرابر  ذکر شدهصفات  بجزصفات  کلیه

 .  15وجود دارد )جدول های یال  و مغلو  آلل

که بفشی از انحرا  یالبیت خداص  3bجز  

شددرایط کنددد در گیددری مددیهددر تالقددی را اندددازه

ارتفدا  گیداه و  بجزصفات  تنش برای کلیهبدون

کپسول و در شدرایط تدنش بدرای ین ارتفا  تا اول

دار شدد. ایدن م ندیکلیه صفات بجز ارتفا  گیاه 

پذیری خ وصدی در تجزیده جز  م ادل ترکی 

 آنگریفین  اسدت و در اینجدا نتدای  حاصدل از

در اینجا تفاوتی  اینکه. با توجه به کامالً تیئید شد

بندابراین ، شدتهدای متقابدل وجدود ندابین تالقی

بده برابر بدا صدفر  dو  cجزای صفات ا برای کلیه

 .  15و  14)جدول  دست آمد

یا  Dبررسی پارامترهای ژنتیکی نشان داد که 

اکثددر  بددرایتنش بدددونشددرایط  درافزایشددی  اثددر

بجز رول کپسول، ت داد شداخه فرعدی و صفات 

کلیه  برایشرایط تنش  درعملکرد بیولوژیک و 

صدفات برای اکثدر بنابراین  .دار شدم نیصفات 

عمددل هددر دو شددرایط بدددون تددنش و تددنش  در
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 های مفتلف کنجد در شرایط تنشنسبت به والد برتر برای دورع )%  برآورد هتروزیش -13جدول 

Table 13. Estimation of heterosis (%) relative to superior parent for hybrids of sesame in stress conditions 

 

 دورع
Hybrid 

 ارتفا  گیاه

Plant 
height 

 ارتفا 
 کپسولتا اولین 

Height to first 
capsule 

 کپسولرول 

Capsule 
length 

 کپسولوزن 
Capsule 
weight 

 ت داد برع

Leaf 
number 

 
 ت داد شاخه فرعی

Number of 
auxiliary branch 

 کپسولت داد 
 در گیاه

Number of 
capsule plant-1 

 عملکرد
 دانه

Seed 
yield 

 عملکرد
 وژیکبیول

Biological 
yield 

 شاخص
 برداشت

Harvest 
index 

 90روز تا 
 درصد گلدهی

Day to 90% 
flowering 

 روز تا
 رسیدن فیزیولوژیک

Day to physiological 
maturity 

Ardestan × Sirjan -9.19 -15.24 -16.28 -12.40 -30.11 -54.55 -27.78 -41.75 -48.81 -31.03 -3.79 -2.78 

Ardestan × Fars -8.17 -40.27 -13.19 -17.20 -34.88 -54.55 -28.40 -39.04 -49.80 -26.53 -3.32 -1.62 

Ardestan × Oltan -3.83 -17.30 -5.73 -7.27 -28.86 -9.09 -25.31 -6.92 -34.70 -13.61 -5.21 1.86 

Ardestan × Sabzevar -2.44 -22.25 -16.63 -20.14 -31.74 -50.00 -29.63 -33.82 -48.28 -22.49 -5.21 -3.48 

Ardestan × Jiroft -7.49 -18.13 -8.49 -9.85 -28.48 -36.36 -27.16 -25.64 -45.76 -17.07 -1.42 -0.93 

Ardestan × TS-3 -4.83 -17.18 0.92 -3.93 -7.78 -9.09 -15.43 -7.40 -22.93 -27.34 -1.42 2.09 

Sirjan × Fars -13.29 -51.70 -31.08 -23.15 -46.80 -50.00 -25.93 -68.41 -49.72 -62.05 -7.11 -7.66 

Sirjan × Oltan -10.34 -52.32 -16.74 -12.35 -25.72 -18.18 -23.46 -35.95 -35.43 -40.02 -4.27 -2.32 
Sirjan × Sabzevar -7.80 -53.14 -31.88 -24.81 -37.89 -54.55 -27.78 -62.55 -48.58 -55.94 -9.00 -3.94 

Sirjan × Jiroft -13.29 -27.19 -23.17 -15.14 -16.56 -31.82 -25.93 -55.01 -45.53 -50.06 -5.21 -3.25 
Sirjan × TS-3 -10.68 -42.98 -13.53 -9.01 -5.27 -27.27 -15.43 -36.77 -23.11 -50.17 -8.06 -0.93 

Fars × Oltan -9.19 -40.37 -16.06 -17.97 -34.38 -22.73 -23.46 -32.75 -37.02 -35.41 -7.58 -3.02 

Fars × Sabzevar -6.44 -53.35 -33.83 -30.30 -41.28 -54.55 -27.78 -59.31 -49.66 -51.10 -9.48 -6.50 

Fars × Jiroft -11.59 -31.31 -19.72 -20.27 -29.86 -36.36 -25.31 -51.28 -45.33 -46.02 -7.11 -6.26 

Fars × TS-3 -10.00 -33.57 -9.86 -14.17 -12.92 -27.27 -13.58 -33.21 -24.67 -46.37 -5.69 -3.25 

Oltan × Sabzevar -4.24 -31.51 -5.16 -19.53 -29.11 -27.27 -24.69 -26.22 -35.13 -31.14 -2.84 -5.10 

Oltan × Jiroft -8.36 -21.52 -10.32 -9.55 -23.34 -9.09 -23.46 -18.19 -32.29 -26.87 -2.84 0.00 

Oltan × TS-3 -6.15 -21.73 3.56 -2.73 -0.50 0.00 -10.49 -0.41 -12.78 -30.80 0.00 0.00 

Sabzevar × Jiroft -5.83 -19.36 -27.18 -21.59 -28.36 -40.91 -28.40 -45.57 -45.73 -39.33 -5.69 -2.78 

Sabzevar × TS-3 -4.24 -34.09 -11.70 -15.65 -9.54 -18.18 -15.43 -27.31 -23.32 -42.68 -4.27 -3.02 

Jiroft × TS-3 -9.22 -7.42 4.59 -6.33 -5.52 -13.64 -12.35 -19.30 -22.58 -36.91 -2.84 -0.70 
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 تنشهای کنجد در شرایط بدونژنوتیپ برایهیمن  تجزیه واریانش -14جدول 

Table 14. Analysis of variance using Hayman method for sesame genotypes for non- stress conditions 

 

S.O.V.  تغییر منب 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                           مرب ات یانگینم
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Replication 0.15 **2.04 127.00 0.009 0.24 1.50 **164.90 2 تکرار 

a  6 549.61** 574.33** 171.02** 16.170** 19746.47** 32.35** 552.31** 

b  21 21.08 1.12 30.63** 0.220** 850.51** 17.23** 0.66** 

  1 38.55 3.79 250.88** 0.050** 473.15** 2.00* 0.11 

  6 19.80 1.66 26.18** 0.130** 251.23** 6.25** 0.23 

  14 20.37 0.70 16.81** 0.270** 1134.30** 23.03** 0.89** 

Error 0.29 0.40 59.83 0.010 0.36 1.60 18.50 96 خاا 

 

 .Table 14. Continued                                                                                                                                               -14ادامه جدول 
 

S.O.V.  تغییر منب 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                 میانگین مرب ات
 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

Replication 4.08 0.25 0.001 641.80 2989.60 2 رارتک** 

a  6 381642.11** 9960463.51** 0.018** 12.87** 201.49** 

b  21 42772.05** 365976.67** 0.008** 2.43** 26.34** 

  1 4006.66 19320.16** 0.002 0.04 124.97** 

  6 24421.84** 211304.50** 0.002 1.53** 11.01** 

  14 53405.38** 457025.92** 0.011** 2.99** 25.86** 

Error 0.33 0.24 0.001 943.19 3550.74 96 خاا 

 دار در سا  احتمال پن  درصد و یک درصد.*و**: به ترتی  م نی

* and**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respoectively. 
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 های کنجد در شرایط تنشوتیپژنبرای هیمن  تجزیه واریانش -15جدول 

Table 15. Analysis of variance using Hayman method for sesame genotypes in stress conditions 
 

S.O.V.  تغییر منب 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                                                  میانگین مرب ات
 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 
 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

Replication 0.51 0.08 56.20 0.060 0.13 0.49 5.20 2 تکرار 

a  6 253.80** 433.83** 218.73** 25.013** 27362.60** 40.36** 309.28** 

b  21 1.02 28.11** 9.49** 0.012** 933.48** 0.87* 0.58* 

  1 4.10 1.37 38.64** 0.014* 4418.00** 1.31 0.55 

  6 0.82 14.73** 6.04** 0.008* 854.71** 0.26 0.30 

  14 0.89 35.75** 8.89** 0.013** 718.34** 1.10** 0.70* 

Error 0.33 0.43 45.08 0.003 0.13 0.69 4.42 96 خاا 

 

 .Table 15. Continued                                                                                                                                                  -15جدول ادامه 
 

S.O.V.  تغییر منب 
 درجه آزادی

d.f. 

 Mean squares                          میانگین مرب ات
 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 یزیولوژیکروز تا رسیدن ف
Day to physiological maturity 

Replication 1.33 0.67 **0.00002 364.70 **230.50 2 تکرار 

a  6 453477.59** 5879701.36** 0.03960** 45.78** 271.58** 

b  21 30.76** 4911.93** 0.00020** 5.02** 20.74** 

  1 2.72 1834.45* 0.00010** 22.22** 41.80** 

  6 24.28** 897.52* 0.00010** 0.80* 19.31** 

  14 35.54** 6852.21** 0.00030** 5.59** 19.85** 

Error 0.49 0.36 0.00000 316.97 5.83 96 خاا 

 دار در سا  احتمال پن  درصد و یک درصد.*و**: به ترتی  م نی

* and**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respoectively. 
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و  16)جدددول  هددا مهدد  و مددوثر بددودافزایشددی ژن

یا اندازه اثدر یالبیدت در شدرایط  1H پارامتر  .17

 ،کلیه صدفات بجدز ارتفدا  گیداهبرای تنش بدون

کپسددول، وزن کپسددول، ت ددداد ارتفددا  تددا اولددین 

، عملکدددرد دانددده و عملکدددرد در گیددداه کپسدددول

کلیده صدفات برای و در شرایط تنش  بیولوژیک

و  ت داد شداخه فرعدی، کپسدولجز ارتفا  گیاه، ب

کلیده  بندابراین بدرای شدد.دار م ندی دانهعملکرد 

هدا صفات فوق عمل ییرافزایشی ژن بجزصفات 

   .17و  16)جدول  نیز مه  و تاثیرگذار بود

یا اندازه اثدر یالبیدت، درصدورت  2H پارامتر

های افزاینده و کاهنده مانندد فراوانی مساوی آلل

1H کلیدده  بددرایتنش ت و در شددرایط بدددوناسدد

کپسول، ارتفا  تا اولین  ،صفات بجز ارتفا  گیاه

، عملکدرد در گیداه وزن کپسول، ت دداد کپسدول

و در شددرایط تددنش  داندده و عملکددرد بیولوژیددک

ت دداد شداخه کلیه صفات بجز ارتفا  گیاه،  برای

دار م ندی داندهو عملکدرد  کپسدول ت دادفرعی، 

ها با اثدر مثبدت و نامتقارن ژن توزی  بنابراین شد.

 بجددزمنفددی در والدددین در مددورد کلیدده صددفات 

 صفات فوق الذکر وجود دارد.

 کوواریانش اثر افزایشدی میانگینیا  F پارامتر

صددفات  بددرایتنش یالبیددت در شددرایط بدددون ×

 بدرایو در شدرایط تدنش  در گیداه ت داد کپسول

عملکدرد دانده و شداخص ، کپسولصفات ت داد 

بندابراین   .17و 16شد )جدول دار م نی برداشت

هددای یالدد  و ایددن صددفات، فراوانددی آلددل بددرای

بددا توجدده بدده آن کدده و  مغلددو  مسدداوی نیسددت

تنش و تدنش عالمت این پارامتر در شرایط بدون

 .صفات مثبت است کلیه برای

هدای یالد  شدود کده آلدلنتیجه گیدری مدی

در  آنها عالمت نظر از مثبت یا منفی بودنصر 

صدفات فراواندی بیشدتری  برای کلیدهین والدین ب

و  بدوددار ییدر م ندی Fصدفات اکثدر در  .داشتند

این صدفات  . برایبرابر با صفر در نظر گرفته شد

 های یال  و مغلو  مسداوی اسدت.فراوانی آلل

نیددز بددرای اکثددر یددا واریددانش محیاددی  E پددارامتر

بدددون تددنش و تددنش هددر دو شددرایط صددفات در 

بده عبدارتی اثدر   .17و  16دول شد )جددار م نی

 کلیه این صفات تاثیرگذار بود.  برایمحیط 

در شدددرایط  ) پدددذیری عمدددومیوراثدددت

برای ارتفا  گیاه تدا  0و51 تنش بین حداقلبدون

رول کپسدول، وزن کپسدول، برای  0و99حداکثر

و عملکددرد بیولوژیددک  در گیدداه کپسددولت ددداد 

 0و89ین حدداقل و در شرایط تنش ب  16)جدول 

ارتفا  تا برای  0و99تا حداکثر ارتفا  گیاه برای 

ت داد اولین کپسول، رول کپسول، وزن کپسول، 

، عملکدددرد دانددده، عملکدددرد در گیددداه کپسدددول

بود )جددول شاخص برداشت متغیر بیولوژیک و 

. با توجه به این که این پارامتر سه  واریانش  17

دهد، شان میژنتیکی از واریانش فنوتیپی کل را ن

مقادیر باالی این پارامتر در اکثر صدفات  بنابراین

 دهنده سه  باالی واریانش ژنتیکی است. نشان

در شددرایط   ( پددذیری خ وصددیوراثددت

شدداخص بددرای  0و27بددین حددداقل بدددون تددنش 

خورجین و  ت دادبرای  0و99تا حداکثر  برداشت

اد ت ددبدرای  0و70در شرایط تدنش بدین حدداقل 

بدرای  0و98تا حداکثر  درصد گلدهی 90روز تا 
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 تنشهای کنجد در شرایط بدونصفات مفتلف در ژنوتیپ برای پارامترهای ژنتیکی - 16جدول 

Table 16. Genetic parameters for different traits in sesame genotypes in non-stress conditions 
 

 پارامتر ژنتیکی
Genetic parameter 

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 کپسولوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branch 

 کپسول در گیاهت داد 
1-Number of capsule plant 

E 18.50±1.3 0.50±0.0 0.1±1.1 0.001±0.01 21.37±29 0.4±0.6 0.09±0.02 

D 39.30±3. 9 51.90±0.1 7.7±3.1 1.400±0.0 1765.00±84 1.9±1.7 53.80±0.10 

F 0.00±9.3 0.00±0.2 0.0±7.6 0.000±0.1 0.00±201 0.2±4.1 1.30±0.10 

H1 0.00±9.3 0.00±0.2 26.3±7.6 0.200±0.1 568.00±202 11.9±4.1 0.20±0.20 

H2 0.00±8.2 0.00±0.2 20.1±6.7 0.100±0.1 524.00±178 10.6±3.6 0.20±0.10 

2
bh  0.52 0.98 0.99 0.99 0.98 0.91 0.996 

2
nh  0.51 0.97 0.57 0.95 0.75 0.32 0.994 

 

 .Table 16. Continued                                                                                                                                              - 16ادامه جدول 
 

 پارامتر ژنتیکی
Genetic parameter 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

E 1207±31070 314±23946 0.0004±0.00 0.1±0.1 0.3±0.6 

D 41744±87890 105769±67730 0.0009±0.00 1.2±0.2 24.8±1.6 

F 10694±21086 159255±162484 0.0000±0.00 0.3±0.4 8.1±3.8 

H1 31053±21161 293441±163059 0.0050±0.00 1.7±0.4 19.3±3.8 

H2 26100±18646 243355±143678 0.0050±0.00 1.4±0.3 16.9±3.4 

2
bh  0.95 0.99 0.81 0.92 0.97 

2
nh  0.69 0.88 0.27 0.57 0.67 
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 های کنجد در شرایط تنشنوتیپصفات مفتلف در ژ برای پارامترهای ژنتیکی - 17جدول 

Table 17. Genetic parameters for different traits in sesame genotypes in stress conditions 

 

 پارامتر ژنتیکی
Genetic parameter 

 ارتفا  گیاه

Plant height 

 کپسولارتفا  تا اولین 

Height to first capsule 

 کپسولرول 

Capsule length 

 سولکپوزن 
Capsule weight 

 ت داد برع

Leaf number 

 ت داد شاخه فرعی

Number of auxiliary branche 
 کپسول در گیاهت داد 

Number of capsule plant-1 

E 1.40±0.03 0.2±1.1 0.04±0.3 0.002±0.00 15.30±29 0.10±0.02 0.1±0.02 

D 23.60±0.10 38.9±3.1 14.00±0.8 2.400±0.00 2055.00±83 3.10±0.10 30.9±0.07 

F 0.00±0.20 0.9±7.4 0.00±1.9 0.030±0.00 0.00±200 0.00±0.20 1.5±0.20 

H1 0.00±0.20 21.6±7.4 7.60±1.9 0.002±0.00 784.00±201 0.20±0.20 0.1±0.20 

H2 0.00±0.20 18.2±6.5 6.20±1.6 0.002±0.00 591.00±177 0.29±0.15 0.1±0.10 

2
bh  0.89 0.99 0.99 0.99 0.98 0.91 0.99 

2
nh  0.88 0.81 0.82 0.98 0.87 0.87 0.98 

 

 .Table 17. Continued                                                                                                                                -17ادامه جدول 
 

 پارامترهای ژنتیکی
Genetic parameters 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 درصد گلدهی 90روز تا 
Day to 90% flowering 

 روز تا رسیدن فیزیولوژیک
Day to physiological maturity 

E 5.82±1.36 106.3±147.1 0.0000±0.00 0.1±0.1 0.2±0.3 

D 43341.00±3.80 555491.0±416.0 0.0040±0.00 4.4±0.2 22.8±0.9 

F 156.00±9.30 0.0±998.0 0.0005±0.00 0.2±0.4 1.5±2.4 

H1 10.40±9.30 3199.0±1001.0 0.0002±0.00 3.2±0.4 17.9±2.4 

H2 8.80±8.20 3061.0±882.0 0.0001±0.00 3.1±0.4 13.4±2.1 
2
bh  0.99 0.99 0.99 0.95 0.98 

2
nh  0.98 0.98 0.97 0.70 0.78 
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، عملکدرد در گیداه کپسول، ت دداد کپسدولوزن 

.  17بود )جدول بیولوژیک متغیر و عملکرد دانه 

با توجه به آن که مقدار باالی این پدارامتر سده  

اریددانش بدداالی واریددانش ژنتیکددی افزایشددی از و

امکددان  بنددابرایندهددد، فنددوتیپی کددل را نشددان می

هدای در در نسدل مالدو هدای ایجاد نوترکید 

 اکثر صفات وجود دارد. برایحال تفکیک 

پذیری عمدومی کلیده در این پژوهش ترکی 

دار صفات در شرایط بددون تدنش و تدنش م ندی

شد، بنابراین جز  افزایشی واریانش قابل تدوارث 

در شدرایط نقش داشدت.  فاتدر وراثت کلیه ص

پذیری خ وصی کلیه صفات تنش ترکی بدون

 کپسددولا اولددین ، ارتفددا  تددارتفددا  گیدداه بجددز

 در شدرایط و  در گیاه ت داد کپسولدهنده و میوه

 بجدز پذیری خ وصی کلیه صفاتتنش ترکی 

 ت دداد کپسدول و ت دا شاخه فرعدیارتفا  گیاه، 

  ییرافزایشدی جدز. بنابراین دار شدم نیدر گیاه 

 تاصدف کنترل اکثدردر نیزواریانش قابل توارث 

شت که بدا نتدای  دا نقش بجز صفات فوق الذکر

 (Goyal and Sudhin, 1991)گویدال و سدودین 

 (Goyal and Kumar, 1991)و گویال و کومدار 

و ارتفا   در گیاه کپسولبرای ت داد شاخه، ت داد 

اواتی و تاددابق دارد و بددا نتددای  دارد پادمددگیدداه 

 نظدراز  (Padmavathi et al., 1994) همکداران

پددذیری خ وصددی بددرای ارتفددا  گیدداه و ترکی 

 . مغایرت داشتعملکرد بوته 

 (Sakila et al., 2007)سداکیال و همکداران 

صدددفات روز تدددا در تحقیقدددات خدددود بدددر روی 

 گلدددهی، ارتفددا  گیدداه، ت ددداد شدداخه فرعددی،

و در گیداه  کپسدول، ت داد  کپسولارتفا  اولین  

 را مشاهده اثر ییرافزایشی  تنهاعملکرد تک بوته 

نمودند که بر خال  نتای  بدست آمدده در ایدن 

من دددوری و احمددددی  .پدددژوهش مدددی باشدددد

(Mansouri and Ahmadi, 1998)  و بانرجی و

 (Banerjee and Kole, 2009)کددددول 

ارتفدا   برایپذیری عمومی و خ وصی ترکی 

دار گدزارش ا م ندیگیاه وعملکدرد تدک بوتده ر

برای ارتفدا  گیداه تنداق  و که با نتای  ما  دادند

ماابقت داشت. با توجده برای عملکرد تک بوته 

نش افزایشی و ه  ییر افزایشی اه  واری اینکهبه 

دانه عملکرد و اجزای عملکرد در کنترل ژنتیکی 

ای های انتفا  دورهروش بنابراین، ندنقش داشت

با توجده بده بزرگتدر ، لیکن شودتواند پیشنهاد می

انتفدا  شاید یالبیت بودن اثر افزایشی نسبت به 

 . باشدمناسبتری گزینه  ایشجره

هتددروزیش )نسددبت بدده میددانگین والدددین  و 

صفات  برایها دورعترکی  پذیری خ وصی 

تنش مفتلددف نشددان داد کدده در شددرایط بدددون

سدددبزوار دارای بددداالترین × دورع سدددیرجان 

پدددذیری و بددداالترین ترکی هتدددروزیش مثبدددت 

× خ وصی مثبدت بدرای عملکدرد دانده، فدارس 

اولتدددان دارای بددداالترین هتدددروزیش مثبدددت و 

دار پذیری خ وصدی مثبدت بداال و م ندیترکی 

برای ت داد برع و عملکرد بیولوژیک، اردستان 

جیرفددت دارای بدداالترین هتددروزیش مثبددت و × 

پدذیری خ وصدی مثبدت بدرای باالترین ترکی 

دارای بداالترین  TS-3× کپسدول و فدارس رول 

پدددذیری هتدددروزیش مثبدددت و بددداالترین ترکی 
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خ وصی مثبت برای وزن کپسول بدود. بندابراین 

اولتدان، × سبزوار، فارس × های سیرجان دورع

کده دارای  TS-S× جیرفت و فدارس × اردستان 

پدددذیری بددداالترین هتدددروزیش مثبدددت و ترکی 

هدای رعخ وصی مثبدت بودندد، بده عندوان دو

 میدانتنش شناخته شدند. از برتر در شرایط بدون

سددبزوار دارای × هددای فددوق، سددیرجان دورع

هتروزیش مثبت نسبت به والد برتر برای شاخص 

جیرفددت دارای × برداشددت و دورع اردسددتان 

هتروزیش مثبت نسبت به والدد برتدر بدرای ردول 

هدا دورع مالدو  تدرینخورجین نیز بودندد و 

 شناخته شدند. 

سدبزوار × در شرایط تدنش دروع سدیرجان 

دارای بدداالترین هتددروزیش مثبددت و بدداالترین 

پددذیری خ وصددی مثبددت بددرای روز تددا ترکی 

سیرجان دارای × رسیدن فیزیولوژیک، اردستان 

باالترین هتروزیش مثبت بدرای ارتفدا  تدا اولدین 

کپسول و هتروزیش مثبت برای عملکدرد دانده و 

صدی مثبدت بدرای پدذیری خ وباالترین ترکی 

ارتفا  تا اولین کپسول و عملکرد دانه، اردسدتان 

فددارس دارای بدداالترین هتددروزیش مثبددت و × 

دار بدرای پذیری خ وصی مثبت و م ندیترکی 

اولتدان دارای بداالترین × وزن کپسول، اردسدتان 

پدددذیری هتدددروزیش مثبدددت و بددداالترین ترکی 

خ وصی مثبت برای ت داد شاخه فرعی بود. بده 

هدای سدیرجان در شرایط تنش دورع یکل رور

فارس × سیرجان، اردستان × سبزوار، اردستان × 

اولتان با باالترین هتروزیش مثبت و × و اردستان 

باالترین ترکی  پذیری خ وصی مثبت و م ندی 

ها شناخته شددند. بدا دار به عنوان بهترین دورع

× در نظر گرفتن هر دو شرایط دورع سدیرجان 

دورع در دو  مالددو  تددرینندوان سدبزوار بدده ع

 تنش و تنش شناسایی شد.محیط بدون

بررسدددی و مقایسددده هتدددروزیش و ترکیددد   

هدددا بددرای صدددفات پددذیری خ وصددی دورع

 تنشمفتلددف نشددان داد کدده در شددرایط بدددون

 های متفداوتی از لحداع عملکدرد و تنش دورع 

متفاوت بدودن برتر بودند. دانه و اجزای عملکرد 

در شرایط محیای مفتلدف  نحوه توارث صفات

است که با تغییر شرایط محیای، نحوه  آنبیانگر 

، هدددا، بدددرآورد پارامترهدددای ژنتیکدددیعمدددل ژن

 ,Dana and Dasgupta)پذیری صدفات وراثت

2001)  

 ,.Sharma et al)محیط  ×اثر متقابل ژنوتیپ  و

بنددابراین بررسددی نحددوه  .نمایدددتغییددر مددی (2002

 راهکارهدای ن در پدیش گدرفتتدوارث صدفات و 

مناسدد  بددرای هددر شددرایط محیاددی  بدده نددژادی

 . (Golparvar et al., 2011)باشد میضروری 

پذیری صفات مفتلف نشان داد که در وراثت

و بدویژه اکثدر صدفات  بدون تنش و تدنش شرایط

دارای عملکددرد داندده و صددفات وابسددته بدده آن 

 پذیری عمومی و خ وصدی بداالیی بودنددوراثت

 (Mishra and Yadav, 1997)دا یشدرا و یدامکه 

پذیری کپسول )وراثتت داد  و عملکرد دانهبرای 

بدرای روز تدا باال  تاابق و با نتدای  بدسدت آمدده 

و   پدذیری متوسدطوراثت)روز تا بلوغ  و گلدهی

 مغایرت داشت.  پذیری پایینوراثت)ت داد شاخه 

نتددای  ایددن تحقیددق بددا نتددای  مدداتیالل و مانوهدداران 
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(Mothilal and Manoharan, 2005)  بددرای

 و بدا نتدای  سدوالنکی ارتفا  گیاه و ت دداد شداخه 

بدرای   (Solanki and Paliwal, 1981)و پالیوال 

  و روزتددا رسددیدن فیزیولوژیددک کپسددولرددول 

تاددددابق و بددددا نتددددای  من ددددوری و همکدددداران 

(Mansouri et al., 2016)  تدددا حددددودی 

مشددددابهت داشددددت. من ددددوری و همکدددداران 

(Mansouri et al., 2016)  بیشددترین مقدددار

ت دداد برای درصد  90و5پذیری عمومی را وراثت

پدددذیری بیشدددترین وراثتو در گیددداه  کپسدددول

کپسددول  ت دددادبددرای درصددد  67و6خ وصددی را 

که با یافته هدای ایدن  شاخه اصلی گزارش کردند

  .پژوهش مغایرت داشت

× های سدیرجان ا توجه به برتر بودن دورعب

جیرفدت و × اولتدان، اردسدتان × فدارس سبزوار، 

تنش و در شدددددرایط بددددددون TS-3× فدددددارس 

× سددبزوار، اردسددتان × هددای سددیرجان دورع

اولتدان × فدارس و اردسدتان × سیرجان، اردستان 

پیشنهاد می شود کده تحقیقدات  ،در شرایط تنش

هدا در راسدتای تکمیلی بیشتری روی این دورع

نده آنهدا بهبود سدازگاری و پایدداری عملکدرد دا

 انجاو شود. 

 

 سپاسگزاری

این پژوهش با پشتیبانی مالی دانشگاه بیرجندد 

انجدداو شددد. نگارندددگان بدینوسددیله از همکدداری 

کلیدده کارکنددان محتددرو دانشددکده کشدداورزی 

گدروه زراعدت و  کارکناندانشگاه بیرجند بویژه 

اصددالح نباتددات کدده در اجددرای ایددن پددژوهش 

و قددردانی  همکاری بی شائبه ای داشتند، تشکر

 می کنند. 
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