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Background and Objectives: Sesame is an important oilseed in which 

contains rich source of oil, protein, phosphorus and calcium. Drought is 

considered as the most obvious environmental factors in reducing the 

growth and yield of sesame in arid and semi-arid areas. Due to high 

economic importance of sesame from one hand, and high efficiency of 

priming and its cheapness to alleviate adverse effect of drought stress from 

other hand, the aim of present study was to evaluate drought stress and 

various priming methods on yield component and physiological features of 

three different sesames. 
 

Materials and Methods: The study was conducted for two years in spilt 

plot factorial design with three replications in the farm of research center of 

Bushehr city. The main factor consisted drought stress in three levels of 

drought stress included irrigation after drainage of 45% FC (control or 

without stress), irrigation after drainage of 65% FC (mild stress) and 

irrigation after drainage of 85% FC (severe stress), five priming treatments 

included control (without priming), hydropriming, zinc sulphate, potassium 

sulphate and salicylic acid (SA) in three sesame verities (Oltan, Dararb 14, 

Karaj) were evaluated. Various yield and physiologic parameters such as 

chlorophyll content, soluble sugar and some antioxidant enzymes activities 
were investigated. 

 

Results: According to the results, with increasing stress level, 1000 seed 

weight, harvest index, seed yield, capsule number, total chlorophyll, leaf 

area index, relative water content have shown decreasing while proline and 

soluble sugar have increased. Furthermore, it was found that priming had a 

significant impact on yield and physiological traits. The highest yield, 

harvest index and 1000 seed weight were respectively found in priming 

with SA 1153, 25.7 and 2.66 kilogram per hectare  while the least were 

respectively reported in control treatment (without priming) 968, 23.8 and 

2.51. Also Karaj and Oltan, respectively have shown the highest and the 

least seed yield 1269 and 889 kilogram per hectare. The highest proline 
content (1.29 mg/g FW) in Karaj variety and the lowest amount (1.17 mg/g 

FW) in Oltan veriety were shown. However, the highest soluble content 

(1.03 mg/g FW) in Oltan genotype and the least one (0.97 mg/g FW) in 

Karaj were reported. Also, the highest and lowest amount of relative water 
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content and total chlorophyll were in Karaj and Oltan verities, respectively. 

Moreover, the investigated cultivars had shown different responses in 

physiological traits. In general, Karaj and Oltan cultivars showed the 

highest and least term yield features.  

 

Conclusion: Drought stress caused less sesame yield, but different 

genotypes reaction to stress were not the same. Although, desirable effects 

of seed priming with salicylic acid, ZnSO4 and K2SO4, that by maintaining 

chlorophyll content and finally aid to photosynthesis process, was 
remarkable. In present research, Karaj verity was more resistant to drought 

stress. According to SA and zinc roles on photosynthesis, osmolytes 

synthesis in alleviating adverse effects of drought stress and on the other 

hand, desirable effect of priming on sesame growth and yield, using SA, 

zinc sulphate and potassium sulphate for increasing yield in region facing 

with drought stress are recommended.  
 

Cite this article: Heidarieh, Zargham, Jafari, Abdolreza, Ebrahimi, Hamid Reza, Jafari Haghighi, 
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  های کلیدی: واژه

 تیمار،  پیش

 خشکی، 

 عملکرد، 

 فتوسنتز، 

   کنجد
 

روغن،  باشد که حاوی منابع غنی از های روغنی می ترین دانه کنجد از جمله مهم سابقه و هدف:

آبی از جمله بارزترین عومل محیطی کاهش رشد و  پروتئین، فسفر و کلسیم است. تنش کم

. با توجه به اهمیت باالی رود ق خشک و نیمه خشک به شمار میعملکرد کنجد در مناط

تیمار در تعدیل اثرات مخرب تنش  اقتصادی کنجد از یک طرف، ارزانی و کارایی باالی پیش

پژوهش در این زمینه اهمیت خاصی دارد. مطالعه حاضر با هدف  خشکی از طرف دیگر،

ملکرد، اجزای عملکرد و تیمار بذر بر ع های مختلف پیش ارزیابی تنش خشکی و روش

 فیزیولوژیک سه رقم مختلف کنجد انجام گرفت. های ویژگی
 

آزمایش به مدت دو سال و به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک  ها: مواد و روش

اصلی شامل  عاملتکرار در مزرعه مرکز تحقیقات استان بوشهر، انجام شد.  3کامل تصادفی با 

ظرفیت زراعی )شاهد یا بدون درصد  45تنش خشکی در سه سطح شامل آبیاری پس از تخلیه 

 ظرفیت زراعی )تنش مالیم( و آبیاری پس از تخلیه د درص ۶5تنش(، آبیاری پس از تخلیه 

تیمار(،  سطح پیش تیمار شامل شاهد )فاقد پیش 5ظرفیت زراعی )تنش شدید(،  درصد 85

 تیمار با آب، سولفات روی، سولفات پتاسیم و اسید سالیسیلیک و سه رقم کنجد  پیش

متعدد عملکردی و  و کرج( مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای 14)اولتان، داراب 

اکسیدانت و غیره  های آنتی میزان کلروفیل، قند محلول، فعالیت برخی آنزیم مانندفیزیولوژیکی 

 مورد بررسی قرار گرفت.
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، عملکرد دانه ،شاخص برداشت ،دانه وزن هزار ،با توجه به نتایج، با افزایش سطح تنش ها: یافته

روند نزولی داشت  سطح برگ، محتوی نسبی آب تعداد کپسول در گیاه، کلروفیل کل، شاخص

تیمار  و میزان پرولین و قند محلول روند صعودی نشان داد. عالوه بر این مشخص شد که پیش

 ترین میزان عملکرد داری بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی کنجد داشت. بیش ثیر معنیأت

گرم( در شرایط  ۶۶/2دانه ) ( و وزن هزار۷/25شاخص برداشت ) ،کیلوگرم در هکتار( 1153)

ترین مقدار در تیمار شاهد )فاقد  که کم تیمار با اسید سالیسیلیک مشاهده شد در حالی پیش

( و وزن 8/23شاخص برداشت ) ،کیلوگرم در هکتار( ۹۶8پرایمینگ( به ترتیب با عملکرد )

ترین  ین و کمتر چنین رقم کرج و اولتان به ترتیب بیش گرم( گزارش شد. هم 51/2دانه )هزار

ترین میزان پرولین  بیشکه  کیلوگرم در هکتار را نشان دادند. در حالی 88۹و  12۶۹عملکرد دانه 

 1۷/1ترین مقدار پرولین در رقم اولتان ) ، کم(گرم بر گرم وزن تر میلی 2۹/1)کرج رقم در 

گرم بر  میلی 03/1ترین میزان قند محلول ) گرم بر گرم وزن تر( مشاهده شد. رقم اولتان بیش میلی

گرم  میلی ۹۷/0ترین میزان قند محلول، در رقم کرج ) که کم ، را نشان داد در حالی(گرم وزن تر

ترین میزان محتوی نسبی آب و کلروفیل  ترین و کم چنین بیش بر گرم وزن تر( گزارش شد. هم

های متفاوتی  واکنش کل، به ترتیب در ارقام کرج و اولتان دیده شد. عالوه بر این ارقام آزمایشی

های فیزیولوژیکی نشان دادند. در اکثر صفات عملکردی رقم کرج و اولتان  در برابر ویژگی

 ترین میزان را نشان دادند. ترین و کم ترتیب بیش به
 

ارقام   : تنش خشکی باعث کاهش عملکرد کنجد در همه ارقام شد اما واکنشگیری نتیجه

ثیرات مطلوب پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک، أبود. تمختلف کنجد به تنش خشکی یکسان ن

کمک به فرایند فتوسنتز  سولفات روی و سولفات پتاسیم، از طریق حفظ میزان کلروفیل و نهایتاً

تری نسبت به تنش خشکی در پژوهش حاضر نشان  شدند، قابل ذکر بود. رقم کرج رقم مقاوم

ها در تعدیل اثرات  در فتوسنتز، سنتز اسمولیت داد. با توجه به نقش اسید سالیسیلیک و روی

تیمار بر رشد و عملکرد کنجد توصیه  ثیر مطلوب پیشأمخرب تنش خشکی و از طرفی ت

شود پرایمینگ با اسید سالیسیلیک، سولفات روی و پتاسیم جهت افزایش عملکرد در مناطقی  می

 که با تنش خشکی مواجه هستند، استفاده شود. 
 

اثار ررایمیگاب بار    (. 1401)حمیدرضاا  ، میری، برمک جعفری حقیقی،، حمیدرضا ابراهیمی،، عبدالرضا جعفری،، ضرغام حیدریه،: استناد

 .165-187(، 3) 29، های تولید گیاهی رژوهشنشریه . های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کگجد تحت تگش خشکی ویژگی

                  DOI: 10.22069/JOPP.2022.19647.2886 
 

                       نویسگدگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و مگابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

ترین گیاهان سازگار شده  از جمله قدیمی 1کنجد

باشد  شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک میبه 

 ،اکسیدانت (. داشتن منابع غنی از روغن و آنتی1)

باعث شده لقب ملکه گیاهان روغنی به کنجد 

و  ها (. سازگاری به اکثر خاک2اختصاص یابد )

عدم نیاز به  ،دمای باال ،تغییرات شرایط آب و هوایی

گذاری انبوه و مناسب  عدم نیاز به سرمایه ،آب فراوان

بودن در تناوب زراعی از جمله عواملی است که 

کنجد را گیاهی مناسب جهت کشت در شرایط گرم و 

 (.3سازد ) خشک می

گرم شدن کره زمین و  پدیدهاز طرفی با توجه به 

تنش خشکی معضلی بسیار  ،ارندگی ساالنهکاهش ب

مهم و جدی در زمینه کاهش تولید کمی و کیفی 

(. اختالل یا توقف 4رود ) شمار می همحصوالت زراعی ب

 شیمیایی مانندزیست در فرایندهای فیزیولوژیکی و 

های گیاهی از  تعرق، فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم

جمله اثرات مخرب تنش خشکی در مراحل مختلف 

الحرفی و همکاران  (.5رود ) شمار می هرشد گیاهان ب

تنش خشکی باعث کاهش میزان  ،( نشان دادند201۶)

کلروفیل برگ و افزایش تخریب در چرخه متابولیسم 

 ،سازی در کنجد و اختالل در روند پروتئین سلول

 ،(. کاهش رشد و نمو ناشی از تنش خشکی۶شود )  می

 (. 8و  ۷به شدت و طول مدت تنش بستگی دارد )

 ،آبی گیاهان جهت غلبه یا کنترل تنش کم

 شیمیایی و مولکولیزیست  ،سازوکارهای فیزیولوژیکی

(. افزایش میزان سنتز ۹برند ) کار می همتفاوتی ب

قند  ، کربوهیدرات ،پرولین مانندهای محلول  اسمولیت

اکسیدانت  های آنتی افزایش فعالیت آنزیم ،محلول

از  ،کاتاالز پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز( مانند)

جهت تعدیل  ،کننده گیاهان جمله راهکارهای کنترل

در  ،زنی بذر (. جوانی10باشند ) تنش خشکی می

                                                
1- Sesamum indicum 

ترین  ابتدای چرخه زندگی گیاه از جمله حساس

به تنش خشکی بوده و  ،رشدی گیاهان زراعیمراحل 

کند  ایفا می ،نقش حیاتی در تولید موفق محصول

از جمله  ،زنی و استقرار مطلوب جوانه (.11)

های مهم اغلب کشاورزان در مناطق خشک و  چالش

که در کنار سرعت و  ،باشد نیمه خشک ایران می

ثر در عملکرد ؤعوامل م از جمله ،زنی درصد جوانه

(. 12کنند ) کلی محصول زراعی نقش مهمی ایفا می

عالوه بر استقرار  ،قوه نامیه و کیفیت باالی بذر

باعث تقویت گیاه در برابر شرایط نامساعد  ،مناسب

تیمار  (. پیش13شود ) محیطی مانند خشکی می

های  از جمله روش ،)پرایمینگ( بذور گیاهان زراعی

 ثر در جهت افزایش کیفیت گیاهچه تولیدی و نهایتاًؤم

(. پرایمینگ بذر 14شود ) وری باالی محصول می بهره

زنی  درصد جوانه ،از طریق تسریع خروج گیاهچه

زنی و تعجیل توسعه ریشه  سرعت جوانه ،افزایش

باعث تحمل بهتر گیاهان زراعی به شرایط تنش 

 (.15شود ) خشکی می

های رشد  کننده اسید سالیسیلیک از جمله تنظیم

 زنی  که باعث افزایش سرعت جوانه ،گیاهی بوده

(. سازوکار 1۶باشد ) بذر در محصوالت مختلف می

 سالیسیلیک در جهت مقاومت محصوالت کشاورزیاسید 

هایی چون حفاظت  از طریق روش ،به تنش خشکی

  تقویت ،کربن وساز سوختافزایش  ،غشا سلولی

های فتوسنتزی  اکسیدانت و رنگدانه سیستم آنتی

طرفی مشخص شده است که   (. از1۷باشد ) می

 ،سولفات پتاسیم و سولفات رویتیمار بذرها با  پیش

 ،زنی های رشد گیاهچه و جوانه باعث تقویت شاخص

تیمار  (. پیش18شود ) تنش در گیاهان می تحت شرایط

درصد و سولفات  2بذرهای سیاهدانه با نیترات پتاسیم 

باعث افزایش سرعت درصد  ،درصد 5/0روی 

رغم کاهش میزان  (. علی1۹زنی و بنیه بذر شد ) جوانه

ای ناشی از  ، کلروفیل برگ و هدایت روزنهفتوسنتز
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تیمار بذور شش اکوتیپ گندم با  پیش تنش خشکی،

، موالر تحت تنش خشکی اسید سالیسیلیک نیم میلی

های  میزان فعالیت آنزیمداری بر  اثرات معنی

اکسیدانت و میزان کلروفیل برگ به همراه داشت  نتیآ

رقم مختلف  ۷پاشی اسید سالیسیلیک در  محلول(. 20)

، در شرایط خشکی، باعث افزایش فعالیت کنجد

 اکسیدانتی کاتاالز، اسکوربات پراکسیداز، نتیآهای  آنزیم

سوپراکسید دیسموتاز، وزن خشک و میزان کل 

کلروفیل ارقام تیمار شده در مقایسه با تیمار شاهد شد 

های  (. اسید سالیسیلیک با تغییر مثبت در فیتوهورمون21)

اثرات مثبتی در  اکسیدانتی داخلی و تقویت ظرفیت آنتی

خصوصیات فتوسنتزی و مقاومت گیاه کنجد به تنش 

بررسی سطوح  ،هدف از مطالعه حاضرخشکی دارد. 

 خصوصیات ظاهری، فیزیولوژیک تیمار بر مختلف پیش

ترین ارقام کنجد و شناسایی  و عملکردی برخی از مهم

ترین رقم کنجد به تنش خشکی در شرایط آب و  مقاوم

 .باشد بوشهر میهوایی استان 

 

 ها مواد و روش

آزمایش حاضر در مزرعه مرکز تحقیقات استان 

 50و  شمالی دقیقه عرض 12درجه و  2۷بوشهر )

 13۹۷( در دو سال زراعی شرقی دقیقه طول 1درجه و 

انجام شد. مطالعه صورت گرفته به صورت  13۹8و 

های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل  کرت

اصلی شامل تنش  عاملتکرار اجرا شد.  3تصادفی با 

درصد  45سطح آبیاری پس از تخلیه  3خشکی در 

آبیاری پس از ظرفیت زراعی، آبیاری )بدون تنش(، 

 درصد 85 و آبیاری پس از تخلیه درصد ۶5 تخلیه

فرعی شامل  عاملظرفیت زراعی )تنش شدید(، 

تیمار با آب اسیدسالیسیلیک، سولفات پتاسیم و  پیش

کرج و ، رقم کنجد )اولتان 3سولفات روی به همراه 

به عنوان تاریخ  ،باشند. پنجم تیرماه ( می14داراب 

بین دو محیط تنش خشکی  کشت انتخاب شد. فاصله

و محیط بدون تنش طوری انتخاب شد که رطوبت 

بین دو محیط مجاور اثری بر روی یکدیگر نداشته 

کیلوگرم  55باشند. جهت حاصلخیزی مناسب خاک، 

 100در هکتار سوپرفسفات تریپل قبل از کاشت و 

ها  کیلوگرم در هکتار کود اوره پس از تنک کردن بوته

 ۷5هکتار قبل از کاشت به همراه  کیلوگرم در 100و 

کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم پخش شد. در طی 

های هرز و تنک کردن توسط  فصل رشد، وجین علف

صورت دستی انجام شد. فاصله بین خطوط  هکارگر ب

متر و عمق  سانتی 5متر و روی ردیف  سانتی 50کشت 

در نظر گرفته شد.  متر سانتی 3، کاشت بذور کنجد

متر گرفته شد. کاشت  5/1های اصلی  له بین کرتفاص

به صورت جوی و پشته و آبیاری متداول منطقه انجام 

 شد. اوایل آبان ماه برداشت کنجد انجام شد.

برگی تا  8سطوح مختلف تنش خشکی از مرحله 

 انتهای دوره رشد کنجد اعمال شد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک زمین کشت 

  شده است. ذکر 1شده در جدول 

آبیاری  :نحوه اعمال سطوح تنش خشکی و پرایمینگ

از زمان کاشت تا مرحله هشت برگی برای همه 

طور یکسان انجام شد. جهت تعیین پتانسیل  هها ب کرت

 30آبی خاک پس از آبیاری چهارم، از عمق صفر تا 

خاک   متری خاک مرتباً با استفاده از آگر نمونه سانتی

های  درصد وزنی رطوبت نمونهبرداشت شد. ابتدا 

خاک تعیین و پس از آن با استفاده از تانسیومتر و 

پتانسیل آبی خاک برای  منحنی مکش رطوبتی خاک،

 ها، روزانه تعیین گردید. همه کرت

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 . برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه -1جدول 
Table 1. Some physico-chemical characteristics of the studied soil.  

 13۹8سال 
2019 year 

 13۹۷سال 
2018 year 

 خصوصیات خاک

Soil Properties 
 متر( عمق خاک )سانتی

Soil depth (cm) 

 متر( عمق خاک )سانتی

Soil depth (cm) 

30-60 0-30 30-60 0-30 

3.1 3.16 3.02 3.04 

 هدایت الکتریکی
Electronic Conductivity (EC) 

(mmos/cm-3) 

7.03 7.02 7.1 7.1 
 اسیدیته خاک

pH 

0.034 0.084 0.032 0.091 
 (درصدنیتروژن )

Nitrogen 

6/9 11.1 6.3 11.4 
 (ppmفسفر )

Phosphorous 

122 193 154 219 
 (ppmپتاسیم )

Potassium 

 لومی سیلتی

Silt loam 

 لومی سیلتی

Silt loam 

 سیلتیلومی 

Silt loam 

 لومی سیلتی
Silt loam 

 بافت خاک
Soil texture 

 

برداری، پتانسیل  با توجه به اطالعات این نمونه

رطوبتی خاک تیمار تنش در عمق ذکر شده بر حسب 

 مگاپاسکال محاسبه و بر اساس تیمارهای تنش 

بذور آزمایشی از ( آبیاری انجام شد. 80و  ۶5، 45)

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تهیه شد. بذور 

سالم و یکنواخت جهت پرایمینگ انتخاب شدند. ابتدا 

ضدعفونی کردن سطحی بذور با استفاده از مرکوریک 

درصد( و سپس شستشو با آب مقطر  01/0کلرید )

انجام شد. پس از خشک شدن بذور تیمارهای 

هیه محلول تیمار آزمایشی اعمال شد. جهت ت

موالر،  میلی 1/0پرایمینگ بذرها با اسید سالیسیلیک 

هیدروکسی  -2گرم اسید سالیسیلیک ) 0138/0

، آلمان( در یک لیتر آب شرکت مرک ،1بنزویک اسید

                                                
1- 2-hydroxybenzoic acid C7H6O3 

، شد. از نمک سولفات روی )شرکت مرکمقطر حل 

، آلمان( لمان( و سولفات پتاسیم )شرکت مرکآ

 یم استفاده شد.عنوان منابع روی و پتاس به

روز پس از  100: سنجش عملکرد و اجزا عملکرد

بوته  10در مرحله رسیدگی،  کاشت و اعمال تیمارها،

ای( انتخاب و  از هر کرت )پس از حذف اثر حاشیه

گیری  رش شد. جهت اندازهتعداد کپسول در بوته شما

دانه و عملکرد دانه از ترازوی دیجیتال وزن هزار

، ساخت انگلستان( استفاده HC-A)آناالیتیکال سری 

شد. شاخص برداشت از نسبت عملکرد دانه )کیلوگرم 

رد زیستی )کیلوگرم در هکتار(، در هکتار( بر عملک

 اساس درصد، محاسبه شد.بر
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گیری میزان  جهت اندازه: سنجش صفات فیزیولوژیک

درصد  ۹۹لیتر متانول  میلی 10گرم برگ با  2  کلروفیل

سائیده و سپس محلول حاصل به مدت در هاون چینی 

دور سانتریفیوژ شده و سپس جذب  3000دقیقه در  5

ها، توسط محلول رویی جهت تعیین میزان کلروفیل

، Shimadzuشرکت  1۶01اسپکتروفتومتر )مدل 

نانومتر قرائت و  ۶۶۶و  ۶53های  موج ، در طولژاپن(

 (. 22محاسبه شد )

سنج  برگ با استفاده از دستگاه سطح برگسطح 

(ADC Bioscientific  )ساخت کشور انگلستان

 1گیری محتوی آب نسبی گیری شد. جهت اندازه اندازه

( استفاده شد 1۹۹8فیلال و همکاران )از دستورالعمل 

ها در  نمونه گرم نمونه برگی، 5(. پس از توزین23)

ساعت در  24قرار داده شده و به مدت آب مقطر 

گراد قرار گرفت. بعد  درجه سانتی 4سردخانه در دمای 

ها  گیری و برگ ها اندازه ساعت وزن اشباع برگ 24از 

گراد  درجه سانتی ۷0ساعت دیگر در دمای  24مدت  به

گیری  در آون قرار گرفته و وزن خشک هر کدام اندازه

توزین با ترازوی دارای و با قرار دادن اعداد حاصل از 

 محاسبه  RWCزیر  رابطهدقت یک ده هزارم در 

 شد.
 

RWC= Fw – Dw / Sw –Dw ×100 (1   )        

 

( جهت 1۹۷3از روش بیتس و همکاران )

گیری میزان پرولین، پس از تهیه محلول اسید  اندازه

گرم برگ تازه  5/0، درصد( 3/3سولفوسالیسیلیک )

عصاره  ،سپس سانتریفیوژ کردهن ترکیب آکنجد را با 

لیتر  میلی 2و  لیتر معرف ناین هیدرین میلی 2با حاصل 

به مدت یک ساعت اسید استیک خالص، مخلوط و 

گراد(  درجه سانتی 100در دمای در حمام آب گرم )

نانومتر،  520در طول موج  . نهایتاًقرار داده شدند

                                                
1- Relative water content (RWC) 

گیری میزان قند محلول  (. اندازه24سنجش انجام شد )

سازی شده شارما و همکاران  با استفاده از روش بهینه

 ( انجام شد. پس از تهیه عصاره با کمک اتانول 1۷)

 دور در دقیقه  4000درصد، سانتریفیوژ با  ۹5

سی محلول آنترون  سی 3دقیقه انجام،  15به مدت 

دقیقه گذاشتن در حمام آب  10اضافه شد و پس از 

نانومتر  ۶30گرم، میزان جذب نور در طول موج 

 گیری شد.  توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، اندازه

 غلظت قند احیا با استفاده از رنگ سنجی توسط 

محلول  دی نیتروسالیسیلیک اسید و گلوکز به عنوان

 استاندارد انجام شد.

تجزیه واریانس مرکب بر اساس آزمایش اسپلیت 

پالت فاکتوریل )تنش خشکی به عنوان کرت اصلی و 

 صورت فاکتوریل و به عنوان  هپرایمینگ و رقم ب

در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی،   کرت فرعی(

، درصد 1مقایسه میانگین با روش دانکن در سطح 

انجام  SAS 9.4 افزار با استفاده از نرم تجزیه آماری

ترسیم  201۶افزار اکسل  شد. نمودارها با استفاده از نرم

 شد.

 

 نتایج و بحث

 ، تیمار پیش ، اثرات اصلی2با توجه به جدول 

 رقم و تنش خشکی در تعداد کپسول در بوته، 

چنین در اثر متقابل تنش  دار داشت. هم اختالف معنی

داری  درصد معنی 1سطح رقم نیز در ×خشکی

 .مشخص شد
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 و عملکرد اندام هوایی.شاخص سطح برگ ، میانگین مربعات تجزیه واریانس اجزای عملکرد -2جدول 
Table 2. Mean square of composite analysis of variance of yield  components, lead area index and shoot yield. 

 منابع تغییرات

SV 

 درجه 

 آزادی
df 

 تعداد کپسول در بوته
Capsule number  

per plant 

 دانهوزن هزار
1000 seed weight 

 عملکرد دانه
Grain yield 

 شاخص 

 برداشت
Harvest index 

 عملکرد 

 اندام هوایی

Shoot yield 

Year (Y) 1 563.33سال 
 ns ns 4.434 278532

** ns 112.91 ns 599819 

 Block  ×Y 4 3082.36 0.498 5451 492.65 12178701  بلوک 

 تنش خشکی

Drought stress (I) 
2 28569.88

** 12.882
** 16634070

** 1161.22
** 121980160

** 

I  ×Y 2 ns 16.53 ns 0.046 ns 12412 ns 0.75 ns 61729 

 خطای اصلی
Main error 

8 84.27 0.059 9458 14.36 1162598 

 پرایمینگ 

Priming (P) 
4 573.05

** 0.262
** 280203

** 32.76
** 2322943

** 

 رقم

Cultivar (C) 
2 4939.13

** 3.661
** 3288385

** 205.19
** 28168280

** 

 C ×P 8 ns 25.09 ns 0.029 ns 7584 ns 7.32 172948
* 

 P ×I 8 ns 68.08 ns 0.031 24625
** 20.35

* 378610
** 

 C ×I 4 1024.23
** 1.057

** 107405
** 27.78

* 1511268
** 

 C× P  ×I 16 ns 12.87 ns 0.016 ns 4098 ns 8.10 ns 140347 

 P ×Y 4 ns 7.88 ns 0.001 ns 1610 ns 1.16 ns 1056 

 C ×Y 2 ns 6.53 ns 0.016 ns 1238 ns 2.96 ns 21203 

 C× P × Y 8 ns 10.45 ns 0.001 ns 3934 ns 1.39 ns 307 

 P× I × Y 8 ns 24.94 ns 0.001 ns 6042 ns 2.92 ns 111 

 C× I × Y 4 ns 22 ns 0.004 ns 449 ns 0.35 ns 1435 

 C× P × I × Y 16 ns 5.33 ns 0.001 ns 1631 ns 0.82 ns 314 

 خطای فرعی
Sub error 

168 73.90 0.024 8983 8/89 95876 

ns ،*  ار، در سطح احتمال پنج و یک درصدد معنی به ترتیب غیر **و 
*, ** and ns are respectively significant in 5, 10% and non-significant 

 

داری در دو سال آزمایش بر صفات  اختالف معنی

تنش خشکی منجر  (.2عملکردی دیده نشد )جدول 

داری در تعداد کپسول در بوته ارقام  کاهش معنیبه 

(. در شرایط بدون تنش و 1مختلف کنجد شد )شکل 

تنش مالیم خشکی، در رقم کرج و اولتان به ترتیب 

ترین تعداد کپسول در بوته دیده شد  ترین و کم بیش

های مطالعه حاضر با نتایج مهرابی و  (. داده1 )شکل

نی و همکاران خا( و محمدرضا138۷زاده ) احسان

( 2۶(. سینگ و همکاران )25( مطابقت دارد )138۹)

ثیرات تنش أدر کنجد گزارش کردند، که از جمله ت

ها و در  خشکی، کاهش رشد زایشی و ریزش گل

 باشد. عالوه بر این  نتیجه کاهش تعداد کپسول می

کند  دهی را کوتاه می دوره کپسولتنش خشکی طول 

(2۷.) 
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دانه، اثرات ساده پرایمینگ،  1000در صفت وزن 

تنش × تنش خشکی و رقم به همراه اثر متقابل رقم

( گزارش شد. درصد 1داری )در سطح  خشکی معنی

دار  حال در میزان عملکرد دانه، عالوه بر معنی با این

پرایمینگ و ×ساده، اثرات متقابل رقمشدن اثرات 

داری داشت. وزن  ی، نیز معنیتنش خشک×رقم

دانه و عملکرد دانه، نیز با افزایش سطح تنش، هزار

روند نزولی داشت. تیمارهای مختلف پرایمینگ و 

داری، با یکدیگر نشان دادند  ارقام کنجد اختالف معنی

دانه و عملکرد  ترین وزن هزار (. بیش2)جدول 

 ۶۹/2ترتیب مربوط به پرایمینگ با سولفات روی ) به

کیلوگرم در هکتار(  1153گرم( و اسید سالیسیلیک )

که رقم کرج، در دو صفت عملکردی  بود، در حالی

(. عدم 3ترین مقدار را، ثبت کرد )جدول  فوق، بیش

تواند ناشی از  داری در اکثر صفات متقابل، می معنی

مارهای مختلف پیش واکنش یکسان ارقام کنجد به تی

 تیمار باشد.

 
بذر و رقم برای صفات اجزای عملکرد کنجد شاخص سطح تیمار  پیشمقایسات میانگین اثرات اصلی سال، تنش خشکی،  -3جدول 

 .برگ و کلروفیل

Table 3. Mean comparison of main effects of year, drought stress, priming seeds and variety of analysis of 

variance of yield components, lead area index and chlorophyll.  

 تیمار

Treatment 

تعداد کپسول 

 در گیاه
Capsule 

number  

per plant 

دانه وزن هزار

 )گرم(
1000 seed 

weight (g) 

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(
Grain seed 

(kg/ha) 

شاخص برداشت 

 )درصد(
Harvest index 

(%) 

شاخص 

 سطح برگ
Leaf area 

index 

 عملکرد اندام هوایی

 )کیلوگرم در هکتار(
Shoot yield 

(kg/ha) 

65.4 (First yearسال اول )
 a a 2.76 a 1117 a 25.3 a 2.83 a 4391 

a 68.3 a 2.50 a 1053 a 23.9 a 2.77 b 4297 (Second yearدوم )سال 
 

 (Drought stress) تنش خشکی

 84.4 (Controlشاهد )
a a 3 a 1522 a 27.7 a 4/28 a 5557

 

b 67.4 b 2.63 b 1070 b 25.5 b 2.45 b 4239 (Mild stressتنش مالیم )
 

c 48.8 c 2.25 c 662 c 20.7 c 1.67 c 3235 (Severe stressتنش شدید )
 

 (Seed priming) پرایمینگ بذر

c 61.9 b 2.51 d 968 c 23.8 c 2.56 d 3893 (Controlشاهد )
 

ab 67.8 a 2.65 bc 1103 abc 24.7 b 2.76 bc 4407 (Hydroprimingپرایم با آب )
 

a 70.4 a 2.66 a 1153 a 25.7 b 2.84 a 4469 (SAسالیسیلیک اسید )
 

b 65.6 a 2.64 c 1071 bc 23.9 b 2.82 c 4368 (Kپتاسیم )
 

ab 68.5 a 2.69 ab 1129 ab 25 a 3.03 ab 4492 (Znروی )
 

 (Varietyرقم )

c 59.2 c 2.41 c 889 b 22.9 a 2.84 c 3809 (Oltanاولتان )
 

a 73.9 a 2.82 a 1269 a 25.6 b 2.75 a 4925 (Karajکرج )
 

b 67.5 b 2.65 b 1095 a 25.3 a 2.82 b 4298 (Darab 14) 14داراب 
 

 استدانکن داری بر اساس آزمون  حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم معنی

Based on Duncan test same letters in each column indicate non-significant 
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 بوته.مقایسه میانگین ارقام کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی برای تعداد کپسول در  -1شکل 

Fig. 1. Mean comparison of sesame cultivars in different drought stress for capsule number per plant. 
 

 

 

 
 دانه.وح مختلف تنش خشکی برای وزن هزارمقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کنجد در سط -2شکل 

Fig. 2. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress  
for 1000 grain weight. 
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، با افزایش سطح تنش خشکی، 2با توجه به شکل 

دانه روند نزولی داشته که نتایج فوق با  1000وزن 

زاده  آبادی و احسان زاده نجف یوسف های گزارش

ثیر مثبت اسید سالیسیلیک أدر کنجد مبنی بر ت( 2018)

   در برابر تنش خشکی منطبق بود.

ثیر تنش خشکی أت عملکرد دانه ارقام کنجد، تحت

حال  (. با این3داری دارد )شکل  روند نزولی معنی

العمل ارقام نسبت به تنش خشکی به یک میزان  عکس

ترین میزان  است. در بین ارقام، رقم کرج بیش نبوده

ترین میزان را داشتند. در  عملکرد دانه و رقم اولتان کم

علت محدودیت تولید و انتقال  آبی، به شرایط تنش کم

چنین رقابت باال در بین  ترکیبات فتوسنتزی و هم

دانه و در نتیجه  های زایشی و رویشی، وزن هزار اندام

اسید   (.28یابد ) ت کاهش میعملکرد دانه به شد

ای، منجر به  سالیسیلیک با افزایش هدایت روزنه

وزن  اکسیدکربن و نهایتاً افزایش آسیمیالسیون دی

شود  دانه، تعداد کپسول در بوته و وزن خشک میهزار

(. روی و پتاسیم از طریق افزایش میزان رطوبت 2۹)

نسبی باعث بهبود فاز رویشی و زایشی گیاه، در جهت 

(. عنصر روی با 30شود ) تحمل به تنش خشکی می

و  وساز سوختدرگیر در  آنزیم 300شرکت در بیش از 

نقش مهمی در تقویت فتوسنتز و تجمع مواد فتوسنتز، 

جهت رشد زایشی تشکیل دانه و عملکرد نهایی  آلی

بهبود  (. از طرف دیگر اسیدسالیسیلیک با31دارد )

پتانسیل آب برگ، محتوی  مانندپارامترهای فتوسنتزی 

باعث آب نسبی، شاخص پایداری غشا و کلروفیل 

 (.32دانه در کلزا شد )افزایش ماده خشک و وزن هزار

 

 
 مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی برای عملکرد دانه. -3شکل 

Fig. 3. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress for yield grain.  

 

(، در اثرات درصد 1دار )در سطح  اختالف معنی

در خشکی و پرایمینگ به همراه رقم ) ساده تنش

 (، در صفت شاخص برداشت، وجوددرصد 5سطح 

تنش  مانندداشت. اثرات متقابل دوگانه صفت فوق، 

 سطح  پرایمینگ )در× رقم و تنش خشکی×خشکی

(. شاخص برداشت 2دار بودند )جدول  ( معنیدرصد 5
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با افزایش شدت تنش خشکی، روند کاهشی نشان داد 

تیمار  ترین شاخص برداشت در پیش (. بیش3)جدول 

ترین در تیمار  درصد(، و کم ۷/25با اسید سالیسیلیک )

چنین رقم کرج  مدرصد( مشاهده شد. ه 8/23شاهد )

و اولتان  14درصد( نسبت به ارقام داراب  ۶/25)

 (.3تری داشت )جدول  شاخص برداشت بیش

 

 
 مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در شاخص برداشت. -4شکل 

Fig. 4. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress in harvest index. 

 
دهنده کارایی انتقال مواد  شاخص برداشت نشان

حاصل از فتوسنتز به دانه گیاه است. این شاخص با 

(. مشخص 33یابد ) افزایش تنش خشکی کاهش می

شده است کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک، سولفات 

پتاسیم و سولفات روی باعث افزایش غلظت 

شود، که رابطه  ها و ترکیبات فتوسنتزی می رنگدانه

ها و در نتیجه  مستقیمی با متابولیسم نیترات در بافت

افزایش ماده خشک و شاخص برداشت را به همراه 

(. تغییرات شاخص برداشت در سطوح 34 و 30دارد )

ثیر تنش بر أمختلف تنش خشکی، بستگی به ت

ثیر تنش أهای رویشی و دانه دارد. در واقع، اگر ت اندام

تر از عملکرد دانه  های رویشی بیش خشکی بر اندام

ت افزایش باشد، با افزایش شدت تنش، شاخص برداش

یابد، اما در پژوهش حاضر، تنش خشکی بر  می

این حالت  تری نشان داد که در ثیر بیشأعملکرد دانه ت

افزایش شدت تنش خشکی )از تیمار شاهد به تنش 

 شدید( منجر به کاهش شاخص برداشت شد.

داری  ثیرات معنیأتیمار باعث ت انواع مختلف پیش

سطح برگ در در مقایسه با تیمار شاهد، در شاخص 

(. 2و  1 های مطالعه حاضر نشان دادند )جدول

شاخص سطح برگ با افزایش میزان تنش خشکی 

ترین میزان در  که بیش روند کاهشی پیدا کرده طوری

ترین در تیمار شاهد  ( و کم03/3تیمار سولفات روی )

های مختلف  ( دیده شد. عالوه بر این، روش5۶/2)
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وتی در برابر تن خشکی های متفا پرایمینگ نیز واکنش

(. در تیمار شاهد )فاقد تنش( 5نشان دادند )شکل 

پرایمنیگ با سولفات روی و پتاسیم و در تیمارهای 

ثیر أحاوی تنش خشکی، پرایمنیگ با سولفات روی، ت

 تیمارها نشان داد.  داری نسبت به سایر پیش معنی

 

 
 های مختلف پرایمینگ کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در شاخص سطح برگ. میانگین اثرات متقابل روشمقایسه  -5شکل 

Fig. 5. Mean comparison of interaction effect of different priming methods in different drought levels stress  
in leaf area index. 

 

 

 
 های مختلف پرایمینگ کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در عملکرد اندام هوایی. متقابل روشمقایسه میانگین اثرات  -۶شکل 

Fig. 6. Mean comparison of interaction effect of different priming methods in different drought levels stress  
in shoot yield. 
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، تیمارهای مختلف پرایمینگ ۶با توجه به شکل 

داری در تیمار شاهد )فاقد تنش  اختالف معنی

که با افزایش شدت  خشکی( نشان ندادند، در حالی

تنش خشکی، در مقایسه با شاهد )فاقد پرایمینگ(، 

دار مشاهده شد. طی تنش مالیم  اختالف معنی

تیمار با سولفات پتاسیم با سایر  خشکی، پیش

دار نشان داد و  ی اختالف معنیتیمار های پیش  روش

ترین میزان عملکرد اندام  در تنش شدید خشکی بیش

(. ۶هوایی در تیمار سولفات روی گزارش شد )شکل 

مطالعات پیشین نشان داده، سولفات روی و اسید 

ثیر مثبت بر وضعیت آب نسبی گیاه و أسالیسیلیک با ت

میزان کلروفیل، باعث بهبود عملکرد قسمت هوایی و 

(. 3۶ و 35شوند ) اده خشک طی، تنش خشکی میم

افزایش  بیانگرکاربرد خارجی روی و اسید سالیسیلیک 

در میزان کلروفیل برگ و میزان رطوبت نسبی آب 

 (.2۹باشد ) برگ در بسیاری از گیاهان می

، با افزایش شدت تنش خشکی، 2طبق جدول 

های ارقام کنجد روند کاهشی   میزان کلروفیل کل برگ

ترین میزان کلروفیل در تیمار شاهد با  نشان داد. بیش

ترین میزان  گرم بر گرم وزن تر( و کم )میلی 4۷5

 138کلروفیل در تیمار تنش شدید خشکی با 

. عالوه بر این، گرم بر گرم وزن تر( به ثبت رسید )میلی

تیمار بذر با تیمار شاهد  بین تیمارهای مختلف پیش

که  (، طوری2دار دیده شد )جدول  اختالف معنی

تیمار با سولفات  ترین میزان کلروفیل کل در پیش بیش

ترین آن  گرم بر گرم وزن تر( و کم )میلی 332روی با 

گرم بر گرم وزن تر(  )میلی 2۶2در تیمار شاهد با 

د. نتایج حاضر با نتایج بسیاری از گزارش ش

 گران در مطالعات گذشته مطابقت داشت  پژوهش

(. روشن شده است که خشکی باعث 3۷و  31)

علت سیر نزولی میزان  کاهش کمی عملکرد، به

حال، کاربرد روی در  باشد ولی با این کلروفیل می

آبی، باعث افزایش میزان کلروفیل و  شرایط تنش کم

افزایش فتوسنتز را  عملکرد کمی شده که نتیجتاً

در مقایسه با  2(. فتوسیستم 3۷همراه دارد ) به

تری به تنش خشکی داشته،  مقاومت بیش 1فتوسیستم 

بار آن  و تنها تحت شرایط شدید خشکی، اثرات زیان

(. تنش خشکی باعث تخریب 38شود ) مایان مین

کلروفیل  مانندهای فتوسنتزی  توجهی در رنگدانه قابل

 (.3۹شود ) و تجزیه غشا تیالکوییدها می

اسید سالیسیلیک از پتانسیل باالیی در ایجاد 

های فتوسنتزی  لفهؤثیر بر مأهای متابولیکی و ت واکنش

  ایج مشابهو روابط آبی گیاه برخوردار است. نت

ای پایین ه در گندم زمستانه نیز نشان داد که غلظت

ل را ر( اسید سالیسیلیک میزان کلروفیموال 10-5)

ر های باالتر، اث داری افزایش داد، اما غلظت عنیطور م هب

(. اسید سالیسیلیک با تحریک 32بازدارنده داشتند )

فعالیت آنزیم روبیسکو باعث افزایش فعالیت 

اکسیدانتی  های آنتی سازی آنزیم فتوسنتزی و با فعال

(. در 40و  32شود ) مانع از تجزیه کلروفیل می

کی میزان آزمایش حاضر، شرایط تنش مالیم و خش

نسبت به تیمار درصد  ۷1و  38کلروفیل کل به ترتیب 

 شاهد )فاقد تنش خشکی( کاهش نشان داد.
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 تیمار بذر  پیش وتنش خشکی تحت تجزیه واریانس پارامترهای محتوی آب نسبی، کلروفیل کل، پرولین و قند محلول  -4جدول 

 .در ارقام کنجد

Table 4. Variance analysis of relative water content, total chlorophyll, proline and soluble sugar parameters 

under drought stress and seed priming in sesame verities.  

 منبع تغییر
Source of variation 

 درجه 

 آزادی

df 

 محتوای نسبی آب
Relative water 

content 

 کلروفیل کل
Total chlorophyll 

 پرولین
Proline 

 قند محلول
Soluble sugar 

 *Y (Year) 1 1291** ns 3273 5.021** 0.641سال 

 0.063 0.027 56124 4/43 4 )سال(Block بلوک 

Stress(I) 2 25542** ** 2566175 تنش 
 

29.448** 12.860** 

I  ×Y 2 ns 44.3 451 ns ns 0.358 ns 0.024 

 8 16.9 4247 0.149 0.009 (main errorخطای اصلی )

 **P (Priming) 4 604** 39455** 2.875** 0.982تیمار  پیش

 **C (Cultivar) 2 484** 4079** 0.320** 0.080رقم 

 C ×P 8 ns 2.68 606 ns ns 0.018 ns 0.005 

 P ×I 8 33.2* 4205** 0.80** 0.169** 

 C ×I 4 46.2* 1206 ns 0.080* ns 0.006 

 C× P  ×I 16 ns 5.46 186 ns ns 0.027 ns 0.002 

 P ×Y 4 ns 1.13 40 ns ns 0.035 ns 0.002 

 C ×Y 2 ns 0.895 2.87 ns ns 0.005 ns 0.001 

 C× P ×Y 8 ns 0.019 1.49 ns ns 0.001 ns 0.001 

 P× I ×Y 8 ns 0.076 8.46 ns ns 0.010 ns 0.001 

 C× I ×Y 4 ns 0.075 9.34 ns ns 0.001 ns 0.001 

 C× P × I ×Y 16 ns 0.026 1.85 ns ns 0.001 ns 0.001 

 خطای فرعی

sub error 
168 16.12 516 0.028 0.009 

ns ،*  ار، در سطح احتمال پنج و یک درصدد معنی به ترتیب غیر **و 
*, ** and ns are respectively significant in 5, 10% and non-significant 
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، اثرات ساده تنش خشکی و 4با توجه به جدول 

تیمار به همراه اثر متقابل تنش  تیمارهای مختلف پیش

رقم در صفات × تیمار و تنش خشکی  پیش× خشکی

 دهد. داری نشان می و پرولین معنیمیزان رطوبت نسبی 

میزان رطوبت نسبی کاهش  آبی با افزایش تنش کم

 در بین تیمارهای حاوی تنش نشان داد.  داری  معنی

تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد  ه پیشهمحال  با این

تری میزان رطوبت نسبی ثبت کردند. رقم  میزان بیش

 23/50ترین و رقم اولتان با  درصد بیش 83/54کرج با 

همراه  ترین میزان میزان رطوبت نسبی را به درصد کم

، اختالف ۷(. با توجه به شکل 5داشتند )جدول 

داری بین ارقام کنجد در تنش مالیم گزارش نشد  معنی

ترین میزان  که در سطح تنش شدید، بیش در حالی

RWE  ترین در رقم اولتان مشاهده  در رقم کرج و کم

ترین  شد. میزان رطوبت نسبی شاخص از جمله مهم

ی بوده، که بیانگر شیمیایزیست  -های رشدی شاخص

(. ذخیره مکفی عنصر روی 41باشد ) شدت تنش می

در شرایط تنش خشکی، باعث تقویت نفوذپذیری 

اکسیدانتی، کارایی فتوسنتز  غشا، فعالیت ترکیبات آنتی

میزان رطوبت  (.42شود ) و راندمان مصرف آب می

نسبی در گیاهان با مقاومت باال در برابر تنش خشکی، 

تر است.  ها با مقاومت کم تر از گیاهان یا ژنوتیپ بیش

ترین میزان میزان  در پژوهش فوق، رقم کرج کم

چنین نتایج فوق  رطوبت نسبی را به همراه داشت. هم

(. مشخص 1پیشین مطابقت داشت ) های با گزارش

شده است که با کاهش میزان آبیاری، محتوی نسبی 

درصد نزول  50/۶۶درصد به  8/۷۹آب در کنجد از 

(. در آزمایش حاضر رقم کرج 43کند ) پیدا می

ترین میزان محتوی نسبی آب داشت. محتوای  بیش

های مقاوم به تنش  نسبی آب برگ باال در ژنوتیپ

ممکن است به دلیل حفظ تورژسانس سلول باشد، در 

که ارقام حساس به خشکی به راحتی تورژسانس  حالی

دهند. کاهش محتوای  های خود را از دست می سلول

نسبی آب در برگ، باعث تحریک بسته شدن 

ها و در نهایت کاهش فتوسنتز  های روزنه سلول

 شود. می

 

 
 مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در محتوای نسبی آب. -۷شکل 

Fig. 7. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress  

in relative water content. 
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افزایش شدت تنش خشکی، میزان پرولین روند با 

داری بین تیمارهای  افزایشی نشان داد و اختالف معنی

 5حاوی تنش خشکی با تیمار شاهد دیده شد )جدول 

داری بین تیمارهای  عالوه، اختالف معنی (. به8و شکل 

تیمار و ارقام مختلف کنجد گزارش شد  مختلف پیش

ن در رقم کرج ترین میزان پرولی (. بیش5)جدول 

ترین آن در رقم  گرم بر گرم وزن تر( و کم میلی 2۹/1)

گرم بر گرم وزن تر( گزارش شد.  میلی 1۷/1اولتان )

داری بین ارقام کنجد در تنش مالیم  اختالف معنی

خشکی مشاهده نشد اما در سطح تنش شدید خشکی، 

داری در سطح یک درصد دیده شد  اختالف معنی

 (. 8)شکل 

 
 .مقایسه میانگین پارامترهای محتوی نسبی آب پرولین و قند محلول تحت تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ در ارقام کنجد -5جدول 

Table 5. Mean comparison of RWE, proline and soluble sugar parameter under drought stress and priming  

in sesame verities.  

 )درصد(محتوای نسبی آب  (Treatment) تیمار
Relative water content (%) 

 پرولین

 گرم بر گرم وزن تر( )میلی
Proline (mg/gFW) 

 قند محلول

 گرم بر گرم وزن تر( )میلی
Soluble sugar (mg/gFW) 

 a 54.88 a 1.37 a 1.05 (First year) سال اول

 b 50.51 b 1.09 b 0.96 (Second year) سال دوم

 (Drought stress) تنش خشکی

 a 68.91 c 0/72 c 0/67 (Controlشاهد )

 b 53.89 b 1.13 b 0.93 (Mild stress) تنش مالیم

 c 35.28 a 1.85 a 1/41 (Severe stressتنش شدید )

 (Seed priming) پرایمینگ بذر

 c 47.38 a 1.58 a 1.20 (Controlشاهد )

 b 51.41 b 1.35 b 1.08 (Hydroprimingپرایم با آب )

 a 54.69 c 1.13 c 0.97 (SAسالیسیلیک اسید )

 a 54.60 d 1.04 e 0.86 (Kپتاسیم )

 a 55.39 d 1.05 d 0.92 (Znروی )

 (Variety)رقم 

 c 50.23 (Oltanاولتان )
a 17/1 a 1.03 

 a 54.83 c 29/1 b 0.97 (Karajکرج )

 b 53.03 b 1.23 a 1.01 (Darab 14) 14داراب 
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 مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در میزان پرولین برگ. -۸شکل 

Fig. 8. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress  

in leaf proline content.  

 
تجمع پرولین در گیاهان تحت شرایط تنش 

(. پرولین به عنوان یک 5دهد ) غیرزیستی رخ می

کننده اسمزی، باعث حفاظت از ساختارها و  تنظیم

کلروپالست، میتوکندری،  مانندهای سلولی  اندامک

DNA (. 44شود ) های اکسیداتیو می از تخریب

مشخص شده است که کاربرد خارجی اسید 

کننده  های بیان سالیسیلیک و روی با افزایش فعالیت ژن

چرخه سنتز پرولین باعث مقاومت گیاه در برابر تنش 

(. نتایج 2021همکاران،  شود )شمی و خشکی می

( و عبدالل 45زابادس و ساور ) های حاضر با گزارش

( مطابقت ولی با گزارش شمی و 4۶و همکاران )

  ( همخوانی نداشت.4۷همکاران )

نیز با افزایش سطح تنش روند   قند محلول کل

(. طوری که ۹و شکل  5افزایشی نشان داد )جدول 

ترین قند محلول در تیمار تنش خشکی شدید با  بیش

ترین میزان قند  گرم بر گرم وزن تر( و کم )میلی 41/1

گرم بر گرم وزن  )میلی ۶۷/0محلول در تیمار شاهد با 

اختالف  ،5تر( مشاهده شد. با توجه به جدول 

درصد( بین تیمارهای مختلف پرایمینگ و  5دار ) معنی

های مختلف کنجد  شاهد )بدون پرایمینگ( و ژنوتیپ

قند محلول و  گزارش شد. در صفاتی چون پرولین، 

میزان رطوبت نسبی بین سال اول و دوم آزمایش 

دار مشاهده شد که ناشی از دمای باالتر  اختالف معنی

 بر باشد. عالوه ت سال دوم میهوا در سال اول به نسب

 تیمارهای مختلف  داری بین پیش این، اختالف معنی 

های مختلف تنش خشکی مشاهده شد  سطوح در

 (.۹)شکل 
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 محلول برگ.تیمارهای مختلف کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی در میزان قند  مقایسه میانگین اثرات متقابل پیش -۹شکل 
Fig. 9. Mean comparison of interaction effect of sesame cultivars in different drought levels stress in leaf 

soluble sugar content. 

 

از جمله سازوکارهای اساسی جهت تعدیل اثرات 

های  مخرب تنش خشکی در گیاهان تجمع اسمولیت

باشد.   قندهای محلول در سلول می مانندشونده  حل

های اسمزی،  کننده قندهای محلول به عنوان تنظیم

ها،  باعث ثبات غشا سلولی و حفظ تورژسانس سلول

روی و پتاسیم عالوه بر نقش مهم در  (.2۶شود ) می

سازی  فرایندهای اکسایشی و احیایی جهت فعال

ها، نقش مهمی در سنتز پروتئین و تنظیم متابولیسم  آنزیم

(. بیش بیان پروتئین فینگر 48قندهای محلول دارد )

باعث افزایش قندهای محلول در آرابیدوپسیس و  1روی

(. عالوه بر این وو و 20برنج در شرایط خشکی شد )

صورت تکمیلی  هروی ب (، بیان داشتند که4۹همکاران )

باعث افزایش میزان قندهای محلول در پنبه در شرایط 

عث تقویت بسیاری از مسیرها و آبی شد. پتاسیم با کم

های ارگانیک و  تجمع اسمولیت مانندها،  سازوکار

 شود. افزایش فعالیت آنزیمی، می

                                                
1- Zinc finger protein 

 گیری کلی نتیجه

دست آمده در این پژوهش  هبا توجه به نتایج ب

اجزا  ،که با افزایش تنش خشکی بیان نمودتوان  می

شاخص برداشت  ،دانهوزن هزار مانندعملکردی کنجد 

دهد. عالوه بر  و تعداد کپسول روند کاهشی نشان می

کلروفیل کل  ،این خشکی منجر به کاهش سطح برگ

و محتوای نسبی آب و افزایش میزان پرولین و قند 

تیمار بذور باعث  محلول در ارقام آزمایشی شد. پیش

 اکسیدانتی و نهایتاً های فتوسنتزی و آنتی تحریک آنزیم

ت نامطلوب تنش خشکی شد. مشخص شد تعدیل اثرا

کنندگی  که پرایمینگ با اسید سالیسیلیک اثرات تعدیل

تر در برابر تنش خشکی در شرایط مالیم به  بیش

همراه داشت. در پژوهش حاضر، رقم کرج نشان داد 

ن تعداد کپسول در بوته، وزن ترین میزا که بیش

میزان کلروفیل  ،شاخص برداشت ،دانه، عملکردهزار

کل و پرولین را در مقایسه با سایر ارقام داشت که این 

بیانگر مقاومت این رقم نسبت به ارقام اولتان و داراب 
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، استفاده از اسید سالیسیلیک جهت باشد. نهایتاً می 14

پرایمینگ بذر، به همراه کشت رقم کرج در شرایط 

آب و هوایی استان بوشهر، جهت کاستن از اثرات 

 شود. امطلوب تنش خشکی، توصیه مین
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