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  چكيده

بـه همـين   . ي و فقدان آب كافي يكي از مهم ترين مشكالت مناطق نيمه خشك از جمله كشور ما مـي باشـد  استقرار ضعيف گياهچه به دليل خشك
آزمايشي بصـورت فاكتوريـل در قالـب    ، زني و خصوصيات رشد گياهچه آن تحت شرايط تنش خشكي منظور جهت بررسي تاثير اندازه بذر عدس بر جوانه

و سـطوح  ) ربـاط و گچسـاران  ( سـطح   2، رقم در )ريز و درشت(سطح  2اندازه بذر در رهاي آزمايش شامل تيما. تكرار انجام شد 3طرح كامال تصادفي با 
چـه بـه    نتايج بدست آمده نشان داد كه كليه صفات مورد بررسـي بجـز نسـبت وزن خشـك ريشـه      .بود) بار  -18و  -12، -6، -2، 0(سطح  5خشكي در 

زني، طول  درصد و سرعت جوانهبطوريكه بذور با اندازه ريز داراي . شكي اختالف معني داري را نشان دادندچه، تحت تاثير اندازه بذر، رقم و سطوح خ ساقه
چـه در   چـه بـه سـاقه    ولي نسبت وزن خشـك ريشـه  . ي بيشتري نسبت به بذور درشت بودند چه و گياهچه چه، ريشه ساقه خشك چه، وزن چه و ريشه ساقه

همه صفات مـورد بررسـي   . رباط نيز در همه صفات مورد بررسي برتري معني داري نسبت به رقم گچساران داشت رقم.  بذرهاي درشت بيشتر از ريز بود
گانه بين فاكتورها بر صفات مورد بررسـي معنـي    همچنين برهمكنش اثرات دوگانه و سه. با افزايش سطوح تنش خشكي كاهش معني داري را نشان دادند

زني از خود نشان مـي دهنـد و اسـتفاده از ارقـام داراي بـذر       يز مقاومت بيشتري نسبت به تنش خشكي در مرحله جوانهبه نظر مي رسد كه بذور ر. دار بود
   . ريزتر در اين شرايط مناسب تر مي باشد

  
  عدس، اندازه بذر، تنش خشكي، جوانه زني : واژه هاي كليدي

  
    1 مقدمه

تـا   18(ين ي سرشار از پـروتئ ايحبوبات يكي از مهمترين منابع غذ
طبق مطالعات انجام شده تركيـب مناسـبي از   . )3( باشد مي) درصد 32

تواند سوء تغذيه و كمبود اسيدهاي آمينه  پروتئين حبوبات با غالت مي
در كشورهاي در حال توسعه تقريبا يـك چهـارم نيـاز    . را برطرف كند

 28پروتئيني توسط حبوبات تامين مي شود و عدس با دارا بودن حدود 
در ميان . )3( صد پروتئين نقش مهمي را در تغذيه مردم ايفا مي كنددر

از جمله گياهاني است كه  نيمه خشك، عدس و گياهان مناطق خشك
غالبا در اراضي حاشيه اي و در خاك هاي نه چندان حاصلخيز كشـت  

اين گياه همچنين قادر است كـه از طريـق تثبيـت نيتـروژن     . مي شود
در نتيجه ميزان استفاده از كـود   ك شود وموجب بهبود حاصلخيزي خا
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 255عدس با سطح زير كشـت حـدود   ). 27(شيميايي كاهش مي يابد 
كيلـوگرم در   511هزار هكتار در ايران و با متوسط عملكردي برابر بـا  

  ). 12(هزار تن در سال دارد  115هكتار، توليدي معادل 
منـاطق  يكي از عمده ترين تنگناهاي توليد محصوالت زراعي در 
كه  )13(خشك و نيمه خشك مشكل كمبود آّب و نزوالت جوي است 

زني يكـي   جوانه .اين امر بويژه در مرحله جوانه زني حايز اهميت است
از مراحل حساس در چرخه رشدي گياهان به حسـاب مـي آيـد، زيـرا     
 .نقش عمده اي را در تعيين تراكم نهايي گياه از خود به جا مي گـذارد 

زنـي گيـاه در تعيـين تـراكم      رطوبتي و شوري، جوانـه در شرايط تنش 
اسـتقرار ضـعيف   ). 19و  2( نهايي از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت    

گياهچه به دليل خشكي، فقدان آب كافي و وجود شوري يكي از مهم 
و  14( ترين مشكالت مناطق نيمه خشك از جمله كشور ما مي باشـد 

آب خـاك بـويژه در    اغلب حبوبات و از جمله عـدس بـه كمبـود   ). 27
مرحله استقرار گياهچه در مزرعه حساس بوده و در بيشتر مواقع كشت 

). 28(آنهــا بــر ذخــاير رطــوبتي خــاك بعــد از بارنــدگي متكــي اســت 
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زني يكي از مراحل بحراني رشـد   آزمايشات نشان داده كه مرحله جوانه
 زنـي  بذوري كه در شرايط تنش، جوانه). 6(در گياهان زراعي مي باشد 

مناسب تري داشته اند در مراحل بعدي رشد، گياهچـه هـايي بـا بنيـه     
بنـابراين  ). 24(بهتر و سيستم ريشه اي قوي تـري ايجـاد كـرده انـد     

زدن و استقرار مناسب گياهچه اصوال به عنوان يك عامل تعيين  جوانه
  ). 6(كننده در ميزان عملكرد به حساب مي آيد 

 شـدن يكنواخـت   سبز بر كه است مهمي عوامل از يكي بذر اندازه

 شـدن  پر در زمان كه يندهاييآفر به بذر اندازه. گذارد مي تأثير ها بوته

 محـيط  شـرايط  و بـذر  انـدازه ). 23( دارد بسـتگي  گيرد مي صورت بذر
 باشـند  داشـته  متقابـل  اثر سريع گياهچه رشد و تندش روي توانند مي

  و )16( گمبـل  و هـوي  و ذرت در )20( همكـاران  و مترينلـي  .)21(
 زني جوانه و بذر اندازه كه دادند نشان سويا روي بررسي با) 29( سونگ

جوانـه   در تـأخير  با سويا ريز بذور .داشت مستقيمرابطه ي  بذر قدرت و
 هايي الين دادند كه نشان )15( همكاران و هارلينگز .بودند مواجه زني

 مزرعـه  اييوهو تغييرات آب مقابل در داشتند كوچكتر بذور كه سويا از

 )7( گرادنـر  و بـارك  بزرگتـر داشـتند   بـذور  به نسبت بيشتري مقاومت
 بـذر  ذخيره تبديل كارايي سويا و كوچك نخود بذرهاي در كه دريافتند

 نمودنـد  گزارش )17(همكاران  وكوالكانوار  .بود بزرگ بذور از تر بيش

 ستقيميم ارتباط ها گياهچه اوليه رشد و زني جوانه با اندازه بذر بين كه
 تـر  كوچك كه بذور معتقدند )18( بيكر والفوند  مقابل، در. دارد وجود

ظهـور   بلكـه  زننـد  مـي  سريع تر جوانه تنها نه تر بزرگ بذور به نسبت
 از ديگر برخي طرفي، از .اتفاق مي افتد  تر سريع نيز آنها هاي گياهچه

 سـرعت  بـر  داري معني تأثير بذر اندازه باورند كه اين بر )25( محققان

بـا   بـذر  انـدازه  ارتبـاط  پيرامـون  مطالعات .ندارد سبز شدن و زني جوانه
 از پژوهشـگران  برخـي  .اسـت  داده نشـان  را متفاوتي نتايج نيز عملكرد

 اوليـه  رشد در مراحل محدوديت تر سبب بزرگ بذور كه معتقدند )22(

 ديگر گروهي برعكس، .شد نيز نخواهند عملكرد افزايش بموج و شده

 افـزايش  سـبب  تـر،  بـزرگ  از بـذور  اسـتفاده  كه معتقدند )26(ن آنا از

 كوچك بذور با مقايسه در نيز را افزايش عملكرد و شده بوته ها استقرار

  . خواهد داشت پي در تر
زنـي،   يك روش به گزيني تحمـل بـه خشـكي در مرحلـه جوانـه     

بررسي واكنش بذر در شـرايط تـنش مصـنوعي، بـه عنـوان مثـال در       
. مـي باشـد  ) PEG(راي محلول پلـي اتـيلن گاليكـول    محيط هاي دا

 PEGزني بذرها در محلول  مطالعات نشان داده است كه درصد جوانه

زني در خاك با همان پتانسيل آب حـدودا برابـر    با درصد جوانه 6000
  ). 11(بوده است 

هدف از اجراي اين آزمايش بررسي تـاثير انـدازه بـذر عـدس بـر      
در اين آزمايش هـدف  . خشكي است تنش بهميزان مقاومت اين گياه  

بررسي ميزان شوري بذور عدس به تنش خشكي و مقايسه بذور ريز و 
  .درشت در مقاوت به خشكي است

  

   ها واد و روشم
به منظور بررسي تاثير اندازه بـذر عـدس بـر مقاومـت بـه تـنش       

 3خشكي آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي بـا  
آزمايشــگاه تحقيقــات عــالي دانشــكده كشــاورزي دانشــگاه تكــرار در 

 2تيمارهاي آزمـايش شـامل انـدازه بـذر در     . فردوسي مشهد اجرا شد
و سـطوح  ) ربـاط و گچسـاران  ( سطح  2، رقم در )ريز و درشت(سطح 

بترتيــب حــدودا (بــار   -18و  -12، -6، -2، 0(ســطح  5خشــكي در 
  . بود) PEG 6000 گرم 400و  300، 200، 100، 0معادل

عدس رباط و گچساران انتخـاب و بـذرهاي بـا وزن    ژنوتيب هاي 
گچساران ( و باال ) گرم 8/34و رباط  5/41گچساران ( هزار دانه پايين 

قبـل از انجـام آزمـايش پتـري     . جداسـازي شـد  ) گـرم  59و رباط  69
به مدت ) وايتكس% ( 3بذرهاي عدس با هيپو كلريت سديم  و ها ديش

با آب مقطـر آبشـويي     سه مرتبه )بذرها( و سپس دقيقه ضد عفوني 2
بذر انتخاب و داخل پتري ديش روي كاغذ واتمن  30تعداد. )3( گرديد

ميلي ليتر از محلول هاي  10قرار داده شد و سپس به هر پتري ديش 
درجه و  20پتري ها در داخل ژرميناتور در دماي . تهيه شده اضافه شد

بذرها به طـور روزانـه بـازبيني و    . دندرصد قرار گرفت 45رطوبت نسبي 
هـم بـذرها از پتـري    دوازددرروز . زده شمارش شد تعداد بذرهاي جوانه

چه اندازه گيري شد و  چه و ساقه ديش خارج و صفاتي چون طول ريشه
چه و گياهچه، آنها به مدت  چه، ساقه عيين وزن خشك ريشهتبه منظور 

زني از  درصد جوانه. شدنددرجه درون آون قرار داده  50روز در دماي 3
  :  طريق فرمول زير  محاسبه گرديد

درصـد   = )زده در روز آخـر  تعداد بـذور جوانـه  /تعداد كل بذرها(× 100
  زني جوانه

و از  )4( زني از روش ماگوير و به منظور اندازه گيري سرعت جوانه
تعداد (زني  سرعت جوانه RSاستفاده گرديد، كه در اين فرمول  1معادله 

تعـداد روز تـا    Diدر هـر شـمارش،    زده تعداد بذر جوانه Si، )در روز بذر
   .ام بودn شمارش 

                                  )1معادله( 
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. استفاده گرديد MSTATCبراي آناليز آماري داده ها از نرم افزار 

% 5حتمـال  در سـطح ا  LSDهـا از آزمـون    به منظور مقايسه ميانگين
  .استفاده شد

  

  نتايج و بحث
بر روي درصـد و سـرعت    فاكتورهاكليه  برهمكنشاثرات ساده و 

چـه و   چه، ريشه ساقه خشك چه، وزن چه و ريشه زني، طول ساقه جوانه
در سـطح   )1R/H( چـه  چه به ساقه ريشه خشك گياهچه و نسبت وزن

                                                            
1- Radicle / Hypocotyle ratio 
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   .دار بود معني% 1احتمال 
  

  زني درصد جوانه
هاي آزمايشي بجز بـرهمكنش انـدازه بـذر در رقـم و     كليه فاكتور

). 1جدول (زني اختالف معني داري داشتند  خشكي از نظر درصد جوانه
زني باالتري نسبت به رقم  نتايج نشان داد كه رقم رباط از درصد جوانه

هـم  ) 5و  4(بسياري از آزمايشـات  ). 2جدول (گچساران برخوردار بود 
زنـي پاسـخ    ي عدس از نظر درصـد جوانـه  است كه رقم ها تاييد كرده 

  .متفاوتي نشان مي دهند
زني اختالف معني داري بـا بـذور    بذور كوچك از نظر درصد جوانه

درصـد بيشـتر از    10و جوانه زني آنها  حدود ) 1جدول(درشت داشتند 
نيز نشان داد كه در صـورت كمبـود   ) 10(الشاركاوي . بذور درشت بود

زني بهتـري داشـته    كمتري قادرند جوانه آب بذور كوچكتر با جذب آب
نيـز ايـن موضـوع را تاييـد     ) 4(نتايج مطالعه كافي و همكـاران  . باشند
نشان مي دهد كه بذر درشت رقم رباط از نظـر   6نتايج جدول . كند مي

زني اختالف معني داري با بذر گچساران ريز نداشت و اين  درصد جوانه
ه كمتر بذر رقم رباط در مقايسـه  بخاطر اندازه كوچكتر و وزن هزار دان

  .با گچساران مي باشد
يا شدت هاي مختلف خشـكي تـاثير    PEGغلظت هاي مختلف  

بطوريكـه بـا   ). 1جـدول (زني بذور داشـتند   معني داري بر درصد جوانه
زني كاهش چشمگيري يافـت و در   افزايش شدت خشكي ميزان جوانه

زنـي   د جوانـه بطـور كلـي كـاهش درصـ    . بار به صفر رسـيد  -18تيمار
هاي عدس در شرايط خشكي بيانگر حساسيت اين گياه بـه تـنش    رقم
كاهش جذب آب توسط بذر در اثر تـنش خشـكي باعـث    ). 1(باشد  مي

كاهش فرايندهاي فيزيولوژيكي و متابوليكي آن گرديـده و لـذا وفـور    
و  6(مواد در دسترس براي ادامه حيات گياه با مشكل روبرو مي شـود  

ر بررسي برهمكنش اثر خشكي و رقم مشاهده شد رقم همچنين د). 9
زني بيشتري، در تمامي سطوح تنش خشكي نسـبت   رباط درصد جوانه

، كه باز هم بخاطر اندازه ريزتر بـذر  )5جدول (به رقم گچساران داشت 
نيز در بررسي ) 4(كافي و همكاران . رباط و جذب آب سريعتر مي باشد

نشان دادند كه رقم رباط يكـي  اثر خشكي بر رقم هاي مختلف عدس 
در تيمـار عـدم   . از مقاومترين ارقام عدس به شرايط خشكي مي باشـد 

تنش خشكي ميزان درصد جوانه زني در بذور ريز و درشت مشابه هـم  
بود، ولي با افزايش ميزان خشكي بذرهاي ريز نسبت به بذور درشت از 

  ). 6جدول(نظر اين صفت برتري نشان دادند 
اندازه بذر، رقم و سـطوح خشـكي از نظـر درصـد      برهمكنش بين

ولـي بطـور كلـي     ). 1جدول(زني اختالف معني داري نشان نداد  جوانه
مشاهده شد كه رقم رباط  در هـر دو انـدازه ريـز و درشـت در سـطح      

زنـي را دارا بـود    خشكي صـفر درصـد داراي بيشـترين درصـد جوانـه     
ندازه بذر درصد جوانـه  در تيمار شاهد در هر دو رقم، هر دو ا). 1شكل(

زني يكساني نشان دادند ولي با اعمال تنش خشكي بذرهاي ريز بهتـر  
  ).  1شكل(عمل كردند 

  

  زني سرعت جوانه
بجز برهمكنش بين اندازه بذر و رقم، ساير عوامـل و بـرهمكنش   

زني نشان  را از نظر سرعت جوانه) P >01/0(آنها اختالف معني داري 
زني بيشتري نسبت به رقـم   ط از سرعت جوانهرقم ربا). 1جدول(دادند 

زني يكي از مهمتـرين   سرعت جوانه). 2جدول(گچساران برخوردار بود 
شاخص هاي ارزيابي ارقام در تحمل به خشكي مي باشد، به گونه اي 

زني باال در شرايط تنش خشكي امكـان سـبز    كه ارقام با سرعت جوانه
) 4(كـافي و همكـاران   ). 4(شدن سريعتري نسبت به ساير ارقام دارند 

زنـي بـااليي نسـبت بـه      نيز نشان دادند كه رقم رباط از سرعت جوانـه 
زنـي بيشـتر در    بنظر مي رسد سرعت جوانه. ديگر ارقام برخوردار است

  . برخي رقم ها بخاطر سرعت جذب آب بيشتر در آنها مي باشد

  

  رسي در بذر رقم هاي  عدسصفات مورد بر) ميانگين مربعات(نتايج تجزيه واريانس  -1جدول

R/H 
وزن 

خشك 
 گياهچه

وزن خشك 
 چه ساقه

وزن خشك 
 چه ريشه

طول 
 چه ريشه

طول 
 چه ساقه

سرعت 
 جوانه زني

درصد 
 زني جوانه

درجه 
 آزادي

 منابع تغيير

**053/0  **60/22  **41/5  **90/5  **993  **294  **126 **700  (A) رقم 1

002/0 ns **22/4  **85/0  **3/1  **3/36  **9/28 **61/26   (B)اندازه بذر 1 510** 
**45/3  **688  **183  **137  **18680  **4824  **352  **20079 4 

شدت خشكي
)C(  

008/0 ns **789/0  098/0 ns **33/0  **06/1  **6/12  60/2 ns ns75/3 1 A×B 
**026/0  **90/2  **75/0  **72/0  **103  **9/30  **07/22 **167 4 A×C 

017/0 ns **16/6  **80/1  **34/1  **471  **181  **28/20  *89 4 B×C 
008/0 ns **343/0  *140/0  *054/0  **30/5  **70/4  **05/3  ns91/7 4 A×B×C 
006/0  038/0  047/0  026/0  12/4  62/3  379/0  خطا 40 35 

  .دهد مي عدم وجود تفاوت معني دار را نشان nsو % 5و % 1به ترتيب معني داري در سطح  -* و** 
R/H چه مي باشد چه به ساقه ن خشك ريشهنسبت وز.  
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  زني بذر رقم هاي عدس تاثير رقم و اندازه بذر بر خصوصيات جوانه -2جدول

R/H 

وزن خشك 
ميلي (گياهچه 
 )گرم

  وزن خشك
  چه ساقه

 )ميلي گرم(

  وزن خشك
  چه ريشه

 )ميلي گرم(

چه  طول ريشه
 )ميليمتر(

چه  طول ساقه
 )ميليمتر(

 سرعت
  جوانه زني 

بذردر (
 )روز

درصد 
  زني جوانه

87/0 b 92/7 a 95/3 a 96/3 a 15/52 a 76/45 a 80/7 a 2/65 a 93/0 رقم رباط a 70/6 b 35/3 b 33/3 b 01/44 b 3/37 b 89/4 b 3/85 b گچساران 

89/0  57/7 a 77/3 a 79/3 a 86/48 a 86/42 a 02/7 a 7/64 a اندازه ريز
 بذر
 

90/0  04/7 b 53/3 b 50/3 b 30/47 b 21/40 b 69/5 b 8/58 b تدرش  

  .درصد تفاوت معني داري ندارند 5در سطح احتمال  LSDدر هر ستون ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك بر مبناي آزمون 
R/H چه مي باشد چه به ساقه نسبت وزن خشك ريشه.  

  
  مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي تحت غلظت هاي مختلف خشكي -3جدول

R/H 
وزن خشك گياهچه 

)ميلي گرم(  

ن خشكوز  
چه ساقه  

)ميلي گرم(  

 وزن خشك
چه ريشه  

)ميلي گرم(  

طول 
چه  ريشه

)ميليمتر(  

چه  طول ساقه
)ميليمتر(  

سرعت
جوانه زني   

بذردر (
)روز  

درصد 
 زني جوانه

ميزان خشكي 
)بار(  

89/0 d 9/18 a 10a 89/8 a 2/102 a 4/98 a 69/13 a 1/99 a 0)شاهد(  

04/1 c 24/9 b 50/4 b 72/4 b 6/70 b 44/58 b 03/9 b 66/96 b 2-  

20/1 b 16/5 c 37/2 c 80/2 c 8/39 c 34/31 c 23/6 c 83/75 c 6-  

37/1 a 22/3 d 37/1 d 84/1 d 7/27 d 48/19 d 53/2 d 08/42 d 12-  

0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 18-  

  .دارنددرصد تفاوت معني داري ن 5در سطح احتمال  LSDدر هر ستون ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك بر مبناي آزمون 
 R/H چه مي باشد چه به ساقه نسبت وزن خشك ريشه.  

  
  زني عدس برهمكنش اندازه بذر و رقم بر صفات مورد بررسي در جوانه -4جدول 

R/H 

وزن خشك 
ميلي (گياهچه 
)گرم  

 وزن خشك
چه ساقه  

)ميلي گرم(  

وزن خشك
چه ريشه  

)ميلي گرم(  

طول
چه  ريشه

)ميليمتر(  

طول
چه  ساقه

)ميليمتر(  

سرعت
جوانه زني   
)بذردر روز(  

درصد 
 زني جوانه

 تيمار

89/0  77/7 b 88/3 a 89/3 b 24/51 b 56/43 b 93/6 b 62b رباط درشت 

85/0  07/8 a 03/4 a 04/4 a 06/53 a 95/47 a 67/8 a 33/68 a رباط ريز 

92/0  31/6 d 19/3 c 12/3 d 37/43 c 86/36 c 44/4 d 67/55 c گچساران درشت 

93/0  07/7 c 50/3 b 56/3 c 66/44 c 76/37 c 36/5 c 61b گچساران ريز 

  .درصد تفاوت معني داري ندارند 5در سطح احتمال  LSDدر هر ستون ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك بر مبناي آزمون 
R/H چه مي باشد چه به ساقه نسبت وزن خشك ريشه  

  
زنـي بـاالتري نسـبت بـه بـذور درشـت        بذور ريز از سرعت جوانه

 دادنـد كـه   نشان )15( همكاران و هورلينگ). 2جدول( برخوردار بودند

 تغييـرات آب  مقابـل  در داشتند يكوچكتر بذور كه سويا از هايي الين

 آنچـه . بزرگتر داشـتند  بذور به نسبت بيشتري مقاومت مزرعه وهوايي

 كافي توسـط  آب بايد بذر، حياتي فعاليت هاي براي انجام است مسلم

 كنـدي  بـه  يـا  و شـود  اختالل چارد آب جذب چنانچه شود، جذب بذر

 بـه  و گيـرد  مي صورت آرامي به بذر نيز داخل هاي فعاليت صورت گيرد

  ).4(يابد  مي كاهش زني جوانه سرعت عبارتي
جـدول  (زني كاهش يافـت   با افزايش ميزان خشكي سرعت جوانه

بذرهاي رباط ريز بيشترين و گچسـاران درشـت كمتـرين سـرعت     ). 3
با اين استثنا ). 4جدول (مختلف خشكي داشتند  زني را در سطوح جوانه

كه در تيمار شاهد بذور درشت سرعت جوانه زني بـاالتري از بـذرهاي   
  ).6و  5جدول(ريز داشتند 
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  زني بذر رقم هاي عدس برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و خشكي بر درصد جوانه - 1شكل 
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15.01

9.387
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0

18.25

8.293
5.667

2.43

0

0

4

8

12

16

20

ي
 زن
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ميزان شوري  (بار )

LSD 5% =1.016 

  
  زني  بذر رقم هاي عدس عدس دازه بذر، رقم و سطح خشكي بر سرعت جوانهبرهمكنش اثرات ان - 2شكل 

  
از نظر برهمكنش اثـرات رقـم و انـدازه بـذر در سـطوح مختلـف       
خشكي نيز بذرهاي رباط ريز بيشترين و گچسـاران درشـت كمتـرين    

البته در سطح صفر بار خشـكي،  ). 2شكل(زني را داشتند  سرعت جوانه
  ).2شكل(ن صفت بهتر بود رقم رباط درشت از نظر اي

  
  چه طول ساقه

درصـد  1چـه در سـطح احتمـال     كليه تيمارها از نظر طـول سـاقه  

رقم ربـاط و بـذرهاي ريـز    ). 1جدول(اختالف معني داري نشان دادند 
چه بلند تري نسبت به بذرهاي درشت و رقـم گچسـاران داشـتند     ساقه

نكتـه را   بررسي برهمكنش اثر رقم در اندازه بـذر هـم ايـن   ). 2جدول(
مشاهده شد كـه رقـم ربـاط حتـي در انـدازه      ). 4جدول(تاييد مي كند 

چه بلندتري نسبت به رقم گچساران داشت كه نشان  درشت طول ساقه
  . چه مي باشد دهنده برتري رقم رباط در رشد ساقه
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چه  افزايش سطوح خشكي باعث كاهش معني داري در طول ساقه
چـه را بـا    كاهش طول ساقه بسياري از تحقيقات). 3جدول(عدس شد 

رقـم ربـاط   ) 26 و 9، 1(افزايش ميـزان خشـكي گـزارش كـرده انـد      
) 4جـدول (چه را در تمامي سطوح خشـكي داشـت    بيشترين رشد ساقه

همچنين بجز شاهد بذور ريز در تمامي سـطوح خشـكي بـر بـذرهاي     
گـزارش  ) 31(ويلنبـرگ و همكـاران   ). 5جدول(درشت برتري داشتند 

زنـي بهتـري در شـرايط     اي ريز چاودار پتانسيل جوانـه كردند كه بذره
آزمايشات مختلـف  . چه در آنها بيشتر مي باشد تنش دارند و رشد ساقه

بيانگر اين مطلب است كه در شرايط تنش، ميزان تجمع ماده خشـك  
ي يابد و ارقامي كـه  چه گياهچه هاي متحمل افزايش م در بافت ساقه

چه خـود را بيشـتر افـزايش     بتوانند در شرايط تنش رطوبتي طول ساقه
چه در آنها با افزايش تنش خشكي كـم باشـد،    دهند يا افت طول ساقه

  ). 4(گياهچه هاي مقاوم در برابر تنش خشكي به شمار مي آيند 
نتايج بررسي برهمكنش رقم در اندازه بذر در سطوح خشكي روي 

بيانگر اين مطلب است كه بذور درشـت  ) 3شكل(چه عدس  اقهطول س
در شرايط عدم تنش خشكي از برتري محسوسي نسبت به بـذور ريـز   
برخوردار بودند و با افزايش ميزان تنش خشـكي بـذور ريـز بـر بـذور      

چه در شرايط تنش و چه عدم تنش رقم رباط . درشت غالب مي شوند
  ).3شكل(اران داشت چه بيشتري نسبت به رقم گچس طول ساقه

چـه از حساسـيت    در بين صفات مورد انـدازه گيـري طـول سـاقه    
يكـي از داليـل   ). 4(بيشتري نسبت به تنش خشكي برخـوردار اسـت   

چه در شرايط تنش، كـاهش يـا عـدم انتقـال مـواد       كاهش طول ساقه

عالوه بر آن كاهش جذب آب ).  30(به جنين است ) ها(غذايي از لپه 
ط تنش باعث كاهش ترشح هورمون هـا و فعاليـت   توسط بذر در شراي

چـه و   شـامل سـاقه  (آنزيم ها و در نتيجـه اخـتالل در رشـد گياهچـه     
  ).30(مي شود ) چه ريشه

  
  چه طول ريشه

چـه   بر رشد طول ريشه) P >01/0(كليه عوامل تاثير معني داري 
چــه بلنــدتري نســبت بــه  بــذرهاي ريــز از ريشــه). 1جــدول(داشــتند 

دار بودند و رقم رباط هم بر رقـم گچسـاران برتـري    بذوردرشت برخور
نيز گزارش كردند رقم رباط در ) 4(كافي و همكاران ). 2جدول(داشت 

. چـه بـود   رقم مورد بررسي عدس داراي بيشترين طول ريشـه  11بين 
چه با افزايش ميزان تنش خشـكي كـاهش قابـل تـوجهي      طول ريشه
چـه را در   ول ريشـه آزمايشات زيادي كـاهش طـ  ). 3جدول (نشان داد 

  ).13 و 11، 9(شرايط تنش خشكي گزارش كرده اند 
چه بيشتري  رقم رباط هم در اندازه ريز و هم درشت از طول ريشه

، كه نشان مي دهد در )4جدول(نسبت به رقم گچساران برخوردار بود 
چه، رقم گياه از اندازه بذر مهمتر مـي باشـد و بـه عبـارتي      طول ريشه
رقم گچساران . شدت تحت كنترل رقم گياه مي باشدچه به  طول ريشه

چـه نشـان    در بذرهاي ريز و درشت اختالف معني داري در طول ريشه
نداد ولي نسبت به رقم رباط اختالف معني داري داشت و كمتـر از آن  

  ).4جدول(بود 
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  چه بذر رقم هاي عدس برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و خشكي بر طول ساقه - 3شكل 
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  چه بذر رقم هاي عدس برهمكنش اثرات بين اندازه بذر، رقم و خشكي بر طول ريشه - 4شكل 

  
رقم رباط در تمامي سطوح خشكي بر رقم گچساران از نظر طـول  

در شرايط عدم تـنش بـذور درشـت    ). 5جدول(چه برتري داشت  ريشه
چه بزرگتري از بذرهاي ريز بـود، حـال آنكـه بـا افـزايش       داراي ريشه

، )6جدول( ن خشكي بذرهاي ريز بر بذرهاي درشت برتري يافتند ميزا
كه نشان مي دهد بذرهاي ريز در شرايط تنش خشكي به علت انـدازه  

زده و فرصـت بيشـتري    ريزتر جذب آب بيشتري داشته، زودتـر جوانـه  
چه بزرگتـري   چه خود داشته، بنابراين از ريشه براي افزايش طول ريشه

  . خوردار شده استنسبت به بذرهاي درشت بر
نيز نشان مي دهد كه بذور درشت رباط در شـرايط   4نتايج شكل 

چه بودنـد و در رقـم گچسـاران     بدون تنش داراي بيشترين طول ريشه
بذرهاي درشت در اين شرايط بر بذرهاي ريز برتـري داشـته و طـول    

با افزايش ميزان خشكي بذرهاي ريـز ربـاط   . چه بلندتري داشتند ريشه
چه را به خود اختصـاص داده   غلظت ها بيشترين طول ريشه در تمامي

چـه   و در رقم گچساران نيز بذور ريز بر بذور درشت از نظر طول ريشه
چـه   پيشي گرفتند اما نسبت به رقم رباط  چه ريز و چه درشت از ريشه

  .كوتاهتري برخوردار بود
چـه در شـرايط تـنش خشـكي،      يكي از داليل افزايش طول ريشه

زني است كه اين امر خود باعث افـزايش   بيشتر جهت جوانهجذب آب 
از ). 10(زني مي شود  فعاليت هاي متابوليكي در داخل بذر جهت جوانه

چه مـي تـوان بـه تفـاوت در تجمـع مـاده        عوامل نوسانات طول ريشه
چه ارقام مقاوم به شـرليط تـنش    خشك در بافت هاي ذخيره اي ريشه

  ). 10(اشاره كرد 
  

  چه  شهوزن خشك ري
چه نيز تحت تاثير كليه عوامـل مـورد آزمـايش     وزن خشك ريشه

رقم رباط اختالف معني داري از نظر اين صفت ). 1جدول(قرار گرفت 
چـه بـاالتري برخـوردار بـود      با رقم گچساران داشـت و از وزن ريشـه  

نيـز گـزارش كردنـد كـه رقـم هـاي       ) 4(كافي و همكاران ). 2جدول(
همبسـتگي  . ختلفي را ايجاد مـي كننـد  چه م مختلف عدس وزن ريشه

چه و طـول آن وجـود دارد و بـا افـزايش طـول       مثبتي بين وزن ريشه
چه، وزن آن نيز افزايش نشان مي دهد، يعني افزايش وزن ريشه  ريشه

  ). 5شكل( چه مي تواند بدليل افزايش طول آن باشد 
چه باالتري نسبت به بذور درشت بودند  بذور ريز داراي وزن ريشه

وزن . و اين بـه دليـل جـذب آب و رشـد سـريعتر آنهـا بـود       ) 2جدول(
چه ي هر دو اندازه بذر رقم ربـاط   چه رقم گچساران از وزن ريشه ريشه

چـه بيشـتر    و اين نيز تاييد مي كند كه وزن ريشـه ) 4جدول(كمتر بود 
تحت تاثير رقم قرار گرفت تا اندازه بذر، با وجود اينكه اثـر انـدازه بـذر    

  .دار بود چه معني ن ريشههم بر وز
چه در شرايط تـنش   چه، بدليل طول كمتر ريشه كاهش وزن ريشه

چـه   كه بـدليل رابطـه مسـتقيم بـين طـول و وزن ريشـه      . خشكي بود
رقم رباط در تمـامي سـطوح   . چه شد باعث كاهش وزن ريشه) 5شكل(

). 5جدول(چه برتري داشت  خشكي بر رقم گچساران از نظر وزن ريشه
چه باالتري بودند و  عدم تنش بذور درشت داراي وزن ريشهدر شرايط 

) 6جدول(با اعمال تنش خشكي بذور ريز بر بذور درشت برتري يافتند 
كه خود نشانه برتـري مقاومـت بـذور ريـز در شـرايط تـنش خشـكي        

  .باشد مي
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  چه و طول ريشه چه در رقم هاي عدس تحت تنش خشكي رابطه بين وزن خشك ريشه - 5شكل
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  چه رقم هاي عدس  برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و سطح خشكي بر وزن خشك ريشه - 6شكل 

  
در شرايط عدم تنش بذر درشت رباط داراي باالترين وزن خشـك  

چه بود و بعد از آن رقم درشـت گچسـاران در رتبـه بعـدي قـرار       ريشه
با افزايش سطوح خشكي رقم ريز رباط بـاالترين وزن خشـك   . داشت
چه را به خود اختصاص داد و بذور ريز گچساران نيز بهتر از بذور  ريشه

ولي بذر رباط حتي در اندازه درشـت هـم وزن   ). 6شكل(درشت بودند 
  ).6شكل(چه باالتري از گچساران داشت  خشك ريشه

  

  چه وزن خشك ساقه
داراي وزن ) P>01/0(رقم رباط و بذور ريز به صورت معني داري 

نسبت به رقم گچساران و بذور درشت بودنـد  چه باالتري  خشك ساقه
ولـي بـرهمكنش بـين انـدازه بـذر و رقـم، اخـتالف        ). 2و  1جدول  (

وزن خشـك  ). 1جـدول (چه نشان نداد  داري در وزن خشك ساقه معني
چه بشدت تحت تاثير سطوح مختلف خشـكي قـرار گرفـت و بـا      ساقه

تيمـار  چه كاسته شـده و در   افزايش ميزان خشكي از وزن خشك ساقه
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به نظـر مـي رسـد يكـي از     ). 3جدول(بار خشكي به صفر رسيد  -18
چه در پتانسيل هاي آب پـايين، تحـرك كـم     داليل كاهش وزن ساقه

قابـل  . مواد غذايي و انتقال كمتر آنها از لپه ها از محـور جنينـي باشـد   
ذكر است عواملي كه سرعت رشد محور جنينـي را تحـت تـاثير قـرار     

بر تحرك مواد غذايي و انتقال آنها از لپـه هـا بـه     دهند، مي توانند مي
عالوه بـر آن رابطـه مسـتقيمي بـين     ). 28(محور جنيني تاثير بگذارند 

چه گياهان متحمل نيز مشـاهده   ميزان تجمع ماده خشك و رشد ساقه
  ).24(شده است 

چـه بـر رقـم     رقم رباط در تمامي سطوح خشكي از نظر وزن ساقه
البتـه در سـطح عـدم تـنش ايـن      ). 5ولجـد (گچساران برتري داشت 

دار نبود ولي با افزايش سطح خشكي برتري رقم رباط بر  اختالف معني
كـه نشـان   ). 5جدول(چه معني دار بود  گچساران در وزن خشك ساقه

البتـه نبايـد   . دهنده مقاومت بيشتر رقم رباط در شرايط تنش مي باشد
ـ   17حـدود  (تـر   ايينفراموش كرد كه رقم رباط داراي وزن هزار دانه پ

كـه ايـن انـدازه    . و اندازه كوچكتري از رقم گچساران مي باشد) درصد
  . كوچك بذر تاثير مثبتي بر مقاومت به خشكي اين رقم دارد
چه بـاالتري   در شرايط عدم تنش بذور درشت از وزن خشك ساقه

برخوردار بودند و با اعمال تنش خشكي از برتـري آنهـا كاسـته شـد و     
در شرايط عـدم تـنش بـذور    ). 6جدول(ر آنها پيشي گرفتند بذور ريز ب

چـه بـود و البتـه     درشت رباط داراي بيشترين ميزان وزن خشك سـاقه 
بـا اعمـال تـنش    . داري با بذور درشت گچساران نداشت اختالف معني

دار يود و رقم ربـاط درشـت داراي اخـتالف     خشكي اين اختالف معني
چه شد  ز نظر وزن خشك ساقهداري نسبت به گچساران درشت ا معني

، كـه  )7شـكل (داري نداشت  و حتي با گچساران ريز هم اختالف معني
  . بخاطر اندازه ريز بذر رباط بود

  وزن خشك گياهچه
چـه   وزن خشك گياهچه هم روندي مشابه بـا وزن خشـك سـاقه   

داري را نشـان داد   داشت و در مـورد تمـامي تيمارهـا اخـتالف معنـي     
يز وزن گياهچه باالتري نسبت بـه بـذور   بذور ر رقم رباط و). 1جدول(

و ربـاط ريـز و گچسـاران    ) 2جـدول (درشت و رقم گچساران داشـتند  
ــترين  ــب داراي بيش ــت بترتي ــد   درش ــه بودن ــرين وزن گياهچ و كمت

با افزايش ميزان خشكي از وزن خشك گياهچه كاسته شـد  ). 4جدول(
، 6، 1(ده اسـت  كه با نتايج بسياري از تحقيقات نيز مشابه بو) 3جدول(
رقــم ربــاط در تمــامي ســطوح تــنش خشــكي وزن خشــك ). 20و  9

در سـطح  ). 5جـدول (گياهچه باالتري نسبت به رقم ربـاط نشـان داد   
صفر بار خشكي بذور درشت از نظر اين صفت باالتر از بذور ريز بودند 
ولي با افزايش سطح خشكي بذرهاي ريز داراي وزن خشك گياهچـه  

  ).6جدول(باالتري شدند 
در شرايط عدم تنش خشكي رباط درشت داراي بيشـترين ميـزان   
وزن خشك گياهچه و با اعمال تـنش خشـكي ربـاط ريـز در تمـامي      

  ).8شكل(سطوح وزن خشك گياهچه باالتري را داشت 
  

  چه چه به ساقه نسبت وزن خشك ريشه
بر خالف نتايج قبلي در اين صـفت رقـم گچسـاران داراي سـطح     

توانـد بـدليل     كه ايـن مـي  ). 2جدول(م رباط بود باالتري نسبت به رق
چه كمتر در رقم گچساران باشد كه در نهايت باعـث   داشتن وزن ساقه

اين صفت در بذور درشت و ريز اختالف . افزايش اين نسبت شده است
  ).2و  1جدول(داري را نشان نداد  معني
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  چه رقم هاي عدس  ساقه برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و خشكي بر وزن خشك - 7شكل 
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  برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و خشكي بر وزن خشك گياهچه رقم هاي عدس - 8شكل 
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  چه رقم هاي عدس  چه به ساقه برهمكنش اثرات اندازه بذر، رقم و خشكي بر نسبت وزن خشك ريشه - 9شكل 

  
 -12نكته جالب اينجاست كه با افزايش سطوح خشكي از صفر تا 

 -12چه افزايش يافت و سطح  چه به ساقه بت وزن خشك ريشهبار نس
كه نشان مي دهد بـا افـزايش   ). 3جدول(بار بيشترين مقدار را دارا بود 

چه رشد بيشتري دارد و به  چه نسبت به ساقه ميزان تنش خشكي ريشه
ايـن  . چـه مـي باشـد    عبارتي بيشترين اثر تنش خشكي بر روي سـاقه 

  ). 21و  9، 6، 4،1(نيز گزارش شده است نتيجه توسط محققان ديگري 
در شرايط عدم تنش رقم رباط بر رقـم گچسـاران از نظـر نسـبت     

چه برتري داشت و البته بين انـدازه بـذر    چه به ساقه وزن خشك ريشه
بـا افـزايش سـطوح خشـكي رقـم      . داري وجـود نداشـت   تفاوت معنـي 

  ).9شكل(گچساران بر رقم رباط پيشي گرفت 

  نتيجه گيري 
نطور كه مشاهده شد دو عامل ژنوتيب و اندازه بذر تاثير مهمي هما

حـداقل  . زنـي دارنـد   در مقاومت به خشكي گياهـان در مرحلـه جوانـه   
زني در بذرهاي كوچك پايين تر اسـت و   رطوبت مورد نياز براي جوانه

زنـي آنهـا در شـرايط     همين مي تواند مهمترين عامل در برتري جوانه
پس بنظـر مـي رسـد بهتـر     . درشت تر باشد كمبود آب نسبت به بذور

است در مناطقي كه در مرحله كاشت احتمال تنش خشكي وجود دارد، 
از ارقامي كه اندازه بذر كوچك تري دارند استفاده كرده تا درصـد بـذر   

  ..زده بيشتر شده و كشاورز متحمل خسارت كمتري شود جوانه
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