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  هاي نخود دیم اي ژنوتیپ بررسی تاثیرتنش خشکی و اندازه بذر بر تندش و صفات گیاهچه

داود صادق زاده اهري
*  

 موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایران

  

  چکیده

هاي نخود در شرایط  اي ژنوتیپ چهاین مطالعه به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و اندازه بذر بر صفات گیاه

با استفاده از آزمایش فاکتوریل با سه عامل شامل ژنوتیپ، اندازه بذر و سطوح تنش بر پایه طرح کامال آزمایشگاهی 

، عامل اندازه )توده بومی ترکیه و ILC482آرمان، آزاد، (سطح 4عامل ژنوتیپ در . تصادفی و با سه تکرار انجام شد

و  )متر میلی 6متر و ریز با قطر کمتر از  میلی 8 -6متر، متوسط با قطر  میلی 8رشت با قطر بیش از د( بذر در سه سطح

) بار - 8/0و  - 6/0، -4/0،  -2/0صفر به عنوان شاهد، ( سطح 5عامل تنش خشکی القایی با پلی اتیلن گالیکول در 

هاي آزمایشی مورد  هاي متفاوت بذر و ژنوتیپ بندي صفات، میزان تحمل تنش در اندازه با استفاده از روش رتبه. بود

چه، شاخص بنیه بذر و  چه و ریشه زنی، طول ساقه بیشترین میزان جوانهکه نتایج نشان داد . ارزیابی قرار گرفت

شاخص بنیه طولی گیاهچه متعلق به بذوري با اندازه ریز و بیشترین مقادیر وزن تر و خشک گیاهچه مربوط به بذور 

آزمایشی   ترین ژنوتیپ متحمل  ILC 482بندي صفات نشان داد که الین  بندي نتایج بر اساس رتبه معج. درشت بود

  .بودندتر  بر اساس نتایج بدست آمده بذوري با اندازه درشت در برابر تنش خشکی حساس. به تنش خشکی بود
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  مقدمه

اضر حبوبات پس از غالت، دومین در حال ح

نخود . شوند منبع مهم غذایی بشر محسوب می

(Cicer arietinum L.)  اصلی ترین گیاه زراعی

متعلق به خانواده حبوبات در کشـور است که به 

عنوان یک منبع با ارزش از نظر تامین پروتئین گیاهی 

 600حدود ( از سطح زیر کشت نسبتا وسیعی در ایران

ارادتمند اصلی و (برخوردار است ) ارهزار هکت

  ).1391نام، ، بی1387؛ پـارسا و باقري،1388مهرپناه،

زاي محیطی نظیر خشکی  عوامل مختلف تنش 

تولید و بازده نخود را مخصوصا تحت شرایط دیم 

کمبود (خشکی وجود تنش. دهد تحت تاثیر قرار می

زنی  سبب تاخیر و کاهش در جوانه) رطوبت در خاك

د و عالوه بر سبز ناهمسان، موجب ناهمگنی گرد می

سبز کردن بذور شده و این امر سبب غیر یکنواختی 

تراکم گیاه در واحد سطح گردیده و در نهایت 

 دهد عملکرد در واحد سطح را کاهش می

)Hampson and Simpson,1990 ،1390؛ جلیلیان .(  

زنی بذر یکی از مراحل مهم در زندگی  جوانه

ر روي کمیت و کیفیت عملکرد گیاه است که ب

). Almansouri et al., 2001(گذارد گیاهان تاثیر می

هاي زیست  ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش

زنی و سبز  محیطی به ویژه در خالل مرحله جوانه

شدن، عاملی مهم در انتخاب آنها براي کشت تحت 

). 1390فر و همکاران،  امینی(باشد  شرایط مختلف می

جه به محدودیت رطوبت در شرایط دیم، با تو

زنی  هایی که داراي سرعت جوانه دستیابی به ژنوتیپ

باال و استقرار سریع باشند براي این مناطق بسیار حائز 

معلوم شده است که، برهمکنش بین . باشد اهمیت می

شرایط محیطی حاکم بر بستر بذر و کیفیت بذر نقش 

 Khajeh-Hosseini(مهمی در استقرار گیاهان دارد

et al., 2003.(  

نتایج مطالعات انجام شده در ارزن و تریتیکاله 

نشان داده است که افزایش اندازه بذر موجب افزایش 

شود ولی  زنی وسبز کردن بذور می درصد جوانه

     عکس این موضوع در گیاه گندم ثابت شده است

)Mut and Akay, 2010 .( بررسی خصوصیات

ریز، (ل از سه اندازه بذر زراعی و عملکرد حاص

در نخود نشان داد که بین ) درشت و بدون سایز بندي

هاي مختلف بذر در مرحله  گیاهان حاصل از اندازه

برداشت از نظر میزان ماده خشک، عملکرد دانه و 

 Saxena et(وزن صد دانه تفاوتی وجود ندارد

al.,1981 .( متقابال در برخی گزارشات، اندازه بذر

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دانه و اجزاي نخود از 

تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته، ( آن

معرفی ..)  ارتفاع بوته، تعداد شاخه اولیه و ثانویه و 

  ). Gul et al.,2015(شده است

در ) Singh et al.,2009(سینگ و همکاران

نخود فرنگی نشان دادند که بذور درشت و متوسط 

ذور ریز قدرت بقاي بیشتري در مزرعه در مقایسه با ب

تري  داشته و همچنین از استقرار و رشد مطلوب

در بررسی ) Hojjat,2011(حجت. برخوردارند

هاي مختلف عدس گزارش کرد که، صفات  ژنوتیپ

تر  زنی با وزن بذر ارتباط داشته و بذور درشت جوانه

. زنند نسبت به بذور ریزتر زودتر و بهتر جوانه می

مشابهی نیز در نخود توسط روز رخ و  گزارش

ارایه شده ) 2006(و گان و همکاران) 1381(همکاران

تنش خشکی و هدف از این بررسی، مطالعه اثر . است

هاي نخود در  اي ژنوتیپ اندازه بذر بر صفات گیاهچه

  . بود )اي مرحله گیاهچه( شرایط آزمایشگاهی
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  ها مواد و روش

ثرات تنش القایی در این پژوهش با استفاده از ا

، خصوصیات 6000توسط پلی اتیلن گالیکول 

ها در سطوح مختلف تنش خشکی  اي ژنوتیپ گیاهچه

بررسی با استفاده از . مورد مطالعه قرار گرفت

آزمایش فاکتوریل با سه عامل شامل ژنوتیپ، اندازه 

بذر و سطوح تنش بر پایه طرح کامال تصادفی و با سه 

ولوژي بذر ایستگاه تحقیقات تکرار در آزمایشگاه تکن

 4عامل ژنوتیپ در . کشاورزي دیم مراغه انجام شد

، )توده بومی ترکیه و ILC482آرمان، آزاد ، (سطح

 8درشت با قطر بیش از (عامل اندازه بذر در سه سطح

متر و ریز با قطر  میلی 8 -6متر، متوسط با قطر  میلی

با پلی و عامل تنش خشکی القایی ) متر میلی 6کمتر از 

صفر به عنوان شاهد، ( سطح 5اتیلن گالیکول در 

  . بود) بار - 8/0بار و  - 6/0بار، - 4/0بار،  -2/0

در این بررسی هر تیمار در دو پتریدیش هرکدام 

بذر کشت گردیده و در پایان روز  10حاوي 

هاي  اي شامل طول ریشه چهاردهم از صفات گیاهچه

خشک ساقه  تر و وزن اولیه، طول ساقه اولیه، وزن

زنی یادداشت  اولیه و ریشه اولیه و در صد جوانه

همچنین نسبت طول ریشه اولیه به . برداري بعمل آمد

ساقه اولیه، شاخص بنیه گیاهچه، شاخص بنیه طولی 

گیاهچه و شاخص بنیه وزنی گیاهچه مطابق روابط 

 Abdul-Baki and(موجود محاسبه شد

Anderson,1973  ؛Agrawal,.2003ار و خاکس ؛

  ).  1391همکاران، 

لیتر  میلی 40براي هر پتري  آزمایشدر این 

لیتر آن  میلی 20که  طوري ه، بشدمحلول در نظر گرفته 

 10لیتر در روز پنجم و   میلی 10 ،در ابتداي آزمایش

ها اضافه  به پتري دیش لیتر دیگر در روز دهم میلی

الزم براي تعیین ادیر مق). Sapra et al.,1991(شد

با استفاده از  6000محلول پلی اتیلن گالیکول تانسیل پ

 ,Michel and Kaufman(و کافمن میچل روش

در طول اجراي ها  دیش پتري. محاسبه شد )1973

در  و در داخل اتاقک رشد آزمایش

گراد و رطوبت  درجه سانتی) روز/ شب(15/20دماي

؛ 1391خانقائی و همکاران، (گرفتندقرار % 75

Turner et al., 2009.(  همچنین با استفاده از روش

؛ کافی و  1370سرمدنیا و قربانی، (بندي صفات رتبه

، میزان تحمل و حساسیت به تنش )1384همکاران،

هاي متفاوت بذر و  خشکی در مورد اندازه

بر . هاي آزمایشی برآورد و  ارزیابی شد ژنوتیپ

بندي تیماري که داراي کمترین  اساس روش رتبه

به است به عنوان تیمار برتر محسوب میانگین رت

به منظور انجام تجزیه و تحلیل آماري . گردد می

برداري از  ها و اطالعات بدست آمده از یادداشت داده

  .استفاده شد MSTAT-Cافزار آماري نرم

  

   بحثنتایج و 

هاي آزمایشی از  بین ژنوتیپ کهنشان داد  نتایج

ه بر چ زنی، نسبت طــول ریشه نظر درصد جوانه

دار  هاي معنی چه و شاخص بنیه بذر اختالف ساقه

  ). 1جدول(وجود داشت %) 5سطح احتمال (آماري

ــترین و      ــه بیش ــان داد ک ــانگین نش ــات می ــایج مقایس نت

  ILC 482زنی متعلق بـه ژنوتیـپ   کمترین میزان جوانه

 6/73و  7/82و توده بومی ترکیـه و بـه ترتیـب معـادل     

 ین بـه روش آزمـون  درصد بود که در مقایسات میـانگ 

هــــاي  در کــــالس% 5دانکـــن در ســــطح احتمــــال  

  ).2جدول (اي جاي داشتند جداگانه
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  اي  نتایج تجزیه واریانس صفات و خصوصیات گیاهچه -1جدول 

   میانگین مربعات
درجه 

  آزادي
شاخص بنیه وزنی    منابع تغییرات

  گیاهچه

شاخص بنیه طولی 

  گیاهچه

 شاخص بنیه

  بذر

وزن خشک 

 گیاهچه

وزن تر 

 گیاهچه

به  چه نسبت طول ریشه

  چه ساقه
  چه طول ساقه  چه طول ریشه

درصد 

  زنی جوانه

4/65  ns 3/90017  ns 09/0  * 011/0  ns 04/0  ns 76/10  * 44/9   ns 202/0  ns 4/851  (G)ژنوتیپ  3 * 

9/505  ** 1684388 **  53/0  **  11/0  ** 46/0  ** 12/26  ** 92/94 ** 8/11  ** 1/3570  (SS) اندازه بذر 2 **

5/50  ns 120979 ns 04/0  ns 003/0  ns 03/0   ns  41/4 ** 55/7 ns 60/0  ns 1/344  ns 6 اثر متقابل G×SS 

1709 ** 9246170 ** 09/2  ** 08/0  ** 20/2   ** 59/27  ** 54/374   ** 04/129 ** 8/13530  (S)سطح تنش  4 **

3/96  ns 2/49458  ns 03/0  ns 01/0 ns 05/0  ns 15/4  ns 14/4   ns 500/0 ns 2/341  ns 12 اثر متقابل G×S  

200 ** 2/126234  ns 03/0  ns 02/0 ** 15/0  * 91/4  ns 44/5   ns 04/3 ** 5/390 ns 8 اثر متقابل SS ×S  

7/36   ns 50276 ns 03/0 ns 004/0  ns 03/0  ns 75/2 ns 08/3   ns 51/0  ns 0/256 ns 24 اثر متقابلG ×SS ×S  

3/68  90291  04/0   007/0  06/0  11/4  08/6   63/0   5/323   Errorخطاي آزمایشی   120 

  دار آماري فاقد اختالف معنی=   ns، % 5و %  1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **
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  )اثرساده ژنوتیپ(هاي آزمایشی اي ژنوتیپ مقایسه میانگین صفات و خصوصیات گیاهچه -2جدول 

 ژنوتیپ
  صفت

  آرمان  آزاد ILC 482 بومی ترکیه

6/73  b 7/82  a 7/73  b 5/78  ab* زنی درصد جوانه  

80/0  b 89/0  a 81/0  b 86/0  ab بذر بنیه  شاخص  

  میانگین رتبه 50/1 0/2 0/1 0/2

  .دداري ندارن اختالف معنی% 5اي دانکن در سطح احتمال  هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین *

  

در بررسی میزان تنفس ) 1390(جلیلیان

 آرمان، آزاد، هاشم و (هاي مختلف نخود ژنوتیپ

ILC482 (زنی و رشد گیاهچه نشان  در مرحله جوانه

داد که ارقام آرمان و آزاد به ترتیب داراي بیشترین و 

. چه بودند چه و وزن خشک ریشه کمترین طول ریشه

که بیشترین و همچنین نتایج بررسی مذکور نشان داد 

و   ILC 482چه به ترتیب متعلق به کمترین طول ساقه

رقم هاشم بود که تا حدودي با نتایج این بررسی 

  . کند مطابقت داشته و آن را تایید می

در اغلب مطالعات آزمایشگاهی و تحـت شـرایط   

هـایی بـا نسـبت     دار، ثابت شده است کـه ژنوتیـپ    تنش

افزونتـري در جـذب    طول ریشه به ساقه بیشتر، توانایی

آب از طبقات پایین خاك دارند که دلیـل آن قابلیـت   

تـر و بـه عبـارت دیگـر      هاي آنها در توسعه عمیـق  ریشه

همچنین معلـوم شـده   . نفوذ بیشتر ریشه در خاك است

است که کاهش ارتفاع گیاهان و افزایش رشد عمقـی  

هاي مهم اولیـه در مواجهـه بـا تـنش      ها از مکانیزم ریشه

کـافی و  ؛ 1384نـژاد و شـهبازیان،   ایـران(ت خشکی اس

  ) .Burnett et al., 2005 ؛ 1384همکاران، 

بیشترین و کمتـرین شـاخص بنیـه بـذر بـه ترتیـب       

و تـوده بـومی ترکیـه و بـه       ILC 482متعلق به ژنوتیپ

ــادل   ــب مع ــات    80/0و  89/0ترتی ــه در مقایس ــود ک ب

ــالس  ــانگین در کــ ــه  میــ ــاي جداگانــ ــرار  هــ اي قــ

پـایین بـودن شـاخص بنیـه بـذر در      ). 2جـدول  (داشتند

زنی کـم آن تحـت    یک ژنوتیپ حاکی از میزان جوانه

دار اسـت و بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، تـوده         شرایط تنش

زنـی در بـین    بومی ترکیه از میزان کمتر درصـد جوانـه  

کـه  ) 2جـدول ( هاي آزمایشـی برخـوردار بـود    ژنوتیپ

     . نماید آنرا تایید می

صفات و خصوصیات  نتایج تجزیه واریانس

مورد مطالعه  نشان داد که عامل اندازه بذر بر تمامی 

سطح (داري آنها از نظر آماري تاثیر بسیار معنی

برطبق نتایج مقایسات ). 1جدول (داشت%) 1احتمال 

میانگین صفات و خصوصیات مورد بررسی در این 

، %)5آزمون دانکن در سطح احتمال (آزمایش

چه،  چه و ریشه ی، طول ساقهزن بیشترین میزان جوانه

شاخص بنیه بذر و شاخص بنیه طولی گیاهچه متعلق 

به بذوري با اندازه ریز بود که در مقایسات در رتبه 

) متوسط و درشت(بهتري نسبت به دو اندازه دیگر

تر و خشک  همچنین بیشترین مقادیر وزن. قرار گرفتند

گیاهچه از بذور درشت حاصل شد که در مقایسات 

  ). 3جدول(قرار گرفتند Aگین در کالس میان

تــاثیر انــدازه بــذر بــر جوانــه زنــی و رشــد بعــدي  

گیاهچه توسط محققـان متعـددي در گیاهـان مختلـف     

مورد بررسی قرار گرفته است ولی نتایج بدست آمـده  

هـاي مختلـف گیاهـان متفـاوت بـوده       بر حسـب گونـه  



        

     24 

  

  1395 شهریور،  1ه ،  شمار5ه دور  رانیم اید نشریه زراعت

 

هر چند بین اندازه بـذر و منـابع غـذایی موجـود     . است

رود  ن ارتباط مسـتقیمی وجـود دارد و انتظـار مـی    در آ

چـه   که افزایش اندازه بذر نقـش مثبتـی در رشـد گیـاه    

ــر روي    ــی در مطالعــات انجــام شــده ب داشــته باشــد ول

ــده    ــزارش شـ ــاوتی گـ ــایج متفـ ــان مختلـــف نتـ گیاهـ

نتایج ). Perry,1980; Rezapour et al., 2013(است

ی بـا  تحقیقات انجام شده در شرایط تنش خشکی القای

ــا     ــه، ب ــان داد ک ــوالف نش ــول در ی ــیلن گالیک ــی ات پل

افزایش شدت تنش و کاهش انـدازه بـذر، طـول دوره    

چـه   چـه و سـاقه   زنی افزایش یافته ولی طول ریشه جوانه

  ).Mut and Akay, 2010(یابد کاهش می

گزارش شده است که با افزایش اندازه بذر در ارزن و 

بذور افزایش  تریتیکاله درصد جوانه زنی وسبز کردن

یابد ولی متقابال مشاهده شده است که بذور ریزتر  می

گندم در شرایط متفاوت دمایی و تنش رطوبتی از 

در گیاهانی . زنی سریعتر و بیشتري برخوردارند جوانه

مثل سویا و لوبیا معلوم شده است که در شرایط وجود 

هایی در محیط کشت از قبیل دماي پایین هوا،  تنش

با رطوبت باال و یا سله بسته، بذور ریزتر هایی  خاك

تر  قابلیت جوانه زنی بهتري نسبت به بذور درشت

هاي زمستانه،  تر در گندم متقابال بذور درشت. دارند

زنی بیشتري  ماش تحت همان شرایط از قابلیت جوانه

 نسبت به بذور ریزتر برخوردارند

)Mirshekarnezhad et al.,2013; Mut and 

Akay, 2010 .(  گزارشات مشابهی نیز در گیاه نخود

رضا پور و ). Gun et al., 2006(وجود دارد

در سویا نشان ) Rezapour et al.,2013(همکاران 

زنی بذوري با اندازه متوسط در  دادند که قابلیت جوانه

. هاي ریز و درشت است سویا بهتر از بذوري با اندازه

ین پژوهش گزارشات فوق در برخی موارد با نتایج ا

از . هایی دارند مطابقت و در برخی دیگر مغایرت

دار اندازه بذر بر صفات و  سوي دیگر، تاثیر معنی

اي در این پژوهش با نتـایج  خصوصیات گیاهچه

تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان مطابقت 

 ,Al-Karaki,1988 ; Morrison  and Xue(دارد

2007; Gan et al., 2006 .(  

دهد که تمامی صفات و  نشان می 1جدول 

خصوصیات مورد مطالعه در این آزمایش تحت تاثیر 

دار سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از پلی  معنی

نتایج  4در جدول . قرار گرفتند 6000اتیلن گالیکول 

آمده است ) سطح تنش(مقایسات میانگین اثر مذکور

دهد که با افزایش شدت تنش خشکی در  و نشان می

هاي آزمایشی از پتانسیل صفر  گیاهچه محیط رشد

بار به غیر از صفت  -8/0به سوي پتانسیل ) شاهد(بار

چه، تمامی صفات روند  بر ساقه  چه نسبت طول ریشه

به بیان دیگر افزایش شدت تنش . کاهشی داشتند

چه  زنی، طول ریشه خشکی سبب کاهش درصد جوانه

.  ردیدها گ هاي بنیه بذر و بنیه طولی گیاهچه و شاخص

دار در طول  نتایج مشابهی مبنی بر کـاهش معنی

چه گیاهان مختلف در اثر تنش القایی با  ریشه

گلیکول توسط سایر محققان نیزگزارش  اتیلن پلی

 Bukhtiar ؛1389زاده اهري،  صادق( گردیده است

and Shaykva ,1990; Burnett et al., 2005; 
Sadeghian and Yavari, 2004; Choi et al., 

که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت  ) ;2005

 .کند داشته و آنرا تایید می

سطح تنش بر هیچیک از  ×اثر دو جانبه ژنوتیپ 

صفات و خصوصیات مورد مطالعه در این آزمایش از 

یعنی واکنش ). 1جدول(دار نبود نظر آماري معنی

هاي مختلف در سطوح متفاوت تنش خشکی  ژنوتیپ

  .یک اندازه بودتقریبا به 
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  اي  مقایسه میانگین اثر اندازه بذر بر صفات و خصوصیات گیاهچه -3جدول   

  اندازه بذر

  صفت
  ریز  متوسط  درشت

50/68  b 40/79  a 45/83  a* زنی درصد جوانه  

35/1  c 77/1  b 23/2  a چه طول ساقه  

16/3  b 11/5  a 51/5  a چه طول ریشه  

735/0  a 732/0  a 582/0  b ر گیاهچهوزن ت  

280/0  a 270/0  a 201/0  b وزن خشک گیاهچه  

730/0  b 683/0  a 912/0  a بذر بنیه  شاخص  

37/450  b 25/688  a 12/774  a شاخص بنیه طولی گیاهچه  

83/21  a 48/22  a 15/17  b شاخص بنیه وزنی گیاهچه  

  میانگین رتبه 38/1 13/1 75/1

داري  اختالف معنی% 5اي دانکن در سطح احتمال  ، بر اساس آزمون چند دامنههاي داراي حرف مشترك در یک ردیف میانگین *

  .ندارند

  

  

  اي  مقایسه میانگین اثر ساده سطح تنش بر صفات و خصوصیات گیاهچه -4جدول 

  ) بار( سطح تنش 
  صفت

  )0(شاهد  -2/0  -4/0 -6/0 -8/0

0/58  c 2/58  c 3/76  b 3/93  a 8/99  a* زنی درصد جوانه  

54/1  d 50/2  cd 38/3  c 10/6  b 51/9  a چه طول ریشه  

64/3  a 90/3  a 71/3  a 90/3  a 96/1  b 
به  چه نسبت طول ریشه

  چه ساقه

61/0  d 60/0  d 81/0  c 01/1  b 14/1  a بذر بنیه  شاخص  

209 d 310 cd 427 c 787 b 1456 a شاخص بنیه طولی گیاهچه  

داري  اختالف معنی% 5اي دانکن در سطح احتمال  بر اساس آزمون چند دامنه هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، میانگین *

  ندارند

  

نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که اثر 

سطح تنش فقط بر صفات طول  ×متقابل اندازه بذر 

چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و  ساقه

دار و  شاخص بنیه وزنی گیاهچه از نظر آماري معنی

). 1جدول (ي داشتدار معنییه صفات اثرات غیر بر بق

بر اساس نتایج مقایسات میانگین به روش دانکن و در 

چه متعلق به  ، بیشترین طول ساقه%5سطح احتمال 

صفر (بذوري با اندازه ریز و تحت شرایط بدون تنش

بوده و پس از آن بذور با اندازه متوسط و درشت ) بار

در مقایسات بترتیب  در مراتب بعدي قرار داشتند که

. قرار گرفتند Cو  A ،Bآماري هاي  در کالس

کمترین طول ساقه چه متعلق به بذور با اندازه درشت 

بار بود که ضمن داشتن  - 8/0و تحت شرایط تنش 
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دار آماري با سایر تیمارها در پایین  اختالف معنی

  ).5جدول (ترین گروه دسته بندي شد

و  2/1به ترتیب (ها بیشترین وزن تر و خشک گیاهچه

متعلق به بذور با اندازه درشت تحت ) گرم 37/0

شرایط بدون تنش خشکی بود که در مقایسات 

تر و  کمترین وزن. قرار داشت A میانگین در کالس

متعلق ) گرم17/0و  37/0به ترتیب (ها  خشک گیاهچه

به بذور با اندازه ریز و تحت شرایط تنش 

ترین رتبه  ات پایینبار بود که در مقایس -8/0خشکی

بیشترین و کمترین شاخص . را به خود اختصاص داد

بنیه وزنی گیاه نیز به ترتیب متعلق به بذور با اندازه 

  ).      5جدول (بار بود - 8/0و  - 2/0درشت و تحت تنش 

در مطالعات خود ) Al-Karaki, 1988(الکراکی

تحت شرایط تنش خشکی در عدس گزارش نمود 

اراي پتانسیل آب بیشتري در که بذور درشت د

هاي بوجود آمده  مقایسه با بذور ریزتر بوده و گیاهچه

تر در شرایط تنش متوسط خشکی،  از بذور درشت

  . باشند داراي طول ریشه چه بیشتري نیز می

سه اثر بر مبناي نتایج اخذ شده از تجزیه واریانس، 

سطوح مختلف تنش  ×اندازه بذر  ×جانبه ژنوتیپ 

بر هیچیک از صفات و  )G ×SS ×S(خشکی

خصوصیات مورد بررسی در این پژوهش از نظر 

  ). 1جدول (دار نبود آماري معنی

هاي آزمایشی با  بررسی تحمل خشکی ژنوتیپ

بندي آنها از نظر صفات و  استفاده از روش رتبه

 ILCاي نیز نشان داد که الین  خصوصیات گیاهچه

نسبت به ) 17/1(با دارا بودن میانگین رتبه کمتر 482

ها تحمل یا مقاومت بیشتري به خشکی  سایر ژنوتیپ

در مرحله گیاهچگی داشته و ژنوتیپ بومی ترکیه با 

ترین ژنوتیپ نسبت به تنش در  حساس 2میانگین رتبه 

با توجه به این نتایج ). 2جدول(مرحله جوانه زنی است

بندي انجام  و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از رتبه

ورد اندازه بذر بر مبناي  صفات و شده در م

، )3جدول (خصوصیات مورد مطالعه در این پژوهش 

) درصد(توان اظهار داشت که هر چند مقدار می

زنی در بذور ریز تحت شرایط تنش خشکی  جوانه

به دلیل سطح زیاد بذور ریز و توانایی جذب (باالست

باقري (تر آب بیشتر از محیط در مقایسه با بذور درشت

ولی به دلیل تراکم کم مواد )) 1376مکاران، و ه

اي بذر در  حاصل از فتوسنتز و مواد ذخیره

مقدار کم ماده خشک در (هاي حاصل از آنها گیاهچه

هاي حاصل از بذور ریز در مقایسه با  گیاهچه

، بذور ریز نسبت )هاي حاصل از بذور درشت گیاهچه

ي به بذور با اندازه متوسط از تحمل و مقاومت کمتر

نسبت به تنش خشکی در مراحل اولیه رشد 

چون ) 2006( به عقیده گان و همکاران. برخوردارند

زنی درون خاکی  گیاه نخود داراي عادت جوانه

)Hypogeal ( است و با توجه به وجود مقدار کم

اي در بذور ریزتر در مقایسه با بذور  مواد ذخیره

اي بر  تر، مقدار انرژي موجود در بذور درشت درشت

خروج گیاهچه از خاك بیشتر بوده و این امر موجب 

بهبود وضعیت استقرار گیاه مخصوصا در شرایط 

  .    شود نامساعد می

بندي، میانگین رتبه  بر اساس نتایج حاصل از رتبه

 75/1محاسبه شده براي بذور با اندازه درشت برابر 

بود که در مقایسه با رتبه محاسبه شده براي سایر 

اي بذر بیشترین مقدار را به خود اختصاص ه اندازه

توان اذعان داشت که  و بر این مبنا، می) 3جدول (داد

بذور درشت از حساسیت بیشتري در برابر تنش 

متقابال نتایج این پژوهش نشان . خشکی برخوردارند
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از ) متر میلی 6-8قطر ( داد که بذور با اندازه متوسط 

اندازه دیگر  تحمل یا مقاومت بیشتري نسبت به دو

  . برخوردارند

توان اظهار داشت که در  بندي نتایج می در جمع

دیمزارهاي کشور استفاده از بذوري با اندازه متوسط 

هاي  تواند موجب سبز و استقرار مطلوب گیاهچه می

این امر مخصوصا در . نخود دیم در مزرعه گردد

هایی که در اوایل فصل کشت به دلیل کاهش  سال

و یا پراکنش نامناسب آنها با بحران تنش  ها بارندگی

) زنی و سبز اولیه محصول زمان جوانه(خشکی اولیه

شوند، از خسارت وارده به زراعت نخود  مواجه می

دیم در اثر سبز نامطلوب مزرعه و کاهش تراکم 

  .مطلوب در آن خواهد کاست

  

  صفات مورد مطالعهسطح تنش بر  ×مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بذر   -5جدول 

  صفت
سطح 

  )بار(تنش
شاخص بنیه طولی   اندازه بذر

  گیاهچه

 بنیه  شاخص

  بذر

وزن خشک 

  (gr)گیاهچه

 وزن تر گیاهچه

(gr)  

طول 

  (cm)چه ساقه

1673 a 17/1  a 24/0  cd 78/0  cd 2/6  a 0 ریز  

1022 bc 06/1  ab 23/0  cd 70/0  de 6/2  d 2/0-  ریز 

542 d 93/0  cd 22/0  de 57/0  de 0/1  fg 4/0-  ریز 

249 ef 70/0  ef 20/0  ef  50/0  gh 56/0  gh 6/0-  ریز 

384 de 70/0  ef 17/0  gh 37/0  hi 77/0  gh 8/0-  ریز 

1505 a 15/1  a 29/0  bc 1/1  ab 05/5  b 0 متوسط  

839 c 02/1  ab 30/0  bc 78/0  cd 6/1  ef 2/0-  متوسط 

550 d 84/0  de 30/0  bc 72/0  de 1/1  fg 4/0-  متوسط 

215 fg 65/0  fg 26/0  bc  60/0  de 53/0  gh 6/0-  متوسط 

334 de 65/0  fg 21/0  ef 47/0  fg 58/0  gh 8/0-  متوسط 

1189 b 1/1  a 37/0  a 2/1  a 9/3  c 0 درشت  

501 de 95/0  bc 32/0  bc 97/0  bc 2/1  ef 2/0-  درشت 

188 fg 65/0  fg 32/0  bc 71/0  de 55/0  gh 4/0-  درشت 

163 fg 46/0  h 20/0  ef 40/0  gh 57/0  gh 6/0-  درشت 

211 fg 49/0  gh 19/0  ef 42/0  gh 51/0  gh 8/0-  درشت 

  .داري ندارند اختالف معنی% 5اي دانکن در سطح احتمال  هاي داراي حرف مشترك در یک ستون، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین *
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هاي  مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش. بر گیاه مادري روي ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

  . 63- 71: 4. محیطی

چکیده مقاالت چهارمین . زنی و رشد ارزیابی میزان تنفس چهار رقم نخود در مرحلۀ جوانه. 1390. جلیلیان جالل

  . 53صفحه . همایش ملی حبوبات ایران

 L(ارتباط بین قدرت بذر با رشد و عملکرد نخود  .1381. روز رخ مهدي،  قاسمی گلعذانی کاظم، جوانشیر عزیز

Cicer arietinum (18. نژادي نهال و بذر مجله به. در مزرعه)156- 169): 2.  

مرحله  هاي مختلف گندم دیم در بررسی مقاومت به خشکی توده. 1370 .المحسین ، قربانی علینیا غ سرمد

: و نتایج کنفرانس تحقیقات و بررسی مسائل دیم در ایران، دانشگاه فردوسی مشهدمقاالت مجموعه . زنی جوانه

80 -57.  

بومی شنبلیله ایران با استفاده از هاي  بررسی تحمل به خشکی و تنوع ژنتیکی در توده. 1389. زاده اهري  داود صادق

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. غبانیگروه علوم با. رساله دکتري. AFLPنشانگر 
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Abstract 

In order to study the effect of drought stress and seed size on seedling characteristics of 

chickpea genotypes, a factorial experiment based on completely randomized design with three 

replications carried out under controlled conditions. The treatments were three factors (i.e. 

genotype, seed size and drought levels). Four chickpea genotypes (Arman, Azad, ILC 482 and a 

landrace from Turkey) were as factor A, and three seed sizes (large seeds with > 8 mm, medium 

seeds with 6-8 mm and small seeds with less than 6 mm in diameters) were as factor B and 

drought stress levels (induced by PEG 6000) were in five levels (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 bar) 

as factor C. Drought tolerance in the seedlings was evaluated by using of traits ranking method. 

Results showed that seedlings grown from small seeds had the highest germination rate, shoot 

and root lengths, seed vigor index; where as seedlings grown from large seeds produced the 

highest seedling fresh and dry biomasses. In conclusion, ILC 482 genotype was tolerant to 

drought stress based on traits ranking method. The seedlings grown from large seeds were more 

susceptible to drought stress compared with seedlings grown from medium and small size seeds. 

Keywords: Chickpea, Genotype, Drought tolerance, Seed size. 
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