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  چكيده

. سبب كاهش جوانه زني و سبز شدن ژنوتيپ هاي متحمل به سرماي اين گياه مي شـود كاهش دما و نوسانات نزوالت جوي در كاشت پاييزه عدس 
 اين مطالعه با  هدف بررسي اثر تنش خشكي در مرحله جوانه زني ژنوتيپ هاي عدس به صورت آزمـايش فاكتوريـل در قالـب طـرح كـامالً تصـادفي بـا       

 بـذر در هـر   25 تكـرار و  3در) مگاپاسكال  -6/1و -2/1، -8/0، -4/0ل صفر، سطح پتانسيل آب شام 5(سطح خشكي  5ژنوتيپ عدس و  18 استفاده از
صفات اندازه گيري شـده  شـامل   . ايجاد شدند PEG6000سطوح خشكي با استفاده از محلول . انجام شد درجه سانتي گراد 13تحت شرايط دماي تكرار

 مـورد مطالعـه   بين پتانسيل هاي آب در مورد همـه صـفات  . نشاء نرمال بود درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه و درصد
ژنوتيـپ هـا   . مگاپاسكال رسيد  -6/1درصد در پتانسيل  18درصد در پتانسيل صفر به  88درصد جوانه زني از  .شدمشاهده ) >05/0p( يتفاوت معني دار

و  MLC20 ،MLC138ه طوري كه در مورد صفت درصد جوانه زني ژنوتيپ هـاي  داشتند، ب )>05/0p(نيز درمورد تمام صفات با هم تفاوت معني دار 
MLC25   بيشترين و ژنوتيپ هاي  درصد 74و  74، 79به ترتيب باMLC245  وMLC7   درصـد كمتـرين ميـزان را داشـتند     47و  45به ترتيب بـا .

درصد  90 ژنوتيپ جوانه زنيده گونه اي كه در پتانسيل صفر مگاپاسكال به . بود )>05/0p(آب و ژنوتيپ در تمام صفات معني دار پتانسيل  اثرات متقابل
ژنوتيپ هيچگونه جوانـه   6داشتند و حتي در درصد  30كمتر از  ژنوتيپ درصد جوانه زني 12مگاپاسكال  -6/1كه در پتانسيل  صورتي داشتند، در يا بيشتر

بهترين امتياز را به  به عنوان ژنوتيپ متحمل به خشكي MLC20مورد بررسي ژنوتيپ  با توجه به رتبه بندي ژنوتيپ ها بر اساس صفات. زني ديده نشد
  .ترين رتبه قرار گرفت در پايين MLC7خود اختصاص داد و ژنوتيپ 

  
  رتبه بندي جوانه زنيعدس، كاشت پاييزه، دماي كم،  جوانه زني، پتانسيل آب،: واژه هاي كليدي

  
     1 مقدمه

غيـر قابـل    كـم و  ناطقي با بارندگينواحي خشك و نيمه خشك م
پيش بيني هستند كه در آنها ميـزان تبخيـر و تعـرق بـالقوه از ميـزان      

معمـوالً دوره هـايي كـه آب خـاك در      و) 22(بارندگي تجاوز مي كند 
شرايط ايده ال قرار داشته باشد، نامنظم و كوتاه اسـت و ايـن احتمـال    

ـ  و درنتيجـه   دگي كـم  وجود دارد كه در ابتداي فصل كاشت مقدار بارن
تنش رطوبتي در مناطق خشـك و  ). 4(يابد كاهش  پتانسيل آب خاك

نيمه خشك بسياري از جنبه هاي متابوليسم و رشد گياه را تحت تأثير 
قرار مي دهد و از اصلي ترين عوامل محدود كننـده توليـدات گيـاهي    
                                                            

 ،يار و اسـتاد اسـتاد  ،دانشيار، دانشجوي سابق كارشناسي ارشدبه ترتيب  -4و 3، 2، 1
  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده كشاورزي

  )Email: nezamiahmad@yahoo.com            :نويسنده مسئول -(*

در ميان گياهان زراعي اين نواحي عدس از جمله گياهـاني  ). 12(است 
هـاي نـه چنـدان     است كـه غالبـاً در اراضـي حاشـيه اي و در خـاك     

هـزار   225اين گياه بـا سـطح زيـر كشـت     . حاصلخيز كشت مي شود
كيلو گرم در هكتار  502هكتار در ايران و با متوسط عملكردي برابر با 

يكـي از علـل پـايين    ). 18(هزار تن در سـال دارد   113توليدي معادل 
آن به تنش هاي غير زيستي از جملـه  بودن عملكرد عدس، حساسيت 

اولين مرحله اي كـه گيـاه ممكـن    ). 24(تنش خشكي ذكر شده است 
بـذوري كـه در شـرايط    . است با خشكي مواجه شود، جوانه زني اسـت 

تنش، جوانه زني مناسبتري داشته اند، در مراحل بعدي رشـد گياهچـه   
). 23(نـد  هايي با بنيه بهتر و سيستم ريشه اي قوي تـر توليـد كـرده ا   

بنابراين جوانه زني مطلوب و استقرار مناسب گياهچه با تعيـين تـراكم   
بوته در واحد سطح يك عامـل تعيـين كننـده در ميـزان عملكـرد بـه       

  ).10(حساب مي آيد 
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در مرحلـه   خشـكي تـنش   براي ايجاد پتانسيل منفي در مطالعات 
 ولپلـي اتـيلن گاليكـ    معمـوالً از  جوانه زني تحت شرايط كنترل شده

)PEG (آزمايشات نشان داده است كه درصد جوانـه  . استفاده مي شود
با درصـد جوانـه زنـي در خـاك در      PEG6000زني بذرها در محلول 

مطالعاتي كه با اسـتفاده از  ). 15(همان پتانسيل حدوداً برابر بوده است 
PEG        روي گياه عدس انجام شـده نشـان داده اسـت كـه بـا كـاهش

اتيلن گاليكول مدت زمـان الزم بـراي جوانـه    پتانسيل آب توسط پلي 
بـا آزمـايش خـود بـر روي     ) 12( دي و كـار ). 8(زني افزايش مي يابد 

نتيجه گرفتند كه در اثر تنش خشـكي، كليـه   ) radaite Vigna(ماش
شاخص هاي جوانه زني كاهش مي يابد و دليل آن را كاهش سـرعت  

سـه تيمـار   ) 6(عنـدليبي وهمكـاران   . جذب آب توسط بذر ذكر كردنـد 
رقم كلزا اعمـال   6را روي ) مگاپاسكال  -15/0و -9/0صفر، (خشكي 
نتايج نشـان داد كـه در صـفات مـورد بررسـي تفـاوت بسـيار        . كردند
داري بين ارقام، سطوح تنش و اثر متقابل آنها به جز اثـر متقابـل    معني

ارقام و سطوح تنش براي درصد جوانه زنـي و ضـريب سـرعت جوانـه     
با افزايش سطوح خشكي در كليه صفات روند كاهشي . اردزني وجود د

مشاهده شد، ولي اين كاهش در ارقام و صفات مختلف متفاوت بـود و  
بوختيـار  . سرعت جوانه زني حساسترين صفت به تنش خشكي ذكرشد

، -4/0، 0ســطوح پتانســيل  PEG6000 بــا اســتفاده از) 11(و شــاكرا 
روي ارقام دانه درشت و دانـه   مگاپاسكال را بر  -6/1و   -2/1، -8/0

در آزمايش ايشان با كاهش پتانسيل اسمزي . ريز عدس اعمال نمودند
ميزان جذب آب توسط بذور، درصـد كـل جوانـه زنـي و ميـزان رشـد       

جوانه زني هـر دو نـوع عـدس در    . چه كاهش معني داري داشت ريشه
در تمام سطوح پتانسيل . شديداً كاهش يافت مگاپاسكال  -6/1سطح 

عدس هاي دانه ريز جوانه زني بهتـري از عـدس هـاي دانـه درشـت      
بهترين سطح بـراي  مگاپاسكال  -2/1در تحقيق فوق پتانسيل. داشتند

شبيه سازي خشكي در ارقام عدس و تفكيـك تحمـل بـه تـنش آنهـا      
در آزمايشي همين سـطوح پتانسـيل   ) 8( كياني و همكاران. معرفي شد
و  ILL6434رژانتـين، قـزوين،   ارقـام آ (رقـم عـدس    4روي  آب را بر

ILL6431  (اهش پتانسـيل آب  نتايج نشان داد كه با ك. اعمال نمودند
درصـد كـاهش    46بـه   81 از بار درصد جوانه زني -16از صفر بار به 

طول ريشه چه و ساقه چه نيز به همين ترتيب كاهش نشان داد . يافت
چه و سـاقه  و با كاهش پتانسيل آب تفاوت معني داري در ظهور ريشه 

از بين ارقـام مـورد بررسـي ارقـام قـزوين و      . چه ارقام مشاهده گرديد
كافي و همكاران . آرژانتين به تنش خشكي تحمل بيشتري نشان دادند

بـار   -16و  -12، -8، -4، 0سطح خشكي 5در آزمايش ديگري اثر) 7(
در اين بررسي . ژنوتيپ عدس بررسي كردند 12را در مرحله جوانه زني

انسيل هاي آب در مورد همه صفات اندازه گيـري شـده تفـاوت    بين پت
با كاهش پتانسـيل آب، درصـد جوانـه زنـي،     . معني دار مشاهده گرديد

سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن خشك ريشـه  
ژنوتيپ ها نيز در مورد تمـام  . چه و وزن خشك ساقه چه كاهش يافت

ساقه چه و نسبت وزن خشـك  صفات به جز نسبت طول ريشه چه به 
  .ريشه چه به ساقه چه با هم تفاوت معني دار داشتند

و ) 3(ارزيابي كاشت پاييزه عدس در برخي از نواحي مرتفع ايـران  
نتايج موفقيت آميزي را بـه دنبـال داشـته    ) 24و  16(ساير مناطق دنيا 

به علت كـاهش دمـا در پـاييز و    اما در اين مناطق احتمال دارد . است
جوانه زني و سبز شدن گياه تحت تأثير قرار گيرد  بارندگيسانات در نو

و لذا در هنگام وقوع سرماي زمستان، گياه در مرحله رشـدي مناسـبي   
از اين رو جهت كاشت پـاييزه عـدس   . نباشد و در اثر سرما از بين برود

و  درصـد سـبز شـدن بـاال    در اين مناطق وجـود ارقـامي كـه بتواننـد     
اغلـب آزمـايش هـاي    ). 16(ته باشند ضروري اسـت  يكنواختي را داش

در انجام شده بر روي جوانه زني عـدس تحـت شـرايط كنتـرل شـده      
شرايط دمايي مناسب انجام گرفته اند، درحـالي كـه در كاشـت پـاييزه     

نيـز  نزوالت جوي پراكنش نامناسبي دارند دمـا   كهعالوه بر اين  عدس
بـا هـدف مطالعـه اثـر      لذا اين آزمـايش  .مي باشدكمتر از حد مطلوب 

پتانسيل هاي مختلف آب بر جوانه زني تعدادي از ژنوتيپ هاي عدس 
   .در شرايط دماي پايين اجرا شد) 3(متحمل به سرما 

  
  ها مواد و روش

 ژنوتيـپ عـدس مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد       18در اين آزمايش 
اين نمونه هاي عدس كه از محصول برداشت شده در بهار . )1جدول (

و از كلكسـيون بـذر حبوبـات    ) 1385 -86سـال زراعـي   (سـال   همان
در  ،پژوهشكده علوم گيـاهي دانشـگاه فردوسـي مشـهد تهيـه شـدند      

آزمايشات گذشته تحمل به سرماي خوبي را در شرايط كاشـت پـاييزه   
درصـد بـه    10بذور با محلول هيپوكلريت سديم ). 3(نشان داده بودند 

بـه بـا آب مقطـر آب شـويي     مرت 3ثانيه ضد عفوني و سپس  30مدت 
نيز بـا اسـتفاده از روش ميچـل و كـافمن      PEG6000محلول . شدند

اسـتفاده   )پتانسـيل صـفر  (به عنوان شاهد  از آب مقطر. تهيه شد) 21(
عدد در  25 به قطر نه سانتي متر تعداد بذور در هر  پتري ديش. گرديد

بـا پتانسـيل    PEGمحلـول   بـه نحـوي  نظر گرفته شد و به هر ظرف 
بـه   و سـپس  بذور در تماس با محلول بودنـد  كه مربوطه اضافه گرديد

منتقـل  ) ميانگين دماي پاييزدر مشـهد ( 13±2داخل انكوباتور با دماي 
به منظور اجتناب از اثرات منفي تبخيـر آب، ميـزان آب تبخيـر    . شدند

بذور به طـور روزانـه   . شده از طريق اضافه كردن آب مقطر جبران شد
نيـز  ) روز دهـم (در روز آخـر  . اد بذور جوانه زده ثبت شدباز بيني و تعد

گياهچـه هـاي   طول ريشه چه و ساقه چه آنها انـدازه گيـري و تعـداد    
در نظر گرفتـه شـدند كـه     گياهچه هايي مطلوب. شمارش شد مطلوب

داراي ريشه چه و ساقه چه و نيز نسبت مناسب بين ايـن دو سـاختار و   
درصـد و سـرعت جوانـه زنـي از     . )9( در ضمن عاري از بيماري باشند

  :طريق فرمول هاي زير محاسبه گرديد
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درصـد  ) = i تعداد بذور جوانه زده تـا روز / تعداد كل بذور(×   100
  (%) جوانه زني

 سرعت جوانه)= تعداد بذر جوانه زده /تعداد روز تا اولين شمارش( 
  )تعداد بذر جوانه زده در روز(زني

   )+....+تعداد بذر جوانه زده/  رشتعداد روز تا آخرين شما(
جهت رتبه بندي ژنوتيپ ها مشابه بـا روش سـرمدنيا و همكـاران    

به اين صورت عمل شد كه به گروهي كه در آزمون دانكن حـرف  ) 5(
a  هبه گرو، 1گرفتند رتبه ab  به گروه 5/1رتبه ،abc   بـه  ، 66/1رتبـه

ـ ... و 2رتبه  bو به گروه  75/1رتبه  abcdگروه  سـپس  . ق گرفـت تعل
. رتبه ها با يكديگر جمع و در نهايت رتبه نهايي هر ژنوتيپ تعيين شـد 

بر اين اساس رتبه كمتـر نشـانگر تحمـل بيشـتر ژنوتيـپ بـه شـرايط        
  .خشكي است

اين مطالعه به صورت آزمـايش فاكتوريـل در قالـب طـرح كـامالً      
تيمارهـاي آزمـايش عبـارت بودنـد از     . تكرار انجـام شـد   3تصادفي با 

 5و پتانسـيل آب  در   جـدول يـك  سطح ذكر شـده در   18نوتيپ در ژ
 -6/1و   -2/1، -8/0، -4/0، )آب مقطـــر(   ســـطح شـــامل صـــفر

شدند و  واريانس تجزيه MSTAT-Cداده ها با نرم افزار . مگاپاسگال
درصـد   5مقايسه ميانگين ها نيز با آزمـون دانكـن در سـطح  احتمـال    

  .انجام شد
  

  نتايج و بحث
دار  اثر پتانسيل آب بر درصد جوانـه زنـي معنـي   : ه زنيدرصد جوان

بيشترين درصد جوانـه زنـي در پتانسـيل صـفر و كمتـرين آن در      . بود
به نحوي كـه بـا كـاهش    ). 2جدول( مگاپاسكال مشاهده گرديد -6/1

درصـد كـاهش در    80مگاپاسگال حدود  -6/1پتانسيل آب از صفر به 
نظر درصد جوانـه زنـي بـا     ژنوتيپ ها از. مورد اين صفت مشاهده شد

 MLC20 ،MLC138ژنوتيپ هـاي  . يكديگر تفاوت معني دار داشتند
كمتـرين   MLC7و  MLC245بيشترين و ژنوتيپ هاي  MLC25و 

اثرات متقابـل پتانسـيل آب و   ). 3جدول( درصد جوانه زني را دارا بودند
در پتانسـيل صـفر   . ژنوتيپ بر درصد جوانـه زنـي نيـز معنـي دار بـود     

درصد جوانه زنـي داشـتند در    90از ژنوتيپ ها باالي  ده تاكال مگاپاس
درصد  30ژنوتيپ كمتر از  12مگاپاسكال   -6/1صورتيكه در پتانسيل 

ژنوتيپ نيز هيچگونه جوانه زنـي ديـده    6جوانه زني داشتند و حتي در 
كاهش درصد جوانه زني برخي ژنوتيپ هاي عـدس در  ). 4جدول(نشد 

ر حساسيت اين ارقام به تنش خشـكي مـي   شرايط تنش خشكي بيانگ
و پنبـه  ) 25(مشابه اين نتايج در ساير گياهان زراعي مانند گندم . باشد

عكس العمل متفاوت درصـد جوانـه زنـي    . نيز گزارش شده است) 27(
ژنوتيپ ها به تنش خشكي را مي توان بـه عوامـل مختلفـي از جملـه     

ر ژنوتيپ هاي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ ها در خصوص كاهش جذب آب د
تنش خشكي با محدود كردن جذب آب توسط بذر، . حساس نسبت داد
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تأثير بر حركت و انتقال ذخاير بذر و يا با تأثير مستقيم بر سـاختمان و  
).  13(جوانه زني را تحت تأثير قرار مـي دهـد    ،سنتز پروتئين در جنين

واد پلي اتيلن گاليكول با ايجاد  تنش خشكي باعث كاهش هيدروليز م
). 19(اندوخته اي دانه و در نتيجه كاهش درصد جوانه زني مـي شـود   

نيز كاهش درصد جوانه زني لگوم ها را در زمان خشـكي  ) 17(هاداس 
  .به علت انتشار كند آب در پوسته بذر آنها گزارش كرد

اثر پتانسيل آب بر سرعت جوانه زني معني دار : سرعت جوانه زني
صـفر بيشـترين سـرعت جوانـه زنـي و       بود به نحوي كه پتانسيل آب

 مگاپاسكال كمترين سرعت جوانـه زنـي را دارا بودنـد     -6/1پتانسيل 

به طور كلي روند كاهشي در سرعت جوانه زني بـا كـاهش   ). 2جدول(
  -6/1سـرعت جوانـه زنـي در پتانسـيل     . پتانسيل آب مشاهده گرديـد 

. تدرصد كـاهش يافـ   93مگاپاسكال نسبت به حالت عدم تنش حدود 
ژنوتيپ ها نيز از نظر سرعت جوانه زني در واكـنش بـه تـنش بـا هـم      

تـوده محلـي و   ، MLC29ژنوتيـپ هـاي    .اختالف معنـي دار داشـتند  
MLC20  بيشــــترين و ژنوتيــــپ هــــايMLC369 ،MLC245 ،

MLC357  وMLC7 3جدول( كمترين سرعت جوانه زني را داشتند .(
 MLC20لي و توده مح، MLC29سرعت جوانه زني در ژنوتيپ هاي 

  .بود MLC369بيش از دو برابر سرعت جوانه زني در ژنوتيپ 
  

  عدس نوتيپ هايژ طول ريشه چه و ساقه چه، بر خصوصيات جوانه زني 6000اثرات سطوح پتانسيل آب ناشي از پلي اتيلن گاليكول -2جدول
  پتانسيل

 سرعت جوانه زني درصد  جوانه زني   )مگا پاسكال(
  )ه در روزتعداد بذر جوانه زد(

  طول ريشه چه
  )سانتي متر(

 طول ساقه چه
  درصد  گياهچه هاي طبيعي  )سانتي متر(

  65  0/3 0/4 4/33 88  صفر
4/0 -  87 4/20 1/3 5/1  63  
8/0 -  78 8/11 1/3 0/1  59  
2/1 -  43 1/6 4/1 4/0  19  
6/1 -  18 3/2 5/0 1/0  7  

LSD≤0.05 1/34/01/01/0 6/2 

  
طول ريشه چه و ساقه چه گياهچه هاي ژنوتيپ هاي عدس در شرايط تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گاليكول ، نيخصوصيات جوانه ز -3جدول

6000  

 درصد جوانه زني  ژنوتيپ
(%)  

 سرعت جوانه زني
  )تعداد بذر جوانه زده در روز(

  طول ريشه چه
  )سانتي متر(

 طول ساقه چه
  درصد گياهچه هاي طبيعي  )سانتي متر(

MLC7 47  2/11 0/2 7/0  22  
MLC11 63  0/18 2/2 4/1  53  
MLC12 71  3/16 1/3 0/2  55  
MLC20 79  9/18 7/2 1/2  64  
MLC25 74  3/18 7/2 5/1  62  
MLC29 69  4/19 4/2 1/1  54  
MLC39 65  1/12 1/2 7/0  38  
MLC60 63  4/11 0/2 1/1  31  

MLC105 64  2/14 4/2 6/0  39  
MLC138 74  2/17 7/2 3/1  55  
MLC177 62  6/16 5/2 4/1  44  
MLC185 53  1/13 6/2 4/1  34  
MLC225 58  7/14 1/2 4/1  38  
MLC245 45  5/10 1/2 5/0  29  
MLC352 70  6/16 8/2 2/1  45  
MLC357 56  7/10 1/2 2/1  29  
MLC369 52  6/8 6/1 7/0  18  
  56  0/1 5/2 9/18  64  توده محلي

LSD≤0.05 8/5  8/0 2/0 1/0  9/4  
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  مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطوح پتانسيل آب و ژنوتيپ بر درصد جوانه زني ژنوتيپ هاي عدس  -4جدول
  

  ژنوتيپ
  )مگاپاسگال(سطوح پتانسيل آب

  -6/1  -2/1 -8/0 -4/0 صفر
MLC7 89 89 47 11  0  
MLC11 93 83 73 36  31  
MLC12 93 92 81 44  43  
MLC20 97 87 85 77  48  
MLC25 97 97 88 51  35  
MLC29 95 97 89 52  11  
MLC39 85 96 91 54  0  
MLC60 91 84 84 47  9  

MLC105 96 89 84 47  5  
MLC138 99 87 85 48  53  
MLC177 95 72 77 40  27  
MLC185 67 87 72 40  0  
MLC225 76 88 80 55  0  
MLC245 81 88 51 15  0  
MLC352 87 92 84 47  43  
MLC357 76 89 76 39  0  
MLC369 65 72 75 36  15  
  5  54 83 92 96 توده محلي

0/13 LSD(0.05) =       
  

  مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطوح پتانسيل آب و ژنوتيپ بر سرعت جوانه زني ژنوتيپ هاي عدس -5جدول
  

  ژنوتيپ
  )مگاپاسگال(سطوح پتانسيل آب

  -6/1  -2/1 -8/0 -4/0 صفر
MLC7 4/29 8/17 6/5 9/2  -  

MLC11 1/39 6/25 2/14 4/7  8/3  
MLC12 9/35 8/21 4/13 9/6  5/3  
MLC20 4/42 4/23 7/15 0/8  8/4  
MLC25 7/40 7/25 7/13 7/7  7/3  
MLC29 0/44 3/25 6/15 2/8  8/3  
MLC39 7/25 8/17 9/10 9/5  -  
MLC60 6/24 1/14 5/10 2/5  6/2  
MLC105 5/31 4/16 2/13 7/6  3/3  
MLC138 6/42 3/18 2/14 1/7  6/3  
MLC177 8/36 6/20 2/14 5/7  9/3  
MLC185 7/30 5/20 4/9 6/4  -  
MLC225 0/34 8/23 7/10 1/5  -  
MLC245 6/25 7/16 9/6 5/3  -  
MLC352 5/35 0/24 2/13 7/6  5/3  
MLC357 7/24 8/15 6/8 3/4  -  
MLC369 9/16 8/12 5/7 8/3  1/2  
  9/3  7/7 3/15 1/26 5/41 توده محلي

8/1 LSD (0.05) =        
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اثر متقابل پتانسيل آب و ژنوتيپ بر سرعت جوانه زنـي معنـي دار   

  صـفر مگاپاسـگال در ژنوتيـپ     سرعت جوانه زنـي در پتانسـيل  . بود
MLC290/44  بـود، درحـالي كـه  در ژنوتيـپ      بذر جوانـه زده در روز

MLC369  6/1در پتانسـيل  . رسـيد  زده در روزبذر جوانـه   9/16به-  
، MLC7 ،MLC39 ،MLC185مگاپاســگال نيــز در ژنوتيــپ هــاي 

MLC225 ،MLC245  وMLC357 در ، سرعت جوانه زني صفر بود
بـه   MLC177تـوده محلـي و   ، MLC20حالي كه در ژنوتيپ هـاي  

مشــاهده شــد  بــذر جوانــه زده در روز 9/3و  9/3، 8/4ترتيـب معــادل  
  ).5جدول(

، از شاخص هاي مهم در ارزيابي تحمـل بـه خشـكي ارقـام    يكي 
به گونه اي كه ارقام با سرعت جوانـه  ، سرعت جوانه زني آنها مي باشد

زني باال در شرايط تنش خشكي امكان سبز شدن سريعتري را نسـبت  
در بعضـي   بـاال  به نظر مي رسد سرعت جوانه زني. به ساير ارقام دارند

يشتر جذب آب و آمـاس بـذر آنهاسـت    سرعت ب به علت از ژنوتيپ ها
اگر جذب آب توسط بذر دچار اختالل گردد و يا جذب به آرامـي  ). 20(

صورت گيرد فعاليت هاي متابوليكي جوانه زني در داخل بذر به آرامـي  
انجام خواهد شد و درنتيجه مدت زمان خروج ريشه چه از بذر افـزايش  

البتـه عامـل   ). 1( مي يابد و لذا سرعت جوانه زنـي كـاهش مـي يابـد    
ديگري مانند اندازه بذر نيز بر سرعت جوانه زني بـذر مـؤثر اسـت بـه     

كمبود آب، بذور كوچكتر با جذب آب كمتـر قـادر    شرايطدر  نحوي كه
قابل ذكـر اسـت كـه ژنوتيـپ     ). 4(به جوانه زني مناسبتري مي باشند 

دانـه كمتـري    هـزار و توده محلي از وزن  MLC20و  MLC29هاي 
و همبستگي بين وزن هزار دانه بـا سـرعت   ) 1جدول ( بودند برخوردار

 r-92/0***(جوانه زني نيز در اين مطالعه منفي و بسيار معني دار بود 
= (.  

پتانسيل هاي آب بر طول ريشه چه ژنوتيپ هاي :  طول ريشه چه
با كاهش پتانسـيل آب از صـفر   . عدس اثرات معني داري ايجاد كردند

. ول ريشه چه به طور چشمگيري كاهش يافتمگاپاسكال ط  -6/1به 
بيشترين طول ريشه چه مربوط به شرايط عدم تنش و كمترين مقـدار  

مگاپاسكال بود، به نحوي كه طول ريشـه چـه از     -6/1آن مربوط به 
سـانتي متـر در پتانسـيل آب     5/0سانتي متر در پتانسيل صفر به   9/3
داري نيـز در طـول   تفـاوت معنـي   ). 2جدول(مگاپاسگال رسيد   -6/1

. مگا پاسكال مشـاهده نشـد    -8/0و  -4/0ريشه چه بين پتانسيل آب 
ژنوتيپ ها نيز از نظر طول ريشه چه به طور معني داري با هم تفـاوت  

 MLC25و  MLC12 ،MLC352 ،MLC138ژنوتيپ هاي . داشتند
و  MLC369 ،MLC60بيشترين طـول ريشـه چـه و ژنوتيـپ هـاي      

MLC7  3جـدول ( چه را به خود اختصاص دادندكمترين طول ريشه .(
، به عنـوان  ن نيز گزارش شده استامشابه اين نتايج توسط ساير محقق

طي آزمايشـي كـه بـر روي سـويا     ) 26(اسميكاليس و همكاران مثال 
انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه محدود شدن تحرك ذخـاير بـذر   

  .مي شوددر اثر كاهش پتانسيل آب سبب كاهش طول ريشه چه 

در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه پتانسيل هـاي آب از  : طول ساقه چه
با افزايش . هاي معني داري را ايجاد نمودند نظر طول ساقه چه تفاوت

به نحـوي كـه بـا كـاهش     . تنش خشكي طول ساقه چه كاهش يافت
درصـد در   97مگاپاسكال كاهشي حدود  -6/1پتانسيل آب از صفر به 
بيشترين طول ساقه چه در پتانسـيل صـفر و   . دطول ساقه چه ايجاد ش

). 2جـدول ( مگاپاسكال مشاهده گرديـد   -6/1كمترين آن در پتانسيل 
ژنوتيپ ها نيز از لحاظ طول ساقه چـه بـا يكـديگر تفـاوت معنـي دار      

به ترتيب با طـول سـاقه    MLC12و  MLC20نوتيپ هاي ژ .داشتند
و ژنوتيــپ ســانتي متــر بلنــدترين طــول ســاقه چــه   0/2و  1/2چــه 

MLC245  را دارا بودنـد ) سانتي متر 5/0(كوتاهترين طول ساقه چه 
اثرات متقابل پتانسيل آب و ژنوتيپ نيز بر طول سـاقه چـه    ).3جدول(

در شـرايط عـدم     MLC138و  MLC12ژنوتيپ هاي . معني دار بود
سانتي متر بيشترين طول  6/4و  3/5تنش به ترتيب با طول ساقه چه  

مگاپاسـكال ژنوتيـپ هـاي     -2/1در پتانسـيل  . ارا بودنـد ساقه چه را د
MLC7  ،MLC39  وMLC105  6جدول(فاقد ساقه چه بودند.(  

كه در شرايط تنش، ميزان تجمع  نشان داده اندآزمايشات مختلف 
ماده خشك در بافت ساقه چه گياهچه هاي متحمل افزايش مي يابـد  

ش تنش خشـكي كـم   افت طول ساقه چه در آنها با افزاي ارقامي كه و
باشد، گياهچه هاي مقاوم در برابر تنش خشـكي بـه شـمار مـي آينـد      

ژنوتيپ عدس انجام داد  4نيز روي ) 1(در مطالعه اي كه آبنوس ). 14(
مشاهده كرد كه تغييرات طول ساقه تحت تأثير پتانسيل آب معنـي دار  

شـود،   بوده و با كاهش پتانسيل آب از طـول سـاقه گيـاه كاسـته مـي     
 72مگاپاسگال به ترتيـب كـاهش    -8/0و  -4/0يكه در پتانسيل بطور

در شرايط . درصدي در طول ساقه نسبت به شاهد مشاهده گرديد 63و
كـه در طويـل شـدن و رشـد      سـلولي  تنش مقدار پروتئين هاي ديواره

سلول نقش دارند كاهش يافته و در عوض بعضي از تركيبات پكتينـي  
). 19(شـوند افـزايش مـي يابنـد     كه سبب نرم شدن ديواره سلول مي 

عالوه بر اين كاهش جـذب آب توسـط بـذر در شـرايط تـنش باعـث       
كاهش ترشح هورمون ها و فعاليت آنزيم هـا و در نتيجـه اخـتالل در    

  ).2(مي شود ) شامل ريشه چه و ساقه چه(رشد گياهچه 
 طبيعـي  گياهچـه اثر پتانسيل آب بر درصد :  درصدگياهچه طبيعي

كـاهش   طبيعـي  گياهچـه درصد ، ا كاهش پتانسيل آبب. معني دار بود
  -6/1درصـد و در   65يافت به گونه اي كه در پتانسـيل صـفربرابر بـا    

ژنوتيـپ هـا نيـز از لحـاظ درصـد      ). 2جدول( درصد بود 7مگاپاسكال 
  MLC20ژنوتيپ هاي. با هم تفاوت معني دار داشتند طبيعي گياهچه

كمتـرين   MLC369و  MLC7بيشترين و ژنوتيپ هاي  MLC25و 
در ايـن  ). 3جـدول (را به خـود اختصـاص دادنـد    طبيعي گياهچهدرصد 

مگاپاسكال   -8/0از پتانسيل  طبيعي گياهچهآزمايش تفاوت در درصد 
  -2/1و   -8/0ظــاهر شــد و لــذا بــه نظــر مــي رســد پتانســيل هــاي 

هاي مناسبي جهت ارزيابي واكنش ارقـام مختلـف عـدس بـه      پتانسيل
  . ط دماي كم باشندتنش خشكي در شراي
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  عدسژنوتيپ هاي  در) سانتي متر( هچمقايسه ميانگين اثرات متقابل سطوح پتانسيل آب و ژنوتيپ بر طول ساقه  -6جدول 

  
  ژنوتيپ

  )مگاپاسگال(سطوح پتانسيل آب
  -6/1  -2/1 -8/0 -4/0 صفر

MLC7 0/2 0/1 6/0 0/0  0/0  
MLC11 2/3 6/1 1/1 0/1  3/0  
MLC12 6/4 3/2 9/1 1/1  4/0  
MLC20 3/5 6/2 2/1 0/1  4/0  
MLC25 4/3 7/1 2/1 0/1  3/0  
MLC29 6/2 0/1 9/0 7/0  3/0  
MLC39 0/2 0/1 5/0 0/0  0/0  
MLC60 8/2 4/1 0/1 1/0  0/0  
MLC105 8/1 9/0 5/0 0/0  0/0  
MLC138 1/3 6/1 3/1 5/0  0/0  
MLC177 2/3 6/1 2/1 0/1  0/0  
MLC185 7/3 8/1 4/1 1/0  0/0  
MLC225 6/3 8/1 4/1 2/0  0/0  
MLC245 4/1 7/0 2/0 1/0  0/0  
MLC352 1/3 6/1 1/1 4/0  0/0  
MLC357 1/3 6/1 1/1 1/0  0/0  
MLC369 0/2 0/1 6/0 1/0  0/0  
  0/0  6/0 8/0 2/1 5/2 توده محلي

3/0 LSD (0.05) =         
  

و توده محلي  MLC25در پتانسيل صفر مگاپاسكال ژنوتيپ هاي 
ــد ب ــترين درص ــهيش ــي گياهچ ــيل  طبيع ــتند و در پتانس  -8/0را داش

و تــوده محلــي داراي  MLC20و  MLC25مگاپاســكال دو ژنوتيــپ 
بودنـد كـه نشـان دهنـده واكـنش       طبيعـي  گياهچهدرصد  77بيش از 

. مناسب اين ژنوتيپ ها از نظر صفت مذكور در اين پتانسيل بوده است
يي گياهچه ها براي ادامه رشـد  نشان دهنده توانا طبيعي گياهچهتعداد 

و نمو به صورت گياهان كامل در زماني است كه در خاكي بـا كيفيـت   
خوب كشت شده و در شرايط محيطي مناسبي از نظـر رطوبـت و دمـا    

  ).9( قرار داشته باشند
  

  رتبه بندي ژنوتيپ ها
ژنوتيپ هاي مـورد اسـتفاده در آزمـايش بـر اسـاس پارامترهـاي       

در اين  .ندداز نظر تحمل به خشكي رتبه بندي ش مربوط به جوانه زني
رتبه بندي ژنوتيپ ). 5(روش عدد كوچكتر بيانگر رتبه باالتر مي باشد 

با   MLC20ها نشان داد كه در مجموع صفات مورد مطالعه، ژنوتيپ 
امتيـاز را بـه خـود اختصـاص داد و ژنوتيـپ       بـاالترين  7كسب رتبـه  

MLC7 در مجموع به نظر مـي رسـد   . تدر پايين ترين رتبه قرار گرف
واكنش مطلوب  MLC20كه با در نظر گرفتن مجموع صفات ژنوتيپ 

  ).7جدول(تري را در مقابله با تنش خشكي از خود نشان داده است 
 10روي جوانـه زنـي   ) 5( در مطالعه اي كه سرمد نيا و همكاران 

هـايي  رقم گندم انجام دادند دليل تلفيق رتبه ها و بدست آوردن رتبه ن
را اين گونه بيان كردند كـه مقاومـت يـك رقـم بـه خشـكي حاصـل        
مجموعه اي از پارامترها از جمله سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، 

در آزمـايش ايشـان رقـم سـرداري كـه      . مي باشـد ... طول ريشه چه و
كمترين رتبه را دارا بود به عنوان رقم مقاوم به شرايط خشكي معرفـي  

 12نيـز در آزمـايش خـود روي جوانـه زنـي     ) 7(ان كافي و همكار .شد
ژنوتيپ عدس، رتبه بندي ژنوتيپ هاي مورد بررسـي را بـا اسـتفاده از    
روش فوق انجام دادند و بر ايـن اسـاس تـوده محلـي ربـاط واكـنش       

  .مطلوبتري را در مقابله با تنش خشكي از خود نشان داد
يكسان  با وجود اينكه تحمل به خشكي در طول مراحل رشد گياه

 بـذور آنهـا   نيست ولي به نظر مي رسد آن دسته از ژنوتيپ هـايي كـه  
آب جـذب نمـوده و بـه طـور     بهتـر  قادرند در پتانسيل هاي آبـي كـم،  

و اسـتقرار   شـدن مناسبي جوانه زني داشته باشـند احتمـاالً درصـد سبز   
مناسبي نيز خواهند داشت و لذا در شرايط كمبود رطوبت ابتداي فصل 

مطالعات بيشـتر از  . ه عدس در مناطق ديم موفق باشنددر كاشت پاييز
جمله ارزيابي واكنش ژنوتيپ هايي كه در اين مرحلـه شـاخص هـاي    

سـبز   حلهجوانه زني مناسبي داشتند، در ساير مراحل رشدي از جمله مر
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  .خواهد شد اين گياهه در ژرم پالسم عدس جهت كاشت پاييزشدن احتماالً سبب تسهيل در به گزيني ارقام متحمل به تنش خشكي 
  

  رتبه بندي ژنوتيپ هاي عدس بر اساس صفات مختلف و رتبه نهايي حاصل از آنها -7جدول

  درصد  ژنوتيپ
  جوانه زني

 سرعت
  جوانه زني

  

طول        
  ريشه چه

  

طول        
  ساقه چه

  

  درصد
  نرمال ءنشا

  

  رتبه
  نهايي

  

MLC7 5/7 0/8 0/7 0/7  0/6  5/38  
MLC11  5/4 5/3 5/5 0/2  0/2  5/17  
MLC12 5/2 0/5 0/1 0/1  0/2  5/11  
MLC20 0/1 5/1 5/2 0/1  0/1  0/7  
MLC25 5/1 5/2 0/2 0/2  0/1  0/9  
MLC29 7/2 0/1 5/4 5/5  0/2  7/15  
MLC39 5/3 0/7 5/6 0/7  0/4  0/28  
MLC60 5/4 5/7 0/7 5/5  0/5  5/29  
MLC105 7/3 0/5 5/4 0/7  0/4  2/24  
MLC138 5/1 5/4 0/2 5/3  0/2  5/13  
MLC177 5/4 0/5 5/3 5/2  0/3  5/18  
MLC185 5/6 0/6 5/2 5/2  5/4  0/22  
MLC225 5/5 0/5 5/6 5/2  0/4  5/23  
MLC245 0/8 0/8 5/6 0/9  0/5  5/36  
MLC352 5/2 0/5 0/2 5/3  0/3  0/16  
MLC357 0/6 0/8 5/6 5/4  0/5  0/30  
MLC369 5/6 0/9 0/8 0/7  0/6  5/36  

  7/16  0/2  0/6 5/3 5/1 7/3  حليتوده م
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