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 چكيده
.تنش خشکي از مهمترين عاملهاي ايجاد اختالل در رشد و نمو گياهان بهويژه در مرحلۀ جوانهزني در مناطق خشك و نيمهخشك است
عدس از جمله گياهان با ارزش بوده و بررسي نژادگان (ژنوتيپ)هايي که بتوانند تنش خشکي را در مرحلۀ جوانهزني تحمل کررده و

- نژادگان عدس به تنش خشکي در مراحل جوانه49  بدين منظور در اين تحقيق واکنش.گياهچههاي بيشتري توليد کنند اهميت دارند
 در آزمايشي بهصرورت، بار که با استفاده از محلول پلياتيلن گليکول اعمال شده بود-9  و-6،-3،) (شاهد0 زني در سطوح خشکي
 صفات مرورد بررسري عبرارت. بررسي شد1395 فاکتوريل در قالب طرحي کامل تصادفي با سه تکرار در شرايط آزمايشگاه در سال
 نتراي.) بنيۀ بذر و ضريب رشرد نراموزون (آلرومتري، وزن خشك ساقهچه و ريشهچه، سرعت جوانهزني،بودند از درصد جوانهزني
 نژادگان و اثرر متقابرل، تأثير سطوح پتانسيل، در بيشتر صفات مورد بررسي،بهدستآمده از تجزيۀ واريانس و مقايسۀ ميانگين نشان داد

- درصد جوانه، ضريب همبستگي ساده بين صفات نشان داد.آنها معنيدار بوده و کاهش پتانسيل باعث کاهش ميزان صفات شده است
 همچنين نتاي بهدستآمده از تجزيه.) داردr =0/80**( ) و سرعت جوانهزنيr =0/85**( زني بيشترين ميزان همبستگي را با بنيۀ بذر
 درمجموع نتاي بيانگر. درصد تغيير را توجيه ميکنند67  دو عامل جوانهزني و صفات مربوط به ساقهچه حدود،به عاملها نشان داد
 از تحمرل برااليي و48  و4 ،6  نژادگانهاي.،وجود تنوع ژنتيکي شايان توجه در بين نژادگانها بود و با توجه به صفات مورد بررسي
. تحمل پاييني نسبت به خشکي دارند45  و28 ،34 نژادگانهاي
. سرعت جوانهزني، عدس، جوانهزني، تنش خشکي، پلياتيلنگاليکول:واژههایکليدی
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ABSTRACT
Drought stress is one of the most important factors in arid and semiarid regions that lead to disorder in growth and
development of plants especially at germination stage. Because of importance lentil, achieving genotype(s) that are
capable of the drought stress at initiating growth stage is necessary. For this purpose, germination and plantlet
growth of 49 genotypes were tested in drought stress conditions at four levels including 0 (control), -4, -8 and -12
bar using PEG6000 as a factorial design in randomized complete block design (RCBD) with three replications in
2016. Studied traits including: germination percentage, germination rate, root length, shoot length, dry weight of
roots and dry weight of shoots and allometry factor. Data were subjected to variance analysis and mean
comparison. Results indicated that in most considered traits, effect of potential levels of genotypes and their
interaction were significant. Result of simple correlation coefficient analysis indicated that germination percentage
has the highest correlation with vigor germination (r=0.855) and speed germination (r=0.798). Factor analysis
determined that two factors (germination and root traits) accounted 67% of the total variations among genotypes.
In general, results represented that considerable genetic diversity was among genotypes. Regarding the studied
traits, "6, 4 and 48" genotype had high tolerance to drought stress, "34, 28” and “45" had low tolerance at
germination stage.
Keywords: drought stress, germination, Lentil, Poly Ethylene Glycol (PEG), germination rate.
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مقدمه 
عدس ) (Lens culinaris Medikبهعنوان یکي از مهمتررین
بقوالت در بسیاری از نقاط جهان کشت ميشود .ایرن گیراه
نقش مهمي در بهبود سالمت انسان ،حیوانات و خرا دارد
( .)Grusak et al., 2009دانرههرای عردس ینري از مرواد
پروتئینري و مرواد م ر ی (پتاسریم ،فسررر ،آهرن و روی)،
ویتامینها و همچنین اسیدآمینههای لوسرین و تریپتوفران
برای ت یۀ انسران اسرت ).(Bamdad et al., 2009بنرابراین
مصرر عردس برا گنرد یرا بررن ،،باعر متعرادل شردن
اسیدآمینههای ضروری برای ت یۀ انسان مريشرود .عردس
یکي از نخستین گیاهان اهليشده توسرط بشرر اسرت .ایرن
گیاه انواع خا ها از جمله خا هایي با حاصلخیزی کرم را
تحمل ميکند .عاملهای محدودکنندة رشرد ،باعر جوانره
نزدن ،توسعۀ آهستۀ برگ ،مادة خشک خیلي کم ،شراخ
برداشت پایین و قرار گرفتن در معرض تنشهای زیستي و
ییرزیستي این گیاه ميشود .مهمتررین عامرل ییرزیسرتي
تهدیدکننردة عردس ،ترنش رطروبتي اسرت (Grusak et
)al.,2009

جوانهزني یکري از مراحرل حسراس در چرخرۀ رشردی
گیاهان بهشمار ميآید ،زیرا نقش عمدهای را در تعیین تراکم
نهایي گیاه از خود بهجا ميگ ارد .در شرایط تنش رطوبتي و
شوری ،جوانهزني گیاه در تعیین تراکم نهایي اهمیت زیادی
دارد .(Livington & Zan 1990).استقرار ضعیف گیاهچه به
دلیل خشکي ،نبود آب کافي و وجود شوری یکي از مهمترین
مشرکالت منراط نیمرهخشررک از جملره کشرور ایررران
است ) .(Okcu et al., 2005ایلب حبوبات و از جمله عدس
به کمبود آب خا بهویژه در مرحلرۀ اسرتقرار گیاهچره در
مزرعه حساس بوده و در بیشتر مواقع کشت آنها بر ذخرایر
رطروبتي خرا پر از بارنردگي متکري اسرت & (Singh
) .Saxena, 1993نتای ،آزمایشها نشان داده ،مرحلۀ جوانه-
زني یکي از مراحل بحراني رشد در گیاهران زراعري اسرت.
ب رهایي که در شرایط تنش ،جوانهزني مناسبتری داشتهاند
در مراحل بعدی رشد ،گیاهچههایي برا بنیرۀ بهترر و شربکۀ
ریشهای قویتری ایجاد کردهاند). (Jaleel et. al., 2009
بنابراین جوانه زدن و استقرار مناسب گیاهچه در اصرل
بهعنوان یک عامل تعیینکننده در میزان عملکرد برهشرمار
ميآید (1995) Rade & Kar .در آزمایش خود روی مرا
نتیجه گرفتند ،در نتیجۀ تنش خشکي همرۀ شراخ هرای

جوانرهزنري کراهش مريیابرد (2006) Duman .در نترای،
بررسيهای خود گزار کرد ،تنش خشکي درصد جوانهزني
و طول ریشهچه و ساقهچه را کاهش ميدهرد .گرزار هرای
چندی درزمینۀ تأثیر تنش خشکي برر جوانرهزنري بر رها و
رشرد گیاهچره وجرود دارد (Rahimi et al., 2006; Salehi
) .Far, 2010جوانهزني گونههای مختلف و حتري رقرمهرای
مختلف یکگونه ممکن است تحت تأثیر ترنش خشرکي برا
یکدیگر متراوت باشند .ل ا بررسي واکنش گیاهان به شدت-
های مختلف تنش خشکي و شناسایي میزان مقاومت آنهرا
ضروری است .با توجه به اینکه در بیشتر مروارد بافرتهرای
گیاهي واکنش مناسربي در محریطهرای کنتررل مصرنوعي
پتانسیل آب (مانند محلول شکر و نمک) نشان نميدهنرد و
این مواد با دخالت در ت یرۀ بافرتهرا ،پتانسریل اسرمزی را
تعدیل ميکنند ،توجه بهسوی مواد با جر مولکولي باال کره
نقشي در ت یۀ بافتها نداشته و ج ب نميشوند جلب شده
است ).)Agili et al., 2012; Michel & Kaufmann, 1973
از بین این مواد ،پليتیلنگالیکول ) (PEGبره دلیرل ایجراد
محلولي دارای شرایط همانند طبیعري ،بیشرترین کراربرد را
پیدا کررده اسرت ) .(Khakwani et al., 2011ایرن تحقیر
بهمنظور یربالگری و بررسي تأثیر تنش خشکي بر جوانهزني
 49نژادگان (ژنوتیر ) عردس از بانرک ژن گرروه زراعرت و
اصرال نباترات پرردی کشراورزی دانشرگاه تهرران بررای
شناسایي متحملترین نژادگانها نسبت بره ترنش خشرکي
انجا شد.
موادوروشها 

این تحقی بهصورت فاکتوریل در قالب طر کامل تصادفي
با سه تکررار در آزمایشرگاه گرروه زراعرت و اصرال نباترات
پررردی کشرراورزی و منررابع طبیعرري دانشررگاه تهررران در
سال 1395انجا شد .در این آزمایش از  49نژادگران عردس
(جدول )1و چهار تیمار خشکي شامل ( 0شراهد) -6 ،-3 ،و
 -9بار استراده شد .برای ایجاد سطو تنش خشکي از پلي-
اتریلنگلیکرول 6000برابرر رابطرۀMichel & Kaufmann
)(1973به شر زیر استراده شد.
S=-(1.18×10-2) C-(1.8×10-4) C2+ (2.67×10-4) CT+
(8.39×10-7) C2T

= Cیلظت پلياتیلنگلیکول ( 6000برحسب گر در لیتر(

علو گیاهان زراعي ایران ،دورة  ،49شمارة  ،3پائیز 1397
 =Tدما (برحسب درجۀ سلسیوس(

 = Sپتانسیل اسمزی (برحسب بار)
برای هر تکرار شمار بیست عدد ب ر سرالم از رقرمهرای
مورد نظر انتخاب و با محلول هیپوکلریت سدیم  10درصد به
مدت  45ثانیه کامل ضدعروني شدند .ب رها پ از چند بار
شستشو با آب مقطر درون پتری دیشهای  9سانتيمترری
که کف آنها با کای صافي واتمن پوشیده شرده برود ،قررار
گرفتند .در ادامه به پتریهای هر تیمار میزان  6میليلیتر از
محلول با پتانسیل مربوطه اضافه شد و در تیمار شاهد نیز از
آب مقطر استراده شد .پتریها در اتاقک رشد در دمرای 25
درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبي  70درصد قرار داده شردند.
بهمنظور کاهش تبخیر از پتریها که منجر به ت ییر پتانسیل
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آب ميشود ،در=و پتریها با پارافیلم گرفته شد .شمار
ب رهای جوانهزده شده بهصورت روزانه  10روز ادامه داشرت.
در پایان روز دهم جوانههای عادی (نرمال) در هر پتری جردا
و ریشهچه و ساقهچه آنها جداگانه در دمرای75-80درجرۀ
سلسیوس به مدت  24ساعت در آون خشک تا میانگین وزن
خشک گیاهچه در هر تیمار به دست آید .معیار جوانرهزنري
یک ب ر رشد یرال بررگ اولیره (کلئوپتیرل) بره میرزان 2
میليمتر فرض شده اسرت .پر از پایران دورة جوانرهزنري
صراتي مانند طول ریشهچه ،طرول سراقهچره ،ضرریب رشرد
ناموزون (آلومتری) یا نسبت طول ریشرهچره بره سراقهچره
) (Eftekhari et al., 2009اندازهگیری شد.

جدول .1نژادگانهای عدس مورد استراده در آزمایش
Table1. List of lentil genotypes analyzed in this study
Origin

Code of
genotype

Number
of
genotype

Number

Origin

Code of
genotype

Number
of
genotype

Number

Origin

Code of
genotype

Number
of
genotype

Number

661

35

Syria

ill5816

605

18

Syria

63141

550

1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Syria
Syria
Syria
Syria
Cyprus
Syria
Syria
Syria
Dargaz
Syria
Syria

ill5753
ill5817
ill5754
ill5844
ill5593
ill5741
ill5825
ill5839
1083
ill6195
ill6205

606
607
609
610
615
616
620
621
631
638
648

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Chile
Algeria
Algeria
Syria
Syria

63119
63131
63103
63115
63140
63128
p1299367
73
3209-71
ill5506
ill5699

559
562
563
567
568
569
572
574
575
580
584

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Syria

ill6208

651

30

Syria

ill5699

585

13

Syria
Syria
Fars
Chile

ill6209
ill6212
11141
p1299367-00465

652
655
657
660

31
32
33
34

Syria
Syria
Syria
Syria

ill5747
ill5753
ill5762
ill5751

588
590
591
594

14
15
16
17

Morocco
Jordan
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria
Syria

P129936700468
pi374118
ill4354
Ill5714
ill5803
ill6010
ill6014
ill6019
ill6235
ill6238
ill6242
ill6249

663
665
673
680
693
695
698
703
704
705
706

Turkey

26279-68

714

47

Syria
Syria

ill4400
ill4507

715
725

48
49

Chile

درصد جوانهزني از تقسیم شمار ب رهای جوانهزده بهکل
ب رهای محاسبه شد ) .( Agrawal 2005بهمنظور محاسربۀ
سرعت جوانهزني از رابطۀ زیر استراده شد:
 = Σni /Diسرعت جوانهزني
 Diشرمار روز پر از آیراز آزمرایش و  niشرمار بر رهای
جوانهزده در روزهای شمار اسرت (Alizadeh & Isvand

درنهایررت دادههررا بررا اسررتراده از برنام رۀ آمرراری
 ver.9.2تجزیۀ آماری شدند .بررای ترسریم نمودارهرا و نیرز
نمودار دووجهري (برایپرالت)هرا از نرر افزارهرای  Excelو
 STATGRAPHICSاستراده شد .همچنین ضریب عاملها
پ از چرخش وریماک بر مبنای تجزیره بره مؤلررههرای
اصلي برآورد شدند .
SAS

)2004

شاخ

بنیه با استراده از رابطۀ زیر به دست آمرد ( ISTA,

:)2010
VI= Ls × Gp
بنیرره  = Ls ،طررول گیاهچرره (= Gp ، )cm

 = VIشرراخ
درصد جوانهزني

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی
نتای ،تجزیۀ واریران دادههرا (جردول )2نشران داد ،ترأثیر
تنش خشکي ،نژادگان و اثر متقابرل خشرکي و نژادگران برر
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درصد جوانهزني ب رهای عدس معنيدار شد .در بین سطو
خشکي سطح شاهد )بدون تنش خشکي( برا  83/5درصرد
بیشرترین میرزان درصرد جوانرهزنري را داشرت ،امرا سرطح
خشکي -9بار با 1 /45درصد کمترین میزان این صرت را به
خود اختصاص داد ) جدول .)3جوانهزني یکي از مراحل مهم
و حیاتي رشد در گیاهان بوده و باور بر این است کره جوانره-
زني و سبز شدن سریع ب ر ،یک عامرل مهرم تعیرینکننردة
عملکرد نهایي گیاهان اسرت ).(Bewely and Black, 1994
محققان در نتای ،بررسي که روی ویژگيهای جوانهزني گیاه
نخود صورت گرفرت ،گرزار کردنرد ،کراهش پتانسریل آب
کمتر از  -3بار ج ب آب را در این گیاهران کراهش داده و
فرایند جوانرهزنري را بره ترأخیر مري انردازد .(Auld et al.,
) 1988در این بررسي نیز کراهش پتانسریل آب منجرر بره
کاهش درصد جوانهزني شد .کاهش جوانهزني ميتواند بره
دلیل کاهش ج ب آب توسط ب ر باشد که منجر به کاهش
فرآیندهای فیزیولوژیکي و سوختوسازی (متابولیکي) بر ر
شده و ل ا وفور مواد الز برای ادامۀ حیات گیاه را با مشکل
روبهرو ميسازد ).(Ghars et al., 2009; Sosa et al., 2005
سرعت جوانهزنی
نتای ،تجزیۀ واریران دادههرا (جردول )2نشران داد ،ترأثیر
تنش خشکي ،نژادگانها و اثر متقابل آنها بر سرعت جوانه
زني معنيدار است (جدول .)2با کاهش پتانسیل آب سرعت
جوانهزني در همۀ نژادگانها بهطور معنيداری کاهش یافت.
بدون در نظر گرفتن نوع نژادگان ،بیشرترین سررعت جوانره
زني ( )6/51مربوط به تیمار شاهد و کمترین سرعت جوانره
زني ( )0/03مربوط به تیمار  -9بار بود (جدول.)3
کاهش ج ب آب و در پي آن کاهش فعالیتهای آنزیمي
مربوط به فرایندهای بیوشیمیایي جوانرهزنري ،علرت اصرلي
کاهش سرعت جوانرهزنري در شررایط ترنش خشرکي اسرت
) .(Bybordi and Tabatabaei, 2009در سطو باالی تنش
خشرکي ،آسریبهرای احتمرالي ناشري از واسرشرته شردن
( )Denaturationساختمان سهبعدی آنزیمها ميتواند یکري
از دالیل اصلي کاهش سرعت جوانهزني باشد (Bybordi and
) Tabatabaei, 2009از سوی دیگر اگر ج ب آب توسط ب ر
مختل و یا بهکندی صورت گیرد ،سرعت انجرا فراینردهای
فیزیولوژیکي و سروختوسرازی درون بر ر کراهش یافتره و
درنتیجه مدتزمان الز برای خروج ریشهچه از ب ر افزایش

یافته و سرعت جوانهزني کاهش ميیابرد
) 2006در این ارتباط محققان در تحقیقي روی نژادگانهای
عدس گزار کردند ،شاخ های جوانهزني مانند سرعت و
درصد جوانهزني تحت خشکي کاهش یافرت (2010) Zeng
)et al. .(Kafi et al., 2005نیز ،کاهش جوانهزني بره دلیرل
محردودیت آب را یرک راهکرار تکراملي در گیاهران منراط
خشک ميدانند .درواقرع کراهش جوانرهزنري در ترنشهرای
خشکي ،یک راهکار سازشري اسرت ترا هنگراميکره شررایط
مساعدی برای جوانهزني ایجاد شود.
.(Mensah et al.

طول ریشهچه و ساقهچه
نتای ،تجزیۀ واریان مشاهدهها )جدول (2نشان داد ،تنش
خشکي و اثر متقابل تنش خشکي و نژادگانها تأثیر معنري-
داری بر طول ساقهچه و ریشهچره دانرهرسرتهرای عردس
داشت .با افرزایش شردت ترنش ،میرزان طرول ریشرهچره و
همچنین طول ساقهچه کاهش ميیابد با این تراوت کره در
ساقهچه این کاهش بهصورت خطي بوده ،امرا در ریشرهچره
تررراوتي در بررین سررطح  -3بررار و  -6بررار مشرراهده نشررد
(جدول .)3کاهش رشد بخش ساقهچه و ریشهچه در نتیجۀ
تنش خشکي ،به دلیل کاهش ج ب آب توسط ب ر و در پي
کاهش انتقال مواد ی ایي مورد نیاز برای رشد ،به محور زیرر
لپه است ) (Mensah et al., 2006افزون بر آن کاهش ج ب
آب توسط ب ر ،تنش خشکي باع کاهش ترشح هورمونهرا
و فعالیت آنزیمها و در نتیجه اختالل در رشد گیاهچه شامل
ریشهچه و ساقهچه ميشرود ) (Kafi et al., 2005در نترای،
بررسي روی نژادگانهای نخود گزار کردند ،کاهش رشد
ساقهچه و ریشهچه در شرایط تنش خشکي در ارتبراط برا
کاهش سرعت فرآیندهای فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بر ر
است ) .(Bibi et al., 2009در این بررسي نیز کاهش طول
ساقهچه در سطو مختلف تنش خشکي نسبت به شررایط
بدون تنش مشاهده شد .نتای ،این بررسي نیز با نترای ،ایرن
محققان همخواني دارد.
وزن خشك ساقهچه و ریشهچه
نتای ،تجزیۀ واریان دادهها (جردول )2نشران داد ،ترأثیر
تنش خشکي بر وزن خشک ریشهچه,و ساقهچره بر رهای
عدس معنيدار است .با کاهش پتانسیل اسمزی وزن خشک
ساقهچه و ریشهچه برهشردت کراهش مريیابرد (جردول.)3
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کاهش وزن خشک ساقهچه و ریشهچه یکي از رخردادهای
رایجي است که در بیشتر گیاهان در شرایط تنش خشرکي
رخ ميدهد) (Khalid et al., 2009به نظر ميرسد یکي از
دالیل کاهش وزن ساقهچه و ریشهچه در پتانسیلهای آب
پایین ،تحر کم مواد ی ایي و انتقال کمتر آنها از لپه به
محور جنیني است .قابرل یرادآوری اسرت عامرلهرایي کره
سرعت رشد محور جنیني را تحت تأثیر قرار ميدهند ،مري
توانند بر تحر مواد یر ایي و انتقرال آنهرا از لپرههرا بره
محورجنیني تأثیر بگ ارند ) .(Mensah et al., 2006افزایش
پتانسیل اسمزی سبب ساخت (سنتز) بیشتر ترکیربهرا برا
وزن مولکولي پرایین ماننرد پررولین مريشرود و از سراخت
ترکیبها با وزن مولکولي باالتر مانند پروتئینهرا مريکاهرد
) .(Yamamato et al., 1997محققان در نترای ،بررسري کره
روی لوبیا در شرایط تنش خشرکي صرورت گرفرت گرزار
کردند ،رابطۀ مستقیمي بین میزان تجمع مادة خشک و رشد
طولي ساقهچه گیاهان متحمل وجرود دارد (Opoku et al.,
)1996؛ بنابراین کاهش وزن خشرک سراقهچره در سرطو
پایینتر پتانسیل آب را ميتوان به کاهش رشد ساقهچه در
این سطو نسبت داد .نتای ،بهدستآمده در این آزمایش با
نتای (Abeseker, 1992) ،همخواني داشت.
شاخص بنیۀ بذر
نتای ،بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریان (جدول )2نشان
ميدهد ،بین نژادگانها و سطو ترنش و اثرر متقابرل برین
آنها ازنظر شاخ بنیۀ ب ر اختال آمراری معنريداری در
سرطح احتمرال  1درصرد وجرود دارد .برا کراهش پتانسریل
اسمزی شاخ بنیۀ ب ر بهشدت کاهش ميیابد (جدول.)3
با توجه به رابطۀ مستقیم شاخ بنیه با درصد جوانره-
زني ،طرول گیاهچره و وزن خشرک گیاهچره ،کراهش ایرن
شاخ با افزایش سطح تنش امری بدیهي بروده و ناشري از
کرراهش درصررد جوانررهزنرري ،طررول گیاهچرره و وزن خشررک
گیاهچه همزمران برا افرزایش سرطح ترنش اسرت .کراهش
شاخ بنیۀ ب ر به علت کاهش رطوبت قابل دسرترس بر ر
است که موجب ميشود تا فعالیت آنزیمها در انتقال ذخرایر
داندرون (آندوسپر ) بره شرکل قابرل اسرتراده بررای رشرد
محورهای جنیني و ساخت ترکیب های بر ر دچرار مشرکل
شود ) .(Lo´pez et al., 2009رشد اندا هرا نیرز برهسررعت
تولید یاختههای جدید و سرعت بزرگ شدن این یاخترههرا
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بستگي دارد و هر دو فرآینرد بره آمراس یاخترهای حسراس
هستند که میزان این حساسیت به گونه ،رقم و شدت تنش
بستگي دارد .بهطوریکه هنگامي ب رهای در معررض ترنش
خشکي قرار ميگیرند ،انعطا پ یری دیوارة یاخترههرای در
خالل رشد کم شده و توسعۀ یاخته و در نتیجۀ رشد اندا ها
کاهش ميیابد .نتیجۀ کراهش رشرد انردا هرا (ریشرهچره و
ساقهچه) کاهش طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه اسرت
که ارتباط مستقیم با بنیۀ ب ر دارد.
ضریب رشد ناموزون
محاسبۀ نسبت طول ریشهچره بره سراقهچره )ضرریب رشرد
ناموزون( نشان داد ،با افزایش پتانسیل اسرمزی از  0بره -6
بار بر میزان این ضریب افزوده ميشود (جردول .)3یکري از
فراسنجه (پارامتر)هایي که تحت تأثیر ترنش خشرکي قررار
ميگیرد ،نسبت طول ریشهچه به ساقهچه اسرت ( & (Rade
 .Kar, 1995آزمایشهای مختلف بیانگر این مطلب است ،در
نتیجۀ تنش خشکي طول ریشهچه و ساقهچه هردو کراهش
ولي نسبت طول ریشهچه به ساقهچه افزایش ميیابد .دلیرل
افزایش این نسبت به این خاطر است کره در شررایط ترنش
خشکي رقمهای مقاو در مراحل اولیۀ ترنش سررعت رشرد
ریشۀ باالتری دارند ،در نتیجه نسبت طول ریشه به ساقه در
آنها زیاد ميشود ) .(Singh et al., 1993اما در شررایط -9
بار میزان این ضریب بهطور چشمگیری کاهش پیدا ميکند
که نشاندهندة نبود تولید ریشههای کارآمد برای ج ب آب
است (جدول.)3
همبستگی بین صفات
نتای ،همبستگي بین صررات (جردول )4نشران داد ،صررت
درصد جوانهزني بیشترین میزان همبستگي را با صرت بنیۀ
ب ر ( )/855و سرعت جوانهزني ( )/798دارد .صرت ضرریب
رشد ناموزون که یکري از صررات مهرم در رابطره برا ترنش
خشررکي اسررت ،بررا ه ریچیررک از دیگررر صرررات همبسررتگي
معني داری نداشت .برهطرورکلي همبسرتگيهرای معنريدار
مشرراهدهشررده مثبررت هسررتند و هرریچ همبسررتگي منررري
معنيدار مشاهده نشد .نژادگاني که توان جوانهزني مناسربي
داشته باشد ،سرعت و بنیۀ جوانهزني خوبي خواهد داشرت و
در نتیجه ریشه و ساقۀ بیشتری تشکیل خواهد داد که ایرن
طول ساقه و ریشۀ بزرگتر باع افزایش وزن ساقه و ریشره

... تأثیر تنش خشکي اعمالشده توسط پلياتیلنگالیکول بر ویژگيهای:سبک دست و همکاران
Galeshi., 2005 ;Majnon

شده اسرت

تنش شوری گزار
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 بنابراین مثبت بودن همۀ همبسرتگيهرا دور از،خواهد شد
 هماننردی در سرویا و گنرد در شررایط، نتای.ذهن نیست

.(Farokhi & Hoseini et al., 2002)

 نژادگان عدس در سطو مختلف اسمزی49 صرات

 تجزیۀ واریان.2 جدول

Table 1. Analysis of variance of 49 lentil genotypes in different levels of osmotic potential
S.O.V

DF

Radicle
length

Plumule
length

Radicle
weight

Plumule
weight

Germination
percentage

Germination
rate

Seed
vigor

Allometric
coefficient

Stress

3

896.08**

732.70**

0.089**

0.260**

185421.93**

1116.65**

2349.35**

7.57**

Genotype

48

8.06**

6.42**

0.0036**

0.060**

1374.61**

5.680**

22.44**

6.94**

Stress*Genotype

144

2.50**

2.01**

0.00051**

0.0160**

318.61**

2.40**

6.71**

5.09**

Error

392

0.57

0.612

0.00000385

0.00000157

32.92

0.194

0.72

0.038

21.7

24.40

6.10

2.28

11.77

16.020

18.38

24.03

CV%

 درصد1 عالمت ** معنيدار در سطح
**: significant in probability levels of 1%.

 نژادگان عدس در سطو مختلف اسمزی49  انحرا استاندارد±  مقادیر میانگین.3 جدول
Table 2. Mean ± standard deviation of 49 lentil genotypes in different levels of osmotic potential
Stress
level

Radicle
length

Plumule
length

Radicle weight

Plumule weight

Germination
percentage

Germination
rate

Seed
vigor

Allometric
coefficient

0 bar

6.11±1.8

4.71±1.4

0.05958±0.02

0.10210±0.1

83.55±17.4

6.51±1.9

9.30±2.9

0.85±0.5

-3 bar

3.98±1.1

5.04±1.4

0.03913±0.02

0.06102±0.08

66.34±18.4

2.86±0.9

6.16±2.3

0.97±0.7

-6 bar

3.77±1.4

2.90±1.3

0.02961±0.02

0.05529±0.08

43.61±14

1.61±0.5

2.99±1.3

1.05±1.2

-9 bar

0.16±0.4

0.17±0.5

0.00012±0.0005

0.00003±0.00008

1.45±3.9

0.03±0.1

0.03±0.1

0.60±0.3

 نژادگان عدس تحت سطو مختلف پتانسیل اسمزی49  ضریبهای همبستگي صرات مختلف.4 جدول
Table 3. Lentil genotypes characteristics correlation coefficients in different levels of osmotic potential
traits

Radicle
length

Plumule
length

Radicle
weight

Plumule
weight

Germination
percentage

Germination
rate

Seed
vigor

Allometric
coefficient

Radicle length

1

0.701**

0.426**

0.258ns

0.643**

0.467**

0.873**

0.068 ns

1

0.309*

0.266 ns

0.540**

0.494**

0.810**

-0.097 ns

1

0.232 ns

0.407**

0.309*

0.435**

0.189 ns

1

0.161 ns

0.251 ns

0.197 ns

-0.222 ns

1

0.798**

0.855**

0.071 ns

1

0.660**

0.049 ns

1

-0.029 ns

Plumule length
Radicle weight
Plumule weight
Germination
percentage
Germination rate
Seed vigor
Allometric coefficient

1

 عد تراوت معنيدارns ، درصد5  * معنيدار در سطح، درصد1 عالمت ** معنيدار در سطح
ns: not significant, * and **: significant in probability levels of 5% and 1%, respectively.

 در عامرل اول صررات بنیرۀ.میزان ویژة بیشتر از یک دارنرد
 طول ریشهچه و سرعت جوانهزنري برا، درصد جوانهزني،ب ر

تجزیه به عاملها
 دو عامرل،) نشران داد5نتیجۀ تجزیه بره عامرلهرا (جردول
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بار عاملي مثبت بیشترین نقش را داشتند که ميتروان ایرن
عامل را جوانهزني نا گ اری کرد .در عامل دو صررات وزن
ساقهچه و طرول سراقهچره بیشرترین برار عراملي مثبرت را
داشتند که این عامل را به نا صرات مربروط بره سراقهچره
ميتوان نا برد .هر دو عامل حدود  67درصرد ت ییرپر یری
کل را توجیه کردند .بر پایۀ این دو عامل پراکنش نژادگانها
انجا گرفت (شکل )1و بر پایۀ این پراکنش ،نژادگانها به 4
گروه تقسیم شدند .نژادگانهای  42 ،48 ،6 ،4و  41هرم از
نظر صرات مربوط به جوانهزني مقادیر باالیي داشرته و هرم
ساقهچۀ مناسب و بزرگي داشتند که نشان از تحمرل براالی
این رقمها به پتانسیل اسمزی است .در مقابل نژادگانهرای
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 25 ،37 ،30 ،28 ،34و  45هم از نظر شاخ های جوانره-
زني و هم از نظر اندازة ساقهچه مقادیر پاییني داشرتند کره
بهعنوان نژادگرانهرای حسراس بره پتانسریل اسرمزی براال
شناخته ميشوند .بهطورکلي تنوع مناسبي بین نژادگانهای
مورد بررسي از نظر تحمل به پتانسیلهای اسمزی مشراهده
شرد )2014( Muscolo et al. .در بررسري سرطو مختلرف
پلياتیلن گالیکول بر جوانهزني عدس نشان داند ،تنش آبري
سبب کاهش درصد جوانهزني ،طول ریشهچه و محتوای آب
ساقهچه و افزایش میزان پرولین و میزان قنرد محلرول کرل
ميشود.

جدول  .5تجزیه به عامل با چرخش وریماک

نژادگانهای عدس

Table 5. Factor analysis after varimax rotation in lentil genotypes
Factor 2

Factor 1

Traits

.105
.299
-.163

.851
.769
.585

Radicle length
Plumule length
Radicle weight

.638

.254

Plumule weight

-.005

.886

Germination percentage

.069

.771

Germination rate

.144

.948

Seed vigor

-.864

.160

Allometric coefficient

16.336

50.334

% variance ratio

66.670

50.334

% cumulative variance

شکل  .1پراکنش  49نژادگان عدس بر پایۀ دو مؤلرۀ اول و دو
Fig. 1. The biplot display of 49 lentil genotypes based on the first and second main components

نتیجهگیری کلی
نتای ،بهدسرتآمرده نشران داد ،اسرتراده از پلرياتریلن-
گالیکول موجب کاهش شایان توجه درصد جوانهزني و رشد

گیاهچه در عدس ميشود .کاهش جوانهزني بر ر در نتیجرۀ
تنش اسمزی به کاهش رطوبت یاخته و تأثیر آن بر سراخت
پروتئینها و ترشح هورمونها نسربت داده مريشرود .عمرل

... تأثیر تنش خشکي اعمالشده توسط پلياتیلنگالیکول بر ویژگيهای:سبک دست و همکاران

توان یک ب ر برای جوانه زدن و تولیرد گیاهچره در شررایط
خشکي نشانگر این است که این گیاه ظرفیت ژنتیکي بررای
 ولي تنها بدین معنري نیسرت کره،تحمل به خشکي را دارد
 بتوانرد،گیاهچهای که در شرایط خشکي آیاز به رشد کررده
 بنرابراین.رشرد خرود را در همران شررایط ادامره دهرد
آزمایشهرای بعردی روی ترأثیر ترنش خشرکي در مراحرل
-مختلف رشد الز است تا با توجه به این آزمایشها متحمل
.ترین نژادگان را یربال کرد
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آبکافت بافتهای ذخیرهای برای تولید ریشهچه و سراقهچره
 در.با مشکل روبهرو شده و وزن خشک آنها کاهش ميیابد
،48 ،6 ،4 کل با توجه به صرات مورد بررسي نژادگرانهرای
 در بین نژادگانهای مورد بررسي در این تحقی و41  و42
در شرایط آزمایشگاهي تحمل باالیي بره پتانسریل اسرمزی
45  و25 ،37 ،30 ،28 ،34  در مقابل نژادگانهای.داشتند
بهعنوان نژادگرانهرای حسراس بره پتانسریل اسرمزی براال
 ازآنجا که گیاهان در مراحرل مختلرف رشرد.شناخته شدند
خود واکنشهای متراوتي به خشکي از خود نشان ميدهند و
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