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چکیده
اندازه بذر و موقعیت مکانی بذر در روی پایه مادری ،برکیفیت بذر تاثیر میگذارد .جهت بررسی
اثر موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد گوار تحت شرایط تنش خشکی،
آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در خرداد
 ۱۳۹۵در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان مالثانی واقع در استان خوزستان اجرا گردید .تیمارها شامل
تنش خشکی (عامل اصلی) در سه سطح :شاهد( ۹۰درصد ظرفیت زراعی) ،تنش متوسط( ۶۰درصد
ظرفیت زراعی) ،تنش شدید( ۳۰درصد ظرفیت زراعی) و موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری (عامل
فرعی) در  ۹سطح شامل :غالف راس بوته (ابتدای غالف ،وسط غالف ،انتهای غالف) ،غالف میانی
بوته (ابتدای غالف ،وسط غالف ،انتهای غالف) و غالف پایین بوته (ابتدای غالف ،وسط غالف ،انتهای
غالف) بود .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی بر همه صفات و اثر موقعیت بذر بر همه
صفات بجز تعداد دانه در غالف در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .برهمکنش موقعیت بذر و
تنش خشکی روی تعداد شاخه جانبی ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح یک درصد و بر ارتفاع
بوته ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،درصد جوانهزنی در سطح پنج درصد معنیدار شد .مقایسه
ف پایین و میانی بوته نسبت به غالف باالی بوته درصد جوانهزنی و
ن نشان داد که بذر غال 
میانگی 
عملکرد بهتری داشتند ،همچنین در شرایط تنش خشکی بذرهای غالف پایینی و میانی بوته عملکرد
بهتری را نشان دادند.

کلمات کلیدی :اندازه بذر؛ تنش خشکی؛ درصد جوانهزنی؛ موقعیت بذر؛ وزن هزاردانه

تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار...

مقدمه

هر ساله اثرات مخرب خشکی بر تولید محصوالت

کشاورزی در بسیاری از نقاط جهان روی میدهد.
وسعت زمینهای خشک و نیمه خشک دنیا 3/6

میلیارد هکتار است و حدود یک سوم اراضی
میبرند ،حدود  25کشور دنیا با جمعیتی بالغ بر

 338میلیون نفر ،با تنش کمآبی مواجه هستند.

اراضی خشک و نیمه خشک ایران حدود  100میلیون

هکتار است که  64درصد اراضی کشور را به خود
اختصاص میدهد که این میزان با افزایش درجه
حرارت کره زمین و کاهش بارندگی افزایش مییابد

( .)Alizadeh and Keshavarzi, 2005بنابراین
راهکارهایی که منجر به مصرف بهینه آب و افزایش
عملکرد زراعی میگردد ضروری به نظر میرسد .گیاه

گوار با نام علمی ()Cyamopsis tetragonoloba L.

از خانواده بقوالت ( )Fabaceaeاست .این گیاه یکساله
(با دوره رشد  ۱۵۰روزه) ،رشد نامحدود و گلدهی بوته

از پایین به باالست این گیاه مقاوم به خشکسالی و

شوری میباشد و با شرایط زمینهای شنی سازگار
است ( .)Sij et al., 2000عموماً جوانه زنی مناسب،
ظهور و استقرار گیاهچه از فرایندهای مهم در بقاء و

چرخه رشد گونههای گیاهی میباشند .این مطلب از

اهمیت خاصی در کشاورزی برخوردار است ،زیرا این
فرایندها ،یکنواختی ،تراکم محصول ،درجه آلودگی

به علفهای هرز ،کارایی استفاده از عناصر غذایی و

منابع آب موجود را برای محصول تعیین میکنند .این
عوامل در نهایت بر عملکرد و کیفیت محصول تاثیر

میگذارند (.)Moussavi Nik et al., 2012

کیفیت و قابلیت جوانه زنی بذرها که زمینهساز

در زمان رسیدگی و موقعیت بذر روي گیاه مادری،

عوامل بیماري زا و فرسودگی بذر بستگی دارد

( .)Guterman, 1992; Fenner, 1991موقعیت

نیام و زمان تشکیل آن بر اندازه بذر اثر می گذارد
( )Lipronti et al,. 1999و این عامل می تواند
روي کیفیت بذر موثر باشد ()Singh et al., 1987

 .همچنین بذرها با وزن بیشتر دارای منابع ذخیرهای
بیشتری هستند و به موجب آن بنیه بذر در آنها افزایش

مییابد (Mousavi ;Mousavi Nik et al., 1999

 .)Nik, 1997کیفیت باال یا بنیه گیاهچه ،توانایی برای
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جوانهزنی و ظهور به طور یکنواخت و سریع تحت
دامنه وسیعی از شرایط تنشزا که بهطور معمول
بذرها در محیط مزرعه با آنها مواجه میشوند فراهم
میکند (.)Mousavi Nik et al., 2016; Perry, 1980

در بسياري از گونههاي گیاهی دو جنسی ،اندازه و
تعداد بذرها اختالفات و تفاوتهاي قابل مالحظهاي

را در موقعیتهای مختلف بوته نشان ميدهند
(.)Ashman and Hitchens, 2000; Brunet, 1996

برداشت در مراحل مختلف نمو و رسیدگی بذر
روي عملکرد و کیفیت بذر موثر می باشد پس از
انجام گردهافشانی و در طی مراحل پر شدن دانه

بهتدریج با افزایش وزن دانه ،کیفیت آن نیز افزایش
مییابد .بهطوري که حداکثر قدرت بذر همزمان با

رسیدگی فیزیولوژیک و یا اندکی بعد از آن حاصل
می شود (.)Ghasemi Golezani et al.,1997

جایگاه قرارگیری بذر بر گیاه مادر ،درجة رسیدگی

بذر ،اندازة بذر و عملکرد جنین در بذر از عوامل

مؤثر بر ذخیره مواد مغذی در بذر گیاهان هستند

( .)Thahir and Al-Rawi Caser, 2011در ذرت،
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شناسایی گیاهان مقاوم به این شرایط و مطالعه

می باشد به عواملی از جمله ژنتیک ،سن گیاه مادر

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

کشاورزی جهان تحت شرایط کمبود آب به سر

تراکم گیاهی مطلوب براي حصول حداکثر عملکرد

زهرا وزیری و همکاران

اندازه بذرهای تشکیل شده روی یک بالل بر مبنای

برداشت شده بودند نشان دادند که درهر دو علف هرز

نیز طول دوره پر شدن هر بذر روی بالل متفاوت

درصد جوانه زنی و باالترین سرعت جوانه زنی بودند

موقعیت قرارگرفتن گلچههای تشکیل دهنده و

میباشد )Wych, 1988(.در قسمتهاي فوقانی
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بذرهای موجود در بخش پایینی بوته دارای بیشترین
و بذرهای گرفته شده از این بخش از بوته بیشترین

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

گیاه ،وزن نیام و دانه هر دو کاهش مییابند و

طول ریشهچه را تولید کردند و درتاج خروس بذرهای

زایشی و محدودیت دریافت مواد فتوسنتزي دارد

بذرهای بخش میانی ترشک بلندترین طول ساقهچه را

این داللت بر رقابت بین مخزنهاي رویشی و

( .)Parsa and Bagheri, 2009بذرهای درشت

گیاهچههاي بزرگی تولید میکنند که از توان

بخش پایینی بیشترین طول ساقهچه را داشتند و
نشان دادند (.)Mohammadpur and Ghadiri, 2013

کوهی و همکاران ( )Koohi et al., 2014نیز در

رقابتی باالتري برخوردارهستند()Fenner, 1991

پژوهشی نشان دادند که بذر تشکیل شده در یک

که جايگاه بذر در طول گلآذين تاثير مهمي روي

ساقه گل جالیز بیشتری میشود .همچنین باالترین

 .در مطالعهای روی گیاه خاکشیر مشخص شد

ركود و جوانه زني بذر خاكشير تلخ دارد .بهطوريكه
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بذرهاي وسطي و پاييني گل آذين داراي بيشترين

درصد جوانهزني و قدرت گياهچهاي بودند و در مقابل

بذرهاي بااليي گلآذين به خاطر اينكه ديرتر تشكيل
ميشوند ،مواد ذخيرهاي كمتر و مواد بازدارنده

سوم پایینی سنبله گل جالیز باعث ارتفاع و تعداد
ارتفاع گل جالیز و وزن خشک گل جالیز از بذرهای

واقع روی بخش یک سوم پایینی سنبله بذر گل جالیز
حاصل شد.

با توجه به اثرات قابل مالحظه کیفیت بذر بر

عملکرد گیاهان زراعی ،به کارگیري شیوههاي مناسب

جوانهزنی بیشتری هم دارند كه همين امر باعث

جهت تولید و انتخاب بذرهای مرغوب اهمیت فراوانی

كمتري داشته باشد ( .)Bijanzadeh, 2005گاترمن

موقعیت دانه روي گیاه مادری عملکرد بذر و اجزا

شده است كه درصد جوانهزني و قدرت گياهچهاي

پیدا کرده است .بر همین اساس ،در این تحقیق اثر

( )Gutterman, 1998نتیجه مشابهی گزارش کرد،

عملکرد گیاه گوار تحت تنش کم آبی در مقایسه با

سالیکورنیا را که بذرهای بزرگ و سنگینتری داشتند،

بهبود کیفیت و عملکرد بذر گوار در شرایط کمآبی

وی جوانهزنی  ۹۰درصدی گلهای وسطی گیاه
گزارش کرد؛ در حالی که بذرهای گلهای جانبی
جوانهزنی  ۵۰درصدی داشتند.

رایس و اورسون ( )Ries and Everson, 1973به

ارتباط اندازه بذر و جوانهزنی آن اشاره کردند و میزان

پروتئین بیشتر در بذرهای بزرگتر را دلیلی بر بهبود
جوانهزنی در این بذرها دانستند.

مطالعات جوانه زنی روی بذرهایی که از

موقعیتهای مختلف بوته مادری تاج خروس و ترشک

شرایط تامین مطلوب آب ارزیابی شد تا راهکاری براي

باشد.

مواد و روشها

به منظور بررسی اثر موقعیت مکانی بذر تولیدی

روی گیاه مادری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه گوار
تحت شرایط تنش خشکی ،پژوهشی در تابستان

 ۱۳۹۵در مزرعهای واقع در منطقه مالثانی (۲۵
کیلومتری اهواز) با مشخصات جغرافیایی  ۳۱درجه و

تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار...

ﺟﺪول -1ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ) 0-30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(
)Table 1- Physico-chemical properties of soil (0-30 cm
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9.7
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ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
Soil of texture

رﺳﻲ  -ﺳﻴﻠﺘﻲ
Clay-Silt

شهرستان مالثانی از نظر موقعیت جغرافیایی تقریبا

کشت به صورت جوی و پشته و هر واحد آزمایشی

شرقی و ارتفاع حدود  ۲۵متر از سطح دریا اجرا شد.

در مرکز استان خوزستان و در فاصله  ۲۵کیلومتری
اهواز قرار دارد .از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و
نیمه خشک محسوب میشود .براساس آمار  ۲۰ساله

سالیانه  ۲۶۹میلیمتر ،متوسط درجه حرارت ۲۳

درجه سانتیگراد ،متوسط حداکثر درجه حرارت ۳۶

درجه سانتیگراد و متوسط حداقل درجه حرارت نیز
۹/۵درجه سانتیگراد میباشد.

دارای  ۶ردیف با فاصله  ۵۰سانتیمتر و فواصل بوتهها

در روی ردیف  ۱۵سانتیمتر بود و عمق کاشت حدود

 ۲-۳سانتیمتر در نظر گرفته شد .زمان انجام اولین
آبیاری در تاریخ  ۲۵خرداد ماه بود که به عنوان تاریخ

کاشت در نظر گرفته شد .پس از سبز شدن بذرها و
جهت تنظیم فواصل بوتهها و رساندن تراکم گیاه به
سطح مطلوب ،بوته ها در مرحله  ۳-۴برگی تنک

شدند .اعمال تنش از زمانی که ارتفاع بوتهها به ۱۵

آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب

سانتیمتر رسید ،انجام شد .به منظور اعمال تیمارهای

شد .جهت تهیه تیمارهای موقعیت مکانی بذر ابتدا

میزان آب مورد نیاز برای رسیدن به حد ظرفیت

طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام
غالفهای سه قسمت ابتدایی ،میانی و انتهایی بوته
جدا شد .سپس بذرهای هر غالف نیز به سه بخش
تقسیم شده و بذرهای ابتدایی ،میانی و انتهایی

غالفهای هر قسمت به صورت جداگانه کشت شد.

تنش خشکی نیز در سه سطح شاهد (عدم تنش)،
تنش متوسط (انجام آبیاری ،در زمانی که رطوبت

خاک به  60درصد ظرفیت زراعی رسید) و تنش
شدید (آبیاری در زمانی که رطوبت خاک به 30

درصد ظرفیت زراعی رسید) اعمال شد .بر اساس

نتیجه آزمایش تجزیه خاک ،کودهای اصلی نیتروژن،
فسفر و پتاس به مقدار  ۵۰کیلوگرم اوره۱۰۰ ،

آبیاری ،حجم آب آبیاری برای تمامی کرتها بر اساس

زراعی( )FCدر شاهد برآورد شد .آبیاری اول برای
همه تیمارها بهطور یکسان و بالفاصله پس از کشت
انجام شد و پس از استقرار بوتهها تنش خشکی اعمال
شد .برای اعمال تیمارهای تنش خشکی از دستگاه

رطوبت سنج قلمی لوترون مدل  ،PMS-714ساخت

کشور تایوان استفاده شد .در زمان رسیدگی از دو خط

کشت مرکزی هر کرت فرعی دو مترمربع با توجه به
رعایت اثر حاشیه ،برداشت و ارتفاع بوته ،تعداد شاخه

جانبی ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن

هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و شاخص
برداشت محاسبه شد.
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هواشناسی در شهرستان مالثانی متوسط بارندگی

پتاسیم در هکتار در زمان کاشت به خاک اضافه شد.

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

 ۳۵دقیقه عرض شمالی و  ۴۸درجه و  ۵۳دقیقه طول

کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و  ۱۰۰کیلوگرم سولفات
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زهرا وزیری و همکاران
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سرعت و درصد جوانهزنی در آزمایشگاه
برای اندازهگیری سرعت و درصد جوانهزنی بذرها،
بذرهای انتخاب شده از قسمت های مختلف پایه
مادری بر اساس تیمارها ابتدا با محلول هيپوكلريت
سديم یک درصد به مدت یک دقيقه ضد عفوني
و دو تا سه بار با آب مقطر شسته شدند تا اثري از
هيپوكلريت سديم در بذرها باقي نماند .سپس ۵۰
عدد بذر در ظروف پتري حاوي كاغذ صافي مرطوب
قرار داده شد .جهت اعمال دو سطح تنش خشکی از
محلول پلی اتیلن گالیکول  6000استفاده شد .برای
ایجاد تنش متوسط ( -3بار) بذرها با محلول حاوی
 ۲۷/۶گرم پلی اتیلن گالیکول در  ۲۰۰سیسی آب
مقطر آبیاری شدند و جهت اعمال تنش شدید (-6
بار) از محلول حاوی  ۳۷/۸گرم پلی اتیلن گالیکول
در  ۲۰۰سیسی آب مقطر استفاده شد .آبياري ظروف
پتري هر روز به مقداري كه كاغذ صافي مرطوب باشد،
انجام شد .اولين شمارش در روز سوم و آخرين
شمارش در روز نهم انجام شد و تعداد بذرهای جوانه
زده در هر روز شمارش شد كه معيار جوانهزني ،خروج
ريشهچه به اندازه دو میلیمتر بود ( .)ISTA, 2008به
منظور اندازهگيري سرعت جوانهزني از روش ماگوير
( )Maguire, 1962و از فرمول زير استفاده گرديد،
�

=� � �i /Di
���

Rs

كه در اين فرمول  Rsسرعت جوانهزنی(تعداد بذر در

روز)  Diتعداد بذر جوانه زده در هر شمارش Si ،تعداد
روز تا شمارش nام بود.

درصد جوانهزنی ( )ISTA, 2008با استفاده از

فرمول زیر بهدست آمد

GP = (G / N)×100
در رابطه باال ;

 ،Gتعداد بذرهاي جوانه زده در مدت اجراي آزمون

 ،Nتعداد كل بذرها

آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SASنسخه

 9/1و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون  LSDانجام
شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس (جدول )2نشان داد که

تنش خشکی بر همه صفات و اثر موقعیت بذر بر همه

صفات بجز تعداد دانه در غالف در سطح احتمال یک
درصد معنیدار گردید .همچنین برهمکنش موقعیت

بذر و تنش خشکی روی تعداد شاخه جانبی ،وزن

هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد
و بر ارتفاع بوته ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و
درصد جوانهزنی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
شد.

درصد جوانهزنی
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین
درصد جوانهزنی در بذرهای میانی و انتهایی غالفهای
میانی بوته در شرایط عدم تنش و کمترین درصد
جوانهزنی در بذرهای ابتدایی غالفهای باالیی بوته در
شرایط تنش شدید بهدست آمد (جدول .)4ادکینس
و همكاران ( )Adkins et al., 2000نیز گزارش
كردند كه در علف هرز يوالف وحشي ()Avena fatua
بذرهايي كه در گلچههاي پاييني گل آذين قرار دارند
درصد و قدرت جوانهزني بيشتري نسبت به بذرهاي
وسطي و بااليي گل آذين دارند و بذرهاي بااليي گل
آذين به خاطر اينكه ديرتر تشكيل ميگردند ،داراي
وزن كمتري بوده و مواد بازدارنده جوانهزني بيشتري
در آنها موجود ميباشد .اندازه بذر از عمدهترين عوامل
مؤثر بر بنیه بذر در آزمايشگاه ميباشد (.)Hojjat, 2011

تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار...

ﺟﺪول -2ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺬر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮار
ﺟﺪول -2ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺬر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﻮار

درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ
زﻧﻲ
PG
10.71
**957.82

**533.71

*8.54

3.84

**957.82

**58.2

**56.83

0.18

**58.2

8.49

0.59

**56.83
0.13

0.97
**
**
2.04
533.710.13
**2.04

**5.13

*8.54

0.07ns

3.84
0.07ns

0.097
*2.67

2.92

4.35

0.09

**48.79

0.97

0.03
**5.13
**1.31

*2.67

**
0.111.46

4.22

0.39

**48.79
0.03
**1.31

**0.11

**455.62

**2549.66

**54.4

**455.62

0.64

10.41**0.64

**10.41

*0.54

0.76

**2549.66

**54.4

4.46
**
49.81

0.303
0.12ns

4.46

**49.81

**5.85

0.26 0.54* 0.033

1.85
**5.85

5.07

12.4

6.16

0.32

0.303

0.12ns

0.106ns

0.1 ns
0.106
4.8

1887.56

**169437.8

**137.27

**14285.44

2

1.56

98.25

Replication
2
ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ

(Drought )D
** 14285.44ﺧﻄﺎي 2اﺻﻠﯽ
**137.27
**169437.8
4
178.64
0.67
534.64
Error a
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺬر
4
178.64
8
1808.8**0.67 13.29** 534.64
**3624.86
(Seed )P
position
ﺗﻨﺶ
**13.29
**3624.86
** 1808.8ﺧﺸﮑﯽ× 8
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
16
*65.97
**1.53
286.46ns
ﺑﺬر
ns
199.36
286.46

3.79

38.511.53** 0.58
8.38

* 48
65.97

()D×P
ﺧﻄﺎي ﻓﺮﻋﯽ

16

Error b
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

5.82

%C.V

S.O.V
ﺗﻜﺮار

Replication
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ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ

)Drought (D
ﺧﻄﺎي اﺻﻠﻲ
First Error
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺬر
)Seed (P
position
ﺗﻨﺶ
ﺧﺸﻜﻲ×ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺬر
)(D×P
ﺧﻄﺎي ﻓﺮﻋﻲ

0.26وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار
 50.033درﺻﺪ و nsﻋﺪم
ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  1و
0.097و* ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
**
48
38.51
0.58
199.36
0.1
1.85
1.46
Second Error **and * respectively significant at 1 and 5% and ns no significant difference

4.35

4.22

6.16

5.07

12.4

4.8

3.79

8.38

5.82

بيشتري
غذايي
محتواي
ﻣﻌﻨﻲدار
وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
سنگين nsﻋﺪم
بزرگ و و 5ﺩﺭﺻﺪ و
بذرهايدر ﺳﻄﺢ 1
**و* ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲدار

( )Roozrokh et al., 2005در تحقیقی روی اندازه

به وسيله فراهم آوردن مقدار بيشتري انرژي كمك

با بذرهای ریز درصد جوانهزنی بیشتری نشان دادند.

تأثير اندازه بذر بر خصوصيات جوانهزنی و رشد

سرعت جوانهزنی
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که سطوح
تنش باعث کاهش سرعت جوانهزنی بذور شد،
بهطوریکه بیشترین سرعت جوانهزنی در شرایط عدم
تنش و کمترین سرعت جوانهزنی در شرایط تنش
شدید مشاهده شد (شکل .)1همچنین بیشترین
سرعت جوانهزنی در بذرهای ابتدایی غالفهای باالیی
( ۷/۸بذر در روز) و کمترین سرعت جوانهزنی در
بذرهای انتهای غالفهای پایینی بوته ( ۶/۸۱بذر در
روز) مشاهده شد (شکل .)2بذرهاي ريز احتماالً به
دليل نياز كمتر به جذب آب نسبت به بذرهاي درشت
از سرعت جوانهزنی بيشتري برخوردار بودند ،اما با اين
وجود بذرهاي درشت ،به دليل دارا بودن ذخيره غذايي

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V
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2.92

10.71

0.18

0.59

0.09

0.39

0.76

0.32

1887.56

1.56

98.25

2

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
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Table 2- Effect
of degradation and drought stress on qualitative and quantitative traits guar seed position
Table 2- Effect of degradation and drought stress on qualitative and quantitative traits guar seed position
درﺟﻪ
داﻧﻪدردر
درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺮﻋﺖ
درﺟﻪ
داﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲارﺗﻔﺎع
در ﺑﻮﺗﻪﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ
ﻏﻼفﺑﻮﺗﻪ
ﻏﻼف در
داﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ
ارﺗﻔﺎع
وزن وزنﻫﺰارﻫﺰارداﻧﻪ
آزادي
ﻏﻼف
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺮداﺷﺖزﻧﯽ
ﺟﻮاﻧﻪ
زﻧﯽ
آزادي
ﻏﻼف
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ
Pod per
.S.per
1000 grain
S.O.V
df
Height
Branches Pod per
Grain yield
HI
GS
PG
.S.per
1000
grain Biological
Biological
plant
pod
weight
yield
df
Height
branches
Grain yield
HI
GS
plant
pod
weight
yield
ﺗﮑﺮار

**and * respectively significant at 1 and 5% and ns no significant difference

نسبت به بذرهاي كوچك دارند كه به جوانهزني

ميكنند ( .)Lusk, 1995گزارشهاي متفاوتي درباره

گياهچه ارائه شده است .در گندم دوروم تحت شرايط
طبيعي درصد جوانهزني ،وزن خشك گياهچه ،بنيه

گياهچه و طول گياهچه با افزايش در اندازه بذر افزايش
مييابد (.)Amin and Brinis, 2013

در یوالف ( )Avena sativa L.تفاوت معنيداري

بين اندازه بذرها از نظر درصد جوانهزني نهايي وجود
داشت و بذرهاي با اندازه كوچك كمترين درصد

جوانهزني و بذرهاي با اندازه بزرگ بيشترين درصد

جوانهزني را داشتند ( .)Mut and Akay, 2010در
آفتابگردان نيز گزارش شده است كه درصد جوانهزني

بذرهاي بزرگتر بيشتر از بذرهای کوچکتر است

( .)Kaya and Day, 2012روزرخ و همکاران

بذر نخود گزارش کردند که بذرهای درشت در مقایسه

زهرا وزیری و همکاران

و قدرت رويش بيشتر ،در نهايت درصد ظهور بيشتري

داشتند .صادقی و همکاران ( )Sadeghi et al., 2010نیز

شده است (.)Moshatati and Gharineh, 2012

نيز مشاهده کردند که بذرهاي کوچک حداکثر سرعت

ارتفاع بوته
مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین ارتفاع
بوته در تیمار بدون تنش از بذرهای انتهای غالفهای
پایینی بوته و کمترین ارتفاع در تیمار تنش شدید
از بذرهای ابتدای غالفهای باالی بوته مشاهده شد
(جدول .)3بر اساس نتایج تحقیق احیایی و همکاران
( )Ehyaei et al., 2011افزایش رشد رویشی گیاه
در شرایط عدم تنش خشکی مشاهده شد .همچنین

در آزمایشی روی گلرنگ ()Carthamus tinctorius L.

240

متعلق به بذرهاي با بيشترين وزن هزار دانه گزارش

جوانهزنی و بذرهای درشت حداکثر درصد جوانهزنی

ييابد
يكنواختي و سرعت جوانهزني در گندم كاهش م 

( .)Fateh et al., 2012با افزايش وزن هزار دانه ،سرعت

و درصد جوانهزني افزايش مييابد ،به طوري كه كمترين
درصد و سرعت جوانهزني مربوط به بذرهای با كمترين

وزن هزار دانه و بيشترين درصد و سرعت جوانهزني،

12
10

12

8

10
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را داشتند .با افزايش تنش خشكي و كاهش وزن بذر،

0
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Figure1Effect of drought stress on germination speed
Figure1- Effect of drought stress on germination speed
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افزایش انتقال مجدد مواد و کاهش اندازه گیاه در شرایط

( .)Mousavi Nik, 2013اندازه بذر در ارتفاع بوته

در تحقیقی روی گیاه داروئی اسفرزه در منطقه

غالفهای پایین و میانی بوته که اندازه درشت تری

ارتفاع بوته معني دار بود و كاهش دفعات آبياري

بود که با نتایج هار ( )Haar, 2002روی دم روباهي

تنش گزارش شده است(.)Kafi and Rostami, 2010

موثر است .ارتفاع بوتههای حاصل از بذرهای

سبب القاي تنش بيشتر و كاهش ارتفاع بوته شد

( )Setaria faberiiمطابقت داشت كه علت آن را
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ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﺎﻫﺪ

0

ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ
Number of pods per plant

600

ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ
Stress levels
LSD=8.27
ﺷﻜﻞ  -3اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ
Figure 3- Effect of drought stress on Number of pod plant

LSD=8.41
ﺷﻜﻞ  -4اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺬر ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ
Figure 4- Effect of seed position on Number of pod per plant
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بلوچستان نیز گزارش شد که اثر دفعات آبياري بر

نسبت به بذرهای غالفهای باالی بوته داشتند بیشتر

زهرا وزیری و همکاران

10

4
2
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ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ

0

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف

6

Number of seed per pod

8

ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ

Stress Levels
LSD=0.07
ﺷﻜﻞ  -5اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف
Figure 5- Effect of drought stress on number seed per pod
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كمتر بودن وزن بذرهاي موجود در باالي سنبله

غالف در تیمار عدم تنش و کمترین تعداد نیام در

هورمون  ABAدر بذرهاي بااليي بيشتر از بذرهاي

میانگین موقعیت مختلف بذر بیانگر آن است که

دانست همچنين غلظت مواد بازدارندهاي همچون
وسطي و پاييني سنبله بود كه اين دليلي بر ركود

بيشتر بذرهاي بااليي سنبله میباشد.

شاخه جانبی
براساس مقایسه میانگینها بیشترین تعداد
شاخه از بذرهای میانی غالفهای باالیی بوته در
شرایط عدم تنش و کمترین تعداد شاخه از بذرهای
ابتدای غالفهای میانی بوته در شرایط تنش شدید
بهدست آمد (جدول  .)3به نظر میرسد که بذرهای
ریز غالفهای باالیی بهدلیل درصد جوانهزنی کمتر
بوتههای کمتری در ردیفهای کشت تولید کرده و
تراکم پایین بوته و ایجاد فضای بیشتر باعث افزایش
تعداد شاخههای فرعی در این بوتهها شد.
تعداد غالف در بوته
مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین تعداد

تیمار تنش شدید مشاهده شد (شکل .)3مقایسه

بوتههای حاصل از بذرهای انتهای غالفهای بذرهای

پایین بوته بیشترین و بذرهای ابتدای غالفهای
راس بوته کمترین تعداد غالف را به خود اختصاص

دادند (شکل .)4اثر اندازه بذر بر تعداد غالف در باقال
توسط آتیا و همکاران ( )Attia et al., 2010و در سویا
توسط ادبیسی و همکاران ()Adebisi et al., 2013

نیز معنیدار گزارش شد و بیشترین تعداد غالف در
بوتههای حاصل از بذرهای درشت مشاهده شد.

تعداد دانه در غالف
تنش خشکی باعث کاهش تعداد دانه در غالف
شد ،بهطوریکه بیشترین تعداد دانه در غالف در
شرایط عدم تنش و کمترین آن در شرایط تنش
شدید بهدست آمد (شکل .)5لپورت و همکاران
( )Leport et al., 1999نیز مشاهده نمودند که در
گیاه نخود محدودیت آب در پایان فصل رشد که

تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار...

معموال همراه با دمای باال میباشد ،سقط دانهها را
افزایش داده و باعث کاهش تعداد دانه در غالف شد.

بذرهای درشت تر که از غالفهای پایین بوته برداشت

شده باشد .بذرهای ریز غالفهای باالی بوته بهدلیل

ذخایر بذر کمتر قادر به تولید گیاهچه قوی نیستند.
برتری بذرهای درشت در تولید ماده خشک توسط

سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است (Alizadeh

.)et al., 2011; Khanghani et al., 2012

عملکرد دانه
بیشترین عملکرد دانه در تیمار عدم تنش و
بذرهای میانی غالفهای میانی بوته و کمترین آن در
شرایط تنش شدید از بذرهای ابتدای غالفهای راس
بوته بهدست آمد (جدول .)4تأثير معنيدار اندازه بذر
بر عملكرد دانه در عدس ()Lens culinaris Medik
نیز گزارش شده است ،به طوري كه بذرهاي بزرگتر با
مواد ذخيرهاي بيشتر ،گياهان بزرگتر با تعداد شاخه
بيشتري توليد ميكنند كه نتيجه آن عملكرد دانه
بيشتر در واحد سطح است (Chadordooz Jeddi
 .)et al., 2013بهطور کلي گياهي که از بذر بزرگتر
بوجود ميآيد سريعتر رشد کرده و تجمع ماده خشک
قسمتهاي هوايي بيشتر بوده و عملکرد دانه بيشتري
در مقايسه با بذرهاي کوچکتر توليد ميکند (امام،
.)۱۳۸۲
شاخص برداشت
مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین
شاخص برداشت در شرایط عدم تنش از بذرهای
میانی غالفهای پایینی بوته و کمترین آن در شرایط
تنش شدید از بذرهای ابتدایی غالفهای میانی بوته
بهدست آمد (جدول .)4به طورکلی گیاهی که از بذر

243
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

عملکرد بیولوژیک
نتایج حاکی از آن است که بیشترین عملکرد
بیولوژیک از تیمار عدم تنش و بذرهای میانی
غالفهای میانی و بذرهای انتهای غالفهای پایینی
بوته و کمترین آن از تیمار تنش شدید و بذرهای
ابتدای غالفهای باالیی بهدست آمد (جدول.)4
بیشترین عملکرد بیولوژیک در شرایط عدم تنش
از بذرهای غالفهای پایین و با اختالف بسیار کم
با غالفهای میانی بوته که اندازه بزرگتری داشتند

است به دلیل مقدار بیشتر محتوای ذخیرهای بذر در
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وزن هزاردانه
مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین وزن
هزار دانه در شرایط عدم تنش از بذرهای انتهای
غالفهای پایین بوته و کمترین وزن هزاردانه در
شرایط تنش شدید از بذرهای ابتدایی غالفهای راس
بوته بهدست آمد (جدول .)3نتايج تحقيق رضواني
مقدم و همكاران (Rezvani Moghaddam et al.,
 )2006نشان داد كه با وجود آنكه اثر سطوح آبياري
بر وزن هزار دانه كنجد معني دار نبود ،ولي با افزايش
فواصل آبياري روند كاهشي در وزن هزار دانه مشاهده
شد .مقایسه میانگین اثر موقعیت مختلف بذر بیانگر
آن است که وزن هزار دانه حاصل از بذرهای میانی
غالفهای پایین بوته بیشترین و بذور انتهای غالف
های راس بوته کمترین مقدار را به خود اختصاص
دادند (شکل .)19بذرهای غالفهای پایینی و میانی
بوته نسبت به غالفهای باالیی درشتتر بوده و
بوتههای حاصل از این بذرها وزن هزاردانه بیشتری
داشتند.

بهدست آمد که به عقیده گروهی از محققین ممکن

زهرا وزیری و همکاران

برداشت را کاهش میدهد .ب ه عبارت دیگر ،شاخص

بزرگتر بوجود میآید سريعتر رشد کرده و تجمع ماده

خشک قسمتهاي هوایی بیشتر بوده و عملکرد دانه

برداشت از طریق کاهش تعداد غالف در بوته،تعداد دانه

 )Tollenaar and Dwyer.1999(.همچنین بهنظر

اقتصادی کاهش مییابد .در تطابق با این نتایج (Bayat

در هر غالف ،وزن دانهها و در نهایت کاهش عملکرد

بیشتري در مقایسه با بذرهای کوچکتر تولید میکند.

 )et al., 2010نیز کاهش شاخص برداشت را در اثر

میرسد که اعمال تنش خشکی ،از طریق کاهش تعداد
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گلها ،نرخ غالف انگیزی و رشد غالفها ،شاخص

تنش آبیاری در لوبیای چیتی گزارش کردند.

ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺬر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮار
ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺬر و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮار

Table3-Table3Comparison
of interaction
effects
stressononthethe
traits
of seed
position
and guar
Comparison
of interaction
effectsofofdrought
drought stress
traits
of seed
position
and guar

)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ()ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ

ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺗﻌﺪادﺷﺎﺧﻪ
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ

)Plant height(cm
)Plant height(cm

ﺗﻨﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ
ﺷﺎﻫﺪﺗﻨﺶ

ﺷﺎﻫﺪ

I1

I1

135

I2

I2

117.66

135

141

141

131.33 126.66 143
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117.66

126.66

115 131.33 134.33

134.33

115 142.66

142.66

141.33

141.33
100.33

100.33

126.66
126

111.66

89

112

111.66

90

126.66
126
89

ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ

I3

I1

I2

I3

0.95

0.72

0.39

87.33

0.98

0.75

0.43

I3

4.29

ﺷﺎﻫﺪ
I1

87

87

ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ
I2

I2

I3

ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ

I3

I1

I2

I1

43.26

37.33

90.6687.33

0.98
1.03

0.75
0.79

0.43
0.45

43.76
44.83

39.2 35.73

86.6690.66

0.84
1.03

0.66
0.79

0.36
0.45

43.23
44.83

35.7335.66

89 86.66

0.89
0.84

0.67
0.66

0.4
0.36

44.63
43.23

35.6634.06

93

0.91

0.69

0.41

43.4

36.13

63

0.66

0.47

0.31

73.66

0.7

0.46

0.32

72

0.7

0.51

0.32

73.66

0.95

ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.39

89

0.72

ﺷﺎﻫﺪ

1000 Grain
weight
1000 Grain
weight
)(g) (g

ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

43.26

63

89

Number of
Number
ofbranches
branches

ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

93

90

داﻧﻪ)ﮔﺮم(داﻧﻪ)ﮔﺮم(
وزن ﻫﺰار
وزن ﻫﺰار

0.67

0.89

0.69

0.91
0.66
0.7

0.47

0.46
1.22

43.76

39.2

0.4

44.63

0.41

43.4

36.13

0.31

40.9

32.53

0.32

39.53

31.231.46

40.9

39.53
36.53

24.6

37.33

34.06

ﺗﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ

32.53
31.23
29.63

I3

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ

Treatments

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ

Treatments

اﺑﺘﺪاي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺑﺘﺪاي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ

24.83

 24.6وﺳﻂ ﻏﻼﻓﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﭘﺎﻳﻴﻦﻏﻼﻓﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
24.83 23.5اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻼﻓﻬﺎيوﺳﻂ

21.6

ﻣﻴﺎﻧﻲﻏﻼﻓﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
23.5اﺑﺘﺪاي ﻏﻼﻓﻬﺎياﻧﺘﻬﺎي

23.23

ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﻼﻓﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ
 21.6وﺳﻂ ﻏﻼﻓﻬﺎياﺑﺘﺪاي

22.83

اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ

18.56

اﺑﺘﺪاي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ

20.06

وﺳﻂ ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ

19.36

اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ

23.23

وﺳﻂ ﻏﻼﻓﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ

22.83

اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ

18.56

اﺑﺘﺪاي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ

20.06

ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ
وﺳﻂ
LSD

36.53درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ 5
 112ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻼﻓﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ
19.36
29.63
ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري0.32
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Means in a common letter are, by no statistically significant difference (LSD) test at 5%, respectively.

...تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار

 افزايش شدت تنش خشکی منجر.بذرها در ارتباط است

 با اين،به كاهش درصد جوانه زني و عملکرد بذر شد

وجود ميزان حساسيت به تنش بستگي به موقعيت
 در همة سطوح.مكاني بذر بر روي بوته مادری داشت
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تنش خشکی باالترين درصد جوانهزني و عملکرد متعلق

.به بذرهای موجود در غالفهای میانی و پایینی بود
تشکر و قدردانی

با تشکر فراوان از اساتید محترم گروه و مسئول

محترم آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه

.زابل که در انجام این پژوهش مرا یاری دادند
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A B ST R AC T
Seed size and seed position on native rootstock affect seed quality. To study
the effect of seed position on native rootstock on yield and yield components
of guar under drought stress, an experimental split plot in a completely
randomized block design with three replications was conducted in June 2016
at the research station in the Mollasani City in Khuzestan. The treatment
consisted of drought stress (main factor) in three levels: control (90% FC),
moderate stress (60% FC) and high stress (30% FC) and seed position (sub) on
9 levels including seeds elementary, middle and bottom covers of the bottom,
middle and top of the plant. Analysis of variance showed that drought stress
affected all traits and seed position affected all traits except number of seed
per pod, significantly at 1% level. The interaction effect of seed position and
drought was significant on the number of branches, number of pods per
plant, seed weight and seed yield at 1% and plant height, biological yield,
harvest index, and germination percentage at 5% level. Comparison of mean
showed that the seeds of the lower and middle pods had better germination
percentage than the plant pods. Also, under drought stress conditions, lower
and middle pod seedlings showed better yield.
Keywords: Drought stress; Germination percentage; Seed position; Seed size;
1000 grain weight
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