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  چکیده
آزمایشی به صورت اسپلیت  ،لوبیا قرمزبذر حاصل از گیاه مادري  بنیهنیتروژن بر کود و  تنش خشکیبه منظور بررسی اثر 

به  نرمالدر سه سطح آبیاري  به عنوان عامل اصلیتیمارهاي تنش خشکی  . پالت فاکتوریل در شرایط مزرعه انجام گرفت
 120میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و تنش شدید ( 90میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر)، تنش خفیف ( 60( بدون تنشعنوان 

 دو و یلوگرم نیتروژن در هکتارک 150و  100، 50 صفر، کود نیتروژن در چهار سطح بودند. میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر)
پس از . نیز به عنوان عامل فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند D81083لوبیا قرمز شامل رقم اختر و الین   ژنوتیپ

زنی استاندارد و هدایت الکتریکی مورد  جوانه هاي با استفاده از آزمونها در مرحله رسیدگی کامل، کیفیت بذر  برداشت بذر
تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اعمال  طرح کامالً قالب به صورت فاکتوریل در  ها این آزمون .یابی قرار گرفتارز

چه،  چه و ساقه هاي طبیعی، طول و وزن خشک ریشه تنش خشکی بر روي گیاه مادري سبب کاهش صفاتی نظیر درصد گیاهچه
چه، طول  هدایت الکتریکی بذر، طول ریشهمیزان نیتروژن نیز سبب افزایش  گردید.حاصل از بذور گیاه مادري و بنیه گیاهچه 

از نظر صفات  بدون تنشنیز نسبت به رقم اختر در شرایط  D81083الین  چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه گردید. ساقه
  ها مشاهده نشد.  داري بین این ژنوتیپ برتري داشت اما در سطح تنش شدید تفاوت معنی زنی جوانه

  
  رشد گیاهچه. ،زنی استاندارد، آزمون هدایت الکتریکی، بنیه بذر آزمون جوانه کلمات کلیدي:

  
  

  مقدمه
با توجه به اینکه تجدید نسل گیاهان از طریق بذر 

هاي گیاهان زراعی است،  یکی از مهمترین ویژگی

هاي اکوفیزیولوژیک تولیدمثل از  بنابراین، بررسی
 استفادهخوردار است. طریق بذر از اهمیت خاصی بر

 عمده صورت دو به است ممکن بذرهاي قوي از



 و همکاران    محمدزاده                                                                                                                                                             2 

 این اول گردد؛ زراعی گیاه افزایش عملکرد موجب

 قوي بذرهاي از شده سبز هاي درصد گیاهچه که
 ضعیف هاي بذر از حاصل هاي از گیاهچه بیشتر

 در حتی مطلوب تراکم به احتمال دستیابی باشد و می
 که آن دوم .بود خواهد ربیشت نامساعد مزرعه شرایط

 رشد سرعت از بیشتر گیاهانی رشد چنین سرعت
 Begnami( باشد می ضعیف از بذرهاي حاصل گیاهان

and Cortelazzo, 1996.(  یکی از مهمترین عوامل
محیطی مؤثر در بنیه بذر، وقوع تنش رطوبتی بر روي 

باشد که سبب تشکیل  گیاه مادري در طی نمو بذر می
شود و بنیه بذر را  ده و کوچک میبذرهاي چروکی

). Galeshi & Bayat Tork, 2005(دهد  کاهش می
گزارش ) Quattar et al., 1987(کواتر و همکاران 

که تنش  دانه 1نمودند که به جز در مرحله رشد کند
کند، در  رطوبتی اثر بر سرعت پر شدن دانه ایجاد نمی

 سایر مراحل پر شدن دانه، تنش رطوبتی با کوتاه
کردن طول دوره پر شدن دانه، اندازه بذر را کاهش 

 ,.Fougereux et al(س و همکاران روکگودهد. ف می

گزارش کردند که باالترین عملکرد کمی و ) 1997
شود که  کیفی بذر در گیاه نخود هنگامی حاصل می

آبیاري به صورت کامل صورت گیرد و تنش رطوبتی 
قات پیرزاد و در طی رشد گیاه رخ ندهد. نتایج تحقی

) نشان داد که وقوع Pirzad et al., 2012(همکاران 
هاي خشکی شدید در طول دوره رشد گیاه بابونه  تنش

زنی بذرهاي  بر درصد، سرعت و شاخص جوانه
داري داشته و سبب کاهش مقادیر  تولیدي اثر معنی

تحقیقات انجام گرفته در مورد این صفات گردید. 
این است که وقوع تنش گیاهان دیگر نیز بیانگر 

                                                                              

1 Lag phase 

خشکی در دوره رشدي گیاه سبب تولید بذرهاي با 
 ;Madandoust et al., 2006(گردد  بنیه پایین می

Abhari and Galeshi, 2007 .(  
هاي محیطی نظیر تنش خشکی  عالوه بر وقوع تنش

فراهمی عناصر غذایی مانند در طول دوره رشد گیاه، 
اه مادري و در پی نیتروژن از عواملی است که رشد گی

دهد.   آن، نمو بذر تولیدي را تحت تأثیر قرار می
نیتروژن به عنوان یک جزء اصلی در ترکیب اکثر 

زنی بوده و با فراهمی کافی این عنصر  هاي جوانه آنزیم
شود  زنی تسریع می در بذر، درصد و سرعت جوانه

)Banziger et al., 1994; Emam and Nicknejad, 

جه به اینکه مصرف کود نیتروژن بر فعل با تو). 1995
و انفعاالت بیوشیمیایی، فتوسنتز، افزایش طول دوره 

هاي هوایی و  رویش، تجمع ماده خشک بیشتر اندام
به نظر  بنابرایناجزاي عملکرد دانه مؤثر است، 

رسد که فراهمی مناسب این عنصر با ایجاد شرایط  می
گیاه  تر بر روي مناسب براي تولید بذرهاي قوي

زنی بذر مؤثر باشد  مادري، بر خصوصیات جوانه
)Lioyd al., 1997 .( یزدانی بیوکی و همکاران
)Yazdani-Biuki et al., 2010 ( گزارش کردند که

اعمال کود نیتروژنی بر روي گیاه گندم در مزرعه 
زنی بذرهاي تولید شده  هاي جوانه سبب بهبود مولفه

اثر تغذیه گیاه ) Sawan et al., 2013(ساوان شود.  می
هاي رشد را بر بنیه بذر گیاه پنبه  مادري و کندکننده

مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که اعمال کود 
نیتروژن بنیه بذر و گیاهچه را به طور قابل توجهی 

 ,.Farhadi et al(افزایش داد. فرهادي و همکاران 

نیز اثر سطوح مختلف نیتروژن و آبیاري را بر ) 2014
مورد مطالعه قرار  704کراس  بنیه بذر ذرت سینگل

دادند و گزارش نمودند که با کاربرد کود نیتروژن در 
شرایط آبیاري مناسب، بذرهاي تولیدي توسط گیاه 
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آزمایش حاضر به داراي بنیه بذري باالتري بودند. 
بنیه منظور بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی بر 

  یا قرمز انجام گرفت.بذرهاي حاصل از گیاه مادري لوب
  

  ها مواد و روش
آزمایش حاضر به منظور مطالعه اثر فاکتورهاي 
مدیریتی آبیاري و کود نیتروژن در مزرعه بر بنیه 
بذرهاي حاصل از گیاه مادري لوبیا قرمز انجام گرفت. 

در مزرعه آموزشی پژوهشی  آزمایش مرحله اول
قع پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران وا

اجرا  1389در شهرستان کرج در خرداد ماه سال 
تیمارها به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب  گردید.

طرح بلوك هاي کامل تصادفی در چهار تکرار مورد 
 شامل:آزمایشی  آزمایش قرار گرفتند. فاکتورهاي

آبیاري نرمال  ،آبیاري در سه سطح به صورت فاکتور
میلی متر تبخیر  60(در طول دوره رشد به عنوان شاهد 

از تشتک تبخیر)، تنش خفیف در طول دوره رشد 
میلی متر تبخیر از تشتک  90برگی ( 4پس از مرحله 

تبخیر) و تنش شدید در طول دوره رشد پس از مرحله 
 و میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) 120برگی ( 4

 ،در چهار سطح کود نیتروژن (از منبع اوره) فاکتور
، 50نیتروژن (شاهد)، و مصرف عدم مصرف کود 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. فاکتور  150و  100
هاي لوبیا قرمز شامل رقم اختر و الین  سوم نیز ژنوتیپ

D81083 هاي اصلی  بود. تیمارهاي آبیاري در کرت
و تیمارهاي کود نیتروژن و ژنوتیپ به صورت 

هاي فرعی تخصیص داده شدند.  فاکتوریل به کرت
 8pH= ، EC با رسی، لومی آزمایش محل اكخ نوع

 77 آهک میزان با متر، بر زیمنس دسی 74/1 حدود
 کیلوگرم بر گرم 4/8 آلی ماده و کیلوگرم بر گرم

 نیاز دلیل به خاك، آزمون نتایج براساس. بود خاك

 میلی 151 جذب قابل پتاسیم( پتاسیم به مزرعه خاك
 کود ارهکت در کیلوگرم 75 ،)خاك کیلوگرم بر گرم

 داده آزمایشی هاي کرت تمامی به پتاسیم سولفات
. بذرهاي حاصل از گیاه مادري پس از برداشت با شد

زنی استاندارد مورد ارزیابی  استفاده از آزمون جوانه
قرار گرفت که براي این منظور از طرح آزمایشی 

تکرار  3تصادفی با  طرح کامالً قالبفاکتوریل در
  استفاده گردید.

عددي که  25انجام این کار دو ردیف بذر براي  
با قارچ کش کاربوکسین تیرام ضد عفونی شده بودند 

سانتی  30×45در داخل سه الیه حوله کاغذي به ابعاد 
 25متر گذاشته شده و در داخل انکوباتور با دماي 

به روز قرار داده شدند.  8درجه سانتی گراد  به مدت 
و گیاهچه تیمارهاي  منظور بررسی و ارزیابی بنیه بذر

زنی استاندارد مورد نظر پس از پایان آزمون جوانه
انتخاب گردید.  گیاهچه عادي از هر تکرار 10تعداد 
گیري طول گیاهچه، ساقه اولیه و ریشه اولیه با اندازه
ها با میلی متر انجام شد. وزن خشک گیاهچه 1دقت 

گراد درجه سانتی 5 75قرار دادن در آون با دماي 
ساعت با استفاده از ترازوي دقیق مشخص  24به مدت 

زنی به  به منظور تعیین سرعت و زمان جوانه .گردید
هاي کشت شده مورد بازدید قرار  طور روزانه ظرف

گرفت و تعداد بذرهاي جوانه زده شمارش و 
زنی روزانه که شاخصی  یادداشت شد. متوسط جوانه

زنی روزانه است، با استفاده از رابطه  از سرعت جوانه
  زیر تعیین گردید: 

 
  

 Dزنی نهایی و  درصد جوانه FGPدر این رابطه، 
تعداد روز تا رسیدن به حداکثر جوانه زنی نهایی 
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 ,Hunter et al((طول دوره اجراي آزمون) است 

1984 .(  
سرعت جوانه زنی روزانه نیز عکس متوسط جوانه 

ا فرمول زیر محاسبه شد زنی روزانه است که ب
)Maguire, 1962(:  

  
  

اي اجرا به روش تودههدایت الکتریکی آزمون 
. به منظور تعیین بنیه بذر با استفاده از آزمون شد

بذر از  100اي تعداد هدایت الکتریکی به روش توده
 24بذري به مدت  25تکرار  4 صورته هر تیمار ب

رار هاي مجزا قساعت در آب مقطر درون ظرف
گرفته و سپس با استفاده از دستگاه هدایت سنج 

میزان هدایت  )Sreseniusمدل ( الکتریکی
 الکتریکی محلولی که بذرها درون آن قرار گرفته

د. میزان قابلیت هدایت الکتریکی یگردتعیین  بودند،
صورت  هبه ازاي هر گرم وزن بذر مربوط به هر نمونه ب

 Association of Official Seed(شد ذیل محاسبه 

Analysts, 2002:(  
  

EC (µs/cm. g) = 

  

  
وزن  طول گیاهچه،ي هابا استفاده از دادههمچنین 

 هايشاخصبذر  زنی جوانهخشک گیاهچه و قابلیت 
 با استفاده از روابط زیر طولی و وزنی بنیه گیاهچه

 ,Abdul-Baki and Anderson( ندمحاسبه گردید

1973(:  
 

 شاخص  طولی بنیه گیاهچه =قابلیت جوانه زنی ×  یاهچه طول گ
 زنی = شاخص وزنی بنیه گیاهچه قابلیت جوانه× وزن خشک گیاهچه 

  

 SAS, 9.1براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
استفاده شد. مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن 

درصد انجام گردید و رسم  5و در سطح احتمال 
صورت  Excel 2013ارها نیز با استفاده از نمود

  .گرفت
  

  نتایج و بحث
  آزمون هدایت الکتریکی
نشان داد که تأثیر  )1(جدول  نتایج تجزیه واریانس

اثرات متقابل تنش درصد) و  5نیتروژن (در سطح 
درصد) بر میزان  1ژنوتیپ (در سطح احتمال ×خشکی

یانگین نتایج مقایسه مدار بود.  هدایت الکتریکی معنی
بیشترین میزان هدایت الکتریکی تیمارها نشان داد که 

خشکی و کمترین  در تنش شدید D81083از الین 
 آن از تیمار تنش مالیم در رقم اختر به دست آمد

به طور کلی میزان هدایت الکتریکی بیشتر ). 1(شکل 
 تنش وقوعدهد.  را نشان می بنیه بذر بذر، کیفیت پایین

باعث تولید  تواند می دي گیاهدر مراحل رش خشکی
زیرا در این شرایط  ،بذوري با کیفیت پایین گردد

ابد که این امر به ی نشت مواد از پوسته بذر افزایش می
، سهولت پاره شدن پوسته بذرعلت پوسته آسیب دیده 

 Kouchaki and(و افزایش نفوذ پذیري غشاي سلولی 

Sadrabadi Haghighi, 2000 ( .نگین مقایسه میااست
که باالترین سطوح مختلف کود نیتروژن نشان داد 

کیلوگرم در هکتار)  150(مصرفی سطح کود نیتروژن 
منجر به افزایش هدایت الکتریکی بذر و یا به عبارتی 

فرهادي و همکاران . )2(جدول  کاهش بنیه بذر شد
)Farhadi et al., 2014 ( گزارش کردند که کاربرد

رایط کمبود آب سبب میزان باالي نیتروژن در ش
گردد.  افزایش هدایت الکتریکی بذر ذرت می

در بررسی گیاه ) Mohsenzadeh, 1998(زاده  محسن
در ) Madandoust, 2005(سورگوم و مدندوست 
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کود  کاربردبررسی گیاه ذرت گزارش کردند که 
شود که نسبت به  نیتروژن سبب تولید بذرهایی می

یت الکتریکی تیمار عدم مصرف کود از میزان هدا
 Gul et(گول و همکاران  بذر باالیی برخوردار هستند.

al., 2012(  نیز گزارش کردند که کاربرد مصرف کود
کیلوگرم در هکتار سبب افزایش  100نیتروژن تا 

گردد.   میزان هدایت الکتریکی بذر گندم می
ها  تحقیقات انجام گرفته نشان داده است که پروتئین

د غشاي سلولی دارند و حفظ نقش اساسی در کارکر
خاصیت نفوذپذیري غشاي سلولی براي داشتن کیفیت 

 ,.Marcos-Filho et al(باالي بذر ضروري است 

بنابراین، انتظار بر این بود تا با مصرف کود  ).1994
نیتروژن و افزایش ترکیبات پروتئینی بذر، میزان 

رسد  هدایت الکترکی بذر کاهش پیدا کند. به نظر می
اثر عامل نیتروژن بر هدایت الکتریکی بذر تحت که 

تأثیر عامل تنش خشکی قرار گرفته باشد. به طوري 
که در تیمارهاي با مصرف کود نیتروژن باال، گیاه 

تر شده و سبب تولید  مادري به تنش خشکی حساس
  بذرهایی با میزان هدایت الکتریکی باال شده است.   

  

  
  ژنوتیپ بر میزان هدایت الکتریکی بذر×. اثر متقابل تنش خشکی1شکل 

Figure 1. Interaction effect of drought stress × genotype on EC value 
  

 
  درصد گیاهچه هاي طبیعی

در نیتروژن ×اثر تنش خشکی و اثر متقابل ژنوتیپ
هاي طبیعی  درصد بر درصد گیاهچه 1سطح احتمال 

). مقایسه میانگین سطوح 1جدول ( شددار  معنی
هاي  مختلف تنش خشکی نشان داد که درصد گیاهچه

داري از  طبیعی در تنش شدید خشکی به طور معنی
به طوري که تنش مالیم و تیمار شاهد کمتر بود. 

هاي طبیعی در تنش خفیف نسبت به  درصد گیاهچه
درصد و در تنش شدید نسبت به  8/2تیمار شاهد، 

در بررسی درصد کاهش پیدا کرد.  6/8 تیمار شاهد،

نیتروژن نیز، بیشترین تعداد ×اثر متقابل ژنوتیپ
 D81083در الین  درصد) 5/87( هاي طبیعی گیاهچه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده  100با اعمال 
) Hadavizadeh, 1986(زاده  هادوي. )2(شکل  گردید

 گزارش کرد که اعمال کود نیتروژن بر روي گیاه
زنی  مادري نخود سبب تولید بذرهایی با درصد جوانه

شود. خدابنده و  هاي طبیعی باال می بذر و گیاهچه
بیان ) Khodabandeh and Jalilian, 1997(جاللیان 

هایی که تحت  کردند که بذرهاي حاصل از بوته
شرایط بدون تنش رشد یافته و داراي ذخایر بذري 
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عی بیشتري را هاي طبی کافی هستند، درصد گیاهچه
کنند، در صورتی که وقوع تنش خشکی  تولید می

تواند با محدود کردن انتقال مواد فتوسنتزي به دانه  می

و کوتاه شدن طول مدت پر شدن دانه سبب تولید 
بذرهایی با ذخایر کم و چروکیده شده و درصد 

 یابد.   هاي طبیعی کاهش می گیاهچه
 

  
 ژن بر درصد گیاهچه طبیعینیترو×. اثر متقابل ژنوتیپ2شکل 

Figure 2. Interaction effect of genotype × nitrogen on normal seedling percentage 
  

  چه طول و وزن خشک ریشه
اثر ساده ژنوتیپ و ×اثر متقابل تنش خشکی

. )1(جدول  دار شد چه معنی نیتروژن بر طول ریشه
 نچه در شرایط نرمال و در الی بیشترین طول ریشه

D81083  مشاهده شد در حالی که در شرایط تنش
داري بین دو ژنوتیپ  شدید خشکی تفاوت معنی

در بین سطوح مختلف نیتروژن نیز تیمار مشاهده نشد. 
چه را  کیلوگرم در هکتار بیشترین طول ریشه 100

چه نیز همانند  وزن خشک ریشه). 2نشان داد (جدول 
ر الین چه بوده و بیشترین آن د صفت طول ریشه

D81083 3(شکل  و شرایط نرمال مشاهده گردید(. 
بیان کردند ) Naegle et al., 2005(نیگل و همکاران 

زنی، به  که رشد مناسب یک گیاهچه در اوایل جوانه
میزان زیادي به ذخایر نیتروژنی بذر بستگی دارد، چرا 
که در بذرهاي با میزان پروتئین باال، نیتروژن ارسال 

هاي در حال توسعه بیشتر است که این  شده به بافت

شود. با  تر و بیشتر گیاهچه را سبب می امر رشد سریع
اي که بین فراهمی نیتروژن و تقسیم  توجه به رابطه

تواند با کاهش  سولی وجود دارد، کمبود نیتروژن می
ها، رشد گیاه را  و سنتز پروتئین DNAرونوشت سازي 

  ). Naegle et al., 2005(کاهش دهد 
در بررسی ) Salar et al., 2013(ساالر و همکاران 

اثر کاربرد کودهاي نیتروژن و پتاسیم بر روي گیاه 
مادري برنج بر کیفیت بذرهاي تولیدي گزارش 

تواند سبب  کردند که کاربرد نیتروژن تا حدودي می
چه شود. پیرزاد و همکاران  افزایش طول ریشه

)Pirzad et al., 2012 (تنش خشکی در  اثر منفی وقوع
هاي  طی مرحله رشدي گیاه بابونه را بر شاخص

زنی بذرهاي تولیدي گیاه گزارش کردند و  جوانه
چه در بذرهاي حاصل از  نشان دادند که طول ریشه

داري کمتر از  گیاهان مادري تنش دیده به طور معنی



 7                                           ...                                            اثر تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر

 نش بود.  رشد یافته در شرایط بدون تچه در بذرهاي حاصل از گیاهان مادري  طول ریشه
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 چه ژنوتیپ بر طول ریشه×. اثر متقابل تنش خشکی3شکل 

Figure 3. Interaction effect of drought stress × genotype on root length 
  

  
 چه نیتروژن بر وزن خشک ریشه×ژنوتیپ×. اثر متقابل تنش خشکی4شکل 

Figure 4. Interaction effect of drought stress × genotype × nitrogen on root dry weight 
  

  چه طول و وزن خشک ساقه
چه و اثر  اثر تنش خشکی بر وزن خشک ساقه

چه  نیتروژن بر طول ساقه×ژنوتیپ×متقابل خشکی
اعمال کود میانگین نشان داد که  هدار شد. مقایس معنی

در  کیلوگرم در هکتار 150و  100نیتروژن به مقدار 
در شرایط تنش خفیف و اعمال  D81083ژنوتیپ 

کیلوگرم در هکتار در  150کود نیتروژن به مقدار 
شرایط نرمال در رقم اختر داراي بیشترین طول 

به طور کلی با تشدید ). بنابراین، 5چه بود (شکل  ساقه
) 2(جدول چه  تنش خشکی، طول و وزن خشک ساقه

وژن سبب کاهش یافت ولی سطوح باالي کود نیتر
نیگل و همکاران بهبود این صفات در گیاهچه گردید. 

)Naegle et al., 2005 ( گزارش کردند که در گیاه
هاي تولید شده از بذرهاي با غلظت  سویا، گیاهچه

چه باالتري  چه به ریشه نیتروژن باال از نسبت ساقه
برخوردار هستند. مطالعات نشان داده است که 

م سلولی و هم توسعه سلولی فراهمی نیتروژن هم تقسی
 ;Roggatz et al., 1999(دهد  را تحت تأثیر قرار می

Naegle et al., 2005 .( بنابراین، افزایش طول و وزن
چه در بذرهاي با محتوي نیتروژن باال را  خشک ساقه
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توان به نقش نیتروژن در تقسیم و رشد سلولی  می
هاي در حال توسعه نسبت داد. به گزارش  بافت

 ,.Khodabandeh and Jalilian(ابنده و جاللیان خد

وقوع تنش خشکی طی مرحله رشدي سویا )، 1997

هاي حاصل از گیاه  سبب کاهش وزن خشک گیاهچه
شود که این کاهش در بین اراقام مختلف  مادري می

 متفاوت است. 

  
 

 چه نیتروژن بر طول ساقه×ژنوتیپ×. اثر متقابل تنش خشکی5شکل 
Figure 5. Interaction effect of drought stress × genotype × nitrogen on shoot length 

  
  بنیه گیاهچه

نیتروژن بر بنیه طولی گیاهچه ×اثر متقابل ژنوتیپ
) به طوري که بیشترین مقدار 1دار شد (جدول  معنی

 100با اعمال کود  D81083آن مربوط به ژنوتیپ 
به همان  کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط

). 6کیلوگرم در هکتار بود  (شکل  50ژنوتیپ و کود 
همچنین، اثر تنش خشکی بر بنیه طولی و وزنی 

). در اثر کمبود آب 2دار شد (جدول  گیاهچه معنی
ها  طی دوره رشد گیاه، انتقال مواد فتوسنتزي از برگ

یابد و چون تنش خشکی  ها کاهش می به طرف دانه
دهد، باعث  نش گرما رخ میدر ابن دوره همراه با ت

ها و در نهایت کاهش بنیه بذر  چروکیده شدن دانه
). Abhari and Galeshi, 2007(شود  تولیدي می

 ,Khodabandeh and Jalilian(خدابنده و جلیلیان 

گزارش کردند که بنیه بذرهاي برداشت شده ) 1997
از گیاه مادري سویا که در مرحله گلدهی تحت تنش 

رفتند، کاهش یافت. درنبوس و خشکی قرار گ

نیز بیان کردند که  )Dornbos et al., 1989(همکاران 
وقوع تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه گیاه سویا 

زنی و وزن خشک و در  دار جوانه سبب کاهش معنی
شود. اثر  ها می نهایت موجب کاهش بنیه گیاهچه

زنی و بنیه بذر برخی از  هاي جوانه نیتروژن بر شاخص
هاي زراعی مورد بررسی قرار گرفته است.  گونه

فته روي بذرهاي گندم نشان تحقیقات صورت گر
داده است که بذرهاي با میزان نیتروژن باال در مقایسه 

با بذرهاي با محتوي نیتروژن نرمال از سرعت نمو و  
 Lopez and(توسعه گیاهچه بیشتري برخوردار است 

Grabe, 1973 .( نیگل و همکاران)Naegle et al., 

را با بذرهاي سویا   رابطه بین محتوي نیتروژن) 2005
بنیه بذر مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند که یک 
رابطه خطی بین بنیه بذر و ذخایر نیتروژنی بذر وجود 

در گیاه کاهو نیز، یک رابطه خطی بین غلظت دارد. 
زنی وجود  نیتروژن بذر و بنیه گیاهچه پس از جوانه

وارایچ و همکاران ). Soffer and Smith, 1974(دارد 
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)Warraich et al., 2002 ( اثر مثبت کاربرد مصرف
کود نیتروژن را بر بنیه بذر گیاه گندم گزارش کردند 

کیلوگرم نیتروژن، بنیه  120و بیان کردند که کاربرد 
بذر را نسبت به حالت عدم مصرف کود افزایش 

نیز  )Sawan et al., 1985(دهد. ساون و همکاران  می
ان را با کاربرد زنی بذر گیاه آفتابگرد افزایش جوانه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار گزارش  120مصرف 
باشد. همانطور  کردند که خود شاخصی از بنیه بذر می

که در مورد رشد ریشه و ساقه نیز بحث شد، وجود 
نیتروژن براي تقسیم و رشد سلولی ضروري بوده و 

توان به  بنیه قوي بذرهاي با محتوي پروتئینی باال را می
 نسبت داد.  همین موضوع 

  

    
 نیتروژن بر بنیه طولی گیاهچه×. اثر متقابل ژنوتیپ6شکل 

Figure 6. Interaction effect of genotype × nitrogen on seedling length vigor index 
 

  زنی سرعت جوانه
نیتروژن و اثر تنش خشکی بر ×اثر متقابل ژنوتیپ

زانه زنی رو زنی روزانه و سرعت جوانه متوسط جوانه
 100با  D81083). ژنوتیپ 1دار بود (جدول  معنی

زنی  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین متوسط جوانه
کیلوگرم در هکتار نیتروژن  50روزانه و در تیمار 

). برعکس، 7کمترین مقدار را دارا بود (شکل 
زنی روزانه به  بیشترین و کمترین مقدار سرعت جوانه

کیلوگرم در  50و  100ترتیب در تیمارهاي کودي 
). 8مشاهده شد (شکل  D81083هکتار در ژنوتیپ 

زنی هاي کیفیت بذر، سرعت جوانهیکی از شاخص
زنی بهتري داشته می باشد. هرچه بذر سرعت جوانه

از کیفیت فیزیولوژیکی بهتري برخوردار بوده و  ،باشد
زنی مطلوب ندارند باعث بذرهایی که سرعت جوانه

ادي مانند عدم یکنواختی پوشش وقوع مشکالت زی
سطح خاك شده و امکان مواجه شدن بذرهاي 

زده را با شرایط نامساعد آب و هوایی افزایش  جوانه
 Oskouie and(اسکویی و دیوساالر  دهند.می

Divsalar, 2011 ( اثر اعمال کود نیتروژن را بر
هاي مختلف کلزا مورد مطالعه قرار داده و  ژنوتیپ

ه با عرضه کود نیتروژن روي گیاه گزارش کردند ک
زنی باالتري  مادري، بذرهاي تولید شده سرعت جوانه

زنی نسبت به  داشته و مدت زمان الزم براي جوانه
شرایط عدم مصرف کود کمتر بود. تحقیقات انجام 
گرفته توسط لوپز نشان داد که یک رابطه مثبت و 

داري بین میزان پروتئین بذر گندم و جو با  معنی
زنی وجود دارد به طوري که در هر دو  رعت جوانهس

گیاه گندم و جو، با افزایش محتوي پروتئین بذر، 
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درجه  25و  20، 15زنی در سه دماي  سرعت جوانه
داري افزایش پیدا کرد.  گراد به طور معنی سانتی

زنی در بذرهاي با میزان پروتئین  افزایش سرعت جوانه
توسط بذر و  توان به جذب سریع آب باال را می

زنی نسبت  مصرف اکسیژن باال در ساعات اولیه جوانه
داد. به طوري که بذرهاي با میزان پروتئین باال با میزان 

هاي متابولیکی  آب کمتر و با سرعت بیشتري فعالیت
زنی نظیر تنفس، فعالیت آنزیمی و شکسته شدن  جوانه

و دهند  ها به جنین را انجام می ذخایر بذر و انتقال آن
در نتیجه طویل شدن سلولی و تولید مواد جدید در 

هاي مختلف رشدي در چنین بذرهایی با سرعت  بخش
  ).    Lopez, 1972(گیرد  بیشتري انجام می

 

  
 نیتروژن بر متوسط جوانه زنی روزانه×. اثر متقابل ژنوتیپ7شکل   

Figure 7. Interaction effect of genotype × nitrogen on mean daily germination 
 
 

 
 نیتروژن بر سرعت جوانه زنی روزانه×. اثر متقابل ژنوتیپ8شکل   

Figure 8. Interaction effect of genotype × nitrogen on daily germination speed 
  

  گیري کلی نتیجه
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نتایج کلی آزمایش نشان داد که اعمال تنش 
هایی خشکی بر روي گیاه مادري لوبیا سبب تولید بذر

با بنیه کمتر گردید. به طوري که با افزایش شدت 
تنش خشکی بر روي گیاه مادري، بذرهاي حاصل 
میزان هدایت الکتریکی بذر باال و طول و وزن خشک 

چه و بنیه گیاهچه کمتري را نشان  چه و ساقه ریشه
دادند. در مقابل، عرضه کود نیتروژن به گیاه مادري 

بنیه بذر باال شد به طوري  لوبیا سبب تولید بذرهایی با

هاي مصرف نیتروژن داراي  که بذر حاصل از تیمار
تعداد گیاهچه طبیعی بیشتر و بنیه گیاهچه بهتري بود. 
واکنش دو رقم مورد بررسی نیز از لحاظ هدایت 

چه به تیمار تنش  الکتریکی بذر و وزن خشک ریشه
خشکی و کود نیتروژن متفاوت بود و ژنوتیپ 

D81083 به رقم اختر از میزان هدایت  نسبت
چه بیشتري  الکتریکی بذر و وزن خشک ریشه

  برخوردار بود.  
  

 آزمون و الکتریکی هدایت آزمون در قرمز لوبیا ژنوتیپ دو زنی جوانه صفات بر نیتروژن و خشکی تنش مختلف سطوح اثر به مربوط واریانس تجزیه. 1 جدول
  استاندارد زنی جوانه

Table 1. Analysis of Variance for two red kidney genotypes seed germination indices under different levels of drought stress 
and nitrogen fertilizer in EC test and standard germination test 
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Genotype(G)  ns 0.15 ** 0.103 * 0.00029 ** 0.0017 ns 0.16 ns 0.0018 ns 0.22 ns 0.00003 ns 5.55 ** 2409.7 1 ژنوتیپ

Drought 
Stress(DS) 

 ** 0.00034 ** 18.74 ** 0.0126 ** 0.774 * 0.0054 ** 0.00019 * 0.063 ** 0.08 ** 468.6 ** 396.4 2 خشکی تنش

Nitrogen(N) 134.7 * 33.92 3 نیتروژن ns 0.05 * 0.162 ** 0.00002 ns 0.0034 ns 0.548 ** 0.0007 ns 5.38  ns 0.00008 ns 

DS× G 42.88 ** 221.07 2 ژنوتیپ×خشکی تنش ns 0.04 * 0.001 ns 0.00006 * 0.0008 ns 0.091 ns 0.0002 ns 1.71 ns 0.00002 ns 

G×N 9.2 3 نیتروژن×ژنوتیپ ns 304.8 ** 0.01 ns 0.075 ** 0.00002 ns 0.0002 ns 0.421 * 0.0013 ns 12.19 ** 0.00020 * 

DS×N 4.77 6 نیتروژن×خشکی تنش ns 21.85 ns 0.02 ns 0.041 * 0.00005 * 0.0005 ns 0.072 ns 0.0002 ns 0. 87 ns 0.00001 ns 

DS× G×N 11.01 6 نیتروژن×ژنوتیپ×خشکی تنش ns 77.25 ns 0.01 ns 0.06 ** 0.00003 * 0.0007 ns 0.135 ns 0.0013 ns 3.09 ns 0.00006 ns 

Error  0.00004 2.8 0.0015 0.100 0.0016 0.00001 0.016 0.01 70.0 11.03 48 خطا 

CV (%)  11.2 10.3 23.7 18 22.5 18.6 12.9 10.3 10.3 9.0 - تغییرات ضریبدرصد 

ns غیر معنی دار :                                                                                                                                                                                                    
ns: Non-significant 
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 and**: Significant at 5%*                          ** و * به ترتیب معنی داري در سطح یک و پنج درصدد                                                                              
and 1% prabability levels, respectively 
 
 

 و الکتریکی هدایت آزمون در قرمز لوبیا ژنوتیپ دو زنی جوانه صفات بر نیتروژن و خشکی تنش مختلف سطوح میانگین . مقایسه2جدول  
  استاندارد زنی جوانه آزمون

Table 2. Mean comparison of two red kidney bean genotypes seed germination indices under different levels 
of drought stress and nitrogen in EC test and standard germination test 
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Drought 
stress 

تنش 
  خشکی

Normal 
Irrigation 

 آبیاري
 c 84.6 a 1.20 a 1.02 a 0.023 a 0.199 a 1.9 a 0.18 a 16.9 a 0.059 b 32.2 معمولی

Mild 
Stress 

 b 81.8 a 1.16 a 1.01 a 0.021 a 0.175 ab 1.8 a 0.16 b 16.3 a 0.061 b 36.9 تنش خفیف

Severe 
Stress 

دیدتنش ش  40.3 a 76 b 1.09 b 0.93 b 0.017 b 0.171 b 1.5 b 0.14 b 15.2 b 0.067 a 

Nitrogen 
(kg/ha) 

           نیتروژن

0 35.7 b 80.4 a 1.10 b 0.93 b 0.02 a 0.19 a 1.65 b 0.172 a 16.0 a 0.06 a 
50 35.8 b 77.1 a 1.11 b 0.89 b 0.02 a 0.19 a 1.55 b 0.165 a 15.4 a 0.06 a 

100 35.9 b 82.8 a 1.21 a 1.07 a 0.02 a 0.16 a 1.91 a 0.158 a 16.5 a 0.06 a 
150 38.6 a 82.8 a 1.18 ab 1.07 a 0.02 a 0.17 a 1.89 a 0.160 a 16.5 a 0.06 a 

Genotype ژنوتیپ           

Akhtar 30.7 اختر b 81.1 a 1.1 b 1.03 a 0.018 b 0.177 a 1.73 a 0.16 a 16.2 a 0.062 a 
D81083 D81083 42.3 a 80.55a  1.2 a 0.95 b 0.022 a 0.187 a 1.76 a 0.17 a 16.1 a 0.063 a 

  داري ندارند.  درصد تفاوت معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  هایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه در هر ستون میانگین
Mean in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level, 
using Duncan’s Multiple Range Test.  
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