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  چكيده

باشد. اين تحقيق به منظور بررسي ميترين عوامل كاهش دهنده رشد ريشه و اندام هوايي در گياهان زراعي تنش خشكي يكي از مهم
خصوصيات ريشه سه رقم نخود در شرايط تنش خشكي انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي 

) ILC482تكرار انجام شد كه عامل اول آبياري در دو سطح( شاهد و تنش خشكي) و فاكتور دوم سه رقم نخود (آرمان ،هاشم، 4با 
ها، مساحت كل ريشه و وزن خشك ريشه در شرايط تنش كاهش نشان داد ولي ميزان بودند. نتايج تحقيق نشان داد كه طول كل ريشه

ها نيز كاهش زيادي داشت به طوري كه تعداد نسبت به دو رقم ديگر كمتر بود. همچنين تعداد و وزن گره ILC482كاهش در رقم 
عدد گره  3/22در شرايط تنش ميانگين ILC482 عدد رسيد در حالي كه رقم 12/1و  87/1رتيب به گره در دو رقم آرمان و هاشم به ت

را داشت. برتري اين رقم در اين صفات منجر به داشتن سطح اندام هوايي و ماده خشك اندام هوايي باالتر در اين رقم شد. رقم 
ILC482 ق به عنوان يك رقم مقاوم شناخته شد.با توجه به كاهش كمتر صفات مورد بررسي آن در اين تحقي  

  واژگان كليدي:تنش خشكي، ريشه، گره تثبيت نيتروژن، نخود
  

  مقدمه
درصد سطح زير كشت حبوبات را به خود اختصاص داده است.  50ترين حبوبات در ايران است و بيش ازنخود يكي از مهم

دليل تنش خشكي يكي از مهمترين عوامل كاهش محصول اين  شود وبه هميندرصد كشت نخود به صورت ديم انجام مي 90درايران
گياه در ايران است. در بين حبوبات سرمادوست نخود بيشترين مقاومت را نسبت به خشكي دارد. هرچند كه مقاومت نخود به خشكي 

پنهان گياه مشهور است. با اين  ) ريشه از اندامهاي گياهي است كه بسيار كم مورد مطالعه قرار گرفته و به نيمه3بيشتر از ساير است(
هاي نخود با حال مطالعات كم انجام شده بر روي اين اندام گياهي حاكي از اين است كه رشد بيشتر ريشه و انشعابات آن در گياهچه

اي جانبي ه) بيان داشتند كه گياهاني كه طول ريشه اصلي،تعداد ريشه1993و همكاران ( 1مقاومت به خشكي گياه ارتباط دارد. سينگ
باشند مقاومت و ،تراكم طول ريشه و نسبت ريشه به اندام هوايي باالتري دارند نسبت به گياهاني كه اين خصوصيات را كمتر دارا مي

تحمل بيشتري به كم آبي و تنش دارند. اعتقاد اغلب متخصصان بر اين است كه در نخود حداكثر عمق ريشه يك صفت ژنتيكي است 
ي مهم ). جذب كارآمد آب توسط ريشه يك مشخصه2،4گيرد (ن صفت تحت تاثير عوامل محيطي نيز قرار ميولي در عين حال اي

). 1ي ريشه (طول يا وزن)،فعاليت و توزيع آن در خاك بستگي دارد (براي مقاومت به خشكي است و جذب آب توسط گياه به اندازه
هاي قاومت به خشكي و دستيابي به منابع ژنتيكي مورد نياز در برنامههاي مرسد براي فهم بيشتر مكانيزمبنابراين به نظر مي

اصالحي،مطالعه صفات مورفولوژيكي مرتبط با مقاومت به خشكي ضروري است. به طور كلي در مورد خصوصيات ريشه در گياهان 
جود در ميان سه رقم نخود از نظر زراعي به ويژه نخود مطالعات بسيار كمي صورت گرفته لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي تنوع مو

  صفات ريشه صورت گرفته است
                                                            
1 Singh 
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  هامواد و روش
ي مزرعه اي در محل گلخانهي نخود ،آزمايشي در شرايط گلخانهبه منظور بررسي اثر تنش خشكي در صفات مورفولوژيكي ريشه

ه صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي اجرا گرديد.آزمايش ب 1391-92تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان سال زراعي 
تكرار انجام شد كه عامل اول آبياري شامل، شاهد (آبياري كامل) و تنش خشكي (آبياري محدود) و فاكتور دوم سه  4كامل تصادفي با 

تي متر بود گلدانسان 25سانتي متر و قطر  30) بودند. هر واحد آزمايشي شامل دو گلدان به ارتفاع ILC482رقم نخود (آرمان ،هاشم،
سانتي متري كشت شدند تا زمان  5) پر شدند. بذر سه رقم نخود در عمق 2،2،1ها با مخلوط خاك مزرعه، شن و كود دامي (به نسبت 

هاي ها به طور مرتب انجام شد و پس از استقرار كامل تنش خشكي اعمال شد در گلدانها آبياري در تمام گلداناستقرار كامل گياهچه
هور عالئم تنش در هاي آبياري محدود آبياري پس از ظهد آبياري به صورت مرتب و بر اساس نياز گياه انجام شد و در گلدانشا

ها به آرامي از گرفت. به گياهان اجازه رشد تا مرحله داده شد سپس به منظور اندازه گيري خصوصيات ريشه بوتهگياهان صورت مي
ها و اندام هوايي جهت اندازه گيري به آرامي شستشو داده شد تا تمام خاك شسته شود سپس ريشه گلدان خارج شدند و و ريشه گياه

ها ها، تعداد و وزن گرهكل ريشهها، وزن ها مساحت كل ريشهخصوصيات ريشه و اندام هوايي شامل طول ريشه اصلي، طول كل ريشه
ها و اندام هوايي ابتدا دازه گيري خصوصيات ريشه و اندام هوايي ريشهو مساحت اندام هوايي به آزمايشگاه منتقل شدند. جهت ان

ها مساحت كل ) طول كل ريشهImage Analyserريشه و اندام هوايي اسكن شدند سپس از تصاوير دست آمده با كمك نرم افزار (
ساعت در  24ا پس از جداسازي به مدت هها و مساحت اندام هوايي محاسبه گرديد. جهت اندازه گيري وزن خشك نيز نمونهريشه

ها و محاسبات الزم درجه سانتي گراد قرار داده شد و وزن خشك آنها به دست آمد. پس از انجام اندازه گيري 85آون در دماي 
زمون چند ها از آتجزيه واريانس و مقايسه ميانگين گرديدند و براي مقايسه ميانگين SASهاي به دست آمده توسط نرم افزار داده

  درصد استفاده شد. 5دامنه اي دانكن درسطح احتمال 
  نتايج و بحث

و  مدار بين ارقام و شرايط تنس خشكي و شاهد است.اثرات متقابل رقات مختلف بيانگر وجود تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس صف
شد.نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه در  دارها و مساحت اندام هوايي معنيمورد صفات وزن خشك ريشه،تعدادگرهآبياري در 

ها در شرايط تنش نسبت به شرايط كنترل )طول كلي ريشه2و1ش داشتند(جداول شرايط تنش خشكي كليه صفات مورد بررسي كاه
ش ها نيز در شرايط تن).مساحت ريشه1داري نداشتند(جدول رقام از لحاظ اين صفت تفاوت معنيرا نشان داد ولي ا %61كاهش 

كمترين  ILC482). رقم آرمان بيشترين كاهش و رقم 2كاهش نشان داد ولي ميزان كاهش آن در ارقام مختلف متفاوت بود(جدول 
در شرايط تنش بيشترين ميزان مساحت ريشه را داشت كه نشان دهنده  ILC482). رقم 2ميزان كاهش ريشه را نشان داد(جدول 

خشكي است.وزن خشك ريشه نيز در شرايط تنش كاهش نشان داد ولي ميزان كاهش در سطح جذب باالتر اين رقم در شرايط تنش 
كه در شرايط كنترل كمترين ميزان وزن خشك ريشه ها را داشت در شرايط تنش خشكي  ILC482ارقام مختلف متفاوت بود. رقم 

در حالي كه دو رقم آرمان و هاشم  درصد كاهش نشان داد 35بيشترين وزن خشك ريشه را داشت و وزن خشك ريشه آن فقط حدود 
).كاهش وزن 2درصد كاهش يافت (جدول  63و  69حساسيت بيشتري به تنش خشكي نشان دادند و وزن خشك ريشه آنها به ترتيب 

خشك ،مساحت و طول ريشه ذر شرايط تنش خشكي به علت كاهش آب در دسترس گياه و به دنبال آن كاهش فتوسنتز گياه است كه 
 ILC482شود. در بين ارقام ،رقم ندام هوايي در شرايط تنش خشكي مياهش فراهمي مواد فتوسنتزي جهت رشد ريشه و امنجر به ك

برتري داشت. كاهش ميزان  از لحاظ صفات ذكر شده كاهش كمتري را نشان داده و در شرايط تنش خشكي نسبت به دو رقم ديگر
 ماده خشك ريشه در شرايط تنش خشكي در مطالعات ديگر نيز گزارش شده است.
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  نخود در شرايط شاهد و تنش خشكي نگين خصوصيات ريشه در ارقاممقايسه ميا -1جدول 
 سطوح آبياري طول ريشه (ميلي متر) وزن خشك گره ها(گرم) وزن خشك اندام هوايي (گرم)

 
ل(شاهد)آبياري كام  

79458/0  a 027925/0  a 4/6414  a 

31167/0  b 0071/0  b 5/2513 b (تنش)آبياري محدود 
    
 رقم   
    

52/0  b 0125113/0  b 3/4179  a آرمان 
49313/0  b 010625/0  b 8/5087  a هاشم 
64625/0  a 0294/0  a 9/4124  a ILC482 

  درصد تفاوت معني دار ندارند 5بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح  هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستندميانگين
 
 

ها در ارقام آرمان و هاشم بسيار شديد بود يدي را نشان داد. كاهش تعداد گرههادر شرايط تنش خشكي كاهش شدميزان تشكيل گره
عدد رسيد ، ولي ميزان كاهش تعداد گره در رقم  112/1و  87/1هاي تشكيل شده در هر بوته به طوري كه در اين ارقام تعداد گره به

ILC482  كمتر بود .اين رقم در هر دو شرايط شاهد و تنش خشكي بيشترين تعداد گره را داشت . وزن هر گره نيز در شرايط تنش
). 1ل تند (جدوهاي آن وزن خشك بيشتري داشهاي درشتري بود و گرهداراي گره ILC482خشكي كاهش يافت.در اين ارقام رقم 

هاي تثبيت كننده نيتروژن مي شود. كاهش تعداد گره هاي تثبيت كننده نيتروژن منج به كاهش ميزان تثبيتكاهش تعداد و اندازه ي گره
  ).5نيتروژن و اندازه آنها در مطالعات ديگر نيز گزارش شده است (

كاهش يافت كه اين كاهش در رقم آرمان از ساير ارقام  سطح اندام هوايي در شرايط تنش خشكي نسبت به شرايط آبياري مطلوب
). باال بودن سطح اندام هوايي در شرايط تنش خشكي منجر به 2كاهش كمتري را نشان داد(جدول  ILC482بيشتر بود و رقم 

ش تعداد و اندازه م هوايي كاهشده است. يكي از داليل كاهش سطح اندا ILC482فتوسنتز باالتر و توليد ماده خشك بيشتري در رقم 
هاي تثبيت كننده نيتروژن است كه باعث كاهش نيتروژن در ددسترس گياه و كاهش فتوسنتز و رشد گياه شده است . در رقم گره

ILC482  هاي بزرگتربود،رشد اندام هوايي و مساحت اندام هوايي نيز اندازه گرهكه در هر دو شرايط تنش و شاهد داراي تعداد و
  ت.بيشتر بوده اس

دهد كه اين كاهش به دليل درصدي را نشان مي61يط شاهد كاهش وزن خشك اندام هوايي در شرايط تنش خشكي نسبت به شرا
كاهش سطح اندام هوايي گياه است كه باعث كاهش اندازه منبع شده اشت و كاهش سرعت فتوسنتز كه منجر به كاهش فعاليت منبع 

هاي تثبيت كننده نيتروژن منجر به كاهش فتوسنتز و رشد گياه ر كاهش تعداد و اندازه گرهرف ديگشده است ،اتفاق افتاده است. از ط
داراي بيشترين ميزان ماده خشك اندام هوايي است كه باال بودن ميزان توليد ماده خشك در  ILC482   شده است . در بين ارقام رقم

هاي تثبيت كننده نيتروؤن و همچنين ، باال بودن تعداد و اندازه گره ه گياهاين رقم ناشي از داليل زير است: باالبودن سطح فتوسنتز كنند
اين رقم در شرايط تنش سطح ريشه بيشتري داشت كه منجر به جذب بهتر آب و عناصر غذايي از خاك مي شود و رشد بيشتر اين 

 رقم را به دنبال دارد.
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  نخود در شرايط شاهد و تنش خشكي در ارقام ورد مطالعهاثرات متقابل برخي صفات م ميانگين اتمقايس - 2جدول 

  درصد تفاوت معني دار ندارند 5 اي دانكن در سطحك هستند بر اساس آزمون چند دامنههاي هر ستون كه داراي حرف مشترميانگين
  نيجه گيري

در شرايط  ILC482توان جمع بندي كرد كه در بين ارقام مورد مطالعه رقم در اين تحقيق را به اين صورت مي نتايج بدست آمده
ان داد ا نشلحاظ صفات مرتبط با ريشه نسبت به دو رقم ديگر برتري داشت و در اين شرايط افت توليد ماده خشك كمتري ر تنش از
  توان گفت اين رقم نسبت به دو رقم ديگر نسبت به خشكي مقاوم است.كه مي
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Effects of drought stress on root characteristics in chickpea (Cicer arientinum L) 
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1 - M.Sc. Student of Agronomy, Department of Agriculture, Zanjan University  .Zam.fateme @ gmail.com  
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yousefi.alireza @ znu.ac.ir, r_fotovat@znu.ac.ir 

Abstract 
Drought stress is one of the most important factors in reducing root growth and shoot  in crop.This study was designed 

to investigate the properties of three varieties of chickpea roots under drought stress were measured Factorial 
experiment in a randomized complete block design with four replications was used to cause the first two levels of 
irrigation (control and drought ) and the second factor of three chickpea cultivars ( Arman , Hashem , ILC482 ) ,  

respectively. The results showed that total root length , total root surface area and root dry weight decreased , but the 
decrease in stress conditions ILC482 figure was lower than the other two varieties .There was also a reduction in the 
weight and number of nodes so that the number of nodes in two varieties Arman and Hashem , respectively, 1/87 and 
1/12 , while the figure rose ILC482 the stress out of 22/3 was the number of nodes .These attributes lead to a level of 
excellence compared to shoot dry biomass was higher in the figure . ILC482 digits due to lower loss characteristics 
studied in this research was identified as a resistant cultivar 
Keywords: Cicer arientinum L ,Drought stress, Nitrogen-fixing nodules, root 

مساحت اندام هوايي (ميلي 
 متر مربع)

بع)مساحت ريشه(ميلي متر مر وزن خشك كل ريشه(گرم) تعداد گره ها    

5/9354  a b083/37  33415/0  ab 6/10939  a آرمان  
1/6235  b 125/27 C 408/0  a 9/10926  a آبياري مطلوب هاشم 
7/8709  a 333/46 a 29/0  2/7567  b ILC482  

      
25/2897  d 875/1 d 102625/0  c 4/1716  c آرمان  

9/3521  cd 125/1 d 14925/0  c 2294c تنش هاشم 
9/5229 cd 375/22 c 186675/0  c 9/2799  c ILC482  
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