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  )۱/۱۲/۸۶: بيخ تصوي تار‐۲۵/۷/۸۶: افتيخ دريتار(

  

  دهيچک
  

   چند سالهي جهونيپ مختلف ي ده اکوتيالعمل بذرها  عکسيبه منظور بررس

(Medicago sativa L.)کنترل شده يطيط محي در شرايشي، آزمايزن  جوانهي  در مرحلهيآب  کم  به تنش 

ن يدر ا.  با سه تکرار انجام شديل در قالب طرح کامالً تصادفيش به صورت فاکتوريآزما. انجام گرفت

 از يناش)  بار‐ ١٢ و ‐ ١٠ ، ‐ ٨،  ‐ ٦ ، ‐ ٤،  ٠ (ي اسمزيها لي با پتانسيآب ق اثر سطوح تنش کميتحق

 يرانيپ اي اکوت٦ ي بذرهايزن  جوانهيها بر شاخص) PEG 6000 (٦٠٠٠کول يگل لنيات ي پلي ماده

هارپ،  (يپ خارجي اکوت٤و ) کرج و شورکات کرج، مهاجران کياراک، سنتت ، فراهانيونجه، همداني قره(

سرعت و :  شده عبارت بودند ازيريگ ت اندازهصفا.  قرار گرفتيونجه مورد بررسي) انيا، دفت و ديجول

چه  چه به ساقه شهياهچه و نسبت وزن خشک ريچه، وزن خشک گ چه و ساقه شهي، طول ريزن درصد جوانه

(R/S) . ر قرار ي تحت تأثيدار  ي را به طور معني صفات مورد بررسي هي کليآب ج نشان داد که تنش کمينتا

دار  ي معنيونجه در تمام صفات فوق از نظر آماري ي  شدهي بررسيها پيو تفاوت اکوت) ≥٠١/٠P(داد 

جاد ي ايزن  در درصد جوانهيدار ي بار تفاوت معن‐ ٤ يل اسمزي تا پتانسي تنش کم آبيبه طور کل. بود

اهچه و يش وزن خشک گيچه موجب افزا چه و ساقه شهيدار طول و وزن ر يش معنينکرد و با افزا

صفات )  بار‐ ٨ و ‐ ٦ن يب(دتر ي شديها در تنش. ديچه گرد چه به ساقه شهير يش نسبت وزنين افزايهمچن

  .افتي کاهش داًياد شده شدي

  

  ،يزن جوانه ،يآب ، تنش کم(.Medicago sativa L)ونجه چند ساله ي يها پي اکوت:يدي کليها واژه

  .اهچهيرشد گ                               

  
  مقدمه

 و  يا اهان علوفهي از گ(.Medicago sativa L)ونجه ي
 ،ر كشتيكه سطح ز) Eshal, 1981( ران استي ايبوم
 بيبه ترتران ي آن در اي انهي سالد و عملکرديزان توليم
لوگرم يک ٨٢٨٧  تن و٣١/٤٧٦٢٣٩١ هکتار، ٢/٦١٦١٠٦

 گزارش ١٣٨٣‐ ٨٤ ي خشک در هکتار در سال زراعي ماده
  ). Anonymous, 2006( شده است

 يها پياکوت  کشور  ييهوا و   آب  نوعمت ط يشرا در 
ع ي وسين سازگاريشوند که مب يمختلف آن کشت و کار م

ت ياه قابلين گيا. ط کشور استي به شراياه زراعين گيا
 يميط خاک و اقلي از شرايعي وسي د محصول در دامنهيتول

 ٤د حدود ي تولييها توانا ي بررسيدر برخ. کشور را داراست
ونجه يم ي خشک در سال در زراعت دي تن در هكتار علوفه

  ).Bohrani, 1989(ز گزارش شده است ين
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  در اهانيگ است  الزم   عملکرد  حداکثر  ل بهي نيبرا
اهان ين گيط در بين شرايا. ندينه رشد نمايط بهيشرا

ن يا چند مورد از ايک ي که يمختلف متفاوت است و زمان
نش قرار اه تحت تيط خارج از حد مناسب باشند گيشرا
  ابدي يجه رشد و عملکرد کاهش ميرد و در نتيگ يم

(Salter et al., 1984) .ل تنشي از قبيطي محيها تنش 
 ضعف   بذر،يزن باعث کاهش جوانه... ، دما و ي، شوريآب کم
جه موجب ي پوشش مزرعه و در نتيکنواختير ياهچه، غيگ

  .گردند يافت عملکرد م
مه ي خشک و ني قهل قرار گرفتن در منطيران به دليا

ک يدر حدود ( کم ين بارندگيانگيخشک و دارا بودن م
 و يآب وسته دچار تنش کميپ) ين جهانيانگيسوم م
ت ياهم.  مداوم و متناوب بوده استيها يخشکسال
 ي باالياز آبيک سو و ني آب در مناطق خشک از ياقتصاد

العمل   عکسي گر ضرورت مطالعهي دييونجه از سوي
 را دو چندان يآب اه به تنش کمين گيختلف ا ميها پياکوت
 در حال .)Ehsanpour & Razavizadeh, 2005(د ينما يم

 يآب  مقاوم به کميها پياهان و اکوتيحاضر استفاده از گ
ش ي و افزايبردار  مؤثر در بهرهيها ن روشيتر  از مهميکي

مه خشک جهان يعملکرد در هکتار در مناطق خشک و ن
 مقاومت به تنش در تمام مراحل يلبه طور ک. باشد يم

ن مرحله، ي است که اوليهيت دارد و بدياه اهمي گيزندگ
 و ياز آنجا که عملکرد از نظر کم.  بذر استيزن جوانه

 يکنواختين يچن زان و درصد سبز شدن و همي به ميفيک
اه، ي گيزن  جوانهي ن مرحلهيباشد، بنابرا يآن وابسته م

تواند بااستقرار  يه م است کي حساس و مهمي مرحله
 ديفا نماي ايد نقش مهميند توليدر فرآ ها،اهچهيمطلوب گ

)Athar & Johnson, 1996( .به ياه زراعياستقرار گ 
ت بذر يفي بستر و کيطين عوامل محيبرهمکنش ب

  دارديبستگ) ک بذريولوژيزي و فييايميوشي بيساختارها(
)Carter & Sheaffer, 1983 .(يکت به تنش خشيحساس 

ر معکوس دارد ي بذر تأثيزن  است که بر جوانهيعامل
)Wilson et al., 1985 (رشدي هي كه مراحل اوليبطور  
.  دارديشتريت بي حساسيآب اهچه نسبت به تنش کميگ

 کشت شود، سبز ي با آب ناکافيچنانچه بذر در بستر
ف خواهد شد و در يکنواخت و ضعيريها غ اهچهيکردن گ

 خواهد گذاشت ير منفياه تأثي گيياجه بر عملکرد نهينت
)Wilson et al., 1985 .(دکنندگانيل تولين دليبه هم 

 برخوردار از قدرت يي به بذرهايمحصوالت کشاورز

ها محصول قابل  از دارند تا با کشت آني باال ن1يزن جوانه

). Mirhoseini-Dehabadi, 1993( به دست آورند يتوجه
ن يي جهت تعييها شين راستا انجام آزمايهم در
 مناطق خشک يژه برايشتر به وي با مقاومت بييها پياکوت
اه يباشد و اصوالً هر گ يت ميار حائز اهميمه خشک بسيو ن

 يشترين مرحله مقاومت بي که بتواند در ايپيو هر اکوت
ش  را ي نخست روي نشان دهد خواهد توانست چرخه

 ، در واحد سطحيتر پشت سر بگذارد و تراکم کاف موفق
د مقاومت ي باياهان زراعين رو در انتخاب گياز ا. د کنديتول
 و سبز شدن يزن  جوانهي ژه در خالل مرحلهيها به و آن

  .همواره مد نظر باشد
 از يا ط مزرعهي معمول در شرايها يابياز آن جا که ارز

ر قابل ير عوامل غيگر تحت تأثي ديبر و از سو   ک سو زماني
ات يم و عملي، اقليوامل خاک از جمله عيکنترل متعدد

ک ين ضرورت دارد با استفاده از يباشند، بنابرا ي ميزراع
 يابيط کنترل شده، امکان ارزي تحت شرايشگاهيروش آزما

 ياهان به تنش خشکيالعمل گ ق عکسيع و نسبتاً دقيسر
  .فراهم گردد
 در خاک يا و رطوبت کافدمر ي بذر تحت تأثيزن جوانه

 درصد ٦٠ تا ٥٠ به اً حدوديزن  جوانهيونجه براي. باشد يم
 ,Mirhoseini-Dehabadi)اج دارديوزن خشک خود آب احت

 سبب کاهش عملکرد علوفه شد يٱبتنش کم. (1993
)Salter et al., 1984( ش  شدت تنش وزنيو با افزا 
  ونجه از نظر يارقام مختلف . افتيکاهش ز ينها  شهير

  اوت دارندط استقرار با هم تفيشه و شرايصفات ر
(Wilson et al., 1985) و ي همداني ونجهي يها پي اکوتو 

ط تنش ي خشک و عملکرد در شراي ونجه از نظر مادهي قره
 يها پيها از جمله اکوت پير اکوتي برتر از سايخشک
 يها پيراز اکوتي است که در شين در حاليا.  بودنديخارج
   برتر را کسب نمودندي  رتبهي، زمرد و همدانيبم

(Basra, 1995) .ي داخلي  رقم و توده٢٤ يابين ارزيهمچن 
 کرمان و دو ي نش تودهيونجه در کرمان، به گزي يو خارج
 ,Yazdi Samadi)دي گردي منتهي بمي ونجهيپ ياکوت

 ي صفات متعدديزن  جوانهي  در مرحلهيآب تنش کم. (1994
چه و  شهي، طول ريزن سرعت جوانه از جمله درصد و

چه و  شهين وزن تر و وزن خشک رينچه، همچ ساقه
. دهد ير قرار ميشه به تاج را تحت تأثيچه و نسبت ر ساقه

                                                                                         
1. Vigour 
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امداران به تنش ي ني رهياهان تيالعمل ارقام مختلف گ عکس
  ار متفاوت بودي بسيزن  از نظر صفات جوانهيخشک

(Chon et al., 2004) .ر ي از مقادي ناشيکاربرد تنش خشک
 ي هي و رشد اوليزن ، جوانه٦٠٠٠كول يگل لنيات ي پلمختلف

ن ين در ايهمچن. ها کاهش داد پياهچه را در تمام ژنوتيگ
د يموجب کاهش شد بار ‐ ٦شتر از ي بيآب ش تنش کميآزما

  . شد بذر يزن درصد جوانه
 از نظر وزن يم رطوبتيونجه و رژي يها پين اکوتيب
 يک سطح خشکيكه يبطور. شه اثر متقابل وجود داردير

ر ي مختلف تأثيها پي اکوتي شهي وزن ري روممکن است
در ). Carter & Sheaffer, 1983( بگذارد يمتفاوت بر جا

 مگاپاسکال ‐ ٥/١ تا يتنش خشک که انجام شد يقيتحق
 علوفه يير نداشت، هر چند عملکرد نهايشه تأثي وزن ريرو

 ي  ساقهيرشد طول. )Hall et al., 1988 (را کاهش داد
ک خاک و يل ماتري برگ، پتانسل آبيونجه به پتانسي

 به Ψw که کاهش ي دارد، به طوري بستگيا ت روزنهيهدا
 مگاپاسکال سرعت رشد برگ و ساقه را به ٢/٠ ي اندازه

 رشد). Brown et al., 1989( کاهش داد يدار يطور معن
 و يم سلوليش تقسيچه مرهون افزا ساقه چه و شهي ريطول

که رشد سلول  است ين در حاليا. ستاها رشد سلول
 با کاهش يحت. ار حساس استينسبت به کمبود آب بس

ها   آب، سرعت رشد سلوليت دسترسي در قابلييجز
 شي بيها در تنش). Lawlor et al., 1981(ابد ي يکاهش م

ونجه ي ي شهيل شدن ري  مگاپاسکال سرعت طو–٢/٠از 
. (Ehsanpour & Razavizadeh, 2005)افتيش ي افزايکم

 وزن خشک يکه در اثر تنش کم آبست شده اگزارش 
 ي شهي وزن خشک ريافت، وليونجه کاهش ي يياندام هوا

   نکرديرييمار شاهد تغيونجه نسبت به تي
(Hall et al., 1988) .که مشاهده شد ن رابطه يدر هم

 مگاپاسکال وزن ‐ ١ به ‐ ٣/٠ آب خاک از ليکاهش پتانس
 .)Watts et al., 1983(کاهش داد% ٦٥ونجه را يخشک کل 

 يآب ط حاد کمي در شراياباني بيها  گونهين حال برخيبا ا
به طور . دهند يش مي را افزا(R/S)شه به تاج ينسبت وزن ر

ونجه بر يشه و تاج در ين ري توازن بيآب ط کمي در شرايکل
  .ابدي يش مي افزا(R/S)هم خورده و نسبت 

العمل   عکسي شد ضمن بررسيق سعين تحقيدر ا
 مختلف يها پي اکوتيها اهچهي گي هيرشد اول و يزن جوانه

 ي ، دامنهيآب  چند ساله به سطوح مختلف تنش کمي ونجهي

ن عامل محدود کننده شناخته يها نسبت به ا تحمل آن
ونجه را در ي کشت يشترينان بيشود تا بتوان با اطم

 ي هي در مراحل اولي که احتمال بروز تنش خشکيمناطق
  .ده نمويرشد وجود دارد توص

  

  ها   مواد و روش
 بذر و يزن  بر جوانهيق اثر تنش خشكين تحقيدر ا

 چند ي ونجهيپ مختلف ي اکوت١٠ ي اهچهي صفات گيبرخ
 يرانيپ اي اکوت٦ شامل (.Medicago sativa L) ساله

 کرج، کياراک، سنتت ، فراهانيهمدان ونجه،ي قره(
هارپ،  (يپ خارجي اکوت٤و ) کرج و شورکات مهاجران

ش به يآزما.  قرار گرفتنديمورد بررس) اني دفت و دا،يجول
 تکرار ٣ با ي کامالً تصادفي هيل و با طرح پايصورت فاکتور

ل ي با پتانسيآب  سطح تنش کم٦جاد ي ايبرا. انجام شد
  کردن حل از)  بار‐ ١٢ و ‐١٠، ‐ ٨، ‐٦ ، ‐ ٤،  ٠ (ياسمز
به  )PEG (٦٠٠٠کول يگل  لنيات يپل ي ستالهي کري ماده
 و ٦/٢٨٦، ٦/٢٥٦، ٥/٢١٨، ١٧٥، ٠زان يب به ميترت
 يبرا. تر آب مقطر استفاده شديک لي گرم در ٧/٣١٥
 يها ليجاد پتانسي جهت اPEGر الزم از ين مقادييتع

   به نقل از١ شماره ي  مورد نظر از رابطهياسمز
Michel & Kaufman (1983) ن ماده يا. دياستفاده گرد

 ٦٠٠٠‐ ٨٠٠٠(اال  بي با وزن مولکوليب خنثيک ترکي
ها از ورود آن به   مولکولي  اندازهياست که بزرگ) دالتون

 مربوط به استفاده از يرات منفيبذر ممانعت کرده و تأث
 .ها را ندارد نمک
١(  

φs= - (
18
1 × ١٠‐٢ ) C – (

18
1  × ١٠‐٤ ) C٢ + ( ٦٧/٢  × ١٠‐٤ ) 

CT + (
39
8  × ١٠‐٧ ) C٢T 

φs = برحسب باريل اسمزيپتانس .  
C =  غلظت)PEG (تريبر حسب گرم در ل.  
 T =گراد يش بر حسب سانتيط آزماي محيدما  .  

  

کنواخت ي بذر ٥٠ هر سطح تنش يش براين آزمايدر ا
پ انتخاب و ابتدا با آب مقطر شسته و بعد با ياز هر اکوت

 يز شستشوپس ا. ندد شيم ضدعفونيت سديپوکلريه
 ٩به قطر  ( ي پتريها مجدد با آب مقطر، بذرها در ظرف

 يه کاغذ صافين دو اليب) متر ي سانت٥/١متر و ارتفاع  يسانت
تر از يل يلي م٧ تا ٥ يبه هر ظرف پتر. واتمن قرار گرفتند
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مورد نظر  باغلظت ٦٠٠٠کول يگل لنيات يپل يها محلول
اه  به داخل دستگي پتريها سپس ظرف.  شداضافه
  .گراد منتقل شدند ي سانتي  درجه٢٥±١ يناتور با دمايژرم

از به افزودن محلول ي و نيزن هر روز بذرها از نظر جوانه
 که رطوبت ظرف ييمارهايدر ت.  قرار گرفتنديمورد بررس

ض و سپس ي مربوطه تعويل شده بود، ابتدا کاغذ صافيزا
 روز درصد ٧پس از گذشت . محلول مورد نظر اضافه شد

 مشخص ISTA1 استاندارد يها  بذرها طبق روشيزن وانهج
 ٢٠  ي از هر ظرف پتريزن ن درصد جوانهييپس از تع. شد
چه و  شهي انتخاب و طول رياهچه به طور تصادفيگ

 ي شد، سپس برايريگ کش اندازه ها باخط  آني چه ساقه
ها، ابتدا  چه ها و ساقه چه شهي خشک ري ن وزن مادهييتع

ب مقطر شسته شده و پس از جدا کردن ها با آ نمونه
 ٧٠چه، در دستگاه آون با درجه حرارت  چه و ساقه شهير

.  ساعت قرار داده شدند٤٨گراد به مدت  يدرجه سانت
ها  چه و وزن خشک آن چه به ساقه شهيسپس نسبت طول ر

ها توسط   دادهيل آماريه و تحلي تجز.ديمحاسبه گرد
ها توسط  نيانگي مي سهيد و مقاي انجام گردSASافزار  نرم

ضمنا جهت . انجام شد  %٥آزمون دانکن در سطح احتمال 
  .گرفتنل داده صورت يانس دادها تبدي واري هيتجز

  
  ج و بحثينتا

ش مشخص ي آزمايانس دادهاي واري هيج تجزينتا
 مورد يها پي شده و اکوتي صفات بررسيساخت که تمام

ها و  پي و اثرات متقابل اکوتيمطالعه تحت تنش خشک
اثر  شده يريگ اندازه صفات ي هي بر کليتنش خشک

  ).١جدول (  داشتنديدار يمعن
  يزن  جوانهسرعت و درصد

ونجه تحت ي يها پي اكوتيزن سرعت جوانه نيانگيم
 تحت تنش بود يش از بذرهايط بدون تنش بيشرا

ط بدون تنش ي در شرايزن ن سرعت جوانهيكمتر). ٢جدول(
ب مربوط به ي به ترت‐ ١٠ و ‐ ٨ ،‐ ٦، ‐ ٤ يها و در تنش

کرج و  ، مهاجرانرجک کينتتيسان، ي، دانيد يها پياكوت
 يها پير از اكوتي بار به غ‐ ١٢کرج و در تنش  مهاجران

  ).  ٢جدول( صفر بود ياراک مابق  و فراهانيهمدان ونجه،ي قره
ونجه به ي مختلف يها پي اكوتيزن واکنش درصد جوانه

ن درصد يانگين ميهمچن. دبوار متفاوت ي بسيتنش كم آب
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ط بدون تنش يونجه در شراي يها پي در اكوتيزن جوانه
 در يپ همدانياكوت. ونجه تحت تنش بودي يش از بذرهايب

 را يزن ن درصد جوانهيشتريط تنش و بدون تنش بيشرا
ن درصد يكمتر. ها به خود اختصاص داد پين تمام اكوتيب

، ‐٤ يها ط تنشيط بدون تنش و در شراي در شرايزن جوانه
 يها پيب به اكوتي بار به ترت‐ ١٢ و ‐١٠، ‐ ٨، ‐٦
و ، کرج مهاجرانکرج،  كينتتي سان،يدکرج،  كينتتيس

ر از ي بار به غ‐ ١٢کرج   تعلق داشت و در تنش  مهاجران
 ي هيا بقياراک و جول ، فراهانيونجه، همداني  قرهيها پياکوت
ل يدر پتانس. د صفر را دارا بودنيزن ها درصد جوانه پياکوت
ا از نظر ي جول واراک ونجه، فراهاني  قرهيها پي  بار اكوت‐ ٤

). ٢جدول ( را نشان دادند يكساني يزن  درصد جوانهيآمار
کرج از نظر  كينتتيپ سيشود كه اكوت ين مشخص ميبنابرا

 و بدون تنش يط تنش شوري در شرايزن قدرت جوانه
   .ف بوديار ضعيبس

 ي در تماميپ همدانياكوت يزن ن درصد جوانهيهمچن
 در گروه يا از لحاظ آمارين بود يشتريسطوح تنش ب

توان  ين رو مياز ا). ٢جدول ( داشت ي برتر جايمارهايت
به  را يشتريب يپ مقاومت نسبين اكوتياظهار داشت كه ا

  .  باشد يها دارا م پين اکوتي در بيتنش شور
 يبآتنش كم توان اظهار داشت كه  ي ميبه طوركل

 رو بذيزن سرعت و درصد جوانهد يتوسط و شدم
 ‐ ٦ كه در تنش ي به طور. کاهش دادونجه راي يها پياکوت

ونجه در ي يها پي اکوترو بذيزن بار سرعت و درصد جوانه
)  صفريل اسمزيآب مقطر با پتانس(مار شاهد يسه با تيمقا

 يروند كاهش. افتي درصد كاهش ٤/٤٠ و ٨/٥٠ب يبه ترت
 تا يآب ش تنش كميبذر به موازات افزا يزن سرعت جوانه

در مجموع رقم ). ٢جدول ( بار ادامه داشت ‐ ١٢سطح 
 يزن ن سرعت جوانهي بار باالتر‐ ٤ در تنش ي همداني ونجهي
را به خود ) ٪١٠٠ (يزن و درصد جوانه)  در روز٣/٢٤(

ن ي بار ا‐ ٤م تا سطح ي تنش مالي به عبارت.اختصاص داد
مار شاهد يسه با تي در مقايمدان هي ونجهيدر را  يژگيدو و

  . ده استيبهبود بخش) آب مقطر(
  چه  چه و ساقه شهيطول ر
 يها پيچه در اكوت شهين طول ريانگيشتر موارد ميدر ب

ش يب)  بار‐ ٦ و ‐ ٤(م و متوسط يط تنش ماليونجه در شراي
). ٢جدول( ط نرمال بودي واقع در شرايها پياز اكوت

ط يد شراي از آن است كه با تشديحاك ياتقي تحقيها افتهي
  محدود  چه  ساقه و  چه  شهير  يطول رشد   يخشك تنش 
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  زني هاي مربوط به صفات جوانه ي واريانس داده  تجزيه‐١جدول 
  درجه  منابع تغيير  ميانگين مربعات

  چه چه به ساقه هنسبت ريش وزن خشك گياهچه چه طول ساقهچه طول ريشه زني درصد جوانه زني سرعت جوانه  آزادي
٨١/١٢١ **  ٨٨/٦٦ ٩ اكوتيپ  ** ٠٤/٣٩٩  ** ١١/١٠٧  ** ٠٠٠٠٠٠٠٨/٠ ** ٢٦/٠  ** 

٣٤/١٥٨٠  ٥  تنش كم آبي  ** ٨٦/٣٧٩٣٤  ** ٦٦/٨١٦٤  ** ٢٧/٧٠٠٨  ** ٠٠٠٠١٥/٠  ** ٨٦/٢٣  ** 
١٣/٢٢  ٤٥  تنش* اكوتيپ  ** ٩١/٣٣٨  ** ٩٩/٢٣١  ** ٩٩/١٠٤  ** ٢١/٠ ** ٠/٠٠٠٠٠٠٠٤  ** 

٠٦/٢  ١٢٠ يخطاي آزمايش  ٨٦/٢٨  ٤١/١١  ٧١/٧  ٠٠٠٠٠٠٠١/٠  ٠٣/٠  
٣٨/١٩    ضريب تغييرات  ٨٧/١٧  ٠٢/١٨  ٣٢/١٧  ٠٦/١٣  ٤٥/٢٢  

  .وجود دارد% ١داري در سطح  تفاوت معني : **       
  

  افزايش رشدحال آنکه و) Chon et al., 2004 (گردد مي
هاي ماليم مؤيد نتايج اين بخش از  در تنشچه  طولي ريشه
، ‐٨هاي شديد   در شرايط تنش.باشد اضر ميتحقيق ح

 ي كليه درچه   و ساقهچه  بار طول ريشه‐١٢ و ‐ ١٠
  اكوتيپ  تنش   بدون شرايط در . صفر بود ها اكوتيپ
کرج كمترين  بيشترين و اكوتيپ سينتتيك کرج مهاجران

 بار ‐ ٦ و ‐٤در هر دو تنش . چه را دارا بودند طول ريشه
هاي ديان و  و اكوتيپاكوتيپ شورکات بيشترين 

چه را به خود  كمترين طول ريشهبه ترتيب کرج  سينتتيك
  .اختصاص دادند

ونجه ي يها پيچه در اكوت ن طول ساقهيانگي مي سهيمقا
د طول ي متوسط و شديدهد كه تنش كم آب ينشان م
ط بدون تنش كاهش داده است يچه را نسبت به شرا ساقه

 کرج پ مهاجرانيط بدون تنش اكوتيدر شرا). ٢جدول(
چه را دارا  ن طول ساقهيان كمتريپ دين و اكوتيشتريب

پ ي بار اكوت‐ ٦ و ‐٤  ن در هر دو تنشيهمچن. بودند
چه  ن طول ساقهيكمتر اي جول پين و اكوتيشتريونجه بي قره

کرج و هارپ از نظر  کينتتيس. را به خود اختصاص دادند
  .نداشتند يدار ي معنيا تفاوت آماري با جولچهساقهطول 

  اهچه يوزن خشك گ

ط بدون يدر شراها نشان داد كه  نيانگي مي سهيمقا
ب ي به ترتونجهي قرهو اراک  انه فرايها پياكوتتنش 
 د نمودنديونجه را تولي ي اهچهين گيتر ن و سبكيتر نيسنگ
ن صفت تفاوت يونجه از نظر اي کرج با قره کينتتيکه س
 شد كه  گفتهن يش از ايپ. )٢جدول ( نداشتند يآمار
نسبتاً چه   شهيچه و ر كرج طول ساقه كيتنتيپ سياكوت
اهچه در يوزن خشك گن يهمچن.  داشتيکوتاه
از ط بدون تنش يدر شراان يو دونجه ي قره يها پياكوت

ها اختالف  ن آني و بنددر گروه دوم قرار گرفت يلحاظ آمار
در مورد اثر تنش . )٢جدول  (دار وجود نداشت ي معنيآمار
توان اظهار داشت كه  ياهچه مي بر وزن خشك گيآب كم

اهچه يش وزن خشك گي بار از نظر افزا–٤م تا يتنش مال
 که شده استگزارش . )٢جدول  (اثر مثبت داشته است

 را يزن زان جوانهيکول ميگل لنيات يمار بذر ذرت با پليت
مار بذر فلفل با يت. )Basra, 1995( دهد يمش يافزا
 و يزن ش سرعت جوانهي بار باعث افزا‐ ٤ تا کوليگل لنيات يپل

 ).Rivas et al., 1984(د شها  اهچهي گيشيرشد رو
چغندرقند با  مار بذوريافتند که تي دريگرين ديمحقق
 بر سرعت ير مثبتيکول تأثيگل لنيات ير کم پليمقاد
ن ياهچه از خاک و همچني و سرعت ظهور گيزن جوانه
 .(Osburn & Schroth, 1989)دارداهچه يش وزن تر گيافزا

کول در حد يگل لنيات يکه کاربرد پلشده است گزارش 
  شود ي ميزن ش سرعت جوانهين باعث افزاييپا

(Durrant et al., 1983) . از آنجا كه در صفت طول
ن يز چنيچه ن ساقه در طول ي نسببه طورچه و  شهير
ن حال ي با ا.شود يه مين روند توجي ا، مشاهده شديريتأث

در اکثر  بار ‐٦ يل اسمزي تا پتانسيآب د تنش كميدبا تش
دا ي كاهش پيدار ياهچه بطور معنيوزن خشك گها  تهيوار

 حاد بود كه يكرد و اثر تنش در سطوح باالتر به قدر
اهچه يجه وزن خشك گي را مختل و در نتيزن ند جوانهيفرآ

اه در يل كاهش وزن كل گي از داليكي. را به صفر تنزل داد
 باشد يها م شهي كاهش وزن ريآب د كمي شديها تنش

)Salter et al., 1984(.   
  R/Sچه  چه به ساقه شهينسبت وزن خشك ر

 به چه شهينسبت وزن خشك رن يو کمترن يشتريب
ب مربوط به يط بدون تنش به ترتيتحت شرا چه ساقه
ط تنش يشرادر ). ٢جدول  (ان و دفت بوديد يها پياکوت
ن يشتريان بيکرج و د مهاجران يها پيب اکوتي بار به ترت‐ ٤

. چه را داشتند چه به ساقه شهين نسبت طول ريو کمتر
اراک   فراهانيها پيب اکوتي بار به ترت‐ ٦ن در تنشيهمچن

چه به  شهيروزن خشک ن نسبت ين و کمتريشتريا بيجولو 
نسبت  نيهمچن. چه را به خود اختصاص دادند ساقه
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ها  پياکوتاکثر  در  بار‐ ٤چه در تنش  چه به ساقه شهير
ط تنش باالتر از  يدر شرا.  بودتنشط بدون يش از شرايب
ها قادر  پيچکدام از اکوتي بار ه‐١٢ و ‐ ١٠, ‐ ٨ يعني ‐٦

ن ين ايي و تعيريگ چه جهت اندازه چه و ساقه شهيد ريبه تول
ن يقات انجام شده در اير تحقي بر سايمرور. ندنسبت نبود

 نشان   بطور مثال.دينما يد ميي را  تأيريگ جهين نتينه ايزم
شه و ين ري توازن بيآب ط كميه در شراكداده شده است 

ش ي افزاR/Sونجه بر هم خورده و نسبت ي در يياندام هوا
 مشاهده يگريدر گزارش د .)Watts et al., 1983 (ابدي يم

را ونجه ي يي وزن خشك اندام هوايآب تنش كمکه شد 
مار ينسبت به تچه  شهيروزن خشك ن حال يداد با اكاهش 
 ن روياز ا. )Hall et al., 1988 ( ننموديرييشاهد تغ

 يآب ط تنش كمي در شراR/S يش نسبت وزنيافزا

ش نسبت وزن ي افزاها آنن يهمچن. باشد ير ميناپذ اجتناب
 يها  از پاسخيكيرا به عنوان ) R/S (چه ساقه به چه شهير

ط حاد يشراژه در ي به وياباني بيها  در گونهيسازگار
 و چه شهير  وزن خشكيبررسلذا . ند نمودي معرفيآب كم

 به مربوط يها ر دادهيتواند در تفس يونجه مي يياندام هوا
  .رديقرار گ  مورد استفادهR/S يوزن نسبت

 بذر ١٠ ي شده رويريگ  صفات اندازهي هيبا توجه به کل
 يپ همدانيرسد که اکوت يونجه به نظر ميپ مختلف ياکوت
 ي بهتريت نسبيط تنش و بدون تنش از وضعي شرادر

 يزن ها از لحاظ صفات مختلف جوانه پير اکوتينسبت به سا
الذکر قابل  ن از نظر صفات فوقيبنابرا. برخوردار است

 يآب خشک که مشکل کم مهي مناطق خشک و نيه برايتوص
  .باشد يدارند م

  
  

 هاي مختلف يونجه در شرايط بدون تنش زني اکوتيپي ميانگين صفات جوانه  مقايسه‐٢جدول 

  ها پياکوت
 يزن جوانه سرعت 

  ) بذر در روز(
درصد 
  يزن جوانه

چه  شهيطول ر
  ) متر يليم(

چه  طول ساقه
  )متر يليم(

وزن خشک 
  )گرم(اهچه يگ

نسبت وزن خشک 
 چه چه به ساقه شهير

  ٠/ ab٧٢٥  b٠٠٠٦٤/٠   b٥٦/٣٣   b٢١/٣٧  a٣٣/٩٧  bc٦٦/١٦   ونجهي قره
 d٤١٧/٠   a٠٠٠٨٥/٠   ab٣٧/٣٧   cd٦٢/٢٧   a٣٣/٩٩   a٣٦/٢٢   يانهمد

  cd٥٠٩/٠   a٠٠٠٨٩/٠   b٤٧/٣٤  cd٤٩/٢٧  c٦٧/٦٦   de٨٠/١١   اراک فراهان
  d٤١٧/٠   ٠ /b٠٠٠٦٧   c٥٧/٢٦   e٤٣/١٧   d٠٠/٥٢   e٥٨/١٠   کرج کينتتيس

  bcd٥٤٩/٠   a٠٠٠٨٥/٠   a٤٧/٤١   a٢٢/٤٥   b٠٠/٨٦   a٨٩/٢٠   کرج مهاجران
  abc٧٠٥/٠   a٠٠٠٨٥/٠  ab١٨/٣٧   bc١٦/٣٤   ab٣٣/٩٣   a٥٣/٢١   تشورکا
  cd٤٩٣/٠   a٠٠٠٨٧/٠   b٨٩/٣٣   de٣٩/٢٤   ab٣٣/٨٩   c٨٢/١٥   هارپ
  d٤٢٤/٠   a٠٠٠٨٠/٠   c٠٤/٢٨   dc١٨/٢٨   ab٣٣/٩٣   ab٩٢/١٩   ايجول
  d٣٧٤/٠   a٠٠٠٨٩/٠  b٤٠/٣٣   dc٦٦/٢٧  b٣٣/٨٥   cd٢١/١٥   دفت
  a٨٤٩/٠   b٠٠٠٦٩/٠   c٥٤/٢٦   dc٥٤/٢٩   ٠٠/٦٤  c   e٠٥/١٠   انيد

  
 

   بار‐٤هاي مختلف يونجه در شرايط تنش  زني اکوتيپ ي ميانگين صفات جوانه  مقايسه‐٢ادامة جدول 

  ها اکوتيپ
زني  جوانه سرعت 

  ) بذر در روز(
درصد 
  زني جوانه

چه  طول ريشه
  ) متر ميلي(

چه  طول ساقه
  )متر ميلي(

وزن خشک 
  )گرم(گياهچه 

 وزن خشک نسبت
 چه چه به ساقه ريشه

  a٧٧٩/٠   a٠٠١٥٧٣/٠   a٧٥/٣٧   bcd٥٩/٤١   cd٠٠/٧٤   cde١١/١٤   يونجه قره
  a٧٧٥/٠   ab٠٠١٤٤/٠   ab٣٢/٣٠   bcde٠٦/٤٠   a٠٠/١٠٠   a٢٨/٢٤   همداني
  a٦٥٦/٠   a٠٠١٦٥/٠   a٧٤/٣٧   ۷۵   de٧٥/٣٤/cd٣٣   cd٠٣/١٥   اراک فراهان

  a٧٧٣/٠   bc٠٠١٢/٠   ab٥٦/٣٤   cde٣٠/٣٧   cd٦٧/٧٢   cd٦٨/١٤   کرج سينتتيک
  a٨٣٠/٠   a٠٠١٥٤/٠   ab٥٦/٣٤   abc٥١/٤٦   bc٣٣/٨٣   de٠٣/١٤   کرج مهاجران
  a٦٨٩/٠   ab٠٠١٤٤/٠   ab١٨/٣٢   a٨١/٥١   ab٣٣/٩٥   cde٥٣/١٤   شورکات
  a٧٥٥/٠   c٠٠١١١/٠   b٠٣/٢٧   ef٠٦/٣١   ab٠٠/٩٢   b٦٢/١٩   هارپ
  a٧٤٠/٠   a٠٠١٥٩/٠   b٩٦/٢٦   ef١٧/٣١   d٦٧/٦٨   de٦٠/١١   جوليا
  a٦٧٦/٠   ab٠٠١٥٠/٠   ab٠٠/٣٣   ab٨٥/٤٨   bc٠٠/٨٤   bc٠٢/١٨   دفت
  a٦٤١/٠   ab٠٠١٤٥/٠   ab٧٨/٣٠   f٧٦/٢٢   d٣٣/٦١   e٦٣/١٠   ديان

  



 ۱۰۱  ...زني بذرهاي ده اکوتيپ اثر تنش کم آبي بر صفات جوانه: اسيالن و همکارانسادات   

 
 

   بار‐٦هاي مختلف يونجه در شرايط تنش  زني اکوتيپ ي ميانگين صفات جوانه  مقايسه‐٢ادامة جدول 

  ها اکوتيپ
زني  انهجو سرعت 

  ) بذر در روز(
درصد 
  زني جوانه

چه  طول ريشه
  ) متر ميلي(

چه  طول ساقه
  )متر ميلي(

وزن خشک 
  )گرم(گياهچه 

نسبت وزن خشک 
 چه چه به ساقه ريشه

  bcd٧٣٥/٠   cde٠٠١٢٤/٠   a٧٨/٣١   d٨٠/٢٣   ef٠٠/٢٨   c٠٧/٦   يونجه قره
  bc٨٢٨/٠   cde٠٠١٢٨/٠   bc٥٢/٢٦   bc٩٣/٣٢   a٣٣/٨٩   a٤٩/١٨   همداني
 a١٠١/٢   a٠٠٢٠٠/٠   ab٣٩/٢٩   cd٥٩/٢٦   cd٠٠/٤٤   ١١/٩ b   اراک فراهان

 bc٨٢٨/٠  e٠٠٠٠/٠   f٠٠/٠   e٠٠/٠   f٦٧/٢٠   c٣١/٤   کرج سينتتيک
  b٩٣٣/٠   cde٠٠١٣٩/٠   e٦٢/١٧   ab٣٩/٣٨   de٠٠/٤٠   c١٣/٥   کرج مهاجران
  b٩٣١/٠   bc٠٠١٤٣/٠   de٨٧/٢٠   a٧٧/٤٣   cd٠٠/٤٦   c٣٥/٦   شورکات
  cde٦٩٨/٠   cde٠٠١٣٠/٠   e٧١/١٦   b٠٤/٣٦   cd٠٠/٤٨   c٦١/٦   هارپ
  e٤٨٨/٠   bcd٠٠١٤٣/٠   bc٢٨/٢٦   cd٧٣/٢٧   b٣٣/٦٥   b٣٣/١٠   جوليا
  de٥٩٠/٠   de٠٠١٢٢/٠   bc٦٦/٢٥   b١٦/٣٥   bc٦٧/٥٦   ٨٩/٨ b   دفت
  bcd٧٨٧/٠   b٠٠١٥٢/٠   cd٨٤/٢٣   bc٧٥/٣٢   bcd٦٧/٥٤   c٧٢/٥   ديان

  
  بار‐ ١٢ و ‐١٠، ‐٨ يها هاي مختلف يونجه در شرايط تنش زني اکوتيپ ي ميانگين صفات جوانه  مقايسه‐٢جدول ي  ادامه

زني  جوانه سرعت   ها اکوتيپ
  ) بذر در روز(

درصد 
  زني جوانه

زني  جوانه سرعت 
  ) بذر در روز(

درصد 
  زني جوانه

زني  جوانه سرعت 
  ) بذر در روز(

  زني درصد جوانه

   بار‐ ١٢   بار‐ ١٠   بار‐٨  کوليلن گلي اتيغلظت پل
  a٦٧/٦   a٨٣/٠   ab٠٠/٦   cde٠٨/١   ٣٥/ ab٣٣   a٢٩/٦   يونجه قره

  a٠٠/٨   b٦٦/٠   a٠٠/١٦   bc٧١/١   a٦٧/٤٠   a٦٧/٥   همداني
  a٠٠/٤   b٥٠/٠   a٠٠/١٦   ab١٠/٢   abc٣٣/٢٥   ab٠١/٤   اراک فراهان

  a٠٠/٠   c٠٠/٠   a٣٣/١٣   a٦٨/٢   cd٣٣/١١   bc٨٩/٢   کرج سينتتيک
  a٠٠/٠   c٠٠/٠   b٠٠/٠   f٠٠/٠   d٠٠/٤   ٣٨/٠ d   کرج مهاجران
  a٠٠/٠   c٠٠/٠   ab٦٧/١٠   def٥٩/٠   bcd٠٠/١٨   cd٣٨/١   شورکات
  a٠٠/٠   c٠٠/٠   a٦٧/١٤   cdef٩٠/٠   abc٠٠/٢٤   bc٨٩/٢   هارپ
  a٦٧/٠   c٠٠/٠   ab٣٣/٥   def٦٨/٠   abc٦٧/١٨   bcd٦٤/٢   جوليا
  a٠٠/٠   c٠٠/٠   a٠٠/١٤   bcd٤٩/١   de٦٧/٦   cd٧٨/٠   دفت
  a٠٠/٠   c٠٠/٠   ab٠٠/٤   ef٣٣/٠   cd١٢   cd٢٨/١   ديان

  .باشند دار مي هاي داراي حداقل يک حرف يکسان در هر ستون، فاقد اختالف معني ميانگين

  
REFERENCES  
1. Anonymous. (2006). Agricultural Statistics. The first volume, Horticultural and crop production in 

cultivation season 2004-2005. issue No. 85.09. Statistical and Technological Information Office, 
Economical and Programming Undersecretary of Agricultural-Jahad University. (In Farsi). 

2. Athar, M. & Johnson, A. D. (1996). Nodulation, biomass production and nitrogen fixation in alfalfa under 
drought. Plant Nutr, 19(1), 185-199.  

3. Basra, A. S. (1995). See Quality: Basic mechanisms and agriculture implications. Food Products Press. 
4. Bohrani, G. (1989). Comparison of 5 alfalfa varieties in the view of wet and dray foliage yields, leaf percent 

and protein in Ahvaz. Agricultural Scientific Journal, 13 (13), 84-93. (In Farsi). 
5. Brown. S. C., Bregory, P. J., Cooper, P. J. M. & Keating, J. D. H. (1989). Root and shoot growth and water 

use of chick pea (Cicer arietinum) grown in dryLand conditions. Effects of sowing date and genotype. 
Journal of Agricultural Science, 113, 41-49. 

6. Carter, P. R. & Sheaffer, C. C. (1983). Alfalfa response to soil water deficits. I-Growth, forage quality, yield, 
water use and water use efficiency. Crop Science, 23, 669-675.  

7. Chon, S. U., Nelsm, C. J. & Coutls, J. H. (2004). Osmtic and autotoxic effects of ceaf extracts on 
germination and seedling growth of Alfalfa. Agronomy Journal, 96, 1673-1679.  

8. Durrant, M. J., Payne, P. A. & Melaren, J. S. (1983). The use of water and some inorganic salt solutions to 
advance sugar beet seed. Experiments under controlled and field conditions. Annual Applied Biology, 103, 
517-526. 

9. Ehsanpour, A. A. & Razavizadeh, R. (2005). Effect of UV-C on drought tolerance of alfalfa (Medicago 
sativa) callus. American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 1(2), 109-110.  

10. Eshal, M. (1981). Alfaalfa cultivation. Agricultural Promotion Organization Publisher, No. 197. (In Farsi). 



  ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۰۲

11. Hall, M. H., Sheafer, C. C. &  Heichel, G. H. (1988). Partitioning and mobilization of photosyntetate in 
alfalfa subjected to water deficit. Crop Science, 28(6), 964-969. 

12. Lawlor, D. W., Johnston, A. E. & Legg, B. J. (1981). Growth of spring barely under drought, crop 
development, photosynthesis, dry mater accumulation and nutrient content. Journal of Agricultural Science, 
96, 167-186.  

13. Michel, B. E., & Kaufman, M. R. (1983). The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant 
Physioloy, 51, 914-916. 

14. Mirhoseini-Dehabadi, R. (1993). Alfalfa resistance manner to drought, Pajouhesh and Sazandeghi Journal, 
26, 34-41. (In Farsi). 

15. Osburn, R. M. & Schroth, M. N. (1989). Effect of osmopriming sugar beet seed on germination rate and 
incidence of Pythium ultimum damping-off. Plant Disease, 73, 21-24. 

16. Rivas, M., Sundstro, F. J. & Edwards, R. L. (1984). Germination and crop development of hort pepper after 
seed priming. Horticultural Science, 19(2), 179-281. 

17. Salter, A. M., Melton, B., Wilson, M. & Currier, C. (1984). Selection in alfalfa forage yield with three 
moisture levels in drought boxes. Crop Science, 24, 345-349  

18. Wilson, D. K., Jamieson, P. D., Jermyrand, W. A. & Hanson, R. (1985). Models of growth and water use of 
field pea (Pisum sativum L.), In: M. C. Hebbleth waite and T.C. K. Dawkins (eds), The peap crop. 
Butterworths London, UK.  

19. Watts, S., Rodriguez, J. L., Evans, S. E. & Davies, W. J. (1983). Root and shoot growth of plants treated 
with abscisic acid. American of Botany, 47, 595-602. 

20. Yazdi-Samadi, B. (1994). Investigation of alfalfa verieties in aspect of important agricultural traits in Karaj. 
Iranian Agricultural Sientific Journal, 25 (2), 18-25. (In Frasi). 

 
 


