
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
  121- 130 .ص ،1390 بهار، 1شماره ، 3جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p. 121-130 

  
  ).Vicia villosa L(اي زنی ماشک گل خوشههاي جوانهتنش خشکی و شوري بر شاخص تأثیر

  
  1و فاطمه ساالریان 1زاده، آمنه کریم1، پرویز غالمی*2، جمشید قربانی1شهال قادري

  05/05/1389: تاریخ دریافت
  08/10/1389: پذیرش تاریخ

  
  چکیده 

هاي گیاهی مقاوم به شـوري و خشـکی   بنابراین انتخاب گونه. کمبود آب و شوري خاك است یکی از مسائل مهم در مناطق خشک و نیمه خشک
گونه ماشک زنی این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش شوري و خشکی بر واکنش جوانه. زنی بذر و سبز شدن اهمیت زیادي داردبویژه در مرحله جوانه

چـه و  زنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانههاي مختلف محلول شوري و خشکی بر درصد جوانهلظتاثر غ. شدانجام  ).Vicia villosa L(اي گل خوشه
و شـش  ) NaClمـوالر نمـک   میلـی  300و  200، 150، 100، 50شـاهد،  (از شش تیمار شوري . چه، ضریب آلومتري و بنیه بذر بررسی شدطول ریشه

 15تعداد . تکرار استفاده شد چهاربه صورت طرح کامالً تصادفی در ) 6000تیلن گلیکول مگاپاسکال پلی ا 1و 8/0، 6/0، 4/0، 2/0شاهد، ( تیمارخشکی
داري نتایج آنالیز آماري نشان داد کـه هـر دو تـنش خشـکی و شـوري اثـر معنـی       . بذر در هر تکرار بر روي کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت شد

)001/0<P (چه، ضـریب  چه و طول ریشهزنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانهدار درصد جوانهکاهش معنیشده بذر داشته و موجب  گیريبر صفات اندازه
موالر میلی 400مگاپاسکال مشاهده شده و در سطح شوري  2/0موالر و سطح خشکی میلی 300زنی بذر تا سطح شوري جوانه. آلومتري و بنیه بذر شدند

موالر مشاهده شـده و در  میلی 100و  200چه به ترتیب تا سطح شوري چه و ساقها رشد ریشهام ،زنی متوقف شدمگاپاسکال جوانه 4/0و سطح خشکی 
  . چه متوقف شدچه و ساقهرشد ریشه 150و  300سطح 
  

  چهچه، طول ساقهشاخص بنیه بذر، طول ریشه، زنیزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه :کلیدي هايواژه
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محیطی است که تولید گیاهان را در جهـان بـا محـدودیت روبـه رو     
 همچنـین عوامـل کـاهش   . (Razi & Asad, 1998)سـاخته اسـت   

هاي محلول و یا عدم توازن آنها و پتانسیل آب خاك نظیر وجود نمک
ها نیز به عنوان عامل بازدارنده هاي ناشی از وجود این نمکمسمومیت

در چنـین  . (Omid Bigi, 2000)شـوند  زنـی محسـوب مـی   جوانـه 
هاي محیطـی نظیـر تـنش    شرایطی استفاده از گیاهان مقاوم به تنش

بـرداري از برخـی   مکان جدیدي براي بهرهتواند اشوري و خشکی می
در این زمینه نیاز اسـت تـا    .هاي پرتنش در کشور را فراهم سازداقلیم

از . ها در مراحل مختلف رشد گیاهان مورد بررسی قرار گیـرد اثر تنش
هاي شوري و خشکی حساس است جمله مراحل رشد که گیاه به تنش

 ,Sathiyammoorty & Nukamura).باشدزنی بذر میمرحله جوانه
1995)    

هاي انجام شده در زمینه تحمل به تنش شوري و خشکی بررسی
نتایج . گیاهان در ایران بیشتر روي گیاهان زراعی صورت گرفته است

 ,.Masoumi et al., 2008; Haj Ghani et al مطالعـات برخـی از  
2008; Khamari et al., 2007) )(Ghahramani Majd, 

Barzgar, 2009; کنگـر فرنگـی  (و زراعی  هاي داروییبر روي گونه 
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)Cynara Scolymus L.(چاي ترش ، )Hibiscus Sabdariffa L.( ،
 Ocimum(، ریحـان  ).Cassia angustifolia Vahl( سـناي هنـد  

basilicum L.( ،ــا ــگ).Hyssopus officinalis L( زوف  ، گلرن
)Carthamus tinctorius L. ( و نخـود )Cicer arietinum L.( (

موالر و خشکی تا میلی 200نشان داد که با افزایش غلظت شوري تا 
چـه  چه و ساقهزنی، طول ریشهمگاپاسکال سرعت و درصد جوانه 8/0

 روند کاهشی داشته و بـا افـزایش بیشـتر غلظـت شـوري و خشـکی       
توان به در مورد گیاهان مرتعی می. گرددزنی و رشد متوقف میجوانه

بـر روي گونـه    ,.Hadi et al) 2007( مکـاران هـادي و ه  مطالعـات 
بر روي   ,Zehtabian & Javadi) 2003(زهتابیان و جوادي  اشنان،
 2004( عسـکریان  ،).Salsola sp( مختلـف علـف شـور   هـاي  گونـه 

(Askarian,     بـر روي گونـه علـف جـارو )Kochia scoparia L.( ،
 تریپلکسبر روي گونه آ ,.Karimi et al)  2004(کریمی و همکاران 

)Atriplex sp.(، آذرینوند و همکاران )(Azarinvand et al., 2005 
ــه ــر روي گون ــریپلکس وب ــینی  هــاي آت ــه حس ــژاد و خواج ــانی ن  خ

(Khaninejad & Khajeh- Hosseini, (2009) اي از بر روي گونه
در این مطالعات بـا  . اشاره کرد) .Koschia scoparia L( علف جارو

   زنـی، طـول  زنـی، سـرعت جوانـه   د جوانـه افزایش تنش شوري درصـ 
چه در سطوح مختلف شوري کاهش یافته و تحمل به چه و ساقهریشه

زهتابیـان و   .مـوالر بـوده اسـت   میلـی  400 ها تقریباًشوري این گونه
  روي  اثـر تـنش شـوري بـر     ,.Zehtabian et al) 2005( همکـاران 

 .A و .Agropyron afghanicum Lزنـی دو گونـه مرتعـی    جوانـه 
elongatum L.  را مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که با افزایش غلظت

 elongatum L. .Aداري کاهش یافته و زنی بطور معنینمک جوانه
چـه در  زنی، طول ساقهدر مقاومت به تنش شوري از نظر درصد جوانه

چه با اندك اختالفی در رتبـه دوم قـرار   رتبه اول و از نظر طول ریشه
 300هاي مورد نظـر تـا سـطح شـوري     چه گونهچه و ساقهریشه. دارد

. هاي باالتر رشد متوقف شده استموالر رشد داشته و در غلظتمیلی
و  L.  Artimizia vulgarisدو گونه آرتمیزیا مطالعه دیگري بر روي 

A. scoparia L. 2007( آذرینوند و همکاران توسط  (Azarinvand 
et al.,هـا نیـز بـا افـزایش     ی و رشد این گونـه انجام شد که جوانه زن

زنی و موالر جوانهمیلی 400پتانسیل اسمزي کاهش یافته و در غلظت 
اثـرات تـنش   Ramazani et al., 2009) . (رشد متوقف شـده اسـت  

 Capparis( زنـی و رشـد گیاهچـه کـور    شوري و خشکی بر جوانـه 
spinosa L. (   لظـت  را ارزیابی کرده و نشان دادند کـه بـا افـزایش غ

داري کاهش یافتـه و  زنی و رشد به طور معنیشوري و خشکی جوانه
هـاي  زنی داشته و در غلظتمگاپاسکال جوانه 2/1گیاه کور تا غلظت 

 1امـا رشـد گیاهچـه در غلظـت      ،زنی متوقف شده اسـت باالتر جوانه
 ,.Gholami et al)غالمـی و همکـاران    .مگاپاسـکال متوقـف شـد   

 Vicia monantha(ی ماشک گرمسیري زنهاي جوانهشاخص (2009
L. ( ،را ارزیابی و مشاهده کردند که با افزایش شوري و خشکی درصد

همچنـین   .یافـت چه کاهش چه و ساقهزنی، طول ریشهسرعت جوانه
 زنی با افزایش شـوري و خشـکی بـراي دو   هاي جوانهکاهش شاخص

)  .V. Ervilia Lو .Vicia dasycarpa L( ايگونه ماشک گل خوشه
  ). Amini far, 2010(گزارش گردید 

اي از بقوالت بسیار با ارزش مناطق سردسیري ماشک گل خوشه
هاي انفرادي یا انبوهی هاي معتدل است که به صورت پایهبا تابستان

شـود  در ترکیـب پوشـش گیـاهی مشـاهده مـی     هاي انفـرادي  از پایه
)Azarinvand & Zare Chahouki, 2008 .(  ایجـاد   در رابطـه بـا

  هـا بـه عنـوان    مپوشش گیاهی و بویژه تولید علوفه مـورد اسـتفاده دا  
 ,Karimi)ي خوشخوراك در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک     گونه

متر میلی 350و براي کشت در دیمزارهاي کم بازده با حداقل  (2007
اهمیت فراوان ) Azarinvand & Zare Chahouki, 2008(بارندگی 

عوامل محیطـی از   تأثیرنجام تحقیقاتی درباره دارد و به همین دلیل ا
 بـویژه زا مانند شوري و خشکی بر رشد گیاه مذکور جمله عوامل تنش

هدف این تحقیق ارزیابی . رسدزنی ضروري به نظر میدر مرحله جوانه
اثر تیمارهاي مختلف مربوط به دو تنش شوري و خشـکی در مرحلـه   

  باشدي میازنی بذر بر گونه ماشک گل خوشهجوانه
  

  هامواد و روش
اي از مراتع ییالقی شهرستان ممسنی واقع بذر ماشک گل خوشه

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف . آوري گردیددر استان فارس جمع
اي آزمایشی در قالـب  زنی ماشک گل خوشهشوري و خشکی بر جوانه

سـطوح  . تیمـار انجـام شـد    ششتکرار و  چهارتصادفی با  طرح کامالً
 300، 200، 150، 100، 50، )شـاهد (هاي صـفر  شوري شامل غلظت

هـاي  و سطوح خشکی شامل غلظت) NaCl(موالر کلرید سدیم میلی
مگاپاسکال محلول پلی اتیلن  1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، )شاهد(ر  صف
به طـور جداگانـه در هیپوکلریـت     هاابتدا بذر. بودند) PEG(یکول گال

و پس از شستشو با آب  دقیقه قرار دادهدرصد به مدت سه  5/1سدیم 
ـ    مقطر نیز در قـارچ  مـدت یـک دقیقـه    ه کـش بنومیـل دو در هـزار ب

عدد از بذر گونـه مـورد نظـر در ظـروف      15سپس . ضدعفونی شدند
دیش روي کاغذ صافی قرار داده شدند و در دستگاه ژرمیناتور در پتري

شـوك   از يجلـوگیر  بـراي . گراد قرار گرفتنـد درجه سانتی 25دماي  
در NaCl و   PEGماده دو از شده تهیه هايمحلول شوري، خشکی و

 محـیط  محلول به درصد 25 بار هر تدریج و در به تیمارهاي مختلف
 هر صافیکاغذهاي ، )Soiyun et al., 2004(شد  اضافه هاپتریدیش

شود  بذر محیط در محلول تجمع از مانع تا شدند تعویض یکبار روز دو
)Rehman et al., 1996 .(    به منظور جلـوگیري از تبخیـر و خشـک

ها نیز بـا کاغـذ صـافی پوشـانده و همچنـین      شدن درب پتري دیش
 .هاي نایلونی قرار گرفتنـد هاي مربوط به هر تیمار در کیسهپتریدیش

گیري پارامترهاي مختلف نظیـر  روز از زمان کشت به اندازه 14بعد از 
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چـه،  چه، طـول ریشـه  طول ساقهزنی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه
چه، ضریب آلومتري و بنیه بذر چه، وزن خشک ساقهوزن خشک ریشه

چه پـس از  چه و ساقهگیري وزن خشک ریشهبراي اندازه. اقدام گردید
درجـه   80سـاعت در دمـاي    48هاي تر بـه مـدت   قرار گرفتن نمونه

د نهـایی  زنی از تقسیم تعـدا درصد جوانه. گراد آون توزین شدندسانتی
  و سـرعت   100بذور جوانه زده بر تعـداد بـذور کشـت شـده ضـربدر      

 ,Maguire(زیـر محاسسـبه شـد    ) 1(استفاده از معادلـه  زنی با جوانه
1962:(  
)                                            1معادله (
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ـ = Siسرعت جوانه زنی، = Rs معادلهدر این که  ذور جوانـه  تعداد ب

دفعات شـمارش  = nتعداد روز تا شمارش و = Diزده در هر شمارش، 
چـه  چه به طـول سـاقه  ضریب آلومتري از نسبت طول ریشه. باشدمی

شاخص بنیه بذر بـا اسـتفاده از   ). Shams et al., 2006( محاسبه شد
متر در میانگین طول گیاهچه برحسب میلی ضربرابطه  تقسیم حاصل

ـ درصد جوانـه   & Abdul-Baki( تعیـین گردیـد   100ی بـه عـدد   زن
Anderson, 1973 .(  

ها از توزیع نرمال پیروي نکردند، لـذا قبـل از   از آنجایی که داده 
زنی و از تبدیل هاي آماري از تبدیل لگاریتمی براي درصد جوانهآزمون

 & Sokal(هـا اسـتفاده شـد    براي نرمال کردن سایر شاخصي جذر
Rolaf, 1995( .سـتفاده از نـرم افـزار    با اMiniTab ver. 13   آنـالیز

ــامالً    ــرح ک ــانس در قالــب ط ــک از     واری ــر ی ــراي ه ــادفی ب  تص
 LSDاز روش  Fدار شـدن مقـادیر   ها انجام و در صورت معنـی تنش

  .براي مقایسه میانگین تیمارها استفاده شد
  

 نتایج و بحث

کی خش و شوري تنشتیمارهاي نشان داد که  واریانس آنالیز نتایج
زنی جوانهله گیري شده بذر در مرحتمام صفات اندازه بر داريمعنی اثر

  ).1جدول (داشتند 
با افزایش میزان شـوري از محلـول شـاهد بـه      :زنیدرصد جوانه

زنی کـاهش  موالر در گونه مورد بررسی درصد جوانهمیلی 300سمت 
 ف مـوالر بـین بقیـه تیمارهـا اخـتال     میلی 300به جز در تیمار . یافت
زنی بـا  همچنین درصد جوانه). الف-1 شکل( داري مشاهده نشدمعنی

به طوري که در سطوح مختلف خشکی . افزایش خشکی کاهش یافت
زنی در تیمار شاهد و کمترین میزان آن متعلق به حداکثر درصد جوانه

 کـه بـا مطالعـه   ) ب-1 شکل(باشد مگاپاسکال می 2/0سطح خشکی 
 ,.Moayedi Shahraki et al) 2009( مؤیدي شـهرکی و همکـاران  

تـنش  . مشـابهت دارد ) .Vicia ervilia L(در مـورد گونـه گاودانـه    
خشکی با محدود کردن جذب آب توسط بذر، حرکت و انتقال ذخـایر  

  مستقیم بر سـاختمان آلـی و سـنتز پـروتئین جنـین       تأثیربذر و یا با 
). Dodd & Danovan, 1999(دهـد  قرار می تأثیرزنی را تحت جوانه

زنی مشـاهده  مگاپاسکال هیچگونه جوانه -4/0در تیمارهاي باالتر از 
 ).V. monantha L( نشد که با مقایسه این گونه با ماشک گرمسیري

مورد مطالعه  ,.Gholami et al) 2009( غالمی و همکاران که توسط
  .قرار گرفته بود، مطابقت دارد

  

   زنیثر تنش شوري و خشکی بر برخی صفات بذر ماشک گرمسیري در مرحله جوانهنتایج آنالیز واریانس ارزیابی ا - 1 جدول
Table 1- ANOVA of the effect of salinity and drought stresses on some seed  germination  characteristics of  vetch 

 صفت اندازه گیري شده
Measured variables  

 تنش شوري  
Salinity stress    شکیتنش خ 

Drought stress  
  )5, 18 ( F  داري سطح معنی (P) 

P- value  
  )5, 18 ( F  داري سطح معنی (P) 

P- value  
 درصد جوانه زنی

Germination percentage  
  12.59 <0.001  817.43 <0.001 

 سرعت جوانه زنی 
Germination rate     34.45 <0.001  111.19 <0.001 

 طول ریشه چه 
Radicle length     36.51 <0.001  42.38 <0.001 

 طول ساقه چه 
Plumble length    33.19 <0.001  31.89 <0.001 

 وزن ریشه چه 
Radicle wieght     66.83 <0.001  11.58 <0.001 

 وزن ساقه چه
 Plumble weight    26.83 <0.001  44.37 <0.001 

 ضریب آلومتري
Alomtric index    63.92 <0.001  4.19 <0.001 

 بنیه بذرشاخص 
Seed vigor index    42.09 <0.001  48.28 <0.001 
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زیرا با افزایش شـوري   ،زنی شدشوري موجب کاهش جوانه تنش

فشار اسمزي محلول زیاد شده که این امر از جذب  جلوگیري نموده و 
شود که در نهایت فعل و انفعاالت باعث به هم خوردن تعادل یونی می

 شودجلوگیري از جوانه زنی بذر میساخته و باعث  متأثررا  حیاتی بذر
)Khan & Ungar, 2001 .(سـرعت  کـاهش  طریـق  از شوري تنش 

 اسـت  ممکـن  کـه  هـا یون خروج افزایش یا و )اثر اسمزي(آب  جذب
-جوانه فرآیند بر توانددهد، می تغییر را هورمونی یا آنزیمی هايفعالیت

 ,Hung & Redmann(بگذارد  تأثیر زنیجوانه سرعت نتیجه در و زنی
 Onobrychis viciifolia(زنی اسپرس اثرات شوري بر جوانه .)1995

L. (و یونجه )Medicago sativa L. (فرهنگیـان کاشـانی و    توسط

ــري ــه و  ,Farhangian Kashani & Jafari) 2009( جعف مطالع
ري غلظت شو مذکور با افزایش هايزنی گونهمشاهده کردند که جوانه

زنی متوقف شده است موالر جوانهمیلی 300 کاهش یافته و در غلظت
 .که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد

داري بـا  زنـی بـه طـور معنـی    سرعت جوانه: زنیسرعت جوانه
همـه  ). الـف  -2 شکل(افزودن غلظت کلرید سدیم کاهش پیدا نمود 

ا بین سـطوح  ام ،داري داشتندتیمارهاي شوري با شاهد اختالف معنی
داري مشـاهده  موالر تفاوت معنـی میلی 200و  150، 100، 50شوري 
زنی در باالترین سـطح  کمترین سرعت جوانه). الف -2 شکل(نگردید 

  . موالر مشاهده گردیدمیلی 300شوري یعنی 
 

 
 )ب(خشکی وح سطو ) الف(اي در تیمارهاي مختلف شوري زنی گونه ماشک گل خوشهمیانگین درصد جوانه - 1 شکل

 Fig. 1-Mean seed germination percentage for vetch in different salinity (A) and drought levels (B)  
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون ، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05).  
  

 
 )ب(خشکی سطوح و ) الف(اي در تیمارهاي مختلف شوري زنی گونه ماشک گل خوشهمیانگین سرعت جوانه - 2 شکل

Fig. 2- Mean germination rate of vetch in different salinity (A) and drought levels (B)   
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSD داري بر اساس آزمونتالف معنی، اخهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
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  زنـی تفـاوت   بین سطوح مختلف خشـکی از نظـر سـرعت جوانـه    
 زنـی مربـوط بـه   داري مشاهده گردید که بیشترین سرعت جوانهمعنی

تیمار شاهد بوده و با افزایش غلظت پلی اتیلن گلیکول رشد بـه طـور   
مگاپاسـکال   2/0داري کاهش یافته و از سطح خشکی باالتر از معنی
زنی کاهش درصد و سرعت جوانه ).ب-2 شکل(زنی متوقف شد جوانه

ــت  ــأثیرتح ــط   ت ــکی توس ــنش خش ــوادي  ت ــد و ج  2003( آذریون
(Azarivand & Javadi,  گونه مرتعی آگروپایرون در مورد دو) توقف

ــه ــت  جوان ــی در غلظ ــکال 3/0زن ــاران  ، )مگاپاس ــدي و همک آخون
).(Akhondi et al., 2004  در مورد یونجه یکساله)M. scutellata 

L. ()گـزارش گردیـد  ) مگاپاسـکال  8/0زنـی در غلظـت   توقف جوانه. 
 تحت داريمعنی طور به را زنیسرعت جوانه همچنین خشکی و شوري

 Amini Far et(اسـت   گزارشات قبلی نتایج مشابه که داد قرار یرتأث
al., 2009; Gavahi et al., 2009.(  

چـه بـه طـور    تنش شوري طول ریشهافزایش با  :چهطول ریشه
 75/1به طوري که از حـدود  . را نشان دادداري کاهش شدیدي معنی

موالر میلی 200متر در سطح شوري سانتی 1/0متر در شاهد به سانتی
همه تیمارهاي شوري با شـاهد از نظـر طـول    ). الف -3شکل (رسید 
 100در بین تیمارهاي شوري بین . داري داشتندچه اختالف معنیریشه

مـوالر بـا   میلـی  150موالر و همچنـین بـین تیمارهـاي    میلی 150و 
دار چه اختالف معنیهاي شوري باالتر از آن از نظر طول ریشهغلظت

با افزایش میزان خشکی نیـز طـول   ). الف -3شکل ( مشاهده نگردید
 2/0چه در تیمار طول ریشه. داري کاهش یافتچه به طور معنیریشه

داري داشته و بـراي سـایر تیمارهـا    مگاپاسکال با شاهد اختالف معنی
توانـد بـه   که این کاهش می )ب -3 شکل(زنی بذر اتفاق نیفتاد جوانه

هاي یا تجمع ماده خشک در بافتو  تورژسانسعلت محدودیت فشار 

 Sharma et) ( شارما و همکاران نتایجد که با چه باشاي ریشهذخیره
al., 2004 آب میـزان  کاهش بواسطه گیاهچه کاهش طول مورد در 

  .دارد مطابقت شوري افزایش تأثیر گیاهچه تحت بافت
 طـول  بـه کـاهش   منجر خشکی و شوري تنش :چهطول ساقه

 100به طوري کـه در سـطوح شـوري بـاالتر از     . ندگردید هاچهساقه
  طـول  ). الـف  -4ل شـک (چـه رشـدي نداشـت    موالر طول سـاقه میلی
داري کمتـر از  موالر به طـور معنـی  میلی 100و  50چه در تیمار ساقه

  نتـایج حاصـل از مقایسـه میـانگین طـول      ). الـف  4شکل (شاهد بود 
میـزان خشـکی از    چه در تیمار خشکی نشان داد که با افـزایش ساقه

مگاپاسـکال پلـی اتـیلن گلیکـول طـول       2/0سمت به  محلول شاهد
شکل (داري با کاهش شدیدي همراه بوده است چه به طور معنیساقه

زنی مگاپاسکال پلی اتیلن گلیکول و باالتر جوانه 4/0در سطح ). ب -4
 اجزاي بر شوري تنش تأثیرحال  هر به). ب -4 شکل(مشاهده نگردید 

 رشد که رسد می نظر به و نبوده یکسان هاگیاهچه رشد و زنی هجوان
 قـرار  تنش شوري تأثیر تحت آن زنیجوانه از مرحله بیشتر گیاه اولیه

چه موالر ریشهمیلی 200زیرا با افزایش غلظت شوري تا  ،باشد گرفته
موالر رشـدي  میلی 100چه بیشتر از سطح اما طول ساقه ،رشد داشت

 Gavahi et)  2009(گـواهی و همکـاران    نتیجه با نداشته است که
al., دارد مطابقت.  

 و شوري تنش منفی تأثیر از حاکی همچنین نتایج :چهوزن ریشه
 زنی بذرهاي این گیاه در مرحله جوانهچهخشک ریشه وزن بر خشکی

هـا کـاهش   چـه وزن خشک ریشـه  تنش دو هر در که طوري به است
  ).الف و ب -5شکل (داري نشان دادند معنی

  

 
 )ب(خشکی سطوح و ) الف(اي در تیمارهاي مختلف شوري چه گونه ماشک گل خوشهمیانگین طول ریشه - 3شکل 

in different salinity (A) and drought levels (B) vetchof  radicle lengthMean  -3 Fig.  
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSD داري بر اساس آزمون، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
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 )ب(خشکی  و) الف(اي در تیمارهاي مختلف شوري چه گونه ماشک گل خوشهمیانگین طول ساقه - 4شکل 

 (B)levels nt salinity (A) and drought in differe vetchof  plumble lengthMean  -4 Fig. 
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون ، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
 

 
 )ب(خشکی  سطوح و ) الف(اي در تیمارهاي مختلف شوري پتري دیش گونه ماشک گل خوشهچه در میانگین وزن خشک ریشه - 5شکل 

Fig. 5- Mean radicle dry weight of vetch in different salinity (A) and drought levels (B)  
  .رنددرصد ندا 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون ، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
  

 
 )ب(خشکی سطوح و ) الف(چه در پتري دیش گونه ماشک گل خوشه اي در تیمارهاي مختلف شوري میانگین وزن خشک ساقه -6شکل

 (B)levels n different salinity (A) and drought i vetchof  plumble dry weight in Petri dishMean  -6 Fig.  
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
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چـه بـا افـزایش    خشک ساقهروند کاهشی وزن : چهوزن ساقه

در ). الف و ب - 6شکل (غلظت شوري و خشکی نیز مشاهده گردید 
  مـوالر قابـل   میلـی  100چه تـا تیمـار   تیمار شوري وزن خشک ساقه

موالر بـا  میلی 50چه در تیمار گیري بوده که وزن خشک ساقهاندازه
داري را نشـان داد  الف معنـی موالر اختمیلی 100وزن خشک تیمار 

 2/0چه در تیمـار  در تنش خشکی، وزن خشک ساقه). الف -6شکل(
 -6شـکل  (بوده اسـت   کمتر از شاهد داريمگاپاسکال به طور معنی

با بررسی اثر  ),.Mahmodi et al 2008(محمودي و همکاران  ).ب
بیان ) .Medicago scutellata L(زنی یونجه تنش خشکی بر جوانه

یافتـه و   یمـار خشـکی کـاهش   ت تأثیرتحت   خشک که وزنداشتند 
مگاپاسـکال   8/0چـه در غلظـت   چه و ساقهحداقل وزن خشک ریشه

چـه و  در صورتی که در تحقیق حاضر حداقل وزن خشک ریشه .بود
  .باشدمگاپاسکال می 2/0چه در غلظت ساقه

شـاخص   با افزایش میزان شوري و خشـکی  :شاخص بنیه بذر
  ر تــنش شــوري د). الــف و ب-7شــکل (بنیــه بــذر کــاهش یافــت 

داري دارنـد و بـا افـزایش    هاي مختلف با هم اخـتالف معنـی  غلظت
همچنـین  ). الـف  7شـکل  (شوري شاخص بنیه بذر کاهش پیدا کرد 

داري مگاپاسکال با شاهد اختالف معنی 2/0شاخص بنیه بذر در تیمار 
    ). ب -7شکل (ه و کمتر از شاهد می باشد داشت

 عـالوه  شـوري و خشـکی   تنش باالي سطوح در که ییآنجا از
ـ  کـاهش  نیـز   زنـی جوانه درصد گیاهچه، طول برکاهش  لـذا ت، یاف
 نیز آیدبدست می پارامتر دو این ضربحاصل از که بذر بنیه شاخص
 زنـی تحمـل  جوانـه  از پـس  مراحـل  در حـال  هر یابد بهمی کاهش

 هايیون سازي ذخیره براي آنها توانایی به شوري تنش به هاگیاهچه
 سلولی متابولیسم طوري که به خود هايواکوئل در کلر و سدیم سمی
نتـایج   ).Wahid et al., 1997(دارد  بستگی نگیرد، قرار تأثیر تحت

هاي مختلـف  حاصل از آزمایش حاضر نشان داد که شوري با غلظت
چـه و ضـریب   چه و ساقهداري بر روي وزن خشک ریشهتاثیر معنی

هـا  ایش غلظت نمـک ایـن شـاخص   آلومتري و بنیه بذر دارد و با افز
زنـی و  بذوري که در نواحی خشک از درصد جوانه. کاهش می یابند

تواننـد  چه خـوبی برخـوردار باشـند مـی    چه و ساقهسرعت رشد ریشه
  .استقرار و عملکرد بهتر و بیشتري داشته باشند

  مقایسـه میـانگین ضـریب آلـومتري نشـان      : ضریب آلومتري
ي بین شاهد و دیگر سطوح شوري وجود داردهد که اختالف معنیمی
  مـوالر اخـتالف   میلـی  100و  50هـاي  همچنین بـین غلظـت  . دارد

بـا افـزایش غلظـت کلریـد سـدیم ضـریب       . داري وجود نـدارد معنی
در تیمارهـاي خشـکی   ). الف -8شکل (آلومتري افزایش یافته است 
مگاپاسـکال بیشـتر از شـاهد اسـت      2/0ضریب آلومتري در غلظت 

  )ب -8شکل (
 چهساقه به چهریشه نسبت طول بر داريمعنی اثر خشکی تنش

ضـریب آلـومتري    اسـمزي  پتانسـیل  کـاهش  با که طوري به داشت
 بـه  نسـبت  چـه سـاقه  رشد بیشتر حساسیت بیانگر که یافت افزایش

 پتانسیل کاهش با آزمایش این در که از آنجا. است تنش به چهریشه
 تـوان مـی  یافـت،  افزایشخشکی ضریب آلومتري  تنش در اسمزي
 حساسـیت  تـنش  بـه  چـه ریشـه  به نسبت چهساقه رشد که دریافت
  .است داشته بیشتري

  

 
 )ب(خشکی سطوح  و) الف(شاخص بنیه بذر گونه ماشک گل خوشه اي در تیمارهاي مختلف شوري  -7شکل

Fig. 7- seed vigor of vetch in different salinity (A) and drought levels (B)   
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSD داري بر اساس آزمون، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
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 )ب(خشکی سطوح  و) الف(ضریب آلومتري گونه ماشک گل خوشه اي در تیمارهاي مختلف شوري   -8شکل

 (B)levels in different salinity (A) and drought  vetchof Alometric index  -8 Fig. 
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون ، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركنگینمیا

Means with different letter are significantly different based on LSD test (α=0.05). 
 

  نتیجه گیري 
  اي شـرایط شـوري را بهتـر از خشـکی تحمـل      ماشک گل خوشه

مگاپاسکال در   -2/0این گیاه براي مناطق با خشکی بیش از . کندمی
   300امـا ایـن گونـه بـا شـوري       ،شـود زنی پیشنهاد نمیمرحله جوانه

به  توجه ،دارد اهمیت که آنچه پایان در. موالر نیز رشد کرده استمیلی
 نتایج و شده انجام آزمایشگاهی شرایط در حاضر تحقیق که است این

 و باشـد استفاده مـی  قابل آزمایشگاهی شرایط در بیشتر آن از حاصل
 در شوري و خشکی تنش آن به العمل عکس چگونگی از آگاهی براي

 هماننـد  کـه  است طبیعی الزم هايعرصه در زنیپس از جوانه مرحله
 بـا  تـا  شود انجام مختلف مناطق در و طبیعی شرایط در فوق آزمایش
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