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  1391،  سال2،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

 

Medicago polymorpha L.

  2و کمال خانی  ×1 حسین صادقی

 استادیار دانشگاه شیراز  - 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز - 2

مهمترین عوامل بازدارنده رشد و نمو گیاهان به عنوان  کی و شوري،ي خشاستفاده از گونه هاي مقاوم به تنش ها

اطالعات کافی از با توجه به فقدان . در امر اصالح و توسعه مراتع  ضروري به نظر می رسد ،مناطق خشک و بیابانی

جه یکساله روي بذرهاي با غالف و بدون غالف یون پژوهشیتنش ها،  این میزان مقاومت یونجه هاي یکساله در برابر

Medicago polymorpha  تحقیقاتی تصادفی در گلخانه  کامالطرح فاکتوریل در قالب یک آزمایش به صورت

سطح  3دسی زیمنس بر متر و  12و  8، 4 سطح صفر، 4تنش شوري در  .دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز انجام شد

نتایج به دست آمده نشان داد که اعمال  .مال شداع درصد ظرفیت مزرعه)  در صد100(و شاهد  75 ، 50خشکی، شامل 

با افزایش . پرولین شد محتوايویژگی هاي مورفولوژیک و  تغییرتنش خشکی و شوري سبب سطحی از هر گونه 

، تعداد برگ، تعداد پنجه، قدرت رویشی بوته سطوح تنش هاي خشکی و شوري کاهش چشم گیري در صفات ارتفاع

مقدار . گردیداما افزایش سطوح تنش خشکی و شوري سبب افزایش در میزان پرولین . دو درصد جوانه زنی مشاهده ش

به طور کلی تنش هاي غیرزنده  .این صفات در تیمارهاي بذرهاي بدون غالف نسبت به بذرهاي با غالف بیشتر بود

پژوهش حاضر نشان  نتایج. موجب کاهش جوانه زنی و رشد و همچنین افزایش محتواي پرولین در گیاه یونجه گردید

داد که کاشت بذرهاي بدون غالف داراي مزیت هاي جوانه زنی ورشدي به ویژه در شرایط تنش هاي خشکی و شوري 

  .است

:Medicago polymorphaتنش خشکی، تنش شوري، ویژگی هاي مورفولوژیک، میزان پرولین ،  
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  1391،  سال2،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

مراتع به عنوان اکوسیستمی زنده و پویا ، نقش 

 تولیدبسزایی در اقتصاد ملی داشته و هرگونه روندي در 

ن افراد جامعه تاثیر می این عرصه ها مستقیما در گذرا

یونجه به عنوان یک منبع سرشار پروتئین، . گذارد

گونه ي علوفه دام  مهمترینمعدنی، ویتامین ها ومواد 

گیاه یونجه در گونه از  22تعداد  .در مراتع ایران است

 ).1380 ندوشن، میرزایی(ایران شناسایی شده است 

ناطق بررسی ها نشان داده که یونجه هاي یکساله در م

این گیاهان به واسطه . وسیعی از کشور انتشار دارند

تولید علوفه با ارزش خوشخوراکی باال، توانایی اصالح 

خاك و همچنین افزایش حاصلخیزي خاك  در سطوح 

بسیار وسیعی در جهان مورد توجه و استفاده قرار گرفته 

از نظر کیفیت علوفه و مواد غذایی و میزان انرژي . اند

. ه و از گیاهان خوشخوراك می باشندمطلوب بود

یونجه هاي یکساله توانایی رشد و تطبیق در مناطق با 

پراکنش نامناسب بارندگی و معموال همراه با نوسانات 

لذا این گیاهان با مکانیزم هاي . سالیانه زیاد، را دارند

سخت و همچنین تولید گوناگونی از جمله تولید بذر 

 ندوشن، میرزایی(می نمایند  بذر فراوان با خشکی مقابله

1380(.  

یونجه هاي یکساله به لحاظ تولید علوفه مناسب 

در سال آیش، تثبیت نیتروژن، کاهش فرسایش خاك و 

کاهش فشار دام ها بر مراتع کشور از اهمیت ویژه اي 

از آنجا که ). 1387بلوچی و همکاران، (برخوردارند 

رد در رشد و عملک تنش ها از مهمترین عوامل کاهش

شناسایی گیاهان مقاوم  ،بنابراین ؛گیاهان زراعی هستند

مطالعه همچنین به این شرایط با عملکرد مطلوب و 

ها حائز اهمیت می باشد  سازوکارهاي مقاومت آن

هر عامل محیطی که  ).1387و همکاران،  قمري زارع(

به طور بالقوه براي موجود زنده نامساعد باشد تنش 

تنش ها ). 1988گاوچ و زابل، (د محیطی نامیده می شو

تنش هاي تقسیم می شوند،  غیرزندهو  زندهبه دو دسته 

. شوري و خشکی مهمترین تنش هاي غیر زنده هستند

ر زنده است ین تنش هاي غیز مهمتراکی یتنش خشکی 

می تواند به  وقوع زمانو  ، شدتبه فصل بستهکه 

اهان یدر گعملکرد کاهش  موجب ،صورت جدي

از سوي  ).2010پیرسته انوشه و همکاران،( ودش زراعی

مسمومیت  ایجاد در گیاهانکه تنش شوري دیگر 

در  .می دهدکند رشد و نمو گیاه را تحت تاثیر قرار  می

مواقعی که شوري باعث می شود آب در اختیار گیاه 

در گیاه ایجاد می شود نیز قرار نگیرد، تنش خشکی 

  ).1387اسفندیاري و همکاران، (

از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر وجود یا  هدف

نبود غالف بذر و برهمکنش آن با مهمترین تنش هاي 

غیرزنده، خشکی و شوري بر جوانه زنی، ویژگی هاي 

مرفولوژي و محتواي پرولین یونجه یکساله 

(Medicago polymorpha L.)  بود.  

 

مورد ) M. polymorpha(بذر یونجه یک ساله 

استفاده در این آزمایش  از کلکسیون بذر بخش 

 .مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز تامین گردید

 کامالطرح آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب 

تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي 

 با(عامل بذر در دو حالت . دانشگاه شیراز انجام گرفت

کی در سه سطح ، عامل دوم تنش خش)و بدون غالف

درصد ظرفیت مزرعه  50و  75، )شاهدبه عنوان ( 100

آب و عامل  میلی لیتر 30و  45، 60به ترتیب برابر با 

 12و   8، 4سطح صفر،  چهار شوري درتنش سوم 

با استفاده از دستگاه پمپ  .زیمنس بر متر بودند دسی
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  1391،  سال2،  شماره1جلد  رانیم اید يکشاورز مجله علوم

فشاري مقدار ظرفیت مزرعه تعیین گردید و تیمارهاي 

ظرفیت مزرعه براي اعمال تنش خشکی به متفاوت از 

پیرسته (صورت توزین مداوم گلدان ها صورت گرفت 

 CaCl2و  NaClبا استفاده از ). 1389انوشه و همکاران، 

غالف . تنش شوري اعمال شد 1:1به صورت نسبت 

جدا و با استفاده از دست بذرها به صورت فیزیکی 

شدن چنانچه بذر هاي با غالف پس از سبز  .گردید

داراي بیش از یک بذر بود به یک بذر تنک و مبناي 

 5کاشت در گلدان هاي  .محاسبه قرار گرفت

کیلوگرمی و به مقدار شش بذر در هر گلدان صورت 

خاك، ماسه و خاك  1:1:1گلدان ها با نسبت . گرفت

براي زهکشی بهتر در کف گلدان . برگ پر گردیدند

مورد اي ویژگی ه .ها مقداري سنگریزه ریخته شد

اندازه گیري در هر دو تنش مشابه و شامل درصد جوانه 

زنی، ارتفاع گیاهچه، قدرت رویشی، تعداد برگ، 

درصد جوانه زنی . تعداد پنجه و محتواي پرولین بودند

و ) 2010پیرسته انوشه و همکاران، (بر اساس معادله زیر 

 پایان آزمون. در پایان آزمون جوانه زنی تعیین گردید

زمانی محسوب گردید که دیگر بذر  زنی جوانه

  .ام بود14جدیدي جوانه نزد که معادل روز 

N

GN
G % ×100  

 GNدرصد جوانه زنی،  %Gدر این معادله، 

تعداد کل بذرهاي کاشته   Nتعداد بذور جوانه زده و 

براي اندازه گیري صفات مورفولوژیک کل . شده بود

ررسی قرار گرفت و میانگین بوته هاي هر گلدان مورد ب

 .آن ها به عنوان داده آن کرت آزمایشی محاسبه شد

جهت اندازه گیري قدرت رویشی سه هفته پس از سبز 

شدن بذرها و بر اساس مشاهدات بنیه گیاهان سبز شده 

به عنوان (به هر گلدان به طور میانگین اعداد ا 

 اختصاص) ترین گیاه به عنوان قوي( 5تا ) ترین ضعیف

سپس داده هاي حاصله در  تجزیه واریانس مورد . یافت

براي اندازه گیري غلظت پرولین . استفاده قرار گرفتند

و  از برگ بوته هاي یونجه و بر اساس روش بیتس

تجزیه و تحلیل آماري  .استفاده شد) 1973(همکاران 

 با نرم افزار داده ها پس از تایید همگنی واریانس هاو 

SAS 9.1 میانگین ها با استفاده از  ؛ وفتصورت گر

 .مقایسه شدنددرصد  5آزمون دانکن در سطح احتمال 

  MINITAB 14ضرایب همبستگی صفات با نرم افزار 

  .برآورد شد

تاثیر تنش شوري و خشکی بر درصد جوانه زنی 

در تنش شوري بین بذرهاي ). 1جدول (معنی دار بود 

صد اختالف در 5با غالف و بدون غالف در سطح 

مشاهده شد به از نظر درصد جوانه زنی معنی داري 

بذرهاي درصد جوانه زنی در اي که بیشترین  گونه

تنش شوري سبب کاهش درصد . بدون غالف بود

جوانه زنی گردید، به طوري که درصد جوانه زنی در 

دسی زیمنس بر  12و  8با  4سطوح تیمارهاي شوري با 

با تیمار درصد  5ح متر اختالف معنی داري در سط

درصد  بیشترین مقادیر .مشاهده گردیدبدون تنش 

تیمار بدون تنش و  به ترتیب مربوط به جوانه زنی

 دسی زیمنس بر متر بود 12و  8، 4سطوح شاهد، 

بین بذرهاي با  ،تنش خشکیشرایط در . )2جدول (

 .غالف و بدون غالف اختالف معنی داري مشاهده نشد

درصد  5معنی داري در سطح  بین سطوح تنش اختالف

درصد جوانه مشاهده شد به گونه اي که بیشترین مقدار 

درصد ظرفیت  100( مربوط به سطوح شاهدزنی 

درصد  50درصد و  75به ترتیب و سپس  ،)مزرعه

.)3جدول ( بود مزرعهظرفیت 
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نوع بذرهاي با غالف  بااثر متقابل تنش خشکی 

 .)1جدول ( ر نبودمعنی دابر ارتفاع بوته و بدون غالف 

متقابل تنش  ولی ارتفاع بوته تحت تاثیر معنی دار اثر

قرار نوع بذرهاي با غالف و بدون غالف  باشوري 

به صورتی که بین هر چهار سطح تنش در . گرفت

بذرهاي با غالف اختالف معنی داري مشاهده گردید 

دسی زیمنس بر  4و نیز در سطح شاهد و ) 3جدول (

 غالف بیشترین ارتفاع را داشتند متر بذرهاي بدون

در هر دو سطح مذکور بین بذرهاي با غالف  ).1شکل (

و بدون غالف اختالف معنی داري مشاهده گردید و 

دسی زیمنس بر متر هیچ گونه اختالف  12نیز در سطح 

  ).1شکل ( معنی داري بین دو نوع بذر مشاهده نگردید

ف اثر متقابل تنش شوري در نوع بذرهاي با غال

جدول ( معنی دار بود بر قدرت رویشی و بدون غالف

، به گونه اي که بیشترین قدرت رویشی مربوط به )1

قدرت رویشی بذرهاي بدون غالف  .شاهد بودتیمار 

 4در سطح تنش شوري  .بیشتر از بذرهاي با غالف بود

دسی زیمنس بر متر بیشترین مقدار مربوط به بذرهاي 

دسی زیمنس بر  12و  8ح اما در سط ،بدون غالف بود

بذرهاي با غالف و بدون غالف  قدرت رویشیمتر 

 8و  4سطح شاهد با سطح  .نداشتنداختالف معنی داري 

 5دسی زیمنس بر متر از لحاظ آماري در سطح احتمال 

درصد اختالف معنی داري داشتند در صورتی که 

دسی زیمنس بر متر اختالف معنی داري  12و  8سطوح 

 .)2دول ج( نداشتند

در شرایط تنش خشکی اثر بذرهاي با غالف و 

درصد  5بدون غالف بر قدرت رویشی در سطح 

دار بود و بیشترین قدرت رویشی مربوط به  معنی

در شرایط تنش . )3جدول (بذرهاي بدون غالف بود

شوري نیز، اثر بذرهاي با غالف و بدون غالف در 

و در  درصد بر  قدرت رویشی، معنی دار بودند 5سطح 

تمامی آن ها بیشترین میزان مربوط به بذرهاي بدون 

  .)3جدول (غالف بود اما تعداد پنجه معنی دار نبود 

نوع  بااثر متقابل تنش خشکی و تنش شوري 

معنی بر تعداد برگ بذرهاي با غالف و بدون غالف 

در تمامی سطوح تنش تعداد  و ،)1جدول ( دار نبود

در  .تر از با غالف بودبرگ در بذرهاي بدون غالف بیش

حالت کلی در بذرهاي با غالف و بدون غالف با 

اثر . )1شکل ( افزایش تنش از تعداد برگ کاسته شد

نوع بذرهاي با غالف و  با و خشکی متقابل تنش شوري

بیشترین  و ،معنی دار نبودبر تعداد پنجه بدون غالف 

 بیشترینمربوط به شاهد و کمترین مربوط به  مقدار آن

بیشترین تعداد تنش در تمامی سطوح  .طح تنش بودس

شکل ( پنجه به بذرهاي بدون غالف اختصاص یافت

2(.  

اثر تنش خشکی بر محتواي پرولین معنی دار بود 

بیشترین و کمترین محتواي پرولین به . )1جدول (

درصد ظرفیت مزرعه و شاهد  75ترتیب مربوط به تنش 

محتواي پرولین تنش شوري نیز تاثیر مثبتی بر . بود

 12و  8،  4داشت، به طوري که بین چهار سطح شاهد، 

. دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داري وجود داشت

بیشترین و کمترین میزان محتواي پرولین به ترتیب 

دسی زیمنس بر متر و شاهد بود  12مربوط سطوح 

اثر متقابل تنش خشکی و نیز اثر تنش .)2جدول (

بر  ا غالف و  بدون غالفشوري در نوع بذرهاي ب

در هر دو تنش میزان  معنی دار نبودند،میزان پرولین 

پرولین به گونه اي بود که کمترین مقدار به شاهد و 

بیشترین مقدار مربوط به شدیدترین سطح تنش بود و 

در تمامی سطوح میزان پرولین بذرهاي بدون غالف 

 .)2شکل ( بیشتر از با غالف بود
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  اثر تنش خشکی و شوري،وضعیت بذر و برهمکنش آنها بر جوانه زنی و رشد بذرهاي یونجه)میانگین مربعات(ه واریانستجزی -1جدول

 پرولین تعداد برگ تعداد پنجه قدرت رویشی ارتفاع جوانه زنی   df  منابع تغییر

  D 2  *450/3  *456/23  **009/140  **218/2  **307/44  **120/0تنش خشکی 

  P  1  ns998/0  *321/34  *983/201  Ns936/0  ns322/3  *329/0  وضعیت بذر

D×P  3  ns890/0  ns145/5  *450/302  *646/9  ns822/7  ns001/0  

                

  S 3  *500/7  *509/43  **655/184  **073/9  **056/89  **092/0تنش شوري 

  P  1  *430/8  *902/58  **000/320  ns175/0  *055/38  *377/0  وضعیت بذر

S×P 3  ns123/0  *009/49  ns982/82  *205/12  ns832/3  ns005/0  

ns  درصد1و  5معنی دار در سطوح ** و * غیرمعنی دار؛  

 

  ر با غالف و بدون غالفوبذ  در بندي دانکن براي صفات در تمارهاي مختلف شوري گروه -2جدول

  تیمار
جوانه زنی 

 )درصد(

  ارتفاع

 )سانتیمتر(
 تعداد برگ تعداد پنجه قدرت رویشی

  پرولین

(mmol/mg 
FW) 

  تنش شوري

(ds/m)  

 a 76.66  a 14.81  a 4.33 a 5.50 a 21.17 d 9.71  )شاهد( 0

4  b 40.00  b 12.25 b 2.50  b 4.50 b 17.33 c 14.8 

8  c 23.33  c 7.10 c 1.33 c 3.66 c 11.66 b 17.79  

12  c  30.00  d 2.68 c 1.00 d 1.16 d 6.17 a 22.36  

                

  روضعیت بذ
  a 45.00 a 9.84 a 2.83 a 3.85  a 15.92 a 17.08  با غالف

  b 35.00 b 53.8 b 1.75  a 3.33 b 12.25 b 14.89  بدون غالف

  .درصد می باشند 5در سطح  بندي دانکن گروهحروف نشان دهنده 

  

  ر با غالف و بدون غالفوبذ  در بندي دانکن براي صفات در تمارهاي مختلف خشکی گروه -3جدول

 تیمار
جوانه زنی 

 )درصد(

  ارتفاع

 )سانتیمتر(
  پرولین تعداد برگ تعداد پنجه قدرت رویشی

(mmol/mg FW) 

  تنش خشکی

(%FC)  

 a  83.33  a 13.95  a 5.50 a 4.0 a 28.67 c 12.66  ، بدون تنش100

75  b  63.33  b 10.77 b 3.33  b 2.5 b 20.17 b  16.17  

50  c  36.66  c 5.03 c 2.08 c 1.5 c 13.17 a  20.34  

  وضعیت بذر
 a 64.44 a 11.12 a 4.22 a 2.88  a 20.88 a 18.35  با غالف

  a 57.77 b 8.70 b 3.05  a 2.44 a 20.44 b 14.43  بدون غالف

 .درصد می باشند 5حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح 
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روابط بین صفات  به منظور بررسی و مقایسه

مورد ارزیابی در تنش هاي شوري و خشکی کلیه 

ضرایب همبستگی بین صفات، مورد ارزیابی قرار 

گرفتندکه در شرایط تنش شوري بین تمامی صفات 

داري در  اندازه گیري شده ، همبستگی مثبت و معنی

درصد مشاهده گردید به جز پرولین که  1سطح 

باالترین مقدار . )4جدول ( همبستگی منفی نشان داد

مربوط به همبستگی قدرت رویشی و درصد جوانه زنی 

  . بود

همچنین در شرایط تنش خشکی بین تمامی 

داري  صفات اندازه گیري شده همبستگی مثبت و معنی

درصد مشاهده گردید به جز پرولین که  1در سطح 

همبستگی منفی نشان دادکه باالترین همبستگی در این 

.بود ارتفاع و درصد جوانه زنیشرایط مربوط به 

  ضرایب همبستگی بین زوج صفات، در تنش شوري وخشکی -4جدول

  تنش شوري

 همبستگی پرولین ارتفاع تعداد پنجه تعداد برگ

 قدرت رویشی **0.679- **0.856 **0.733 **0.851

 تعداد برگ **0.798- **0.911 **0.857 

 تعداد پنجه **0.883- **0.915  

 ارتفاع **0.850-   

    تنش خشکی  

 قدرت رویشی **0.494- **0.841 **0.804 **0.754

 تعداد برگ **0.712- **0.812 **0.882 

 تعداد پنجه **0.601- **0.796  

 ارتفاع **0.565-   

  درصد 5معنی دار در سطح    **            
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با وضعیت بذر بر ) دسی زیمنس بر متر(و شوري ) درصد از ظرفیت مزرعه(ي خشکی تاثیر برهمکنش سطوح مختلف تنش ها -1شکل 

  %.5در سطح   LSDمقایسه میانگین با روش ). شکل هاي پایین(و تعداد برگ ) شکل هاي باال(ارتفاع گیاهچه 
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با وضعیت بذر بر ) یمنس بر متردسی ز(و شوري ) درصد از ظرفیت مزرعه(تاثیر برهمکنش سطوح مختلف تنش هاي خشکی  -2شکل 

  %.5در سطح   LSDمقایسه میانگین با روش ). شکل هاي پایین(و محتواي پرولین ) شکل هاي باال(تعداد پنجه 

در آزمایش حاضر درصد جوانه زنی بذرهاي 

این موضوع، یعنی . یونجه کاهش معنی داري داشت

تحت تاثیر تنش کاهش درصد جوانه زنی تحت 

قمري زارع و همکاران توسط  ر ارقام یونجه خشکی د

کاهش جوانه زنی و  .نیز گزارش شده است )1387(

رشد گیاهچه در شرایط تنش شوري ممکن است به 

خاطر پتانسیل اسمزي پایین و ممانعت از جذب آب، 

سمیت یون هاي سدیم و کلر و یا عدم تعادل عناصر 

نه زنی درصد جوا ).1988لینچ و الوچلی، (غذایی باشد 

در بذرهاي بدون غالف از بذرهاي با غالف بیشتر بود 

) 1984(و تایلر و همکاران ) 1987(که طبق نظر تایلر 

دلیل آن وجود پوسته سختی است که عامل اصلی دوره 

خواب در آنهاست که سازوکار جوانه زدن و ظهور 

گیاهچه در بذور یونجه هاي یکساله را با مشکل مواجه 

ان معنی است که قدرت رویشی و این بد. می کند
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درصد جوانه زنی تحت یک سري عوامل یکسان قرار 

می گیرند یا به عبارتی تنش شوري تاثیر یکسانی را بر 

حسینی و رضوانی (روي این دو پارامتر می گذارد 

  ). 2006مقدم، 

 بیشترین میزان ارتفاع به ترتیب مربوط به شاهد

 50رصد و د 75و سطوح ) مزرعهدرصد ظرفیت 100(

بودند و نیز رشد بذرهاي بدون  مزرعهدرصد ظرفیت 

اردکانی و  غالف بیشتر از با غالف بود، که با نتایج

ترحمی و  ،روي گیاه بادرنجبویه) 1386(همکاران 

آخوندي و  روي گیاه نوروزك،و نیز) 2010(همکاران 

به این نتیجه  روي ارقام مختلف یونجه)1385( همکاران

فزایش تنش خشکی از میزان طول ساقه رسیدند که با ا

. چه کاسته می شود که با نتایج حاصل مطابقت دارند

طی آزمایشی در مورد  ،)1389( بابایی وهمکاران

آویشن، به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح تنش 

خشکی ارتفاع گیاه کوتاه تر شد به نحوي که بیشترین 

ربوط به تنش ارتفاع مربوط به تیمار شاهد و کمترین م

شدید بود که با نتایج حاصل مطابقت کامل دارد و  از 

آنجایی که گیاهان در تیمار کم آبیاري در طول فصل 

رشد تحت تنش خشکی بوده اند، این تنش باعث 

کاهش تقسیم سلولی و همچنین کوچک تر شدن 

اندازه سلول ها شده و در نتیجه ارتفاع گیاه کاهش یافته 

  . است

سی زیمنس بر متر هیچ گونه د 12در سطح 

بین دو نوع از نظر ارتفاع گیاهچه اختالف معنی داري 

  .بذر مشاهده نگردید

اعالم کردند که ) 1997(و همکاران  تراوتوین

یکی از علل کاهش طول ساقه چه در شرایط تنش 

خشکی، کاهش یا عدم انتقال مواد غذایی از بافت هاي 

ردکانی و همکاران اذخیره اي بذر به جنین است، و نیز 

دلیل کاهش ارتفاع را کاهش سطح فتوسنتز  )1386(

این بدان معنی است که ارتفاع و .  کننده ابراز کرد

درصد جوانه زنی تحت یک سري عوامل یکسان قرار 

می گیرند یا به عبارتی تنش شوري تاثیر یکسانی را بر 

. روي این دو پارامتر می گذارد

وع بذرهاي با غالف اثر متقابل تنش خشکی در ن

و بدون غالف از لحاظ آماري معنی دار نبود اما 

درصد 100(بیشترین میزان به ترتیب مربوط به شاهد 

درصد  50درصد و  75و سطوح ) مزرعهظرفیت 

بودند و نیز رشد بذرهاي بدون غالف  مزرعهظرفیت 

بابایی بیشتر از بذرهاي با غالف بود که با نتایج 

 Thymus( گیاه آویشن در )1389(وهمکاران 

vulgaris L(،  اردکانی و همکاران)روي گیاه  )1386

و ترحمی و  (.Melissa officinalis L)بادرنجبویه 

 Salvia)روي گیاه نوروزك ) 2010(همکاران 

lerifolia Benth) مطابقت دارد.  

کاهش اندام هوایی می تواند به دلیل کاهش 

یل، افزایش سطح فتوسنتز کننده، کاهش تولید کلروف

انرژي مصرفی گیاه جهت جذب آب و باال بردن 

غلظت شیره سلولی و تغییر در مسیرهاي تنفسی باشد 

و نیز دلیل دیگر، کاهش  ).1386اردکانی و همکاران،(

جذب آب توسط بذر در شرایط تنش خشکی می باشد 

که باعث کاهش ترشح هورمون ها و آنزیم ها و در  

قمري (یاهچه می گردد رود نتیجه آن اختالل در رشد گ

  ).1387زارع و همکاران، 

طی مطالعه تنش  ،)1385( همکارانآخوندي و 

اسمزي روي یونجه، به این نتیجه رسیدند که با کاهش 

پتانسیل آب از تعداد برگ کاسته شد و مقایسه میانگین 

ها نشان داد که در بین توده هاي مختلف، بیشترین 

. یل شاهد می باشدتعداد برگ در توده با پتانس
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و  پتروپلوس(همچنینتنش خشکی روي گیاه جعفري 

کاکیر، (، و جو بدون پوشینه )2008همکاران، 

باعث کاهش تعداد برگ شد که با نتایج به )2004

  .دست آمده مطابقت دارند

طی آزمایشی روي ) 2008(ماشی و همکاران

عملکرد دانه چهار ژنوتیپ جو بدون پوشینه، به این 

سیدند که تنش شوري بر تعداد پنجه معنی دار نتیجه ر

بود و بیشترین تعداد پنجه مربوط به شاهد و کمترین 

 مربوط به باالترین سطح تنش بود که با نتایج حاصل

دلیل این کاهش را می توان به این گونه  .مطابقت دارند

توضیح داد که در تنش خشکی براي حفظ تنظیم 

تز شده، در برگ هاي اسمزي تا حد امکان مواد آلی سن

فتوسنتز کننده نگهداري می شود، بنابراین سهمیه مواد 

کاهش ). 1979ترنر، (براي پنجه زنی کاهش می یابد 

رشد و کاهش تعداد پنجه می تواند اثر مستقیم مکانیسم 

هاي فیزیولوژیکی تحمل به شوري باشد که در جهت 

کاهش اثرات زیان آور در رشد گیاهان عمل می کند 

 ).2008اشی و همکاران، م(

گزارش کردند که  )2010(ترحمی و همکاران

بیشترین میزان قندهاي محلول مربوط به آخرین سطح 

و همچنین تنش  تنش و کمترین آن مربوط به شاهد بود

خشکی در گیاه آویشن اثر معنی داري روي میزان 

پرولین برگ ها داشت و با افزایش سطح تنش تجمع 

افزایش یافت به طوري که بیشترین پرولین در برگ ها 

مقدار پرولین مربوط به تنش شدید و کمترین مربوط به 

که با نتایج ) 1389بابایی وهمکاران، (تیمار شاهد بود 

   .حاصل مطابقت دارند

این سازوکار تولید پرولین، در بحث مقاومت به 

و همکاران،  اوتوو(شوري در صنوبر نیز مشاهده شد 

به دست آمده مطابقت کامل  که با نتایج)2005

مطالعه جمعیت هاي مورد مطالعه چند گونه یونجه .دارد

یکساله در شرایط آب کشت، حاکی از افزایش تقریبا 

لذا یکنواخت میزان پرولین با شدت تنش خشکی بود، 

چنین به نظر می رسد که با افزایش تدریجی تنش 

خشکی، سلول گیاه در ابتدا شروع به ذخیره قند و 

س با شدیدتر شدن تنش اقدام به ذخیره پرولین در سپ

غشاي سلولی کرده است و به بیان دیگر، تجمع پرولین 

در غشاي سلولی یک سازوکار اضطراري براي تحمل 

قمري زارع و همکاران، ( خشکی به شمار می رود

تنش خشکی از دو طریق افزایش بیان  همچنین). 1387

هش فعالیت آنزیم آنزیم هاي سنتز کننده پرولین و کا

هاي تخریب پرولین باعث افزایش میزان پرولین در 

. )1996، انگرام، 1994هیر، ( گیاه می شود

به طور کلی، تنش شوري و خشکی موجب 

کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، ارتفاع گیاهچه، 

قدرت رویشی، تعداد پنجه و تعداد برگ گردید، به 

مقادیر براي صفات باال در شرایط طوري که بیشترین 

بدون تنش خشکی و شوري و کمترین آن در شرایط 

دسی زیمنس یا خشکی  12یعنی شوري (حداکثر تنش 

از سوي دیگر . مشاهده شد) درصد ظرفیت مزرعه 50

بیشترین و کمترین محتواي پرولین به ترتیب در شرایط 

بدون تنش خشکی (و شاهد ) خشکی یا شوري(پرتنش 

همچنین مشاهده شد که . به دست آمد) ريو شو

  زدودن غالف موجب جوانه زنی و رشد بهتر یونجه 

نتایج نشان داد که مزیت هاي زدودن غالف . گردد می

  .در شرایط تنش زا بیشتر باشد
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   در یونجـه  عناصـر  تتغییـرا  و پـرولین  تجمع بر خشکی   تنش اثر . 1385.الهوتی م صفرنژاد ع، آخوندي م،

  174-165: 8طبیعی  منابع و کشاورزي  فنون و علوم مجله  .رنجر ، یزدي و شهري نیک هاي

آب بـر کمیـت و     بررسی اثر کمبود. 1386. زاده ب، شریفی عاشور آبادي ا، پاك نژاد ف اردکانی م، عباس

   261-251:    23طر ایران ، فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و مع. کیفیت گیاه بادرنجبویه

مقاومـت بـه خشـکی پـنج گونـه یونجـه یکسـاله در        . 1387. لی ع، صفري م،  فرشادفر ماسفندیاري ص، حسن

  294 -283:  15پژوهشی پژوهشات مرتع و بیابان   -فصلنامه علمی. "شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

 صـفات  بـر  خشـکی  تـنش  اثـر .  1389.ي رجبـار  ثـانوي ع،  مـدرس  محمـد  م،  دهقی امینی بابایی ك،

 معطـر  و دارویـی  گیاهـان  تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامۀ. درآویشن تیمول درصد و پرولین میزان مورفولوژیک،

  251- 239: 26ایران 

. زنـی دو گونـه یونجـه یکسـاله    عوامل موثر بر دوره رکود و جوانه. 1387. بلوچی ح، مدرس ثانوي ر، علیزاده ب

   270-261: 21ناسی ایران مجله زیست ش

در چند گونه یونجـه یکسـاله در    PEGاثر تنش خشکی ناشی از . 1378. قمري زارع ع ، رضوانی س ، فروتن م

  197 -182: 16ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران  هاي پژوهش .)Aquaculture(شرایط آب کشت 

 213انتشارات موسسه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع    ). و اصالح ژنتیک(هاي یکساله یونجه. 1380. میرزایی ندوشن، ح
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Abstract 

Breeding medics species to drought and salinity tolerant  can play an important role 
in herb production and pasture rehabilitation. With the aim of study of the performance 
of annual burr medics under drought and salinity stresses, a pot study was conducted 
with factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design in 
Shiraz University. Sown seeds were two types (threshed and unthreshed), salinity stress 
had four levels (0, 4, 8, and 12 dSm-1) and drought stress had three levels (irrigated up 
to 100, 75 and 50% of field capacity). All stress treatments altered morphological traits 
and proline content. Increasing drought and salinity severity significantly declined 
germination percentage, plant height, vegetative vigour, leaf number and tiller number, 
although, proline content was enhanced. The plants grown from threshed seeds were 
affected more than unthreshed one. Overall, the applied stresses decreased germination 
and growth; but increased proline content of medics. Results indicated that sowing of 
threshed seed could improve germination and growth, especially under drought and 
salinity conditions. 

Keywords: Drought and salinity, morphological traits, proline, annual burr medics 
(Medicago polymorpha). 

 
 
 
 


