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  I.javan@profs.torbath.ac.ir  حیدریه، تربت دانشگاهبیو تکنولوژي  گروه استادیار4
  

  چکیده
هاي برخوردار است. تنش ویژه ايارزیابی تحمل به شوري و کم آبی گیاهان دارویی، به منظور کشت در مناطق خشک و شور، از اهمیت 

گردند. انتخاب گیاهان مقاوم به سطح جهان می محیطی، به ویژه خشکی و شوري بیش از عوامل دیگر موجب کاهش تولیدات زراعی در
هت شود. به همین منظور آزمایشی جصرفه جویی در زمان محسوب می زنی، روشی کم هزینه و مطمئن جهت خشکی در مراحل جوانه

کامل تصادفی با چهار تکرار در هاي بلوك، در قالب طرح همیشه بهارو سیاهدانه زنی بذور جوانه هايبررسی اثر تنش اسمزي، بر شاخص
،  - 3 انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل، سطوح پتانسیل هاي اسمزي صفر (شاهد)، 1394در سال دانشگاه تربت حیدریه آزمایشگاه 

وانه . نتایج نشان داد که درصد و سرعت جه بود، اعمال گردیدتهیه گردید 6000ل ویککه با استفاده از پلی اتیلن گل، بار  -9 و -7،  - 5
یافت. تا  با کاهش پتانسیل اسمزي کاهش ،گیاهان مورد مطالعه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چههزنی، طول ریشه چه و ساق

به باال، با توجه به کاهش بار  - 5از خود نشان داد؛ اما از سطح  همیشه بهارتري نسبت به سیاهدانه مقاومت به، بار - 5پتانسیل اسمزي 
 همیشه بهاردر شرایط بسیار خشک، گیاه  .مقاومت بهتري نشان داد همیشه بهارهاي رشد و جوانه زنی در سیاهدانه، گیاه  شدید مؤلفه

ي طویل تر با وزن چه و ساقه چه ها دلیل داشتن ریشه باشد؛ اما به می زنی پایین تري نسبت به سیاهدانه داراي درصد و سرعت جوانه
 .خشک بیشتر است بقاء و رشد آن در شرایط بسیار ،خشک باالتر نسبت به سیاهدانه

  
  

  .دارویی گیاهان گلیکول، اتیلن پلی خشکی، زنی، جوانه اسمزي، تنش :کلیدي واژگان
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  مقدمه

از مدتها پیش  موثر کشآفت یک عنوان به بهار همیشه تند بوي از شود.می کاشته دوازدهم قرن از اروپا هايباغ در بهار همیشهگیاه 
 بهار همیشه گیاه). 2005 مارتین،( دوشمی برده کارب حشرات دفع براي دیگر گیاهانهمانند بسیاري از  ،گیاه این و گردیدهمی استفاده
 شده کشت دارویی صورتب 12 قرن ازشده و  کاشته اروپا باغهاي در نیز و شدهمی کشت عربها و هندوها ها،یونانی ها،مصري توسط
 آور،خواب قابض، مقوي، کننده، ضدعفونی صفرا، مسهل دهنده، نیرو تشنج، ضد آور،قاعده ی همچونخواص داراي بهار همیشه گل. است

 سرخک، مرغان، آبله اوریون، گریپ، کبدي، اختالالت خونی،کم موارد در. باشدمی استفراغ رفع و انگل ضد خون، کننده رقیق ادرارآور،
. دارد مفید اثرات سرمازدگی جراحات و هازخم جلدي، هايبیماري جوانی، غرور هايجوش رفع عصبی، امراض یرقان، معده، اولسر

 باشدمی نباشند جراحی قابل که سرطانی اعضاء و سرطانی خون تجزیه از جلوگیري بهار همیشه گل خاصیت مهمترین
 در Nigella سجن. دارد تعلق Ranunculaceae انوادهخ بـه کـه تاس اهیگی) Nigella sativa L.( سیاهدانه). 1381فالحتگر،(

). 1998 مظفریان،( دگیرنمی قرار کاروکشت مورد و هیافت سترشگ شورک فمختل نقاط در طبیعی طوربه که باشدمی گونه 8 شامل ایران
 بسیار ايسابقه سنتی طب در دارویی گیاه نای از تفادهاس ایران در سیاهدانه، بذرهاي در ضدانگلی و دباکتریاییض واصخ ودوج لدلی بـه

 کم بارندگی میانگین بودن دارا و خشک نیمه و خشک منطقه در گرفتن قرار دلیل به ایران، کشور). 2003 آور،نیک( دارد طوالنی
 تاثیر تحت نیز فاریاب اراضی از درصد 30 حدود و بوده سالیکخش و بیآکم تنش دچار پیوسته ،)جهانی میانگین سوم یک حدود(

 گیاهان نهایی عملکرد و دوام ها،گیاهچه مطلوب استقرار با تواندمی که است، گیاه رشد مراحل ترینمهم از زنیجوانه. باشدمی شوري
 شناسایی کشاورزي، براي مطلوب زراعی اراضی کمبود و شور و خشک اراضی توسعه افزایشی روند به توجه با. نماید تضمین را زراعی

 و هزینهکم رویشی زنی، جوانه مراحل در خشکی به متحمل گیاهان انتخاب. دارد زیادي اهمیت خشکی به متحمل دارویی گیاهان
 یا خام صورتبه که هستند، اقتصادي مهم گیاهان از دارویی، گیاهان امروزه. شودمی محسوب زمان در جوییصرفه جهت مطمئن
 گیاه یک زندگی در بحرانی ايمرحله بذر، زنیجوانه. گیرندمی قرار وري بهره و استفاده مورد صنعتی نوین و سنتی طب در شده، فراوري

 و خان( باشدمی بحرانی کنند،می رشد خشک و گرم مناطق در که گیاهانی استقرار براي زنیجوانه طول در خشکی به تحمل و بوده
 اثر که داده شد نشان ذرت اینبرد هايالین گیاهچه رشد و زنیجوانه بر خشکی و شوري تنش اثرات بررسی در). 2000 همکاران،

 گیاهچه خشک وزن و چهساقه و چهریشه طول بذر، قدرت شاخص زنی، جوانه درصد زنی، جوانه شاخص بر اسمزي پتانسیل سطوح
 رشد شوري تنش و شد بازداري گیاهچه اولیه رشد و زنیجوانهاز  ،اسمزي پتانسیل کاهش با که طوريبه ،است دارمعنیداراي اثر 

 تنش بازدارنده اثر مشابه اسمزي هايپتانسیل در. داد کاهش زنی جوانه هايمولفه از بیشتر را) چه ساقه و چه ریشه طول( گیاهچه
 برابر در دهی پاسخ نحوه نظر از اینبرد هايالین بین. بود شدیدتر گیاهچه رشد و زنی جوانه برروي شوري تنش با مقایسه در خشکی

 داده انتقال تنش بدون محیط به روز 10 از پس شوري تنش در نزده جوانه بذور که زمانی. نشد مشاهده داريمعنی اختالف ها تنش
 بیشتر بذور زنی جوانه بر شوري تنش بازدارنده اثر مهمترین که بود آن از حاکی امر این. یافت بهبود حدودي تا آنها زنی جوانه شدند،
 شوري تنش شرایط در یبالطّ سنبل و سبز زیره روي بر آزمایش). 1387 ،همکاران و ابراهیم آل( بود اسمزي پتانسیل کاهش از ناشی

 شور اراضی وسعت به توجه با نیز و دارویی گیاهان اهمیت به توجه با تحقیق این در زنی جوانه مرحله در که داد نشان سدیم کلرید با
 مرحله در شوري به تحمل نظر از سیاهدانه). 1385, همکاران و سالمی( است داده نشان باالیی تحمل سبز زیره و حساس الطیب سنبل

 اسید سالیسیلیک با پرایمینگ تأثیر روي بر بررسی در). 1386, همکاران و صفرنژاد( است تر مقاوم زنی جوانه مرحله به نسبت گیاهچه
 افزایش باعث اسید تیمارسالیسیلیک پیش خشکی، تنش عدم زمان در که داد نشان دانه سیاه زنی جوانه خصوصیات بر خشکی تنش و

 شد بررسی مورد صفات دار معنی افزایش باعث تیمار پیش اعمال ولی. نشد تیمار پیش عدم با مقایسه در بررسی مورد صفات دار معنی
 همکاران، و دلخرم( موثرباشد گیاه این زنی جوانه خصوصیات بهبود در تواند می اسید سالیسیلیک با سیاهدانه بذري تیمار پیش بنابراین
  .باشدمی خشکی تنش تاثیر تحت  سیاهدانه و بهار همیشه بذور زنی جوانه  ايهشـاخص یبررس آزمایش این از هدف). 1391
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  مواد و روشها

سیاهدانه آزمایشی در قالب  و همیشه بهاربه منظور تعیین اثر سطوح مختلف تنش اسمزي، بر شاخص هاي جوانه زنی دو گیاه دارویی، 
اسمزي  سطوح مختلف تنش .انجام شد 1394، در سال تربت حیدریهدانشگاه  با چهار تکرار، در آزمایشگاه ،کامل تصادفیبلوکهاي طرح 

هاي . براي تهیه این  پتانسیلبود بار  -9 و - 7،  - 5،  - 3 (شاهد)،به عنوان  هاي اسمزي صفرسطوح پتانسیل شاملدر این آزمایش 
همیشه گیاهان عدد بذر یکنواخت از  20براي هر واحد آزمایشی،  ،. در این آزمایشگردید استفاده 6000اسمزي، از پلی اتیلن گلیکول 

ه دقیقه قرار داد 10هیپوکلریت سدیم دو درصد به مدت  درسپس  .ه شدشو دادبا آب مقطر شستسپس و شد و سیاهدانه انتخاب  بهار
 5/1 ارتفاع و سانتی متر 9به قطر دیش بذور در ظروف پتري  گردیدند.شسته  مرتبهبا آب مقطر چندین  این مرحله، بذوربعد از . شد

 و درباز محلول هاي مورد نظر اضافه  میلی لیتر 10مقدار، دیش قرار گرفتند. به هر پتري یک الیه کاغذ صافی واتمن سانتی متر، روي
بطور مرتب  ،منتقل گردید. بذورگراد سانتیدرجه  20اتاقک رشد با دماي ها در داخل دیش آنها توسط پارافیلم بسته شد. سپس پتري

سرعت جوانه  روز، با ثابت شدن تعداد بذور جوانه زده، درصد و 10سی قرار گرفتند. بعد از گذشت جوانه زنی مورد برر از لحاظهر روز 
  محاسبه گردید. مربوطهزنی، با استفاده از فرمول هاي 

 به چه طول ریشه نسبت و اندازه گیري شده چه ساقه و چه ریشه طول و تصادفی انتخاب طورب گیاهچه 10 ،دیش پتري ظرف هر از
 چه ریشه کردن جدا از پس و شده مقطر شسته آب با  ها نمونه ابتدا آنها، خشک وزن براي تعیین سپس محاسبه گردید. آنها چه ساقه

 و چه ساقه و چه خشک ریشه وزن د.شدن داده قرار آون دستگاه در ،تساع 48 مدت بهگراد سانتی درجه 70درگیاهچه ها چه،  ساقه و
 مقایسه و  SASآماري افزار نرم از با استفاده ها داده آماري تجزیه .شدو محاسبه  گیري اندازه چه به ساقه چه ریشه خشک وزن نسبت

  گردید. انجام درصد 5احتمال  سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون روش با ها میانگین
 

  نتایج و بحث
زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و  ، بین سطوح مختلف تنش اسمزي از نظر درصد و سرعت جوانهنتایج نشان داد

 1معنی داري در سطح احتمال  و سیاهدانه، اختالف همیشه بهارساقه چه و نسبت طول و وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، در گیاه 
  ).1درصد وجود دارد (جدول 

  
ش اسمزيتجزیه واریانس صفات جوانه زنی بذور همیشه بهار و سیاهدانه تحت تن )1(جدول   

 همیشه بهار
 df  منابع تغیرات

درصد 
  جوانه زنی

سرعت 
  جوانه زنی

  طول
  چهریشه

  طول
  چههساق

-هنسبت طول ریش
  چههچه به ساق

وزن خشک 
  چههریش

وزن خشک 
  چههساق

 نسبت وزن خشک
  چههبه ساق چهریشه

47/6**  6/2746**  4  تنش اسمزي  **3/246 **19/178  **731/0 **0051/0  **156/0  **17/0  
  007/0  0004/0  0002/0  069/0  59/2  79/7  129/0  38/54  15  خطاي ازمایش

CV%  6/11  11  8/10  5/11  14  7/12  6/5  6/17  
  سیاهدانه

  025/0**  56/27**  236/0**  28/1**  2/1352**  16/1411**  62/1**  6/452** 4 اسمزي تنش
  0032/0  20/1  018/0  05/0  80/7  19/38  052/0  20/12 15 ازمایش خطاي

CV%  9/7  8/12  6/10  2/8  4/11  9/5  9/15  1/21  
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داري  را به طور معنی همیشه بهارکاهش پتانسیل اسمزي (افزایش شدت خشکی)، سرعت و درصد جوانه زنی هر دو بذر سیاهدانه و 
  ). 2و  1مشاهده شد. (شکل  - 9 هر دو گیاه در پتانسیل اسمزي کاهش داد؛ به طوري که کمترین میزان این دو متغیر براي

  

  
  هاي مختلف اسمزيتحت پتانسیل همیشه بهار زنی بذور سیاهدانه ومقایسه میانگین درصد جوانه) 1( شکل

  

  
  هاي مختلف اسمزيسیاهدانه تحت پتانسیل زنی بذور همیشه بهار ومقایسه میانگین سرعت جوانه )2(شکل 

  
درصد) نسبت به سیاهدانه می باشد.  50داراي درصد جوانه زنی کمتري (حدود  همیشه بهارگیاه دو گیاه در سطح شاهد، در مقایسه 

داري نداشت. این در حالی بود که در بار، کاهش معنی -5و سیاهدانه تا بار  - 3تا  همیشه بهاردرصد جوانه زنی گیاه ، نتایج نشان داد
درصد،کاهش  48بار، درصد جوانه زنی با شدت بیشتري، حدود  -9به  - 5از سیاهدانه با کاهش پتانسیل اسمزي (افزایش شدت خشکی) 

سیاهدانه، آستانه تحمل بیشتري به تنش اسمزي نسبت به  شود که گیاهاز نتایج بدست آمده چنین برداشت می ).1اد (شکل نشان د
  است. همیشه بهاردارد، اما شیب واکنش آن بعد از حد آستانه، شدیدتر از  همیشه بهار

باشد. با کاهش پتانسیل درصد) نسبت به سیاهدانه می 40در تیمار شاهد داراي سرعت جوانه زنی کمتري (حدود  همیشه بهار گیاه
همیشه زنی در جوانه داري یافت، اما سرعتهش معنیزنی در گیاه سیاهدانه کابار، سرعت جوانه - 3) به شدت خشکی اسمزي (افزایش

سرعت جوانه زنی در  بار، - 5به  - 3از فشار اسمزي با کاهش  حال،با این ،بار ابتدا افزایش یافت -3 اسمزي به، با کاهش پتانسیل بهار
، سرعت جوانه زنی بار - 3، در سیاهدانه با کاهش پتانسیل اسمزي به درصد کاهش یافت. این درحالی بود که 35به میزان این گیاه 

   .)2درصد کاهش نشان داد (شکل  25حدود 
یت انتشار . کاهش سرعت جوانه زنی، ممکن است به قابلاي مهم ارزیابی تحمل به خشکی استهسرعت جوانه زنی یکی از شاخص

، به دلیل خاصیت همیشه بهارافزایش ابتدایی سرعت جوانه زنی در . هاي بسیار منفی آب نسبت داده شودپوسته بذور در پتانسیل
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ها، در مرحله اول، پیش تیمار باشد، معموال در این گونه آزمایشنترل شده آب توسط بذر می اتیلن گلیکول در جذب کپرایمینگ پلی
د، گردسرعت جوانه زنی و وزن گیاهچه می انندداده که منجر به افزایش صفاتی مبذر، آب را به صورت کنترل شده در اختیار بذر قرار 

تاثیر اسمزي تنش را اعمال کرده و در نتیجه صفات جوانه زنی کاهش می یابند کول، این ماده اتیلن گلیاما با افزایش مدت و غلظت پلی
  ).2007، گالشی و همکاران(

  
  

درصد) نسبت به سیاهدانه می باشد. با  55چه بیشتري (حدود  داراي طول ریشه ،همیشه بهار گیاه نتایج نشان داد که در تیمار شاهد
و سیاهدانه، به طور معنی داري کاهش  همیشه بهارکاهش پتانسیل اسمزي (افزایش شدت خشکی)، طول ریشه چه در هر دو گیاه 

ن در حالی بود که، طول درصد کاهش یافت. ای 30بار، طول ریشه چه به میزان  - 5یافت. در سیاهدانه با کاهش پتانسیل اسمزي از 
  ).3درصد کاهش نشان داد (شکل  25بار، با شدت بیشتري حدود  - 3با افزایش خشکی از  همیشه بهارریشه چه در 

  

  
  هاي مختلف اسمزيسیاهدانه تحت پتانسیل ه همیشه بهار وچمقایسه میانگین طول ریشه )3(شکل 

  
درصد)  55داراي طول ساقه چه بیشتري (حدود  همیشه بهاردو گیاه در تیمار شاهد،  دهد که در مقایسهنشان می 4اره شکل شم

  نسبت به سیاهدانه می باشد. 
افزایش میزان خشکی، رابطه اي معکوس داشت؛ و  اسمزي نشان داد که، طول ساقه چه در هر دو گیاه با سطوح مختلف تنش مقایسه

کاهش پتانسیل اسمزي  طول ساقه چه بیشتر کاهش پیدا کرد. در سیاهدانه با یافت،چه میزان تنش اسمزي در محیط ریشه افزایش  هر
 با افزایش تنش اسمزي بهدر ماریتیغال، طول ساقه چه  درصد کاهش یافت. این در حالی بود که 15بار، طول ساقه چه به میزان  - 3به 
شده در این تحقیق حاکی از  مده از آزمایش هاي انجامنشان داد. نتایج به دست آ درصد کاهش 25بار، با شدت بیشتري حدود  - 3

کاهش  حاکی از کاهش طول ساقه و اندام هوایی، در اثر کاهش مؤلفه هاي رشد با کاهش پتانسیل اسمزي بود. تحقیق هاي دیگري نیز
  ).1997(پنوالس،  پتانسیل اسمزي بود
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  هاي مختلف اسمزيتحت پتانسیل سیاهدانهچه همیشه بهار و مقایسه میانگین طول ساقه )4(شکل 

  
افزایش میزان تنش  و سیاهدانه، با همیشه بهاربررسی سطوح مختلف خشکی نشان داد که، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در گیاه  

توان تاثیر کاهش پتانسیل اسمزي را می چه، تحتچه به ساقههدار نسبت طول ریشافزایش معنی ).5(شکل  ردمستقیم دا اسمزي رابطه
   .چه نسبت دادچه در مقایسه با طول ریشهبه تاثیر بیشتر خشکی بر طول ساقه

  

  
  هاي مختلف اسمزيچه همیشه بهار و سیاهدانه تحت پتانسیلچه به ساقهمقایسه میانگین نسبت طول ریشه )5(شکل 

  

  
  هاي مختلف اسمزيبهار و سیاهدانه تحت پتانسیلهمیشه چهچه به ساقهمقایسه میانگین نسبت وزن خشک ریشه )6(شکل 
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ابتدا با  باشد.یسبت به سیاهدانه در تیمار شاهد مبیشتري ن هچچه و ساقهداراي وزن خشک ریشه همیشه بهارگیاه دو گیاه،  در مقایسه
به دلیل خاصیت  ساقه چه در هر دو گیاه افزایش یافت، که این افزایشو  خشک ریشه چه بار، وزن -3 اسمزي بهپتانسیل  کاهش

تحت تاثیر پیش تیمار، آب را به صورت کنترل  معموال در این گونه آزمایش ها، در مرحله اول، بذر اتیلن گلیکول بوده، پرایمینگ پلی
افزایش مدت و غلظت  رعت جوانه زنی و وزن گیاهچه می گردد، اما بامثل س در اختیار بذر قرار داده که منجر به افزایش صفاتی شده
 یابند. با کاهش پتانسیل اسمزي جوانه زنی کاهش می تاثیر اسمزي تنش را اعمال کرده و در نتیجه صفات اتیلن گلیکول، این ماده پلی
  ).2جدول ( و سیاهدانه کاهش معنی داري یافت همیشه بهارچه و ساقه چه در هر دو گیاه  بار، وزن خشک ریشه -5به 

رف مقابله با تنش ریشه اولین اندامی است که با تنش خشکی مواجه می شود و مقدار زیادي انرژي دریافتی و ذخیره اي گیاه را ص
ها می گردد و هاي اجتناب از آن می کند. این عمل باعث کاهش کارایی ریشه براي تأمین عناصر مورد نیاز سایراندام خشکی و سازوکار

خالص رو  )2007. گالشی و همکاران ()2007(صفرنژاد و همکاران،  توانند موجب کاهش وزن خشک ریشه گردنددر کل این عوامل می
بار،  - 5کاهش یافت، به طوري که در  بار به باال، - 3چه در ارزن و سورگوم از هخشک ریش ن) گزارش کردند که، وز2007و آقاعلیخانی (

کاهش این صفت آغاز گردید  ،درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد، اما در مورد وزن خشک ساقه چه، از همان سطوح اولیه تنش 30
  یافت.درصد کاهش  90بت به شاهد، بار نس - 6به طوري که در سطح تنش 

  
  مختلف اسمزي هايپتانسیل تحت بهارهمیشه سیاهدانه و بذور چهساقه و چهریشه خشک وزن میانگین مقایسه )2ل (جدو

  وزن خشک ساقچه همیشه بهار  وزن خشک ساقچه سیاه دانه  بهارچه همیشهوزن خشک ریشه  دانهچه سیاهریشه وزن خشک  پتانسیل اسمزي
0  ab172/0  b 95/1  b 521/0  a 06/9  
3-  a 190/0  a 28/2  a 640/0  a 58/10  
5-  bc 150/0  b 55/1  c 440/0  b 76/6  
7-  c 125/0  c 85/1  d 322/0  bc 36/5  
9-  d 052/0  c 58/1  e 128/0  c 98/3  

  
همیشه درصد) نسبت به  30نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه بیشتري (حدود  نتایج نشان داد که در مجموع، سیاهدانه داراي

بررسی سطوح مختلف تنش اسمزي نشان داد که نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، در هر دو گیاه با افزایش  .می باشد بهار
). افزایش معنی دار نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، تحت تاثیر کاهش پتانسیل 6(شکل  تنش خشکی رابطه اي مستقیم داشت

بازدارندگی خشکی بر رشد گیاهچه  .تر خشکی بر رشد ساقه چه در مقایسه با رشد ریشه چه نسبت داداسمزي را می توان به تاثیر بیش
رود،  توسط سایر محققان نیز گزارش شده است. نسبت ریشه چه به ساقه چه بیشتر اوقات براي ارزیابی تحمل به خشکی به کار می

گزارش کردند که با افزایش تنش خشکی، نسبت وزن  )2007( همکاراننسبت هاي باالتر نشان دهندة تحمل بیشتر می باشد. گالشی و 
خشک ریشه چه به ساقه چه به طور قابل توجهی افزایش یافت. اثر منفی کاهش پتانسیل آب بر وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و کل 

  ).1990(باهات، گیاهچه توسط سایر محققان نیز تایید شده است
  

  نتیجه گیري
زنی،  تاکیدي بود بر نتایج سایر مطالعات، به طوري که با کاهش پتانسیل اسمزي مؤلفه هاي درصد و سرعت جوانهدر کل تحقیق حاضر 

ي کاهش جذب آب توسط بذور و همچنین  توان نتیجه طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش یافته است که علت آن را می
  توقف فعالیت هاي طبیعی گیاهچه دانست.

از  همیشه بهارگیاه، سیاهدانه در سطح پتانسیل اسمزي تحمل بهتري نسبت به  - 5زنی و رشد  نظر گرفتن اهمیت جوانههمچنین با در 
تحمل  همیشه بهاربار به باال با توجه به کاهش شدید مؤلفه هاي رشد و جوانه زنی در سیاهدانه، گیاه  - 5اما از سطح   .خود نشان داد
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داراي درصد و سرعت جوانه زنی پایین تري نسبت به سیاهدانه می باشد، اما  همیشه بهاربهتري نشان داد. در شرایط بسیار خشک گیاه 
به دلیل داشتن ریشه چه و ساقه چه هایی طویل تر با وزن خشک باالتر نسبت به سیاهدانه بقاء و رشد آن در شرایط بسیار خشک 

وجود دارد، بهتر است از بذور حساس به تنش  گفت که در شرایطی که احتمال تنش خشکی در مرحله جوانه زنیبیشتر است. می توان 
رشد واکنش هاي  شده است و ممکن است این دو گیاه در سایر مراحل استفاده نگردد. این تحقیق فقط در مرحله ي جوانه زنی انجام

  بدهند. متفاوتی به تنش اسمزي نشان
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