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بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی و رشد اولیة گیاهچة زردتاغ ()Haloxylon persicum

علی میرحسینی ،1عباس زارعزاده 2و مصطفی زارع مهرجردی

3

 9مربی گروه منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان یزد
2مربی گروه منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان یزد
3کارشناس ارشد گروه منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان یزد
(تاریخ دریافت9312/7/91 :؛ تاریخ پذیرش)9314/1/91 :

چکیده
ویژگی جوانهزنی سریع در تاغ ،راهی برای سازگاری در مناطق شور و خشک قلمداد شده است .در مواقعی که به طوور
کوتاهمدت ،آب کافی در اختيار بذر قرار میگيرد ،این بذور میتوانند با سرعت جوانوه بزننود و مسوتقر شووند .مرحلوۀ
جوانهزنی یکی از مراحل مهم در طول دورۀ رشد گياهان است که اغلب تحت تأثير تنشهای محيطی بوهویوژه شووری
قرار میگيرد .بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانهزنی و رشد گياهچۀ زردتاغ (،(Haloxylon persicum
آزمایشی با استفاده از طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .سطوح مختلف شووری شوامل ،914 ،944 ،14 ،4
 414 ،444 ،314 ،344 ،214 ،244و 144ميلیموالر کلریود سودیم بوود .در طوول دورۀ آزموایش ،سورعت و درصود
جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه اندازهگيری شد .با افزایش شوری ،سرعت جوانهزنی کاهش یافت ،ولی نتایج نشوان
داد که بذر گونۀ زردتاغ در  314ميلیمول  Naclحدود  43درصد جوانهزنی دارد و میتواند بهطور طبيعی ایون مقودار
نمک را تحمل کند .نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که در سطح احتمال  9درصد ،اخوتال معنویدار از لحوا درصود
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه و شاخص بنيۀ بذر وجود دارد.
واژههای کلیدی :جوانهزنی ،ریشهچه ،زردتاغ ،ساقهچه ،شوری.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس43131298744 :

ایميلmirhosseini.4147@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
گونۀ زردتاغ با نام علمی  Haloxylon persicumاز
خانوادۀ اسفناج ( )Chenopodiaceaeدرختی به ارتفاع
حداکثر  1متر که سطح بزرگی از جنگلهای طبيعی و
دستکاشت را به خود اختصاص داده است .این گونوه
بهدليل ویژگیهای منحصر به فرد (از جملوه مقاوموت
بووه خش وکی) دارای اهمي وت خاص وی اسووت و قابلي وت
گسترش در عرصههای وسيعتری از شنزارهای بيابوانی
کشووور را دارد ،توواکنون در کشووور مووا از جنبووههووای
مختلف (از جمله جلوگيری از فرسوایش بوادی) موورد
توجه قرار گرفته است؛ ولی از آنجا که این گونوه فقو
در تعداد معدودی ازکشورها با شرای اقليموی مشوابه
مناطق مرکزی کشور موا مویرویود ،در سوایر مجوامع
علمی به آن توجوه شایسوتهای نشوده اسوت .ازایونرو
تحقيقات الزم دربارۀ این گونه ،از جمله عناصور اوليوۀ
اطالعوواتی اعووم از اطالعووات در زمينووههووای بيولووو ی،
سيتو نتيک و در نهایت اصالح و گسوترش ایون گونوه
باید بيشتر توس کارشناسوان کشوورهایی کوه از ایون
گونه بهرهمندند ،صورت گيرد .به همين دليول بيشوتر
مطالعاتی که تاکنون روی این گونه صوورت گرفتوه در
کشورهای نظير ترکمنستان و قزاقستان متمرکز اسوت
که بهتبع آن نتایج و یافتههای تحقيقواتی حاصول نيوز
بيشتر به زبان روسی است.
شووری خواک و آب از مسووائلی اسوت کوه بشوور از
هزاران سال پيش تاکنون با آن دست به گریبان بووده
است .اهميت این مسئله بهخصوص در اواخر نيمۀ اول
قرن بيستم به طور جدی آشوکار شود ،یعنوی درسوت
زمانی که بشر برای تامين غذا به زمينهای زراعی نياز
مبرم پيدا کرد .فراوانی نمک های محلوول ،نوهتنهوا در
یک محي آبی ،بلکه در بسياری از محي های خواکی
نيز مشاهده میشود .آب دریا بهطوور ميوانگين حواوی
 484ميلیمول بور ليتور یوون¯ Clو مقوادیر زیوادی از
سایر یونها از قبيول  Mg2+اسوت ،در نتيجوه هودایت
الکتریکی آب دریوا  44ميلویمووس بور سوانتیمتور و
پتانسيل آبی آن  -2/1مگاپاسکال یا  -21بار اسوت .از
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طوور دیگوور بسووياری از گياهووان زراعووی از -4/2
مگاپاسکال ( 4ميلی موس بر سانتیمتر) به باال حساس
هسووتند و بایوود از مصوور آبووی کووه دارای هوودایت
الکتریکی بيش از  2ميلیمووس بور سوانتیمتور اسوت
برای آبياری آن ها اجتناب ورزید (اردکوانی و محبتوی،
.)9388
جوانهزنی و رشد اوليۀ نهال ،تأثيرات بوهسوزایی در
استقرار و رشد و نمو بعدی آن دارد .مراحل اوليۀ رشد
گياه از جمله جوانهزنی بذور ،از حساستورین مراحول
رشد گياه است که تا حد زیوادی تحوت تواثير شووری
قرار میگيرد و به عبارت دیگر جوانهزنوی بوذر و رشود
اوليۀ گياهچه ،مراحل بحرانی استقرار گيواه در شورای
تنش شوری هستند .ارزیابی بقا و رشد گياهان در این
مرحله میتواند تا حدودی بيانگر حد تحمل به شووری
در گياه باشد .تنش شوری از طریق توأثيرات اسومزی
یا سميت ویژۀ یونی روی جوانهزنی بذور تأثير دارد .در
مطالعات فيزیولو یک از نظر اولویت داشتن این دو اثور
اطالعات محدودی وجود دارد و برخی شوواهد بيوانگر
این است که پتانسيل کم آب در محي  ،عامول اصولی
محدودکنندۀ جوانهزنی است (.)Huang et al., 2003
تاکنون پوژوهشهوای زیوادی در موورد اثور تونش
شوری و خشکی بر جوانهزنی گياهان ،و رشد ریشه چه
و ساقهچه انجام گرفته استZireh Zadeh et )2008( .
 al.با بررسی تأثير تنش شووری بور جوانوهزنوی گيواه
آویشن نشان دادند کوه تونش شووری سوبب کواهش
درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچوه و سواقهچوه
شد .انواری و همکاران ( )9388نيوز در بررسوی تونش
شوری بر جوانهزنی هفت گونه گيواه مرتعوی دریافتنود
که با افزایش شوری ،درصد و سرعت جوانهزنوی هموۀ
گونهها کاهش مییابد ،ولوی کواهش درصود و سورعت
جوانهزنی در گونه های بررسیشده ،متفاوت است .یکی
از نکاتی که در زمينۀ کشت ،توسعه و زادآوری طبيعی
گونۀ زردتاغ اهميوت دارد ،تعيوين شورای الزم بورای
جوانهزنی بذر این گونه در شورای شوور اسوت .گونوۀ
زردتاغ از این نظر که تا حدود زیادی مقاوم به خشکی
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است ،دارای اهميت زیادی است؛ ولی بر خال سياهتواغ،
جوانه زنی زردتاغ تحت تأثير شوری کواهش موییابود .از
آنجا که مرحلۀ جوانهزنوی و رشود اوليوۀ گياهچوه ،توأثير
اساسی در اسوتقرار و عملکورد نهوایی گيواه دارد ،تحمول
گياه به تنش شووری در ایون مرحلوه از اهميوت خاصوی
برخوردار است (شریعت و حيدری شوریف آبواد.)9382 ،
تنش شوری همراه با کاهش پتانسيل آب ،سوبب کواهش
جذب آب توسو بوذر و توأخير در جوانوهزنوی ،کواهش
درصد جوانه زنی و کاهش رشد گياهچه میگوردد .البتوه
ایوون کوواهش بووه نوووع گونووۀ گيوواهی نيووز بسووتگی
دارد ) .(Assadian and Mymoto, 1987رشد گياهان
در شرای شور ممکن است از طریق کواهش پتانسويل
اسمزی در محي ریشه یا بر اثر تأثيرات ویژۀ یوونهوا
در فراینوووودهووووای متووووابوليکی کوووواهش یابوووود
(.)Hossain and Rezvanimoghadam, 2007
بدیهی است همۀ نتایج بهدستآموده از روشهوای
آزمایشگاهی با آنچه در خاکهای شوور طبيعوی موی-
روید کموبيش تفاوت خواهد داشوت؛ اموا بوا اطوالع از
خواص فيزیکی و شيميایی خاکهای شوور و انتخواب
گونۀ مناسب برای کاشت در این خواکهوا ،مویتووان
نتایج تحقيقات آزمایشگاهها را در سطح عرصه تکميول
کرد (جوانشير و همکاران .)9371 ،هودایت الکتریکوی
خوواکهووای عرصووۀ زردتوواغ را اغلووب کمتوور از  9/1و
بهنودرت در شورای طبيعوی توا  3/1ميلویمووس بور
سانتیمتور؛ و  pHخواک را بوين  8 – 8/1و بوهنودرت
کمتر یا بيشتر از آن؛ و برای سياهتاغ هدایت الکتریکی
را تا  921ميلیموس بر سانتیمتر و  pHخاک را بوين
 7 – 94گزارش کرد .راد و همکاران ( )9371هودایت
الکتریکی خاک در جنگلهای طبيعی تواغ در منطقوۀ
رباطات را تا  224/7ميلیمووس بور سوانتیمتور و pH
خاک را بين  8/9–8/1و در جنگلهوای دسوتکاشوت
دشت یوزد  -اردکوان ،هودایت الکتریکوی خواک را توا
 98/7ميلیموس بور سوانتیمتور و  pHخواک را بوين
 7/1-8/2گزارش کردهاند.
هالوفيتها برای مقابله با شوری و حفو پتانسويل
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آب و اسمزی خود سازوکارهای خاصوی دارنود؛ ماننود
غدد ترشحکنندۀ نمک در بعضی از هالوفيت هوا کوه از
انباشته شدن نموک در گيواه مویکاهود .در بعضوی از
گياهان نمک اضافی در کرکها جمع میشود؛ سوسس
کرکها مرده و از گياه جدا میشوند (عليزاده.)9381 ،
با توجه به اینکوه تونش شووری در طوی زموان سوبب
کاهش قابليت بهره برداری از زمين میشوود و عوامول
انسانی چون شيوههوای نامناسوب آبيواری ایون امور را
تشدید میکند ،برای جلوگيری از افزایش بيابانزایی و
احيا و مدیریت بهينۀ ایون اراضوی و همچنوين توأمين
علوفۀ موورد نيواز دام در مرتوع ،توجوه بوه گونوههوای
گياهی بومی سوازگار بوه تونشهوای محيطوی ،اموری
حياتی است .گونوۀ زردتواغ از ایون نظور کوه در برابور
خشکی ،آفات و بيماریها مقاوم اسوت ،دارای اهميوت
زیادی است؛ ولی بر خال سياهتاغ ،جوانهزنی زردتواغ
تحت توأثير شووری کواهش موییابود (ميرحسوينی و
همکاران .)9382 ،با تعيين ميزان مقاومت زردتواغ بوه
شوری میتوان برای جنگلکاری در مناطق شور از ایون
گياه استفاده کرد.
مواد و روشها
بهمنظور تشوکيل بواغ بوذر زردتواغ بوا اسوتفاده از
نوتيووپهووای برتوور اسووتان و از آنجووا کووه هوودایت
الکتریکی( )ECآب ( 7/8ميلیموس بور سوانتیمتور) و
هدایت الکتریکی( )ECخاک (  994/1ميلی مووس بور
سانتیمتر) محل اجرای باغ بذر ،زیواد اسوت و نيوز بوا
توجه به اینکه مرحلۀ جوانه زنی و رشد اوليۀ گياهچوه
تأثير اساسی در استقرار و عملکورد نهوایی گيواه دارد،
اولين اقدام بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانوه
زنی و رشد گياهچۀ زردتاغ میباشد .بههموين منظوور
آزمایشی با استفاده از طرح کامالً تصادفی با سه تکورار
انجام گرفوت .سوطوح مختلوف شووری شوامل ،14 ،4
414 ،444 ،314 ،344 ،214 ،244 ،914 ،944
و 144ميلیموالر کلریود سودیم (مورک آلموان) بوود.
هدایت الکتریکی ( )ECاندازهگيری شده برای سوطوح
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شوری بهترتيب ،91/ 1 ،91/ 1 ،99/ 8 ،1/ 3 ،4/ 441
 44/ 9 ،31/1 ،39/ 1 ،28/ 8 ،24/ 1و 43/ 1
ميلی موس بر سانتیمتر بود .با توجه به اینکه در خاک
محوول اجوورای بوواغ بووذر مقووادیر ی وون سوودیم (9444
ميلیاکی واالن بر ليتر) و یون کلر ( 9244ميلویاکوی
واالن بر ليتر) زیواد بوود در آزموایش تونش شووری از
کلرید سدیم استفاده شد.
برای استریل کردن کليوۀ ظورو  ،کاغوذ صوافی و
پيستها بهمدت دو ساعت در آون با دمای  244درجوۀ
سانتیگراد قرار داده شدند .بذرها نيوز بوا هيسوکلریوت
سدیم  2/1درصد بهمدت  94دقيقه ضدعفونی شدند و
پس از شستوشوی با آب مقطر 14 ،عدد بذر سالم بوا
قوۀ ناميۀ  11درصد و هومانودازه کوه در آذر  9319از
تاغزارهای طبيعی ساغند جمعآوری شد به هر پتوری-
دیش  99سانتیمتری منتقل شدند و  94ميلیليتور از
محلول مورد نظر به هر پتریدیش اضافه شد .پتوری-
دیوشهووا بووهموودت  7روز در رمينوواتور در دمووای 22
درجۀ سانتیگراد و رطوبت  72درصد قرار گرفتنود .در
طول دورۀ آزمایش ،سرعت و درصود جوانوه زنوی و در
پایان روز هفتم بهمنظوور تعيوين شواخص بنيوۀ بوذر،
طول ریشهچه و ساقهچه اندازه گيری شود .بورای ایون
منظور ،بذرها بعد از جوانهزنی روزانه شومارش شودند.
معيار جوانهزنی بذرها خروج و رؤیت ریشهچوههوای 9
ميلیمتری بود .برای محاسبۀ درصد جوانهزنی از رابطۀ
 GP = )NG/NT( ×944استفاده شود کوه در آن NG
تعداد بذرهای جوانوهزده و NTتعوداد کول بذرهاسوت.
بووورای محاسوووبۀ سووورعت جوانوووهزنوووی از رابطوووۀ
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=  Rsاستفاده شود کوه در آن  Rsسورعت

جوانهزنی Si ،تعداد بذرهای جوانوهزده در هور روزDi ،

تعووداد روز تووا شوومارش  nام و  nتعووداد روزهووای
شمارششده است ( .)Maguire, 1962بورای محاسوبۀ
شوواخص بنيووۀ بووذر از رابطووۀ شوواخص بنيووۀ بووذر
= (ميانگين طول ساقهچه و ریشوهچوه (ميلویمتور) ×
درصد جوانه زنی) 944 /استفاده شود (.)Stout, 1998
تجزیۀ واریانس دادهها با اسوتفاده از نورمافوزار آمواری
 SASو مقایسۀ ميانگينها با استفاده از آزمون دانکون
صورت گرفت.
نتایج
نتووایج تجزی وۀ واری وانس نشووان داد ک وه در سووطح
احتمال  9درصد ،اخوتال معنویدار از لحوا درصود
جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی ،طول ریشهچوه و طوول
ساقهچه وجود دارد (جدول .)9
در جدول  2ميانگين صفات را در سوطوح مختلوف
شوری مقایسه شوده اسوت .مقایسوۀ ميوانگين درصود
جوانهزنی نشان داد کوه بيشوترین درصود جوانوهزنوی
بهترتيب با  71و 73/33درصد مربوو بوه تيموارهوای
شوری  914و  4ميلیموالر است که با تيمارهای ، 14
 944و  244ميلیموالر در یک گروه آماری قرار دارنود
و اخووتال معنوویداری در سووطح احتمووال  1درصوود
ندارند .از سطح  244ميلیمووالر بوه بعود بوا افوزایش
سطح شوری درصد جوانهزنی کاهش مییابد ،بهطوری
که در سطح  144ميلیموالر درصد جوانوه زنوی دارای
کمترین ميزان ( 94/1درصد) است.

جدول  -9نتایج تجزیۀ واریانس (ميانگين مربعات) صفات بررسیشده در زردتاغ
منبع تغييرات

درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

طول
ساقهچه

طول
ریشهچه

شاخص
بنيۀ بذر

سطوح شوری
خطا

94
22

**9427/43
944/48

**9441/71
33/88

**4/42
4/473

**4/411
4/447

**92/4
4/41

24/17

91/37

91/94

91/9

22/8

ضریب تغييرات

**  * ،و  nsبهترتيب معنیداری در سطح آماری  9درصد 1 ،درصد و نبود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.
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جدول  -2مقایسۀ ميانگين( ±اشتباه معيار) سطوح مختلف شوری بر درصد جوانه زنی،
سرعت جوانه زنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه و بنيۀ بذر
سطوح مختلف
شوری()mmol

درصد جوانهزنی

سرعت جوانه-
زنی()1/Day

طول ریشهچه ()cm

طول ساقهچه ()cm

شاخص بنيۀ بذر

4
14
944
914
244
214
344
314
444
414
144

73/4 ± 99/1a
13/4 ± 4/3ab
18/7 ± 3/1ab
71± 1/9a
14 ± 4/1abc
12/7 ± 7/8bc
14± 94/9bc
42/7 ± 7/8cd
34± 1/9de
91/4 ± 4/82e
94/7 ± 4/82e

19/1 ± 1/4a
11/1 ± 1/4a
11/7 ± 9/1a
18/7± 4/3a
41/1 ± 4/9b
37/4 ± 7/9b
27/9 ± 8/3c
98/8 ± 2/1cd
92/1 ± 9/4de
7/438 ± 4/81e
1/1 ± 4/11e

4/17 ± 4/41ab
4/78 ± 4/43a
4/78 ± 4/47a
4/79± 4/41ab
4/11± 4/41bc
4/47 ± 4/41cd
4/47 ± 4/41cd
4/43 ± 4/41d
4/44± 4/47de
4/31 ± 4/49de
4/27 ± 4/41e

9/7 ± 4/22ab
9/1 ± 4/99a
9/8 ± 4/91ab
9/8± 4/43ab
9/11 ± 4/44ab
9/32 ± 4/48bc
9/3 ± 4/91bc
9/28 ± 4/41bc
9/47 ± 4/91cd
9/44 ± 4/47cd
4/72 ± 4/21d

98 ± 4/31ab
97 ± 4/44ab
98 ± 4/98ab
91 ± 4/23a
94 ± 4/47bc
1/1 ± 4/94cd
8/7± 4/29de
7/4 ± 4/91de
4/1 ± 4/94ef
2/2 ± 4/42f
9/1 ± 4/44f

مقایسۀ ميانگين سورعت جوانوهزنوی تحوت توأثير
سووطوح مختلووف شوووری (جوودول  )2نشووان داد کووه
بيشترین سرعت جوانهزنی بهترتيب بوا ،11/7 ،19/44
 18/1و  )1/Day( 11/8مربو به تيمارهای شووری ،4
 914 ،944و  14ميلیموالر است که از لحوا آمواری
در یک گروه قرار دارند و در سوطح احتموال  1درصود
اختال معنیداری ندارنود .بوا افوزایش غلظوت نموک
کاهش چشمگيری در سرعت جوانهزنی مشواهده شود
بهطووری کوه کمتورین سورعت جوانوه زنوی بوا 1/11
( )1/Dayمربو به تيمار  144ميلیموالر است.
مقایسۀ ميوانگين طوول ریشوه چوه نشوان داد کوه
بيشترین طول ریشوه چوه بوهترتيوب بوا ،4/78 ،4/78
 4/79و  4/17سانتیمتر به ترتيب مربو به تيمارهای
شوووری  914 944 ،14و  4ميل ویموووالر اسووت ک وه از
لحووا آموواری در یووک گووروه قوورار دارنوود و در سووطح
احتمال  1درصد اختال معنیداری ندارنود .از سوطح
 914ميلی موالر به بعد با افزایش سطح شووری طوول
ریشهچه کاهش مییابد ،بهطوری کوه در سوطح 144
ميل ویموووالر طووول ریشووهچووه دارای کمتوورین مي وزان
(4/27سانتیمتر) است.

مقایسوۀ ميوانگين طوول سوواقهچوه نشوان داد کووه
بيشترین طول ساقهچه بهترتيوب بوا ،9/8 ،9/8 ،9/81
 9/7و  9/11سانتیمتر مربو بوه تيموارهوای شووری
 4 ،914 ،944 ،14و  244ميل ویموووالر اسووت .ک وه از
لحووا آموواری در یووک گووروه قوورار دارنوود و در سووطح
احتمال  1درصد اختال معنیداری ندارند .با افوزایش
شوری ،کاهش چشمگيری در طول ساقهچوه مشواهده
شد بهطووری کوه کمتورین طوول سواقهچوه بوا 4/72
سانتیمتر مربو به تيمار  144ميلیموالر است.
مقایسووۀ مي وانگين شوواخص بني وۀ بووذر نشووان داد کووه
بيشترین مقدار شاخص بنيۀ بذر ( )91مربو به تيمار
 914ميلیموالر است .در مرتبۀ بعود بيشوترین مقودار
شاخص بنيۀ بذر بهترتيب بوا  98 ،98و 97مربوو بوه
تيمارهای شوری  944 ،4و  14ميلیموالر است کوه از
لحووا آموواری در یووک گووروه قوورار دارنوود و در سووطح
احتمال  1درصد اختال معنیداری ندارند .با افوزایش
شوری ،کاهش چشمگيری در مقدار شاخص بنيۀ بوذر
مشاهده شد ،بهطوری که کمترین مقدار شاخص بنيوۀ
بذر با  9/1مربو به تيمار  144ميلیموالر است.
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بحث
نتایج این تحقيق نشان داد که شووری بور مراحول
مختلف رشد گياه از جمله جوانهزنی اثور گوذار اسوت.
موفقيت جواموع گيواهی شوورزی بوه مقودار زیواد بوه
پاسخ های جوانهزنی بذرهای آن جواموع بسوتگی دارد.
کاهش جوانهزنی بذرها در محي شور بيشتر ناشوی از
کاهش جذب آب و افزایش یوونهوا در اطورا بوذرها
بهعلت غلظت زیواد نموک اسوت ،جوانوهزنوی بوذر در
پتانسيلهای اسمزی کم ،ابتدا تحت تأثير اثر اسومزی
نمک قرار میگيرد و در پتانسيلهای کمتر ،هم توس
فشووار اسوومزی و هووم توس و سووميت نم وک محوودود
میشود.
در نواحی شوور گونوه هوایی یافوت موی شووند کوه
مقاومت زیادی به نمک در محي ریشوۀ خوود دارنود.
مشکالت سهگانۀ شوری به شرح زیر است -9 :شووری
زیاد سبب افت پتانسيل آب خاک مویشوود و در پوی
آن ،عالئم مشابه تنش آب بروز میکند .در خاکهوای
شور ،پتانسيل اسمزی جزء مهمی است که باید بهطور
ویژه لحا شود .چنانچه گياهان با محلول نمکی 944
ميلیموالر  Naclبه خوبی آبياری شووند پتانسويل آب
خاک در این حالت  -4/48مگاپاسکال خواهد بوود .بوا
خشک شدن خاک بر غلظت نموکهوا افوزوده شوده و
مقدار پتانسيل آب خاک منفیتر میشود و هنگامیکه
نيمی از آب قابل دسترس ظرفيت زراعی جذب شوود،
جووزء اسوومزی پتانس ويل آب خوواک تقریبووا بووه مقوودار
( )-9مگاپاسوکال ک واهش م وییابوود .در موقووع کاشووت
مستقيم بذر در شورای شوور بایود پتانسويل اسومزی
خاک در نظر گرفته شود؛  -2یون های اضافی بوهویوژه
 Na+و ¯ Clسمیاند .غلظت زیاد یون هوای ،Cl¯ ،Na+
 Mg2+و ¯ ،So42از رشد بسياری از گياهان جلووگيری
میکند .تأثيرات سميت کلرید ممکن است مانع جذب
نيترات شود که احتماالً به دليل آن اسوت کوه هور دو
یون توس حملکنندههای مشوابهی از خوالل غشوای
پالسمایی انتقال داده میشوند؛  -3سطوح باالی Nacl
تعادل یونی(عمدتاً کلسيم) را بر هم مویزنود و سوبب

بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی و...
ایجاد عالئم کمبود مویشوود .غلظوت زیواد یوون Na+
2+

ممکن است در غشای سلول های ریشه بوهجوای Ca
+

قرار گيرد و سوبب افوزایش خوروج  Kاز سولولهوای
ریشه شود .در این حالت جذب کلسيم کاهش خواهود
یافت .کاهش جذب ،نتيجۀ رقابوت بورای جایگواههوای
اتصالی در دیواره سلولی اسوت کوه در پوی آن مقودار
پروتئين های مسبب جذب کلسيم در غشای پالسمایی
کاهش مییابد .سميت ویژۀ یونی ممکن اسوت سوبب
عدم تعادل یونی و کمبوود یوونی بوهخصووص کمبوود
کلسيم شود (کوچکی و همکاران.)9384 ،
کواهش جوانووهزنوی بووذر در اثوور توونش شوووری در
بسياری از گونه های گليکوفيت و هالوفيت نشوان داده
شده است .بر اساس تحقيقات ،کواهش جوانوهزنوی در
بين هالوفيت ها بوه نووع گونوه بسوتگی دارد .در بوين
هالوفيوووتهوووای مطالعوووهشوووده ،مقووواومتووورین
آنها گياه  Salicornia herbaceaاست کوه در شووری
 9/7موووووول نموووووک طعوووووام هوووووم جوانوووووه
مویزنوود .گون وۀ  Haloxylon aphyllumدر  9/3مووول
( ،)Huang et al., 2003گونوۀ  Salicornia rubraدر
 9مووول ( ،)Khan et al., 2002گونووۀ Kochia
 scopariaدر  9موول ( )Khan et al., 2001و گونوۀ
 Limonium stocksiiدر  4/4مول نمک طعوام حودود
 94درصد جوانهزنوی دارنود (.)Zia and Khan, 2004
( Gul et al. )2000گزارش کردند کوه تواغ مویتوانود
بهطور طبيعی توا  444ميلویموول  Naclرا در خواک
تحمل کند .در بين گونههای سالسوالی مطالعوهشوده،
 Salsola ibericaدر  9موول (،)Khan et al., 2002
 Salsola arbuscula, Salsola abarghuensisو
 Salsola yazdianaدر  /8مول نمک طعوام همچنوان
جوانهزنی دارند (مصلحآرانی و همکاران .)9381 ،نتایج
این تحقيق نشان داد که همراه بوا افوزایش شووری توا
 214ميلی موالر کاهش چندانی در درصد جوانهزنی و
سایر صفات مشاهده نشد؛ حتی درصد جوانوه زنوی در
آخرین سطح مورد آزمایش نيز ادامه دارد و این نشوانۀ
مقاومت بهنسبت زیاد گونۀ زردتواغ بوه تونش شووری
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است.
اگرچه با افزایش شوری سرعت جوانه زنی کواهش
مییابد ،نتایج نشان میدهد که بوذر گونوۀ زردتواغ در
 314ميلی مول  Naclحدود  43درصد جوانهزنی دارد
و می تواند بهطور طبيعی ایون مقودار نموک را تحمول
کنود .نتوایج تحقيوق Ting and Osmond )1973( .
نشان داد که آنزیمهای استخراجشده از هالوفيتهوا در
مقایسه با آنزیمهای استخراجشده از گليکوفيوتهوا در
برابوور تيمووار سوودیم ،از حساسوويت بسوويار کمووی
برخوردارند .در تراکم  344ميلیمول نمک و بيشوتر از
آن ،فعاليت بسياری از آنزیمها تا نصف کاهش مییابد.
مقدار بذر قابل استحصال از هر پایۀ زردتاغ حودود
 2تا  3کيلوگرم اسوت؛ در هور گورم آن  244توا 374
عدد بذر وجود دارد و وزن هزاردانوۀ بوذر  9/8توا 4/1
گرم است .پس با توجه به اینکه پایوههوای زردتواغ در
طبيعت بذر سالم و فراوان توليد میکنند ،مویتووان از
این گياه در خاکهای بهنسبت شور اسوتفاده کورد .بوا
استقرار این گياه و سرعت جوانهزنی آن در زمان کوتاه
بهطور طبيعی می توانيم شاهد زادآوری آن در منواطق
شور باشيم Sharma and Sen )1989( .نشان دادند که
گونه های مختلف تاغ و گونه های نزدیک به آنها اغلوب
جوانهزنی سریعی دارند ،بهطوری که بذور گونوههوایی
نظي ور  Hammada salicornicumب وين  44تووا 984
دقيقه پس از دریافت رطوبوت ،شوروع بوه جوانوه زدن
میکنند .بهعلت مقاوم بودن گونوههوای مختلوف تواغ
سرعت و درصد جوانهزنی در تيمارهوای زیواد شووری
متوقووف نموویشووودKhanazarov et al. )1989( .
پيشنهاد کردند که می توان از زردتاغ بورای کاشوت در
مناطقی که از پسروی آب دریا بوهوجوود آموده اسوت،
استفاده کرد.
طول ساقه چه و ریشهچوۀ گيواه موورد مطالعوه بوا
افووزایش شوووری ک واهش م وییابوود و در شوووری 144
ميلیموالر نصف میشوود ،ولوی طبوق نظور محققوان،
طول ساقهچه و ریشه چوه از صوفات مهوم در اسوتقرار
اوليۀ گياهچه است و گونههای مقاومتتور ،در شورای
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شور طول سواقهچوه و ریشوهچوه آنهوا کمتور کواهش
م وییابوود ( .)Huang et al., 2003نتووایج مشووابه در
تحقيقووات تيموووری و همکوواران ( )9384در مووورد
جوانهزنی سه گونه سالسوال تحت تنش شوری بهدست
آمد .آنان افزایش بيشتر طول ساقهچوه و ریشوهچوه را
در گونوۀ  Salsola rigidaدر شووری  14ميلویمووالر
نسبت به شاهد بهعلوت افوزایش نفووذپوذیری غشوای
سلولی در شوری کم و جذب بيشوتر آب دانسوتند .بوا
توجه به رابطۀ مستقيم شواخص بنيوۀ بوذر بوا درصود
جوانه زنی و طول گياهچه ،زیاد بودن این شواخص در
تيمارهای  4تا  914ميلیموالر نشان از مقاوموت ایون
گونه در برابر شوری در مرحلۀ جوانهزنی دارد.
ميزان تحمل به شوری گياه ،به عامول اکولوو یکی
محل رویش گياه بسوتگی دارد یکوی از ایون عامولهوا
ارتفاع گياه از سطح دریاست ،گياهانی که در ارتفاعوات
بوواال و منطقووۀ کوهسووتانی موویروینوود ،نسووبت بووه
گياهوووانی کوووه در ارتفووواع متوسووو و پوووایينتووور
مو ویروینووود تحمووول کمتوووری بوووه شووووری دارنووود
( .)Hossain and Rezvanimoghadam, 2007بووا
توجه به اینکه هر دو گونوۀ تواغ در منواطق کوویری و
بيابانی با ارتفاع متوس و کم از سوطح دریوا پوراکنش
دارند نتایج این پژوهش نيز با این امر مطابقت دارد.
ویژگی جوانوهزنوی سوریع در گونوۀ زردتواغ راهوی
برای سوازگاری در منواطق شوور و خشوک اسوت ،در
دورههووایی ک وه بووه طووور کوتوواهموودت ،آب کووافی در
اختيار بذر قرار موی گيورد ،ایون بوذور بالفاصوله پوس
از جوووذب آب طویووول مووویشووووند و بوووا تقسووويم
سوولولهووای جنين وی و بووهتبووع آن بوواز شوودن سووریع
جنين حلقوی ،مویتواننود بوا سورعت جوانوه بزننود و
مسووتقر شوووند .پوشووش ظری وف جن وين ک وه مقاومووت
چنوودانی در برابوور جووذب آب توسوو بووذر ایجوواد
نمیکنود ،از عوامول مهوم در جوانوهزنوی سوریع بوذر
در این گونه است.
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منابع
اردکانی ،محمدرضا و فرهاد محبتی .9388 ،اکوفيزیولوو ی
گياهی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 384 ،ص.
انواری ،سيد محمود ،هادی مهدی خانی ،عليرضا شوهریاری
و غالمرضا نوری .9388 ،اثر تونش شووری بور جوانوهزنوی
هفت گونۀ مرتعوی ،تحقيقوات مرتوع و بيابوان ایوران 91 ،
(.273-212:)2
تيموری ،علی ،محمد رضا مقدم ،حسين حيدری شریفآباد،
محموود جعفووری و حسووين آذرنيونوود .9384 ،بررسووی اثوور
سطوح مختلف شوری بر جوانهزنی بوذر سوه گونوۀ مرتعوی
 Salsola dendroides, Salsola rigidaو Salsola
 ،richteriمنابع طبيعی ایران.794-749:)3( 18 ،
جوانشووير ،کووریم ،حسووين دسووتمالچی و عقيوول عمووارتی،
 .9371بررسووی اکولو یووک گونووههووای توواغ ،پووده و گووز در
بيانانهای ایران ،جنگل و مرتع.24-98 :31 ،
راد ،محموودهادی ،سووودابه احموودعلی کووروری ،محموود
متينیزاده و فاطمه معقولی .9371 ،شناسایی و طبقهبندی
قارچهوای ميکووریزی همزیسوت بوا تواغ ،انتشوارات مرکوز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان یزد 84 ،ص.
شووریعت ،آناهيتووا و حسووين حيوودری شووریفآبوواد.9382 ،
مقاوموووووت بوووووه شووووووری گيووووواه تووووووتروبووووواه
( )Poterium sanguisorbaدر مرحلۀ جوانهزنی و رشود
گياهچووه ،تحقيقووات نتيووک و اصووالح گياهووان مرتعووی و
جنگلی ایران.21-97 :)9( 99 ،
عليزاده ،امين .9381 ،رابطۀ آب و خاک و گيواه .انتشوارات
دانشگاه امام رضا ،مشهد 191 ،ص.
کوووچکی ،عليرضووا ،اسووکندر زنوود ،محموود بنایوواناول ،پرویووز
رضووووانیمقووودم ،عبدالمجيووود مهووودوی دامغوووانی ،مجيووود
جامیاالحمدی و سعيدرضا وصال .9384 ،اکوفيزیولو ی گياهی
(دو جلدی) ،انتشارات دانشگاه فردوسی ،مشهد 119 ،ص.
مصلحآرانی ،اصغر ،غالمرضا بخشی خانيکی ،نادیا نعمتوی و مهودی
سلطانی .9381 ،بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی بذر گونههای
 Salsola arbuscula, Salsola abarghuensisو
 ،Salsola yazdianaتحقيقات نتيوک و اصوالح گياهوان
مرتعی و جنگلی ایران.281-217:)2( 98 ،

بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی و...
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اصووالح و گسووترش آن در منوواطق بيابووانی کشووور ،مرکووز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان یزد 71 ،ص.
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Abstract
Fast germination in Haloxylon persicum is considered as an adaptation strategy to salty and
drought areas, so that, if enough moisture is prepared for the seeds in a short period, the seeds
can germinate and establish very fast. Germination of plants as an important growing stage,
often influenced by environmental stresses, particularly salinity. This study was conducted to
evaluate the salt tolerance in Haloxylon persicum, at the germination stage. Salinity levels,
including 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500 mM (Nacl) were applied as
randomized complete design with three replicates in the laboratory. Germination percentage
and rate were measured in the Petri dishes, and radicle and stem let lengths were recorded at
seedling stage. Although germination rate decreased with increasing salinity, but the results
showed that Haloxylon persicum has about 43% seed germination in 350 mM Nacl and was
able to withstand the salt content naturally. Results indicated that increasing salinity caused a
significant (p<0.01) reduction in percentage germination and rate, radicle lengths, stemlet
lengths and vigor index.
Keywords: Germination, Haloxylon persicum, Radicle, Salinity, Stemlet.
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