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 و هدف مقدمه

از  Haloxylon persicum یبا نام علم غتازرد ۀگون

به ارتفاع  یدرخت (Chenopodiaceae)اسفناج  خانوادۀ

و  یعيطب یها از جنگله سطح بزرگی کمتر  1 حداکثر

ن گونوه  یااشت را به خود اختصاص داده است. کدست

منحصر به فرد )از جملوه مقاوموت    یها یژگیل ويدلبه

ت يووو قابل اسووت یت خاصوويوواهم یدارا( کیبووه خشوو

 یابوان يب یاز شنزارها یترعيوس یهاگسترش در عرصه

 یهووامووا از جنبووه شووورکنون در کدارد، تووارا شووور ک

( موورد  یش بواد یاز فرسوا  یريمختلف )از جمله جلوگ

ن گونوه فقو    یه اکاز آنجا  یول توجه قرار گرفته است؛

مشوابه   یمو ي  اقلیشرابا  هاشورکاز یتعداد معدود در

مجوامع   رید، در سوا یو رو یمو شور موا  ک یزکمناطق مر

رو نیو اسوت. ازا نشوده   یا سوته یتوجوه شا  به آن یعلم

 ۀيو از جمله عناصور اول  ،ن گونهیا دربارۀ الزم قاتيتحق

، یولووو يب یهووا نووهياعووم از اطالعووات در زم یاطالعووات

ن گونوه  یو ت اصالح و گسوترش ا یو در نها يکتو نتيس

ن یو ه از اکو  ییشوورها کارشناسوان  کشتر توس  يد بیبا

شوتر  يل بيو ن دليرد. به هميصورت گ ،مندندگونه بهره

ن گونه صوورت گرفتوه در   یا ینون روکه تاک یمطالعات

اسوت  ز کمنستان و قزاقستان متمرکر ترينظ یها شورک

ز يو حاصول ن  یقوات يتحق یها افتهیج و یتبع آن نتاه بهک

 .است یشتر به زبان روسيب
ه بشوور از کو اسوت   یلئاز مسوواآب و  کخوا  یشوور 

بان بووده  یبا آن دست به گرنون کتاپيش هزاران سال 

اول  ۀميخصوص در اواخر نهن مسئله بیت اياست. اهم

درسوت   یعنو یار شود،  کآشو  یطور جد ستم بهيقرن ب

از ين یزراع یهانيزمبه ذا غن يتام یه بشر براک یزمان

تنهوا در  محلوول، نوه   یها کنم یفراوانرد. کدا يمبرم پ

 کیاخو  یها  ياز مح یاريه در بسک، بلی  آبيمح یک

 ین حواو يانگيو طوور م ها بی. آب درشود  میز مشاهده ين

 زیوادی از ر یو مقواد  ¯Clونیو تور  يمول بور ل یليم 484

Mgل يو ها از قب ونیر یسا
ت یجوه هودا  يدر نت ،اسوت  +2

و  متور یسوانت بور  مووس   یلو يم 44ا یو آب در یکیترکال

. از اسوت  بار -21ا ی الکمگاپاس -1/2آن  یل آبيپتانس

 -2/4از  یاهووان زراعوو يگ از یاريگوور بسوو یطوور  د

( به باال حساس متریسانتبر موس  یليم 4) الکمگاپاس

ت یهوودا یه داراکوو ید از مصوور  آبوو یووهسووتند و با

اسوت   متور یسوانت بور  مووس   یليم 2ش از يب یکیترکال

، یو محبتو  یانکو د )اردیها اجتناب ورز آن یاريآب یبرا

9388.) 

در  ییسوزا هرات بو ينهال، تأث ۀيو رشد اول یزنجوانه

رشد  ۀيآن دارد. مراحل اول یاستقرار و رشد و نمو بعد

ن مراحول  یتور بذور، از حساس یزناه از جمله جوانهيگ

 یر شوور يتحوت تواث   یادیو زه تا حد کاه است يرشد گ

بوذر و رشود    یزنو جوانهگر یرد و به عبارت ديگ یقرار م

  یاه در شورا يو استقرار گ یاهچه، مراحل بحرانيگ ۀياول

ن یاهان در ايبقا و رشد گ یابیتند. ارزهس یتنش شور

 یتحمل به شوور  حدانگر يب یتواند تا حدود یمرحله م

 یاسومز  توأثيرات ق یاز طر یاه باشد. تنش شوريدر گ

در . ر دارديثبذور تأ یزنجوانه یرو یونی ژۀیت ويا سمی

ن دو اثور  یت داشتن ایاز نظر اولو یکولو یزيمطالعات ف

انگر يو شوواهد ب  یو برخ وجود دارد یاطالعات محدود

 یعامول اصول   ، يم آب در محکل يه پتانسک استن یا

 (. Huang et al., 2003)است  یزنجوانه ۀنندکمحدود
اثور تونش    موورد در  یادیو ز یهوا  نون پوژوهش کتا

چه  شهیرشد رو اهان، يگ یزنبر جوانه کیو خش یشور

 Zireh Zadeh et (2008) است. گرفتهچه انجام  و ساقه

al. اه يو گ یزنو بور جوانوه   یر تنش شوور يثتأ یا بررسب

اهش کو  سوبب  یه تونش شوور  کو شن نشان دادند یآو

چوه   چوه و سواقه   شهی، طول ریزندرصد و سرعت جوانه

تونش   یز در بررسو يو ن (9388)اران کو هم ی. انوارشد

افتنود  یدر یاه مرتعو يو هفت گونه گ یزنبر جوانه یشور

 ۀهمو  ینو ز، درصد و سرعت جوانهیش شوریه با افزاک

اهش درصود و سورعت   کو  ی، ولو یابدمیاهش کها  گونه

 یکیمتفاوت است.  ،شدهبررسی یها در گونه یزنجوانه

 یعيطب یآورو زاد شت، توسعهک نۀيه در زمک یاتکاز ن

 ی  الزم بورا ین شورا يوي تع دارد،ت يو اهم غتازرد ۀگون

 ۀ. گونو اسوت   شوور  ین گونه در شورا یبذر ا یزنجوانه

 کیمقاوم به خش یادیه تا حدود زکظر ن نیاز ا غتازرد
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، غتوا  اهيبر خال  س یول ؛است یادیت زياهم یدارا است،

ابود. از  ی  یاهش مو کو  یر شوريثتحت تأ غتازرد یجوانه زن

 توأثير اهچوه،  يگ ۀيو و رشود اول  یزنو ه مرحلۀ جوانهکآنجا 

اه دارد، تحمول  يو گ ییرد نهوا کو در اسوتقرار و عمل  یاساس

 یت خاصو يو مرحلوه از اهم ن یو در ا یاه به تنش شوور يگ

(. 9382ف آبواد،  یشور  یدريعت و حیبرخوردار است )شر

 اهشکو  سوبب  ،ل آبياهش پتانسکبا  همراه یتنش شور

اهش کو ، یزنو ر در جوانوه يخجذب آب توسو  بوذر و توأ   

گوردد. البتوه    یاهچه مياهش رشد گکو  یدرصد جوانه زن

 یز بسووتگيوون یاهيووگ ۀاهش بووه نوووع گونوو  کوون یووا

اهان ي. رشد گ (Assadian and Mymoto, 1987)دارد

ل ياهش پتانسو کو ق ین است از طرک  شور ممیدر شرا

هوا   ونیو  ۀژیرات ويثا بر اثر تأیشه ی  ريدر مح یاسمز

 ابوووود یاهش کوووو يکیمتووووابول یهووووانوووودیدر فرا

(Hossain and Rezvanimoghadam, 2007). 

 یهوا  آموده از روش دستج بهینتا ۀاست هم یهیبد

-یمو  یعو يشوور طب  یهاکدر خابا آنچه  یشگاهیآزما

اموا بوا اطوالع از     ش تفاوت خواهد داشوت؛ يبومکد یرو 

شوور و انتخواب    یهاکخا ییايميو ش یکیزيخواص ف

تووان   یمو  ،هوا  کن خوا یاشت در اک یمناسب برا ۀگون

ل يو مکسطح عرصه ت ها را در شگاهیقات آزمايج تحقینتا

 یکوی ترکت الیهودا  (.9371اران، کر و همي)جوانش کرد

و  1/9متوور از ک اغلووبرا  غتووازرد ۀعرصوو یهوواکخووا

مووس بور   یلو يم 1/3توا   یعو ي  طبینودرت در شورا   هب

نودرت  هو بو  8 – 1/8ن يرا بو  کخوا  pH؛ و متور یسانت

 یکیترکت الیهدا غتااهيس یو برا ؛شتر از آنيا بیمتر ک

ن يرا بو  کخا pH متر ویموس بر سانتیليم 921را تا 

ت یهودا  (9371اران )کو همراد . کردگزارش  7 – 94

 در منطقوۀ  غتوا  یعيطب یهادر جنگل کخا یکیترکال

 pH متور و یمووس بور سوانت   یليم 7/224رباطات را تا 

اشوت  کدسوت  یهوا و در جنگل 9/8–1/8ن يرا ب کخا

را توا   کخوا  یکوی ترکت الیان، هودا کو ارد -زد یو دشت 

 ن يرا بو  کخوا  pH متور و یموس بور سوانت  یليم 7/98

 اند.  ردهکگزارش  2/8-1/7

ل يو حفو  پتانسو   یمقابله با شور برایها  تيهالوف

 خاصوی دارنود؛ ماننود    یهاارکسازو خود یآب و اسمز

ه از کو هوا   تياز هالوف یدر بعض کنم نندۀکدد ترشحغ

از  یاهود. در بعضو  ک یاه مو يو در گ کانباشته شدن نمو 

سوسس  شود؛ میها جمع  کرکدر  یاضاف کاهان نميگ

(. 9381زاده، يشوند )عل یه جدا مايها مرده و از گ کرک

 سوبب زموان   یدر طو  یشوور   ه تونش کو نیبا توجه به ا

و عوامول   شوود مین ياز زم یت بهره بردارياهش قابلک

ن امور را  یو ا یاريو نامناسوب آب  یهوا  وهيچون ش یانسان

و  ییزا ابانيش بیاز افزا یريجلوگ یند، براک ید میتشد

ن يمن توأ يو همچنو  ین اراضو یو ا نۀيت بهیریو مد اياح

 یهوا  از دام در مرتوع، توجوه بوه گونوه    يو موورد ن  علوفۀ

 یامور  ،یطو يمح یهوا  سوازگار بوه تونش    یبوم یاهيگ

 در برابور ه کو ن نظور  یو از ا غتوا زرد ۀگونو است.  یاتيح

ت يو اهم یدارا اسوت، مقاوم ها یماريآفات و ب ،کیخش

 غتوا زرد یزن، جوانهغتااهيبر خال  س یول ؛است یادیز

و  ینيرحسو ي)م ابود ی یاهش مو کو  یر شوور يثتحت توأ 

بوه   غتوا زان مقاومت زردين ميي(. با تع9382اران، کهم

ن یو در مناطق شور از ا یارکجنگل برای توان یم یشور

  .کرداه استفاده يگ

 

 ها مواد و روش

بوا اسوتفاده از    غتوا بوذر زرد  غل بوا کيمنظور تشو به

ت یهوودا هکووو از آنجووا اسووتان برتوور  یهوواپيوو نوت

( و متور یسوانت بور  موس  یليم 8/7)( آب EC)یکیترکال

بور  مووس   یليم 1/994)  ک( خاEC)یکیترکت الیهدا

اسوت و نيوز بوا     زیواد  ،بذر غبا ی( محل اجرامتریسانت

اهچوه  يگ ۀيو رشد اول یجوانه زن ۀمرحلتوجه به اینکه 

اه دارد، يو گ ییرد نهوا کو در استقرار و عمل یاساس تأثير

بر جوانوه   یراثر سطوح مختلف شو ین اقدام بررسياول

ن منظوور  يهمو باشد. به یم غتازرد ۀاهچيو رشد گ یزن

رار کو با سه ت یتصادف امالًکبا استفاده از طرح  یشیآزما

، 14، 4شوامل   ی. سوطوح مختلوف شوور   گرفوت انجام 

944 ،914 ،244 ،214 ،344 ،314 ،444 ،414 

( بوود.  انآلمو  کمور م )ید سود یو لرکموالر یليم 144و

سوطوح   یشده برا یريگندازه( اEC) یکیترکت الیهدا
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 ،91/ 1، 91/ 1 ،99/ 8، 1/ 3، 4/ 441ب يترتبه یشور

 43/ 1و  44/ 9 ،1/31، 39/ 1، 28/ 8، 24/ 1
 که در خاکنیبا توجه به ا متر بود.یسانتبر موس   یليم

 9444م )یون سوودیوور یبووذر مقوواد غبووا یمحوول اجوورا

 کوی ایلو يم 9244لر )کون یتر( و يواالن بر ل کیا یليم

از  یش تونش شوور  یبوود در آزموا   زیواد تر( يواالن بر ل

 م استفاده شد.ید سدیلرک

 و یذ صواف غو اکظورو ،   ۀيو لک کردنل یاستر برای

 درجوۀ  244 یمدت دو ساعت در آون با دماها به ستيپ

ت یو لرکسويز بوا ه يو گراد قرار داده شدند. بذرها نیسانت

 شدند و یعفونقه ضديدق 94مدت درصد به 1/2م یسد

بوا  عدد بذر سالم  14با آب مقطر،  یشووز شستپس ا

از  9319ه در آذر کو انودازه  و هوم درصد  11 ۀينام ۀقو

-یبه هر پتور  شد یآورند جمعغسا یعيطب یزارهاغتا

تور از  يلیليم 94و  شدندمنتقل  یمتریسانت 99ش ید

-ی. پتور شدش اضافه یدیمحلول مورد نظر به هر پتر

 22 یتور در دمووانووايروز در  رم 7موودت هووا بووهشیوود

درصد قرار گرفتنود. در   72گراد و رطوبت یسانت درجۀ

در و  یسرعت و درصود جوانوه زنو    ،شیآزما طول دورۀ

بوذر،   ۀيو ن شواخص بن يوي تع منظوور بهان روز هفتم یپا

ن یو ا ی. بورا شود  یريچه اندازه گ چه و ساقه شهیطول ر

روزانه شومارش شودند.    یزناز جوانه بذرها بعد ،منظور

 9 یهوا  چوه  شهیت ریبذرها خروج و رؤ یزنجوانهار يمع

 رابطۀاز  یزنمحاسبۀ درصد جوانه یبود. برا یمتریليم

944× (NG/NT )= GP  ه در آن کو  شود استفادهNG 

ل بذرهاسوت.  کو تعوداد   NTزده وجوانوه  یتعداد بذرها

  رابطوووۀاز  یزنووومحاسوووبۀ سووورعت جوانوووه  یبووورا

 

n

i
i

i

D

S
1

 Rs =   ه در آن کو استفاده شودRs   سورعت

 Di ،زده در هور روز جوانوه  یتعداد بذرها Si ،یزنجوانه

 یتعووداد روزهووا  n ام و nتعووداد روز تووا شوومارش   

 محاسوبۀ  یبورا (. Maguire, 1962) شده استشمارش

 بووذر  ۀيووشوواخص بن رابطووۀاز بووذر  ۀيووشوواخص بن

 ×متور(  یلو ي)م  چوه  شوه یچه و ر ن طول ساقهيانگي)م =

(. Stout, 1998)شود  استفاده  944 /(یدرصد جوانه زن

 یافوزار آموار  ها با اسوتفاده از نورم  انس دادهیوارۀ یتجز

SAS ن کو ها با استفاده از آزمون دان نيانگيم سۀیو مقا

 صورت گرفت.

 

 نتایج

ه در سووطح کووانس نشووان داد یوووار ۀیووتجز جینتووا

دار از لحوا  درصود   یدرصد، اخوتال  معنو   9احتمال 

طوول  چوه و   شهی، طول ریزن، سرعت جوانه یجوانه زن

 (.9چه وجود دارد )جدول  ساقه

ن صفات را در سوطوح مختلوف   يانگيم 2جدول در 

ين درصود  انگيو م ۀسو ی. مقای مقایسه شوده اسوت  شور

ی زنو ین درصود جوانوه  شوتر يبکوه  نشان داد  یزنجوانه

 یهوا موار يدرصد مربوو  بوه ت   33/73و 71ب با يترت به

،  14 یهاماريبا ته ک استموالر یليم 4و  914 یشور

 قرار دارنود  یگروه آمار یکموالر در یليم 244و  944

درصوود  1ی در سووطح احتمووال داریو اخووتال  معنوو

ش یمووالر بوه بعود بوا افوزا     یليم 244. از سطح ندارند

 یطور، بهابدی یاهش مک یزنی درصد جوانهسطح شور

 یدارا یموالر درصد جوانوه زنو  یليم 144ه در سطح ک

 .است( درصد 1/94زان )ين میمترک

 غتاشده در زردین مربعات( صفات بررسيانگي)م انسیوار یۀج تجزینتا -9 جدول

 راتغييمنبع ت
درجه 

 یآزاد
 درصد

 یزنجوانه
 سرعت

 یزنجوانه
 طول

 چه ساقه
 طول

 چه شهیر

شاخص 

 بذر يۀبن
 4/92** 411/4** 42/4** 71/9441** 43/9427** 94 یسطوح شور
 41/4 447/4 473/4 88/33 48/944 22 خطا

 8/22 9/91 94/91 37/91 17/24  راتغييب تیضر
 .دهد را نشان میدار معنیو نبود تفاوت  درصد 1، درصد 9در سطح آماری ی دارمعنیترتيب به nsو  * ، **
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 ، یبر درصد جوانه زن یار( سطوح مختلف شورياشتباه مع ±ن)يانگيم ۀسیمقا -2 جدول

 بذر ۀيبنچه و  چه، طول ساقه شهی، طول ریسرعت جوانه زن

 
سطوح مختلف 

 (mmol)شوری
 زنیدرصد جوانه

-سرعت جوانه

 (Day/1)زنی
 شاخص بنيۀ بذر (cmچه )طول ساقه (cmچه )طول ریشه

4 a1/99 ± 4/73 a4/1 ± 1/19 ab41/4 ± 17/4 ab22/4 ± 7/9 ab31/4 ± 98 
14 ab3/4 ± 4/13 a4/1 ± 1/11 a43/4 ± 78/4 a99/4 ± 1/9 ab44/4 ± 97 
944 ab1/3 ± 7/18 a1/9 ± 7/11 a47/4 ± 78/4 ab91/4 ± 8/9 ab98/4 ± 98 

914 a9/1 ±71 a3/4 ±7/18 ab41/4 ±79/4 ab43/4 ±8/9 a23/4 ± 91 
244 abc1/4 ± 14 b9/4 ± 1/41 bc41/4 ±11/4 ab44/4 ± 11/9 bc47/4 ± 94 
214 bc8/7 ± 7/12 b9/7 ± 4/37 cd41/4 ± 47/4 bc48/4 ± 32/9 cd94/4 ± 1/1 
344 bc9/94 ±14 c3/8 ± 9/27 cd41/4 ± 47/4 bc91/4 ± 3/9 de29/4 ±7/8 
314 cd8/7 ± 7/42 cd1/2 ± 8/98 d41/4 ± 43/4 bc41/4 ± 28/9 de91/4 ± 4/7 
444 de

 9/1 ±34 de4/9 ± 1/92 de47/4 ±44/4 cd91/4 ± 47/9 ef94/4 ± 1/4 
414 e82/4 ± 4/91 e81/4 ± 438/7 de49/4 ± 31/4 cd47/4 ± 44/9 f42/4 ± 2/2 
144 e82/4 ± 7/94 e11/4 ± 1/1 e41/4 ± 27/4 d21/4 ± 72/4 f44/4 ± 1/9 

 

ر يثی تحوت توأ  زنو ين سورعت جوانوه  انگيمیسۀ مقا

 نشووان داد کووه (2)جوودول  یسووطوح مختلووف شووور

، 7/11، 44/19ب بوا  يترتی بهزنجوانه سرعتین شتريب

، 4 یشوور  یمارهايمربو  به ت (Day/1) 8/11و  1/18

 یه از لحوا  آموار  ک استموالر یليم 14و  914، 944

 درصود  1گروه قرار دارند و در سوطح احتموال    یکدر 

 کلظوت نمو  غش ی. بوا افوزا  ندارنود  یداریاختال  معن

مشواهده شود    یزنرعت جوانهدر س یرياهش چشمگک

 11/1ا بو  ین سورعت جوانوه زنو   یمتور که کو  یطوور هب

(1/Day )استموالر یليم 144مار يمربو  به ت. 

 چوه نشوان داد کوه    شوه ین طوول ر يانگيو م یسۀمقا

، 78/4، 78/4ب بوا  يو ترتچوه بوه   شوه ین طول ریشتريب

 یمارهايمربو  به تبه ترتيب متر یسانت 17/4 و 79/4

ه از اسووت کووموووالر یلوويم 4و  914 944، 14 یشووور

نوود و در سووطح گووروه قوورار دار یووکدر  یلحووا  آمووار

از سوطح  . داری ندارنود یاختال  معن درصد 1احتمال 

طوول   یش سطح شوور یموالر به بعد با افزا یليم 914

 144ه در سوطح  کو  یطوربه ،ابدییماهش کچه  شهیر

زان يوون میمتوورک یچووه داراشووهیموووالر طووول ریلوويم

 .استمتر( یسانت27/4)

 چوه نشوان داد کووه   سوواقه ن طوول يانگيو م یسوۀ مقا

، 8/9، 8/9، 81/9ب بوا  يو ترتچه به ن طول ساقهیرشتيب

 یشوور  یهوا موار يمتر مربو  بوه ت یسانت 11/9و  7/9

ه از کوو. اسووتموووالر یلوويم 244و  4، 914، 944، 14

گووروه قوورار دارنوود و در سووطح  یووکدر  یلحووا  آمووار

ش ی. با افوزا ندارند یداریاختال  معن درصد 1احتمال 

چوه مشواهده    در طول ساقه یرياهش چشمگک ی،شور

 72/4چوه بوا    ن طوول سواقه  یمتور که کو  یطوور هشد ب

 .استموالر یليم 144مار يمتر مربو  به تیسانت

بووذر نشووان داد کووه  ۀشوواخص بنيوون يانگيووم یسووۀمقا

( مربو  به تيمار 91بذر ) ۀمقدار شاخص بنين یشتريب

در مرتبۀ بعود بيشوترین مقودار    . استموالر یليم 914

مربوو  بوه    97و 98، 98بوا   بيترتبذر به ۀشاخص بني

ه از کو  استموالر یليم 14 و 944، 4 یشور یهاماريت

گووروه قوورار دارنوود و در سووطح  یووکدر  یلحووا  آمووار

ش ی. با افوزا ندارند یداریاختال  معن درصد 1احتمال 

بوذر   ۀمقدار شاخص بنيدر  یرياهش چشمگک ی،شور

 ۀمقدار شاخص بنيو ن یمترکه ک یطورهب ،مشاهده شد

 .استموالر یليم 144مار يمربو  به ت 1/9با بذر 
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 بحث

بور مراحول    یه شوور کق نشان داد ين تحقیج اینتا

اثور گوذار اسوت.     یزناه از جمله جوانهيمختلف رشد گ

اد بوه  یو بوه مقودار ز   یشوورز  یاهيو ت جواموع گ يموفق

دارد.  یآن جواموع بسوتگ   یبذرها یزنجوانه یها  پاسخ

از  یشتر ناشو ير ب  شويبذرها در مح یزننهاهش جواک

هوا در اطورا  بوذرها     ونیو ش یاهش جذب آب و افزاک

بوذر در   یزنو ، جوانوه اسوت  کنمو زیواد  لظت غعلت  به

 یر اثر اسومز يثکم، ابتدا تحت تأ یاسمز یهاليپتانس

، هم توس  کمتر یها ليو در پتانس گيردمیقرار  کنم

محوودود  کت نموويو هووم توسوو  سووم یفشووار اسوومز

 .شود  می

ه کو شووند   یافوت مو  ی ییهوا  گونوه  شوور  یدر نواح

 شوۀ خوود دارنود.   ی  ريدر مح کبه نم یادیمقاومت ز

 یشوور  -9: به شرح زیر است یشور ۀگانالت سهکمش

شوود و در پوی   موی  کل آب خاياد سبب افت پتانسیز

 یهوا کند. در خاکیعالئم مشابه تنش آب بروز مآن، 

طور هب بایده کاست  یجزء مهم یل اسمزيشور، پتانس

 944 کیاهان با محلول نمي. چنانچه گلحا  شودژه یو

ل آب يشووند پتانسو   یاريآب یبه خوب Naclموالر  یليم

بوود. بوا    ال خواهد کمگاپاس -48/4ن حالت یدر ا کخا

هوا افوزوده شوده و    کلظت نمو غبر  کشدن خا کخش

ه کیو هنگام شود  میتر  یمنف کل آب خايمقدار پتانس

جذب شوود،   یت زراعياز آب قابل دسترس ظرف یمين

 بووا بووه مقوودار یتقر کل آب خووايپتانسوو یجووزء اسوومز

اشووت کابوود. در موقووع ی یاهش مووکووال کمگاپاسوو (-9)

 یل اسومز يپتانسو  بایود   شوور  یم بذر در شورا يمستق

 ویوژه بوه  یاضاف یها ونی -2در نظر گرفته شود؛  کخا

Na
Na یهوا  ونی زیادلظت غ. اندیسم ¯Clو  +

+، Cl¯ ،

Mg
So4و  +2

2
 یرياهان جلووگ ياز گ یاريز رشد بس، ا¯

ن است مانع جذب کد ممیلرکت يسم تأثيراتند. ک یم

ه هور دو  کو ل آن اسوت  يه احتماالً به دلکترات شود ين

 یشوا غاز خوالل   یمشوابه  یها نندهکون توس  حملی

 Nacl یسطوح باال -3شوند؛  یانتقال داده م ییپالسما

و سوبب   دزنو موی م( را بر هم يلسک)عمدتاً یونیتعادل 

Naون یو  زیواد لظوت  غ. شوود مبود موی کجاد عالئم یا
+ 

Ca یجوا شه بوه یر یها سلول یشاغن است در کمم
2+ 

Kش خوروج  یو سوبب افوزا   گيردقرار 
 یهوا  از سولول  +

اهش خواهود  کم يلسکن حالت جذب یشه شود. در ایر

 یهوا  گواه یجا یرقابوت بورا   جۀينت ،اهش جذبکافت. ی

آن مقودار   یه در پو کو اسوت   یواره سلولیدر د یاتصال

 ییپالسما یشاغم در يلسکمسبب جذب  یها نيپروتئ

 ممکن اسوت سوبب   یونی ۀژیت ويابد. سمی یاهش مک

مبوود  کخصووص  هبو  یونیو مبوود  کو  یونیعدم تعادل 

 (.9384اران، کو هم کیوچک)شود م يلسک

در  یبووذر در اثوور توونش شووور یزنوواهش جوانووهکوو

ت نشوان داده  يت و هالوفيوفيکگل یها از گونه یاريبس

در  یزنو اهش جوانوه کو قات، يتحق بر اساسشده است. 

ن يدارد. در بو  یها بوه نووع گونوه بسوتگ     تين هالوفيب

 ن یتووور شوووده، مقووواوم  مطالعوووه یهوووا تيوووهالوف

 یه در شوور کو است  Salicornia herbaceaاه يآنها گ

 طعوووووام هوووووم جوانوووووه   کموووووول نمووووو  7/9

 ل مووو 3/9در  Haloxylon aphyllum ۀزنوود. گونوو  یموو

(Huang et al., 2003 گونو ،)ۀ Salicornia rubra  در

 Kochia ۀ(، گونووKhan et al., 2002مووول ) 9

scoparia  9در  ( موولKhan et al., 2001 و گونو )ۀ  

Limonium stocksii  طعوام حودود    کمول نم 4/4در

(. Zia and Khan, 2004دارنود )  یزنو درصد جوانه 94

(2000) Gul et al.  توانود   یمو  غتوا  هکو ردند کگزارش

 کرا در خوا  Naclموول  یلو يم 444توا   یعيطور طب هب

 ،شوده مطالعوه  یسالسوال یها ن گونهيدر ب. کندتحمل 

Salsola iberica  9در  ( موولKhan et al., 2002،) 

Salsola arbuscula, Salsola abarghuensis  و

Salsola yazdiana  طعوام همچنوان    ک/ مول نم8در

ج ینتا (.9381اران، کو هم یآرانصلح)مدارند  یزنجوانه

توا   یش شوور یه همراه بوا افوزا  کق نشان داد ين تحقیا

و  یزناهش چندانی در درصد جوانهکموالر  یليم 214

در  یدرصد جوانوه زنو   یحت ؛ر صفات مشاهده نشدیسا

 ۀن نشوان یز ادامه دارد و ايش نین سطح مورد آزمایآخر

 ینش شوور بوه تو   غزردتوا  ۀگون زیاد نسبتبهمقاومت 
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 .است

اهش کو  یسرعت جوانه زن یش شوریاگرچه با افزا

در  غزردتوا  ۀه بوذر گونو  کدهد  یج نشان مینتاابد، ی یم

دارد  یزندرصد جوانه 43حدود  Naclمول  یليم 314

تحمول  را  کنمو  مقودار ن یو ا یعيطور طبهتواند ب یو م

  Ting and Osmond (1973) ق .يو ج تحقی. نتوا کنود 

هوا در   تيشده از هالوفاستخراج یها میآنزه کنشان داد 

هوا در   تيو وفيکشده از گلاستخراج یها میسه با آنزیمقا

 یموو کار يت بسوو يم، از حساسوو یمووار سوود  يبرابوور ت 

از  بيشوتر و  کمول نمیليم 344م کبرخوردارند. در ترا

 ابد.ی یاهش مکها تا نصف  میاز آنز یاريت بسيآن، فعال

حودود   غتازرد ۀیر پابذر قابل استحصال از ه قدارم

 374توا   244در هور گورم آن    لوگرم اسوت؛ کي 3تا  2

 1/4توا   8/9بوذر   ۀعدد بذر وجود دارد و وزن هزاردانو 

در  غتوا زرد یهوا  هیو ه پاکنیپس با توجه به ا .گرم است

از  تووان  یمو  ،نندک ید ميعت بذر سالم و فراوان توليطب

. بوا  کورد شور اسوتفاده   نسبتبه یها کاه در خاين گیا

وتاه کآن در زمان  یزناه و سرعت جوانهين گیاستقرار ا

آن در منواطق   یم شاهد زادآوريتوان یم یعيطور طبهب

ه کنشان دادند  Sharma and Sen (1989) م.يشور باش

اغلوب  به آنها  یکنزد یها و گونه غمختلف تا یها گونه

 ییهوا ه بذور گونوه ک یطورسریعی دارند، به یزنجوانه

 984تووا  44ن يبوو Hammada salicornicum ريوونظ

افت رطوبوت، شوروع بوه جوانوه زدن     یقه پس از دريدق

 غمختلوف توا   یهوا علت مقاوم بودن گونوه . بهکنندمی

 یشوور  زیواد  یهوا ماريدر ت یزنسرعت و درصد جوانه

 .Khanazarov et al( 1989) .شووود  موویمتوقووف ن

ت در اشو ک بورای  غتازردتوان از  یه مک کردندشنهاد يپ

 ،وجوود آموده اسوت   ها بو یآب در یه از پسروک یمناطق

 .  کرداستفاده 

اه موورد مطالعوه بوا    يو گ چوۀ  شهیچه و ر طول ساقه

 144 یابوود و در شوووری یاهش مووکوو یش شوووریافووزا

 ان،طبوق نظور محققو    ی، ولو شوود میموالر نصف  یليم

چوه از صوفات مهوم در اسوتقرار      شهیچه و ر طول ساقه

  یدر شورا تور،  مقاومتی ها گونه و استاهچه يگ ۀياول

اهش کو متور  کچوه آنهوا    شوه یچوه و ر  شور طول سواقه 

ج مشووابه در ی. نتووا(Huang et al., 2003) ابوودی  یموو

در مووورد ( 9384اران )کووو هم یموووريقووات تيتحق

دست هب یسه گونه سالسوال تحت تنش شور یزن جوانه

چوه را   شوه یچوه و ر  شتر طول ساقهيش بیافزا آنانآمد. 

مووالر  یلو يم 14 یدر شوور  Salsola rigida ۀدر گونو 

 یشوا غ یریپوذ ش نفووذ یعلوت افوزا  بهنسبت به شاهد 

بوا  . ندشوتر آب دانسوت  يم و جذب بک یدر شور یسلول

بوذر بوا درصود     ۀيو م شواخص بن يمستق توجه به رابطۀ

ن شواخص در  یبودن ا زیاداهچه، يو طول گ یجوانه زن

ن یو از مقاوموت ا نشان  موالریليم 914تا  4 یهاماريت

 .دارد یزندر مرحلۀ جوانه یگونه در برابر شور

 یکیولوو  کبه عامول ا اه، يگ یزان تحمل به شوريم

هوا  ن عامول یو از ا یکوی دارد بسوتگی  اه يش گیمحل رو

ه در ارتفاعوات  ک یاهانياست، گیاه از سطح دريارتفاع گ

 نسووبت بووه   ،نوودیرو یموو یوهسووتانک ۀبوواال و منطقوو 

 تووور  نیيع متوسووو  و پووواه در ارتفووواکووو یاهوووانيگ

 دارنووود  یبوووه شوووور یمتووورکنووود تحمووول یرو یمووو

(Hossain and Rezvanimoghadam, 2007 بووا .)

و  یریوکو در منواطق   غتوا  ۀه هر دو گونو کنیتوجه به ا

نش کا پورا یو از سوطح در متوس  و کم با ارتفاع  یابانيب

 ن امر مطابقت دارد.یز با اين پژوهش نیج ایدارند نتا

 یراهو  غتوا زرد ۀع در گونو یسور  یزنو جوانوه  یژگیو

، در اسوت  کدر منواطق شوور و خشو    یسوازگار  برای

در  یافکووموودت، آب وتوواهکه بووه طووور کوو ییهووا دوره

ن بوذور بالفاصوله پوس    یو رد، ايو گ یار بذر قرار مو ياخت

م يو بوووا تقسووو  شووووندمووویل یووواز جوووذب آب طو

ع یتبووع آن بوواز شوودن سوورو بووه ینوويجن یهووا  سوولول

و  بزننود سورعت جوانوه   تواننود بوا    یمو ، ین حلقويجن

ه مقاومووت کوون يف جنوویوومسووتقر شوووند. پوشووش ظر

جوواد یدر برابوور جووذب آب توسوو  بووذر ا    یچنوودان

ع بوذر  یسور  یزنو نود، از عوامول مهوم در جوانوه    ک ینم

 . استن گونه یدر ا
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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. 
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