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  Atriplex halimus  هاي جوانه زنی بذر بررسی ویژگی
  در واکنش به سطوح مختلف شوري 

  
 3، ابراهیم غالمعلی پورعلمداري3حسین صبوري ،2، حامد روحانی*1آزاده دیلم

 استادیار دانشکده -2، دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس مرتعداري،دانشجوي کارشناسی ارشد  -1
استادیاران گروه تولیدات گیاهی دانشکده علوم کشاورزي و منابع  -3، علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

  .طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

  

  چکیده 

 گیاه ربذو زنی جوانه واکنش بررسی منظور به. دهد می کاهش را گیاهان عملکرد و که رشد است محیطی هاي تنش ترین مهم از یکی شوري
Atriplex halimus هیدرواکولوژي آزمایشگاه در تیمار 5 و تکرار سه با و تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایشی شوري، مختلف سطوح به 

 بار 16و 12 ،8 ،4 صفر، معادل شوري مختلف سطوح از بودند عبارت آزمایشی تیمارهاي .گرفت انجام 1392 سال در کاووس گنبد دانشگاه
 درصد و زده جوانه بذور نهایی تعداد که داد نشان حاصله نتایج .شد استفادهسازي شرایط تنش  شبیه جهت ول کلرید سدیماز محل که

 به بار 16 شوري در میزان این ولی زدند، جوانه مقطر آب در بذور66/75 حدود. داشتند عکس نسبت محیط شوري میزان با زنی جوانه
 و چه ساقه طول زنی، جوانه سرعت زنی، جوانه درصد بر %1 سطح در داري معنی ثیرتأ شوري فزایشا .کرد پیدا کاهش درصد 66/21 حدود
 A halimus آلومتري ضریب صفت بر مطالعه تحت تیمارهاي که حالی در. داشت چه ریشه و چه ساقه خشک و تر وزن بذر، بنیه چه، ریشه

 کاهشی روند داراي چه و وزن خشک ساقه طول ،زنی جوانه سرعت و درصد يشور غلظت افزایش با. داشتند داري معنی تأثیر 0%5 سطح در
 نظر به و داشته شوري باالي سطوح به خوبی تحمل A halimus گیاه زنی جوانه که شود می مشخص آمده، دست به نتایج اساس بر .بود
   .نمود تضمین شور خاك و آب وجود شرایط در را مطلوبی استقرار عرصه، در مناسب مدیریت اعمال با توان می که  رسد می
  

  .بنیه بذر ،زنی سرعت جوانه ،زنی درصد جوانه ،کلرید سدیم :هاي کلیدي واژه

  

 مقدمه -1

 مناطق براي ).1379 ،جعفري( دهد می کاهش را گیاهان عملکرد و که رشد است محیطی هاي تنش ترین مهم از یکی شوري
 و بوده شکنند خشک، نیمه و خشک مناطق. برند می کار به نیز آب کم نیمه و آب کم مناطق اصطالحات خشک نیمه و خشک

 نیمه و خشک مناطق هاي خاك مشکالت از یکی زایی شوري بنایراین) Debenhams، 1992( هستند مستعد زایی شوري براي
 مساحت کل% 90(  ایران در خشک نیمه و خشک مناطق کننده نگران وسعت). Fernandez-Buces، 2006( باشد می خشک
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 جایگزین هاي گونه به توجه لزوم )کشور مساحت کل%   15( قلیائیت و شوري ثیرتأ تحت اراضی وسیع سطح نیز و) کشور
 مینتأ براي آنها از صحیح مدیریت اعمال با توان می که داشته نامساعد شرایط این با بیشتري تطابق که را مراتع اصالح جهت

 کننده تعیین عامل ترین بحرانی معموالً بذر زنی جوانه. شود می آشکار پیش از بیش نمود، ريبردا بهره  دامی و انسانی نیازهاي
 هاي رژیم در بذرآنها زنی جوانه واکنش به شور هاي زیستگاه در ها گونه اولیه استقرار. است گیاه استقرار شکست یا موفقیت
 زایشی بلوغ به رسیدن تا جمعیت یک بقاي میزان کننده نتعیی واکنش، این سطح معموالً و دارد بستگی حرارت درجه و شوري

 انتخاب. هستند تنش شرایط در ها گیاهچه استقرار افزایش دنبال به محققان رو این از) Jutiz،، 2004 و Kader( باشد می
 به شدن، سبز در یکنواختی کلی طور به. دارد خاصی اهمیت زنی جوانه ویژه به زندگی مراحل تمام در شوري به مقاوم گیاهان
 اثرات و محیط دماي غذایی، عناصر آب، پتانسیل شوري، تأثیر تحت نیز دو این که دارد بستگی زنی جوانه سرعت و درصد

 زنی، جوانه درصد و سرعت کاهش زنی، جوانه در تأخیر باعث عموما شوري). Francois، 1984( دارند قرار عوامل این متقابل
 هاي گراس بر اثرها این. گردد می شور هاي محیط در ها چه گیاه رشد کاهش نتیجه در و چه اقهس و چه ریشه ظهور در تأخیر
 مشخص Argania spinosa گیاه در). 2004 همکاران، و Alshammary( دهد می کاهش را آنها رشد و بوده مؤثر نیز چمنی

 با و دارد وجود داري معنی اختالف خشک، وزن و چه ریشه طول زنی، جوانه میزان نظر از نمک، مختلف سطوح بین که شد
 و ریشه طول و زنی جوانه میزان از بلکه گردد، نمی مشاهده تأخیري گیاه، این زنی جوانه شروع زمان در نمک، غلظت افزایش

 را خود خاص نیازهاي گیاهی گونه هر اینکه به توجه با). 2001 همکاران، و Aameur( شود می کاسته چه ریشه خشک وزن
 بذور زنی جوانه رفتار از آگاهی لذا. باشد می متغیر و ناهمگن هاي محیط به آنها سازگاري نتیجه در امر این و دارد زنی جوانه ايبر
 اگرچه. است ضروري باشد، می ناشناخته آنها زنی جوانه نیازهاي و مشکل آنها بذري منبع به دسترسی که هایی گونه خصوصا و

 ،Jutiz و Kader( شود می گلیکوفیت و هالوفیت بذرهاي نوع دو هر زنی جوانه در خیرتأ یا و کاهش به منجر شوري افزایش
 تحت ها هالوفیت اغلب. شوند می متمایز ها گلیکوفیت از خود شور، شرایط تحمل توانایی با ها هالوفیت وجود این با ،)2004
 نمک، باالي نسبتاً هاي غلظت به آنها نیاز نشانگر شور هاي محیط به آنها شدن محدود ولی ، زنند می جوانه بهتر غیرشور شرایط
 نصیري و کافی( باشد می کمتر تنش با هاي محیط با مقایسه در دیگرگیاهان رقابت کاهش یا و نمک، حد از بیش سطوح تحمل

  ).1383 محالتی،

 صورت به که است شده ناختهش دنیا نقاط سراسر در آتریپلکس جنس از چندساله و ساله یک گونه 417 از بیش کنون تا
 تحت آتریپلکس زنی جوانه خصوصیات ي مطالعه )Bjorkmano ،.1980و (Osmond باشند می اي درختچه و اي بوته نیمه علفی،
 و فراوان غذایی ارزش خوشخوراکی، علوفه، تولید گیاه، این مثبت هاي ویژگی که هالوفیت گونه یک عنوان به شوري تنش

 بر شوري مختلف سطوح بررسی تحقیق این انجام از هدف. رسد می نظر به ضروري است سال ایام ربیشت در بودن سرسبز
  .است A halimus گیاه زنی جوانه خصوصیات

  

  ها مواد و روش -2

ذرها و داشتن زنی ب جهت اطمینان از جوانه .شد تهیه 1392در سال  شهرستان گنبد نابع طبیعیماز  A halimus گیاه  بذر
در قالب طرح کامال به منظور بررسی اثرات تنش شوري آزمایش  .شده، طبق روش استاندارد بذرها، قبل از کاشت تست نامی قوه

سازي شرایط تنش  شبیهبراي . گردیداجرا در آزمایشگاه هیدرواکولوژي دانشگاه گنبد کاووس تیمار  5تکرار و  3با تصادفی 
) بار 16 بار، 12 بار، 8بار،  4 تیمار شاهد،( سطح 5یجاد تنش شوري از براي ا. دش استفاده از محلول کلرید سدیمشوري 

 گردیدکاغذ واتمن منتقل  حاويدیش،  به ظرف پتري را مرتعی  گونه عفونی شده ضد و بذر سالم 100تعداد . استفاده شد
ها در شرایط کنترل  نمونه. ه شدهاي تهیه شده اضاف میلی لیتر از محلول 5دیش  سپس به هر پتري .)1389،دار و همکاران زیره(
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 گرفتندساعت تاریکی قرار  8ساعت روشنایی و  16و تناوب نوري گراد  درجه سانتی 25 ± 2شده ژرمیناتور با دماي تناوبی 
 نظر در زده جوانه هنگامی بذور .و خصوصیات از قبیل تعداد بذرهاي جوانه زده در هر روز ثبت شد )1382کریمی و همکاران، (

 بذرهاي تعداد و ساعت 24 هر زنی جوانه شمارش. بودند شده خارج بذر پوسته از مشاهده قابل هاي چه ریشه که شدند می گرفته
 آزمایش، انتهاي در. رسید ثابت حد یک به ها شمارش که زمانی تا شد محاسبه تجمعی صورت به شمارش هر در زده جوانه
و سرعت  زنی سپس درصد جوانه شدند محاسبه تیمار هر براي ها نمیانگی سپس و دیش پتري هر براي زنی جوانه درصد
 گیري و شاخص کش اندازه چه با خط چه و ساقه طول ریشه . محاسبه شد) Bradbeer )1983و  Khandakarاز روش  زنی جوانه

 افزار نرم از استفاده با ها میانگین مقایسه و واریانس تجزیه .محاسبه شد) Anderson)1973 و Abdul-Bakiبنیه بذر به روش 
SAS شد انجام.  

  

  گیري نتیجه -3

چه،  چه و ریشه زنی، طول ساقه زنی، سرعت جوانه جوانهنشان داد که تیمارهاي شوري از نظر درصد  ها داده واریانس تجزیه
در حالی که  .)1جدول ( در سطح یک درصد داشتند داري با هم اختالف معنی و چه ریشه و چه وزن تر و خشک ساقه بنیه بذر،

  ).1جدول (داري داشتند  درصد تأثیر معنی 5در سطح  A halimus صفت ضریب آلومتري تیمارهاي تحت مطالعه بر

  

 A halimus  زنی  هاي جوانه هاي مختلف شوري بر برخی از مولفه نتایج آنالیز سطوح. 1جدول

 میانگین        

  مربعات 

          

منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

درصد 
  زنی جوانه

سرعت 
  زنی جوانه

طول 
  چه ساقه

طول 
  چه ریشه

ضریب   بنیه بذر
  آلومتري

وزن خشک 
  چه ساقه

وزن 
خشک 

  چه ریشه

  04/0**  051/0**  0059/0*  91/255**  61/20**  73/54**  ۴۴/١٠٩۴**  16/1604**  4  شوري

  00/0  001/0  001/0  12/1  21/0  57/0  ۵۴/١٣  46/12  10  خطا

CV    40/7  ٧٨/١١  13/4  35/4  10/7  37/7  52/11  58/6  

  .است% 5و  %1دار در سطح به ترتیب بیانگر اختالف معنی * و**

  

به . کاهش یافتبه صورت خطی  زنی درصد و سرعت جوانه، افزایش غلظت شوري با نشان داد که )2( جدول مقایسه میانگین
بار  16 زنی مربوط به تیمار جوانهدرصد  ترین و کم درصد 66/75مربوط به تیمار شاهد با زنی  جوانه درصد ترین بیش طوري که

ترین  و کمتعداد در روز  27/62با زنی مربوط به تیمار شاهد  جوانه سرعت ترین بیشهمچنین . درصد مشاهده شد 66/21با 
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جه توان نتی ر شرایط شوري میاین روند کاهشی د. مشاهده شدتعداد در روز  43/14بار با  16 زنی مربوط به تیمار جوانهدرصد 
و اختالل در جذب هاي سدیم و کلر  ذب آب، سمیت یونپتانسیل اسمزي محیط و در نتیجه کاهش سرعت و مقدار ج کاهش

و وزن چه  داري افزایش در طول ریشه عنیبار نسبت به شاهد به طور م 4در سطح شوري ).1389، دادخواه( عناصر غذایی دانست
افزایش غلظت  باهمچنین . یافتکاهش گیري شده  پارامترهاي اندازهش شوري چه مشاهده شد و بعد از آن با افزای خشک ریشه

به متر  سانتی 13/14و 86/21با   چه چه و ریشه طول ساقهترین  بیش .چه کاهش یافت چه و وزن خشک ساقه طول ساقه شوري
و  چه تواند از طویل شدن ساقه شوري می .مشاهده شددر بین سطوح شوري مورد آزمایش بار  4تیمار و در تیمار شاهد ترتیب 

و طول  زنی جوانه  بنیه بذر که تابعی از درصد ).2006و همکاران،  Jamil(جذب آب جلوگیري کند به دلیل کند کردن  چه ریشه
ضریب ترین  و کم ترین بیش شوري، در بین سطوح مختلف .یافت  داري کاهش معنیا افزایش شوري بنیه بذر باشد، ب چه می گیاه
  .مشاهده شد شاهدتیمار و  بار 4در تیمار  متر میلی 53/0و  65/0 به ترتیب با مقدار ريآلومت

  

  halimus   Aزن هاي جوانه مولفهبرخی از مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف شوري بر . 2جدول
سطوح 
  شوری

  )بار(

درصد 
  زنی جوانھ

  سرعت
 زنی جوانھ

تعداد در (
  )روز

 چھ طول ساقھ
  )متر میلی(

 چھ شھطول ری
  )متر میلی(

شاخص بنیھ 
  )متر میلی(بذر 

ضریب 
آلومتری 

  )متر میلی(

وزن خشک 
چھ  ساقھ

  )گرم میلی(

وزن خشک 
چھ  ریشھ

  )گرم میلی(

٠  a۶۶/٧۵  a٢٧/۶٢  a٨۶/٢١  b۵۶/١١  a ٢٩/٢۵  b۵٣/٠ a۴۵/٠ b١٨/٠  

۴  b٣٣/۶٠  b٩۶/٣٣  a٧۶/٢١  a١٣/١۴  b۶٣/٢١  a۶۵/٠  a۴١/٠ a٣٣/٠  

٨  b۶۶/۴۵  b٢٨/٢٨  b۶٠/١٩  b ٣۶/١١  c٩٣/١۶  ab۵٨/٠  b٢٣/٠  c٠٩/٠  

١٢  c٠٠/٢۶  c١٨/١٧  c٣٣/١۶  c٣۶/٩  d۶٨/۶  ab۵٧/٠ bc١٩/٠  d٠۶/٠  

١۶  c۶۶/٢١  c۴٣/١۴  d٧۶/١١  d١٣/٧  e١١/۴  a۶١/٠  c١۶/٠ d٠۵/٠  

  دار بین تیمارها حروف مشترك بیانگر عدم اختالف معنی

زنی به طور  هر چند صفات جوانه) بار 16( الباي تنش شوردر  A halimus بذر این است که  در مجموع نتایج بیانگر
کاهش سرعت جذب آب و افزایش  .زنی است و از مقاومت باالیی برخوردار است یابد اما قادر به جوانه داري کاهش می معنی

 و رو الصنتایج بدست آمده از آزمایش با نتایج خ ).Huang) ، 1995دهد ا تحت تأثیر قرار میزنی ر ها صفات جوانه خروج یون
 سبب تنش شوريافزایش  که دارد مطابقت ؛انجام دادندمرواریدي  ارزن و اي علوفه که بر روي گیاه سورگوم) 1386( آقاعلیخانی

روي بر  که )1382(کریمی و همکاران  تحقیق در .است گردیده شده یاد گیاه در زنی زنی و سرعت جوانه کاهش درصد جوانه
 غلظت تا شوري افزایش. یافت کاهش زنی جوانه، بیان داشتند که با افزایش شوري انجام شد Atriplex verruciferaگیاه مرتعی 

 در گیاهچه خشک و تر وزن گونه این در .گردید چه ریشه طول کاهش و چه ساقه طول افزایشموجب  NaClمیلی موالر  200

مدت طوالنی که  يها قدرت بقاي خود را برا لوفیتها رهاي بیشت  بذر. بود شاهد از باالتر NaClموالر  میلی 300تا شوري سطوح
  ).Khan ،2004و  Zia( شود نی شروع میز جوانهبا کاهش شوري و کنند  ند حفظ میدر معرض شوري باال قرار گیر
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