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 استادیار گروه تولیدات گیاهی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1

 (11/60/1261خ پذیرش:تاری؛ 42/60/1261تاریخ دریافت:)

 چکیده

ان خشک و نیمه خشک ایر هایاقلیمدر  استقرار گیاهچهحله در مر بخصوصو عملکرد نقش مهمی در کاهش رشد توانند میهای محیطی، از جمله خشکی و شوری تنش

ف خشکی و شوری بر مختل هایغلظت تاثیر بررسیگیاهان مرتعی مقاوم به تنش خشکی و شوری اهمیت زیادی دارد. به منظور خصوصیات داشته باشند. بنابراین شناسایی 

آزمایشگاه تصادفی در  ، دو آزمایش بصورت جداگانه در قالب طرح کامالاستان خراسان رضوی توده (Alhagi maurorum) ایرانی و رشد اولیه خارشتر زنینهجوا

ثانیه ضد عفونی  06به مدت  % 16عدد بذر هم اندازه با محلول هیپوکلریت سدیم  06تعداد اجرا شد.  ، با سه تکرار، دانشگاه شهید باهنر کرمانبردسیر دانشکده کشاورزی

در آزمایش نخست برای قرار گرفتند. سـپس  4واتمن شماره روی کاغذ صافی  متریسانتی 9ی هـابا آب مقطر، در داخـل پتـری ی بذرهاستشوشده و پس از سه مرتبه ش

 466و  116، 166با غلظت های  NaClمگاپاسکال و در آزمایش دوم از  -4و  -1/1، -1های ( با غلظت6000PEGایجاد پتانسیل خشکی از محلول پلی اتیلن گالیکول )

 -4ودند تا رشتر قادر بموالر استفاده گردید. همچنین برای ایجاد سطح تنش صفر )شاهد( در هر دو آزمایش از آب مقطـر استفاده گردید. نتایج نشان داد بذرهای خامیلی

ک ، وزن خششاخص بنیه بذر زنی،درصد و سرعت جوانهموالر پتانسیل شوری جوانه بزنند. اما افزایش تنش خشکی و شوری، میلی 466مگاپاسکال پتانسیل خشکی و 

ی کاهش داد. ارزیابی پاسخ این گیاه به سطوح مختلف خشکی دارمعنیچه را بطور وزن خشک ریشهوزن خشک اندام هوایی و چه، طول ریشهطول اندام هوایی، ، گیاهچه

 حفاظت خاک و ارزش دارویی اهمیت دارد.  و رشد اولیه گیاهچه، از جهت تولید علوفه، زنیجوانهو شوری در مرحله 

 Alhagi maurorum، بذر، کلرید سدیم زنیجوانههای محیطی، اتیلن گالیکول، تنشپلی کلمات کلیدی:
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Abstract 

Environmental stresses, including drought and salinity stress can play an important role in reducing plant growth and yield 

especially in the seedling establishment stage in arid and semi-arid climates of Iran. Therefore, identification of range plants 

tolerance to drought and salt is very important. To assay the effect of different concentrations of drought and salinity on 

germination and early growth of camelthorn (Alhagi maurorum) native of Razavi Khorasan province, two experiments 

were performed separately in a completely randomized design with three replications in the laboratory of Bardsir Faculty 

of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman. 30 uniform seeds were sterilized with 10% sodium hypochlorite 

solution for 30 seconds and after washing the seeds three times with distilled water, they were placed in 9 cm Petri dishes 

on Whatman No. 2 filter paper. Then in the first experiment, polyethylene glycol solution (PEG6000) with concentrations of 

-1, -1.5 and -2 MPa was applied to obtain the osmotic potential, and in the second experiment, NaCl with concentrations 

of 100, 150 and 200 mM was used. Distilled water was also applied to make zero stress (control) in both experiments. 

Results showed that camelthorn seeds were able to germinate at -2 MPa of drought potential and 200 mM salinity potential. 

However, increasing drought and salinity stress significantly reduced germination percentage and rate, seed vigor index, 

seedling dry weight, shoot length, root length, shoot dry weight and root dry weight. Assessing the response of this plant 

to different levels of drought and salinity in the germination stage and early growth of seedling is important for forage 

production, soil protection and medicinal value. 
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 مقدمه

ــه   ــکـی ب ــوری و خشـ ترین عوامــل عـنـوان مــهم   شـ

ی کشت وکار گیاهان زراعی و باغی به شمار محدودکننده

های اغلب مناطق کشـــور درگیر آیند و متأســـفانه زمینیم

ــتی می  ــد  حــداقــل یکی از این دو تنش غیرزیسـ ــن ــاشـ  ب

(Hassani and Omidbeigi, 2002).  بــخش اکـنـون  هـم 

 شــوری با درجاتدر جهان تحت تاثیر ی از منابع آب زیادی

ــدن خاک    مختلف می ــورش ــفانه ش ــد و متاس ای دهپدیباش

ــوب میپیش بنابراین، برای مبارزه و یا گردد؛ رونده محسـ

 -د از همه راهکارهای علمیآمـدن بـا این پـدیده بای    کنـار 

ــتفــاده کرد.  یکی از راهکــارهــای عملی، عملی الزم اسـ

جایگزین نمودن گیاهان حسـا  به تنش شوری با گیاهان  

که عالوه بر ایجاد مقاوم به شـوری در الگوی کشت است  

این  بردارانرهدرآمد بیشـــتر و بهبود وضـــعیت معیشـــتی به

ــاطق، می ــد من ــل توجهی حجمتوانن ــاب از جیره غــذایی  ق

نشـخوارکنندگان در مناطق شـور و خشک را تامین نمایند   

(Ranjbar et al., 2018.)  ذخایر آب  کاهشبه  بـا توجه

، یزراعی و باغ محصوالتبه این منابع و اختصاص  شیرین

ت کشد علوفه از طریق برای تولی را های شـور توان آبمی

 برایهای شــور بکار برد. اســتفاده از آبی زگیاهان شــور

ــور    ــترزی علوفـه تولیـد گیـاهـان شـ  ایرانی ای مانند خارشـ

(Alhagi maurorum )ــد می  جهــت معقولی رویکردتوان

، اشدآب شیرین ب ذخایرشـرای  کمبود   تحتتولید علوفه 

یره از ج ایحجم عمده قادر به تولید پسند گیاهان شورزیرا

ــخوارکننـدگـان در منـاطق    غـذا  ــندمی آبکمیی نشـ  باشـ

(Pirasteh-Anosheh et al., 2017 .) خارشتر گیاهی است

ــا Fabaceaeاز تیره  ــه عنوان یــک کــه اگرچــه ت کنون ب

هرز مطرح بوده، ولی به دلیل رشد مناسب، تحمل باال علف

ــکی بـه   ــوریو خشـ ــار  شـ ، کیفیت باالی علوفه و مصـ

-عنوان گیاه زراعی ت آن به، پتانســیل کشــ ...()و دارویی

ش شتواند مورد بررسـی قرار گیرد.  ای یا دارویی میعلوفه

ــترمهم گونــه   ،  A. maurorum  ،A. canescensخــارشـ

A. graecorum ،A. kirghisorum ،A. nepalensis  و 

A. sparsifolia  های که گونههستندmaurorum   متراد(

persarum ،camelorum ،pseudalhagi  وmannifera) 

ایران به وفور ها در ترین گونهبه عنوان مهم graecorumو 

ــوندیافت می با  .(Pirasteh-Anosheh, 2020) گردید شـ

هــای محیطی و توجــه بــه تحمــل بــاالی این گیــاه بــه تنش

حد  گندم و جو و در کیفیت باالی علوفه آن )باالتر از کاه

و خشک  قیونجه( گزینه مناسبی برای تولید علوفه در مناط

حال زراعت  . با این(Bashtini et al., 2013) اســتشــور 

با چه گیاهکم و استقرار سخت  زنیجوانهخارشـتر به دلیل  

 .(Pirasteh-Anosheh et al., 2017) مشــکل مواجه اســت

ــتقرار بــذر مهم زنیجوانــهفرآینــد  ترین مرحلــه برای اسـ

ــول اگیاهچه و تعیین کننده تولید موفقیت ــت آمیز محص س

 یردگژنتیکی قرار میمحیطی و تحــت تــاثیر عوامــل  کــه

(Kabiri et al., 2018). و سبز شدناهان در مرحله گی غالبا 

ــتقرار گیاهچه ــوری های محیطی از جمله به تنش اسـ و شـ

(. Kafi et al., 2005) حســاســیت بیشــتری دارند خشــکی 

ترین حســا ( اظهار داشــت که Shannon, 1986شــانون )

نی و زمرحله جوانهشوری، خشکی و تنش مرحله نسبت به 

ــت.     ــد گیـاهچه اسـ گیاهان تولیدی با بنابراین ابتـدای رشـ

ذرهایی بحاصل  ترای قویشاخص بنیه بهتر و سیستم ریشه

ــبت به تنشکه خواهنـد بود   له مرحدر  تحمل باالتری نسـ

با کاهش پتانسیل آب تنش شـوری   .دنشـان دهن زنی جوانه

ا هونی تجمع همچنین واسمزی اعمال تنش  محی  از طریق

ــمبر  مخربیآثـار   ــد بــه  متــابولیسـ جــا  جنین در حـال رشـ

گردد می زنیجوانهعمل اختالل در  موجبگـذارد که  می

(Ahmadi et al., 2018.) 

ــات    ــق ــی ــحــق ــد رضــــازاده و کــوچــکــی    ت ــن ــروم  ب

(Broumand Reza Zadeh and Kocheki, 2005 ) نشــان

ــرعت    داد ــد و سـ گیاهان دارویی در  زنیجوانهکـه درصـ

ــه )  ــانــ ــان   (،Foeniculum vulgareرازیــ ــیــ زنــ

(Trachyspermum ammi( شوید ،)Anethum graveolens) 

و شوری کاهش یافت و میزان  تحت شـرای  تنش خشکی 
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کاهش در اثر اعمال تنش خشـکی شـدیدتر از شوری بود.   

ــاخص بنیه بذر، هـای مختلف حاکی از  گزارش کاهش شـ

چه و اندام ایی و وزن خشک ریشهچه و اندام هوطول ریشه

ــی   ــوای  ,Alhagi maurorum (Amiri et al., 2012ه

Farkhah et al., 2002; Zhao et al., 2005) ، 

Alhagi sparcifolis (Arndt et al., 2004; Jie et al., 2008; 

Zhang et al., 2010) و Alhagi graecorum  

(Zobayed et al., 2006 ) وری با اعمال تنش خشـکی و ش

 بود.

نی زویژه در مرحله جوانهبهشـوری آبی و کمبـه  تحمل

جهت انتخاب و کشـــت گیاه بایســـتی مورد  رشـــد اولیهو 

بر بودن سنجش خصوصیات رشدی زمانقرار گیرد.  توجه

ــرای  مزرعه ــو و عدم کنترل عوامل  گیاه در شـ از یک سـ

ــوی دیگر،   ــرورت اقلیمی و خـاکی از سـ یک  کاربردضـ

ـده، ایزوله شتحت شــرای   نسبتاً دقیق هی روش آزمایشگا

وری شخشکی و هـای به تـنش گیاه واکنشارزیابی جهت 

ــتر به (. Ganjali et al., 2017) ســازدرا آشــکار می خارش

رمان د رفع سنگ کلیه و مثانه،در موثره لحاظ داشتن مواد 

ــیاه  ــرفه و تب و لرز، دردهای روماتیســمی، ضــد س  التیامس

ــیاری از هـا  ننـده جراحـات و زخم  دهنـده و ترمیم ک  و بسـ

حمل تو همچنین  ، کیفیـت باالی علوفه هـای دیگر بیمـاری 

تواند مورد بررســـی می آبیهای شـــوری و کمباال به تنش

 نواختیکغیراستقرار  کم، زنیجوانهقرار گیرد. اما به دلیل 

و اطالعات اندک در مورد رشــد اولیه خارشــتر    ،گیاهچه

، پژوهش در ایران خشک و شور عنایت به وسـعت اراضی 

ــر   ــی  بـا  حـاضـ ــتر  تحمـل گیاه هـد  بررسـ  ایرانی خارشـ

(Alhagi maurorum )های خشکی و شوری به تنش نسبت

 گسترش کشتبه منظور و رشد اولیه،  زنیجوانهدر مرحله 

 انجام شد.خارشتر گیاه 

 هامواد و ورش

ــخت جهت  ــته سـ بذرهای مورد آزمایش، با  رفع پوسـ

ــتناد به تحق ــه )اسـ ــته انوشـ  ,Pirasteh-Anoshehیق پیراسـ

ا خارشــتر ایرانی ب از بین بردن ســختی بذرروی که ( 2020

رین بود، بهت شــدهاســتفاده از پیش تیمارهای مختلف انجام 

دقیقه  41تیمار آزمایشی که شامل قرار دادن بذرها به مدت 

ــولفوریک   ــید س به منظور . بود، انتخاب گردید %51در اس

ــر بررسی تاثیر سط وح مختلف تنش خشـــکی و شـــوری بـ

ــه   بذر زنی جوانه ــیات گیاهچــ  ایرانی خارشترو خصـوصــ

(Alhagi maurorum )( تهیه شـــده از شـــرکت پاکان بذر

 10یی طول جغرافیابا  بوده گناباد، منشا توده بذری اصفهان

دقیقه  41درجه و  02دقیقه و عرض جغرافیایی  21درجه و 

ــط 1161و بـا ارتفـا     ــال  که ح دریامتر از سـ  1099در سـ

پس از رفع خواب بذرها، ، (آوری گردیده شده استجمع

ــادفی در  مـایش جـداگـانه در قالب طرح کامال   دو آز تصـ

شهید  ، دانشگاهبردسیر دانشکده کشاورزیبذر آزمایشگاه 

ــه تکرار باهنر کرمان  ــد.با س ــت  انجام ش در آزمایش نخس

ل کافمن یچطبق دستورالعمل مبرای ایجاد پتانسیل خشکی 

(Michel and Kaufman, 1973 ) از مــحــلول پلی اتیلن

ــا غلظــت6000PEGگـالیـکول )    -4و  -1/1، -1 هــای( ب

ــکال   ــدیم ازآزمایش دوم و در  مگـاپـاسـ  نمک کلرید سـ

(NaCl) والر استفاده ممیلی 466و  116، 166 با غلظت های

همچنین برای ایجــاد . (Poljakoff et al., 1994)گردیــد

در هر دو آزمایش از آب مقطـــر )شاهد( صفر  سطح تنش

 زنیهجواندرصد نشان داده است که  تحقیقات .استفاده شد

ــذرهــا ــا  6000PEGو NaClمحلول  در ب ــ  زمــان ب متوسـ

 باشدیم یکسان تقریبادر خاک در همان پتانسیل  زنیجوانه

(Kabiri et al., 2018.) 

بـه  (واتمنصافی و بســتر بـذر )کاغـذ  ها پتری نخست

ــدت  اســـتریل  C°146 دقیقه در اتوکالو و دمای 146مــــ

 تبا محلول هیپوکلریهم اندازه عدد بذر  06شــدند. تعداد 

ه سضد عفونی شده و پس از ثانیه  06به مدت  % 16سدیم 

ــری با آب مقطر،  ی بذرهاشستشومرتبه  ــل پتـ ــا در داخـ هـ

ــافی روی  . (Karvani et al., 2014) قرار گرفتندکاغذ ص

ــپ ــرای سـ تیمارهای خشکی و شوری به ترتیب اعمال س بـ

 16 ولیتر محلـــــول پلـــــی اتیلن گالیکول میلی 16مقادیر 
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. ردیدگاضـافه   هالیتر محلول کلرید سـدیم به هر پتری میلی

و در دمــــای  یادداشتتوزین و وزن اولیه هرکدام ها پتری

ساعت روشنایی و  14روز/شب با گراد درجه سانتی 41/46

 قرار داده شـدند اتاقک رشددر داخل  % 16نسبی  رطوبت

(Pirasteh-Anosheh, 2020).   ــه ــا تـوزین روزان تمــامی ب

ــتال  وزن  پتری ــدازه اخــ ها و اضـافه نمودن آب مقطر به انــ

ــرو  آزمایشهنگام ها با وزن اولیه در آن ــی از ،ش ل تغییر پتانس

ــول ــر آبهر یک از محلـ ــر تبخیـ جلوگیری به عمل  ها در اثـ

بر اسا  خروج )بذرهای کشت شده  زنیجوانهشمارش . مدآ

ــهحداقل دو میلی ــه( متر ریشـ ساعت بعد از کاشت به  20از چـ

ــه  ــت  مــدت چــهــارده روز ب ــاف ــه ی ــه ادام ــورت روزان   صــ

(Ganjali et al., 2017; Pirasteh-Anosheh, 2020.)  در

 ،جهت سنجش پارامترهای مورفولوژیکی روز چهاردهم،پایان 

دا گر جاز یکدی گیاهچهپنج عدد  تعدادچه و ســـاقهه چریشـــه

طول چه از یقه تا نوک ریشـــه اصـــلی و طول ریشـــهشـــدند. 

 گیریهانداز متربر حســب میلیچه از یقه تا جوانه انتهایی ســاقه

ــدن نمونه  ــد. با خشـــک شـ که  )تعداد پنج عدد گیاهچهها شـ

ــده بودند(    ــادفی انتخـاب شـ ــورت تصـ  در آون در دمای بصـ

C° 51  چه و اندام هواییشهوزن خشک ریساعت  20به مدت 

گیری ندازهاگرم( )بر حسب میلی با استفاده از ترازوی دیجیتال

 (.Safarnejad et al., 2007) شد

 ,Maguire) آمد( بدست 1زنی از رابطه )درصد جوانه

1962): 

G% 1رابطه  = (
𝑛

𝑁
) × 100 

G  ،درصد جوانه زنیn وانه زده تعداد نهایی بذرهای ج

 باشد.می تعداد بذرهای کشت شده Nو 

ــرعـت جوانـه زنی نیز از طریق رابطه )   ــبه 4سـ ( محاسـ

 :(Maguire, 1962گردید )

= GR 4رابطه   ∑
𝑁𝑖

𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1 

GR  ،ــرعت جوانه زنی تعداد بذرهای جوانه زده  iNسـ

ام nزمان از ابتدای کاشت تا شمارش  iTدر هر شـمارش و  

 باشد.می بر حسب روز

ــه چه     وزن خشــک اندام هوایی و وزن خشــک ریش

 وزن خشک گیاهچه

ــون )   Abdul-baki andروش عبــدالبــاکی و انــدرسـ

Anderson, 1970 ــنجش ــاخص بنیه بذر از ( جهت سـ شـ

 شد:استفاده  (0)رابطه طریق 

 0رابطه 
 نیزجوانهدرصد × طول گیاهچهمیانگین 

   شاخص بنیه بذر
166 

 SASآماری  افزارنرم کمکبا  هادادهآمـاری   تجزیـه 

(ver. 9.1)  .ــورت گرفت ــه میانگینصـ ها با آزمون مقایسـ

LSD ــطح احتمـال   در انجـام پذیرفت و نمودارها با   %1سـ

 رسم شدند. Excelافزار استفاده از نرم

 نتایج و بحث

 زنیجوانهدرصد و سرعت 

ها نشــان داد تاثیر نتایج حاصــل از تجزیه واریانس داده

های درصــد و ســرعت  مولفه بری و شــوری  تنش خشــک

ــطح احتمال  زنیجوانه و  1دار بود )جدول معنی % 1در سـ

های محلول پلی اتیلن گالیکول با تیمار (. تمـامی غلظـت  4

 داری داشــتند )شــکل شــاهد از لحاظ آماری اختال  معنی

B  وA-1 در سطح  زنیجوانه(. درصد و سرعتMPa 4- ،

کاهش  %0/06و  %40تیب حدود در مقایســه با شــاهد به تر

(. تیمار عدم تنش بدون اختال  A-1و  Bنشان داد )شکل 

ــا ، تفــاوت معنیNaClموالر میلی 166بــا غلظــت   داری ب

 Dموالر داشت )شکل میلی 466و  116سطح تنش شوری 

ــرعت جوانه زنی در تیمار  (. بطوریC-1و  که درصــد و س

به ترتیب حدود  ، در مقایسه با شاهدNaClموالر میلی 466

 (.C-1و  Dکاهش نشان داد )شکل  % 50و  % 1/01
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 . ایرانی خارشتر زنیجوانهدرصد و سرعت بر و تنش شوری اثر تنش خشکی  -1شکل 

  مقایسه شدند. LSDبا آزمون  هانمیانگی

61/6 P   به از نظر آماری اختالفی ندارند.ی دارای حداقل یک حر  مشاهامیانگیندر نظر گرفته شد.  دارمعنیبعنوان اختال 

Fig. 1- Effect of drought and salinity stress on germination percentage and rate of Alhagi maurorum. 

The mean comparisons were performed using LSD method at P≤0.05 significant level.  

Means followed by the same letter(s) are not significantly different. 

 

ــد از جمله اکثر گونه های زراعی در اوایل مراحل رشـ

زنی و اســـتقرار گیاهچه به تنش خشـــکی و شـــوری جوانه

زنی و استقرار که مدت زمان جوانهحسـا  هستند، بطوری 

ــناخته آن به عنوان حیاتی ــاخص تحمل به تنش شـ ترین شـ

مکن اســت از شــده اســت، در حالی که در مراحل بعدی م

ــد و عملکرد تحمـل نهـایی به تنش در     طریق کـاهش رشـ

ــود. با اندازه آن ــنجیده شـ ــد گیاهها سـ ها در چهگیری رشـ

شـرای  تنش خشـکی و شوری، شدت تنش مورد سنجش   

هـا به عنوان  گیرد، زیرا ظهور یکنواخـت گیـاهچـه   قرار می

یک پیش نیاز اسـاسی برای حصول حداکثر عملکرد و در  

ــت   نهایت حداکث ــوالت اسـ ــالیانه محصـ ــودآوری سـ ر سـ

(Feghhenabi et al., 2020 .) ــمزی بــا کــاهش تنش اسـ

ــ  بذر  ــو واز یکجذب آب توسـ کاهش فرآیندهای  سـ

ــوی دیگر،متـابولیکی و فیزیولوژیکی بــذر   نجر بــه م از سـ

 گرددمیدر فراهمی مواد مورد نیاز برای رشــد بذر اختالل 

(Kaya and Day, 2008پلی .)ش ول با ایجاد تنگالیکاتیلن

ــمزی و در  بذرای کاهش هیدرولیز مواد ذخیرهمنجر به  اس

ــد  نهـایـت   ــرعت کـاهش درصـ ــود می زنیجوانه و سـ  شـ

(Kabiri et al., 2018.) ــد که کاهش چنین بنظر می رسـ

ــ  بذر، در اثر اعمال  های مختلف غلظتجذب آب توسـ

6000PEG  بذر خارشـــتر  زنیجوانهمنجر به کاهش درصـــد

ناشی از  (. اثر مخرب سدیمA-1و  Bشکل دید )گرایرانی 

ه کاهش منجر بنیز  غشاء سیتوپالسمی سلول بر تنش شوری

ــد گیاهچه میجوانـه  اختالل در جذب و گردد. زنی و رشـ

ــدن فعالیت خل های متابولیکی دانفوذ آب، منجر به کند ش

بـذر گردیده که در نهایت با افزایش مدت زمان الزم برای  
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 زنیجوانهز بذر، منتج به کاهش ســرعت چه اخروج ریشــه

ــاخصKaya and Day, 2008)گردد می های (. یکی از ش

ــرعت   ــوری، سـ مهم ارزیابی تحمل به تنش خشـــکی و شـ

ــرعت جوانه جوانه ــت، زیرا هر چه سـ افزایش زنی زنی اسـ

خواهد  تربیش، شـانس سبز شدن تحت شرای  تنش نیز  یابد

عث کاهش (. تنش شوری باKaya and Day, 2008) شـد 

ی گیاهی دارویی زنی در شش گونهدرصد و سرعت جوانه

کنگر فرنگی، سـیاموسیس، چای ترش، سنای هندی، زوفا  

(. با افزایش سطح Khammari et al., 2007و ریحان شد )

زیمنس بر متر دسی 11زیمنس بر متر به دسی 14شـوری از  

ــتر کاهش یافت و باالتر، درصــد جوانه زنی در بذور خارش

(Pirasteh-Anosheh, 2020 .)  قربـانی و همکاران گزارش

ــرعت   ــد و س ــتر با افزایش  زنیجوانهکردند درص بذر خارش

 (.Ghorbani et al., 2013سطح تنش شوری کاهش یافت )

ــرعت    ــد و سـ بذر  زنیجوانهدر این تحقیق کـاهش درصـ

ــد رضــــازاده و کوچکی        ــایـج بـرومن ــا نـت ــتـر ب  خــارشـ

(Broomand Reza Zadeh and Koochaki, 2005 روی )

 ,.Kabiri et alزنیان، رازیانه و شوید، کبیری و همکاران )

ــه و گـنـجـعـلـی و هـمکــاران         2018 ــبـوی ــادرشـ  ( روی ب

(Ganjali et al., 2017 ــکی ( روی قدومه تحت تنش خش

 مطابقت داشت.

 شاخص بنیه بذر

نتایج نشــان داد که شــاخص بنیه بذر، تحت تأثیر تنش 

(. 4و  1جدول گرفت ) ( قرارp≤61/6خشــکی و شــوری ) 

ــفت به ترتیب متعلق به   ــترین و کمترین مقدار این صـ بیشـ

بود و کاهش در این شاخص  -MPa 4تیمار شاهد و تیمار 

 % 4/10خشـکی، نسبت به شاهد حدود   -MPa 4در تیمار 

ــکل  ــوری A-4بود )ش ــاهد میلی 166(. تنش ش موالر با ش

 116ش شوری بهداری را نشان نداد اما با افزایاختال  معنی

ــاخص به ترتیب حدود میلی 466و و  % 5/06موالر، این شـ

 (.B-4نسبت به بذرهای کنترل کاهش یافت )شکل  % 06

 

 . ایرانی اثر تنش خشکی و تنش شوری بر شاخص بنیه بذر خارشتر -4شکل 

 شد. در نظر گرفته  دارمعنیبعنوان اختال   P 61/6مقایسه شدند.  LSDها با آزمون میانگین

 ی دارای حداقل یک حر  مشابه از نظر آماری اختالفی ندارند.هامیانگین

Fig. 2- Effect of drought and salinity stress on seed vigor index of Alhagi maurorum.  

The mean comparisons were performed using LSD method at P≤0.05 significant level.  

Means followed by the same letter(s) are not significantly different. 

 

ــاخص بنیه بذر تابعی  ــد ظهور اولیه و شـ  طولاز درصـ

رود. تنش خشکی و شوری با کاهش گیاهچه به شـمار می 

ــپرم به جنین بذر یـا عدم انتقال مواد اندوخته  ای از آندوسـ

مانع تقسـیم سلولی و سنتز پروتیین شده و در نتیجه با ایجاد  

ــد گیاهچه    تغییر در تعـادل هورمونی، موجـب کاهش رشـ

ــوری می        ــکـی و شـ ــرایـ  تـنـش خشـ  گردد تـحــت شـ

(Soltani et al., 2006.) زنی جوانهه و شــاخص کاهش بنی

ــد گیاهچه در محی  ــمیت  و رش ــور به علت آثار س های ش

ــتقرار   ــت که باعث اسـ ــکی فیزیولوژیک اسـ نمک و خشـ

(. Soltani et al., 2006گردد )هــا مینــامنــاســــب بوتــه
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کاهش شاخص بنیه بذر در اثر گزارشـات متعددی مبنی بر  

ــش  ــن ــال ت ــم ــر روی    اع ــای خشــــکــی و شــــوری ب  ه

(، خارشـــتر Kabiri and Naghizadeh, 2015ســـیاهدانه )

(Amiri et al., 2012( بادرشبویه ،)Kabiri et al., 2018 )

 ( وجود دارد.Ebadi et al., 2013و مریم گلی )

 وزن خشک گیاهچه

 گیری وزن خشک گیاهچه خارشترنتایج اندازه بررسی

ــفـت با افزایش تنش      ایرانی ــان داد کـه مقـدار این صـ نشـ

. (4و  1)جدول ( کاهش یافت P≤0.01خشـکی و شوری ) 

مگاپاســکال خشــکی  -4و  -1/1این کاهش در دو ســطح 

(. بیشــترین و  A-0بود )شــکل  دارمعنینســبت به شــاهد  

ــک گیـاهچـه به ت    ه رتیب متعلق بکمترین مقـدار وزن خشـ

و ســطح خشــکی  mg.plant 04/1-1تیمار شــاهد با میانگین 

مشــاهده شــد  mg.plant 00/6-1مگاپاســکال با میانگین  -4

ــکـل   ــکل A-0)شـ ــاهده  B-0(. همان طور که در شـ مشـ

ــاهد و گردد، از لحاظ آماری تفاوت معنیمی داری بین شـ

ــطح  ــک  میلی 166س ــدیم از نظر وزن خش موالر کلراید س

 466وجود نداشـت، اما با افزایش شوری به سطح   گیاهچه

در مقایسه با تیمار  % 22موالر مقدار این صفت حدود میلی

 (.B-0کنترل کاهش یافت )شکل 

 

 . ایرانی اثر تنش خشکی و تنش شوری بر وزن خشک گیاهچه خارشتر -0شکل 

 مقایسه شدند.  LSDبا آزمون  هامیانگین

61/6 P ی دارای حداقل یک حر  مشابه از نظر آماری اختالفی ندارند.هامیانگینار در نظر گرفته شد. دبعنوان اختال  معنی 

Fig. 3- Effect of drought and salinity stress on seedling dry weight of Alhagi maurorum.  

The mean comparisons were performed using LSD method at P≤0.05 significant level.  

Means followed by the same letter(s) are not significantly different. 

 

نتایج این آزمایش حاکی از روند کاهش وزن خشک 

با افزایش تنش خشــکی و شــوری  ایرانی گیاهچه خارشــتر

(. در شـرای  تنش خشـکی و شــوری، امکان   0بود )شـکل  

ل یابد، لذا عمکاهش می توســ  بذر دســترســی به رطوبت

ای با گیـاهچه  هیـدرولیز مواد غـذایی جهـت تولیـد بـافـت      

یابد مشـکل مواجه شـده و وزن خشک گیاهچه کاهش می  

(Soltani et al., 2006.)  ــیاری از کاهش بیوما  در بسـ

الیل د ، قدومه و خارشترگیاهان نظیر بادرشـبویه، سیاهدانه 

ــط کاهشتوان به ها میمختلفی دارد کـه از جمله آن  ح سـ

اهش کنترل و ک برایانرژی  زیادفتوســنتزکننده و مصــر  

 وحفظ تعادل اسمزی  جهتتنش خشـکی و شوری   اتاثر

ــلولی  ــاره کردآما  س  ;kabiri et al., 2015, 2018) اش

Amiri et al., 2012; Ganjali et al., 2017; 

Pirasteh-Anosheh, 2020.) 

 خصوصیات رشدی گیاهچه

ها نشـــان داد که ریانس دادهنتایج حاصـــل از تجزیه وا

و شوری از نظر طول  اختال  بین سـطوح مختلف خشکی 

ــدام هـوایــی معنی     ( p≤61/6دار )ریشــــه چــه و طـول ان
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ــکی مقدار  (. 4و  1بود )جدول  ــطح تنش خشـ باالترین سـ

 1/05چه و طول اندام هوایی را به ترتیب حدود طول ریشه

 (.0اهش داد )جدول ــــا شاهد کـدر مقایسه ب %21و  %

 حت تنش خشکی.ت ایرانی و رشد اولیه گیاهچه خارشتر زنیجوانهتجزیه واریانس خصوصیات  -1جدول 

Table 1- Analysis of variance of germination characteristics and early growth seedling of  

Alhagi maurorum under drought stress 
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 تنش خشکی

Drought 

Stress)) 
3 **276 **33.4 **0.000025 *0.25 **59.99 ns0.026 **56 **0.12 

 خطا

Error)) 
8 1 0.01 0.000004 0.04 1 0.01 1 0.01 

 ضریب تغییرات

(CV) 
 1.47 7.25 19.5 19.57 4.66 24.5 5.77 16.3 

 دارمعنیو بدون اختال   %1،  %1در سطح احتمال  دارمعنیبه ترتیب  nsو  ** ،*

*, ** and ns denote significant differences at 0.05, 0.01 % levels, and not significant respectively. 
 

 تحت تنش شوری. ایرانی و رشد اولیه گیاهچه خارشتر زنیجوانهتجزیه واریانس خصوصیات  -4جدول 

Table 2- Analysis of variance of germination characteristics and early growth seedling of  

Alhagi maurorum under salinity stress 
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 تنش شوری

Salinity 

Stress)) 
3 **368.75 **3.265 0.000024** **0.2409 **60 *0.0314 **59.272 *0.0902 

 خطا

Error)) 
8 2.25 0.0225 0.0000034 0.0301 2.25 0.0055 2.3295 0.0174 

 ضریب تغییرات

(CV) 
 2.2 7.8 20.08 18.8 7.6 23.1 9.3 22.1 

 دارمعنیو بدون اختال   %1،  %1در سطح احتمال  دارمعنیبه ترتیب  nsو  ** ،*

*, ** and ns denote significant differences at 0.05, 0.01 % levels, and not significant respectively. 
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ندام چه و طول ادر شرای  تنش شوری، بیشترین طول ریشه

متر میلی 22/40هوایی در تیمار شــاهد به ترتیب با میانگین  

متر مشـاهده شـده، هرچند این تیمار با سطح   میلی 65/46و 

ــاری  مـیلی  166 موالر محلول کلرو ســــدیم اختال  آم

چه و ترین طول ریشــه (. کم2داری نداشــت )جدول معنی

به ترتیب  NaClموالر میلی 466اندام هوایی در تیمار  طول

متر مشــاهد گردید میلی 00/16متر و میلی 91/10با میانگین 

 (.2)جدول 

 ایرانی نگین اثر تنش خشکی بر رشد اولیه گیاهچه خارشترمقایسه میا -0جدول 

Table 1- Mean comparison of drought stress effect on early growth of Alhagi maurorum seedling 

 تنش خشکی

Drought stress 

(MPa) 

چهطول ریشه  

Radicle Length 

(mm) 

 طول اندام هوایی

Shoot Length 

(mm) 

هچوزن خشک ریشه  

Radicle Dry Weight 

(mg.plant-1) 

 وزن خشک اندام هوایی

Shoot Dry Weight 

(mg.plant-1) 

Control 25.23 a 21.11 a 0.52 a 0.801 a 

-1 24.78 a 20.66 a 0.44 ab 0.758 a 

-1.5 20.04 b 15.91 b 0.37 ab 0.508 b 

-2 15.75 c 11.62 c 0.29 b 0.387 b 

Pvalue <.0001 <.0001 0.123 0.0026 

 دار فاقد اختال  آماری در سطح احتمال پنج درصد هستندهای دارای حر  مشابه بر اسا  آزمون حداقل تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

In each column, means followed by the same letter are not statistically significant based on LSD test at the P < 0.05 level 

 

 ایرانی مقایسه میانگین اثر تنش شوری بر رشد اولیه گیاهچه خارشتر -2جدول 

Table 2- Mean comparison of salinity stress effect on early growth of Alhagi maurorum seedling 

 تنش شوری

Salinity stress 

(mM) 

چهطول ریشه  

Radicle Length 

(mm) 

 طول اندام هوایی

Shoot Length 

(mm) 

چهوزن خشک ریشه  

Radicle Dry Weight 

(mg.plant-1) 

 وزن خشک اندام هوایی

Shoot Dry Weight 

(mg.plant-1) 

Control 23.44a 20.073a 0.46a 0.72a 

100 22.99a 19.72a 0.37ab 0.77a 

150 18.24b 14.97b 0.25b 0.44b 

200 13.95c 10.68c 0.203b 0.45b 

Pvalue <.0001 <.0001 0.0479 0.006 

 دار فاقد اختال  آماری در سطح احتمال پنج درصد هستندهای دارای حر  مشابه بر اسا  آزمون حداقل تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

In each column, means followed by the same letter are not statistically significant based on LSD test at the P < 0.05 level 
 

چه و وزن خشـــک اندام واکنش وزن خشـــک ریشـــه

و وزن خشک  (p≤61/6هوایی به سـطوح مختلف شوری ) 

دار بود، معنی (p≤61/6های خشکی )اندام هوایی به غلظت

اظ چه از لحاثر تیمار تنش خشکی بر وزن خشک ریشهاما 

ــک 4و  1داری نگردیـد )جدول  آمـاری معنی  (. وزن خشـ

و  -1های چه در تیمار شاهد بدون اختال  با غلظتریشـه 

 -4داری با سـطح خشـکی   مگاپاسـکال، تفاوت معنی  -1/1

(. مقایســه میانگین صــفت 0مگاپاســکال نشــان داد )جدول

نشان داد که بیشترین  0 در جدولوزن خشک اندام هوایی 

ــک اندام هوایی به ترتیب با میانگینی و کم ترین وزن خشـ

گرم در تیمار شــاهد )آب مقطر( میلی 00/6و  0/6معادل با 

گونه ( مشـاهده شد. هی  -MPa 4و تنش خشـکی شـدید )  

ــاهـد اختال  معنی ــطح  داری بین شـ موالر میلی 166و سـ

اندام هوایی  چه وکلرید ســدیم از نظر وزن خشــک ریشــه 

مشـاهده نگردید، اما با افزایش سطح تنش شوری، کاهش  

ــاهده گردید )جدول  ــوری 2صــفات مذکور مش (. تنش ش
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mM 466 چه و وزن خشک اندام مقدار وزن خشک ریشه

ــبـت به   % 0/24و  % 1/10هوایی را بـه ترتیـب حـدود     نسـ

 (.2های شاهد کاهش داد )جدول گیاهچه

اهش آبی به کمحققان با بررسـی سطوح مختلف تنش کم 

ــه ــاره کردهطول ریشـ اند که با نتایج این چه و اندام هوایی اشـ

ــت  Broomand Reza Zadeh and) آزمایش مطابقت داش

Koochaki, 2005; Ebadi et al., 2013; Ganjali et al., 

ــه (.2017 ــرای  کاهش طول ریشـ چه و اندام هوایی در شـ

ــ  آبی، میکم تنش تواند به علت کاهش جذب آب توسـ

ــرای  تنش، کـاهش فعـالیـت آنزیم     ها، کاهش بـذر در شـ

ها، اختالل در فتوسنتز و در نتیجه اختالل در ترشح هورمون

ــامل   ــد گیاهچه )شـ ــهاندام هوایی و رشـ ــد ریشـ چه( باشـ

(Opoku et al.,1996 .)ای هپروتیینکاهش  ،در شرای  تنش

در طویل شــدن و رشــد ســلول قش مهمی ندیواره ســلولی که 

 گرددچه میریشـــهاندام هوایی و کاهش طول  منجر به ،دارند

(Opoku et al., 1996) .چه در چه و ساقهکاهش طول ریشه

 ها و اثر منفی آن براحتماال به دلیل ســمیت یون NaCl محلول

با شوری تنش (. Javadi et al., 2014) غشـاء سـلول اسـت   

ریشه سـاقه و  از طویل شـدن  نفوذ آب کند کردن جذب و 

ــه    ــوری بـاعث کاهش طول ریشـ چه و جلوگیری کنـد. شـ

ــاقــه ــنبــل سـ ــبز و سـ  الطیــب گردیــد چــه در گیــاه زیره سـ

(Javadi et al., 2014 .) افزایش سطوح شوری باعث کاهش

چه در گیاه شـــور باتالقی و خارشـــتر چه و ســـاقهطول ریشـــه

 (.Pirasteh-Anosheh, 2020; Qu, et al., 2008گــردیــد )

بطور کلی گزارش شــده اســت که بذرهای جوانه زده در   

ــرای  تنش می  مـحـیـ     ــد،  هــایـی کــه تحــت شـ ــن ــاشـ  ب

ــاقـه  ــه چـه دارای سـ ــتندهای کوتاهچههـا و ریشـ  تری هسـ

(Opoku et al.,1996; Soltani et al., 2006.) 

ــه  ــک ریش از  ایرانی چه در گیاهچه خارشــتروزن خش

آبی مت تاثیر تیمار شوری و کدیگر پارامترهایی بود که تح

ــاندهنده کاهش بطور معنی داری کاهش یافت، که این نشـ

(. امیری و 2و  0جدول باشد )جذب آب توسـ  بذرها می 

ــتر و برومند  Amiri et al., 2012) همکـاران  ( در خـارشـ

ــازاده و کوچکی )  Broomand Reza Zadeh andرضــ

Koochaki, 2005 ) ــویـد و رازیانه نیز نتایج ــابهی  در شـ مشـ

گزارش کردند. همچنین در این مطالعه، اثر پتانســیل اسمزی و 

 0جدول بود ) دارمعنیشـوری بر روی خشک اندام هوایی نیز  

(. کاهش ســـطح بر  و به دنبال آن کاهش جذب انرژی 2و 

ــد اندام  هوایی طی  نورانی بـه عنوان عوامل محدود کننده رشـ

. در گیاهان (Kaya and Day, 2008) باشــندتنش مطرح می

(، Broomand Reza Zadeh and Koochaki, 2005زنیان )

ــبــز )  ــا و ریــحــان Javadi et al., 2014زیــره ســ (، زوف

(Khammari et al., 2007 نیز نتایج مشابهی گزارش شده )

آبی و شوری رشد اندام هوایی اسـت. در شـرای  تنش کم  

اید چه دارد که شحسـاسـیت بیشـتری نسـبت به رشد ریشه    

آن این اسـت که ریشـه اولین اندامی است که از بذر   دلیل 

تر از رشد اندام شـود و در نتیجه رشـد آن سـریع   خارج می

ــتقیمی با منبع  هوایی بوده و همچنین اندام هوایی تما  مس

 (.Kaya and Day, 2008آب ندارد )

 و پیشنهاد گیرینتیجه

ــی مولفهب ــد اولیه گیاهچه  زنیجوانههای ا بررسـ و رشـ

ــتر ــبت به تایرانی توده بومی گناباد خارش نش ، این گیاه نس

باشــد. اما افزایش شدت تنش خشـکی و شـوری مقاوم می  

شاخص بنیه زنی، خشکی و شوری، درصد و سرعت جوانه

ــک گیاهچه،بذر،  ــهطول ر وزن خش ــک یش چه، وزن خش

چه، طول اندام هوایی و وزن خشــک اندام هوایی را ریشــه

 و سرعت رسد درصدی کاهش داد. بنظر میدارمعنیبطور 

ــل    زنیجوانه ــبت به تغییر پتانس ــک گیاهچه نس و وزن خش

اسـمزی )تنش خشـکی( حسـاسـیت بیستری نسبت به تنش     

ــازگاری گیاه 0و  1شـــکل ) شـــوری دارد (. با توجه به سـ

تر در خاک شور و رشد ریشه آن در شرای  خشکی خارش

ر دو تهیه علوفه توان جهت اصالح و احیا مراتع خاک، می

ــوری باال    منـاطقی کـه خاک هم از رطوبت پایین و هم شـ

 برخوردار است، استفاده نمود.
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