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  ده یچک

سبز  يبرا يط تنش شوریاه در شراین آستانه تحمل گییتع .گذارد می تأثیراهان یگ، استقرار و رشد یاست که بر جوانه زن یطیمحهاي  از تنش يشور
اه تـاج  یواکنش گ یابیارز ين منظور برایبه ا ،کند می تیاهان هالوفیدر کشت گ ياریدر انتخاب  خاك و آب آب يادیکمک زها  اهچهیشدن و استقرار گ

مار و چهار یبا پنج ت یکامل تصادف يها در قالب طرح بلوك یشی، آزمايط تنش شوریشرااه در ین گین آستانه ایین تعیو همچن يخروس به تنش شور
ـ در ا. منس بر متر مورد مطالعه قرار گرفتیز یدس 40و  20،30، 10صفر ،  يدر مرحله اول سطح شور. تکرار در دو مرحله در اتاقک رشد اجراء شد ن ی

در . درصـد بـود   57و 90ب در صد سبز شدن بـذور  یبر متر قادر به سبز شدن بودند وبه ترت منسیز یدس 10صفر و  يمرحله بذور تنها  در سطوح شور
قـرار   یمورد بررس 18و  16، 14، 12منس بر متر یز یدس 20و  10 ياه حد فاصل شورین گیدر ا يق آستانه تحمل به شورین دقییتع يمرحله دوم برا

و درصد ماده خشک  ییاهچه، وزن تر و خشک اندام هوایطول گ امار قادر به سبز شدن بودند بذو دسی زیمنس بر متر14ن مرحله تا غلظت یدر ا. گرفت
 .دین گردییتع دسی زیمنس بر متر 14غلظت   يط تنش شوریدر شرا، آستانه سبز شدن گیاه تاج خروس ج حاصلهیبر اساس نتا. افتیکاهش 

  
 تیسبز شدن، هالوف آستانه تحمل، درصد: يدیکل واژه هاي

 

    1  مه مقد
کا حـدود  یاالت متحده آمریست ایط زین سازمان محیطبق تخم 

 ياست و شـور  يجهان تحت تنش شور يکشاورزهاي  نیاز زم% 20
ـ   يبـرا  یت بزرگـ یخاك محدود قابـل کشـت   هـاي   نیاسـتفاده از زم

ران ین که ایبا توجه به ا). Flower& Yeo, 1995( شود می محسوب 
از مناطق آن  ياریدارد، در بس مه خشک قراریخشک و ن يدر منطقه 

د یـ ن باعث شده تا کشاورزان به منظـور تول یریت منابع آب شیمحدود
ن و شور استفاده کنند و ییت پایفیبا  ک ییها از آب یمحصوالت زراع

از نقاط  يارین در بسید زمیمنابع آب و تجد ن موضوع کهیبا توجه به ا
از  يادیـ خـش ز نفـک ب یجـزء ال  ين شوری، بنابراجهان محدود است

مقابله بـاتنش   يبرا يافتن راه کارهایران بوده و یدر ا یمناطق زراع
 يمقابله با تـنش شـور   ياز جمله راه کارها. رسد می به نظر يضرور
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در  يش تحمـل بـه شـور   ی، افـزا يتوان به کاهش گسترش شـور  می
 اشـاره کـرد   ياهان متحمـل بـه شـور   یو استفاده از گ یاهان زراعیگ
)Rastegar, 2000.(  

هاي  ط نامناسب مثل خاكیتاج خروس در سازش با شرا ییتوانا 
 بـه  مقاومـت اد و یز تابش ،یع حرارتیمحدوده وس ،ير از مواد مغذیفق

 د و فراموش شـده یجدک محصول یرا به عنوان خروس  تاج ،یخشک
بـه   ).Rastegar, 2005(ت مه خشک ممکـن کـرده اسـ   یدر مناطق ن

اهان شبه غالت قرار داشته یروه گتاج خروس در گ یاه شناسیلحاظ گ
، بـه  یک ساقه اصـل ی يق و دارایشه عمیاست برگ پهن، ر یاهیو گ

بوده و گـل   ییاه، انتهاین گیدر ا یکه گلده(روز کوتاه  یلحاظ گلده
ـ اه پـس از پا یگ ین آن در قسمت فوقانیآذ  ظـاهر  یشـ یان رشـد رو ی

ه یتک پا ها گل).  یدگر گشن يبا درصد( و عمدتاٌ خودگشن ) شود می
محـور   يو زرد که بصورت مجتمع بـر رو  یقرمز، نارنجهاي  به رنگ
ـ بعالوه تاج خروس گ. قرار گرفته اند ين خوشه ایگل آذ اسـت   یاهی

کـه  ) متـر  یسـانت  240تـا 180ن یب(اد یکساله، تابستانه و با ارتفاع زی
بـه   ییباال يآن از نوع چهار کربنه بوده و سازگار يستم فتوسنتزیس

ـ ز یآفتـاب  يبـا روزهـا   يریسمناطق گرم  ,.Putnam et al(اد دارد ی
بوده ) متر قطر  یلیم 7/1تا9/0حدود (ز یار ریاه بسین گیبذر ا). 1989
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ــامل   ــه آن ش ــرم دان ــر گ ــا1000و ه ــذر  3000ت ــدد ب ــیع ــد  م باش
)Williams& Brenner, 1995 .(ک یدر  ياه تاج خروس علوفه ایگ

ـ وفـه تول محصول عل يادیکوتاه، مقدار ز یدوره زمان  کنـد کـه   مـی  دی
نشـخوار  هاي  دام يبرا ییلویتوان آن را بصورت علوفه خشک و س می

 ,.Stordahl et al(استفاده قرار داد ر نشخوار کننده مورد یکننده و غ
اه تاج خروس در ین علوفه گیزان پروتئیز مین یفیلحاظ ک به).  1999

ـ  ر بقوالت بـاالتر و یغ ياهان علوفه ایر گیسه با سایمقا از  یحت
 Sleugh et( باشـد  می شتریز بیبقوالت ن ياهان علوفه ایگ یبرخ

al., 2001 .(م یشور وابسته به رژهاي  ستگاهیاهان در زیه گیاول استقرار
ن عوامل است، لذا تعداد بوته در واحد سطح یو شدت ا ي، شوریحرارت

خوب بـذر و اسـتقرار    یجوانه زن. ردیگ می عوامل فوق قرار تأثیرتحت 
ـ د مناسب گیموثر در تول يز از جمله فاکتورهاینها  اهچهیناسب گم اه ی

ر یا تاخیموجب کاهش  يش شورین که افزایبا وجود ا. در مزرعه است
شود، اما  می تیکوفیت و گلیاهان هالوفیبذور در هر دو گ یدر جوانه زن

. متفاوت اسـت ها  تیکوفیبا گل يدر تحمل به شورها  تیهالوف ییتوانا
 &Khan(دارنـد  یخوب یر شور جوانه زنیط غیدر شراها  تیلوفاکثر ها

Unger, 2001(ان کننـده  یط شور احتماالً بی، اما مقاومت آنها در شرا
 ط نامناسـب و شـور اسـت   یاهان در شرایر گیرقابت آنها با سا يتوانا

)Khan& Unger, 2001  .(ـ در گ ياز اثـرات شـور   یکی اه کـاهش  ی
ـ  يت فتوسنتزیفعال ـ ه موجـب کـاهش مقـدار کلروف   در آن است ک ل ی

)Irma et al., 2002 (   و کـاهش جـذبCo2  ظرفیـت فتوسـنتزي  و 
مطالعـات بسـیار حـاکی از تغییـر     ). Francis et al., 2002(گردد  می

).   Zhifang et al., 1998(مقدار قندها تحـت تـنش شـوري اسـت     
ن یمقدار پـروتئ . ردیگ می قرار ياه تحت تنش شوریکل در گ پروتئین

 کـاهش  يک است که تحت تنش شـور یولوژیزیفهاي  از شاخصکل 
اهـان در  یگ يازجملـه اسـتراتژ  ). Bruria & Arie, 1998(ابـد  ی مـی 

ـ اسـت ا  یسازشـ هاي  تجمع محلول يمقاومت در برابر تنش شور ن ی
 يمحلولها و اساساً) +kمانند( يضرور يفلزهاي  ونیشامل ها  محلول

ک طبقـه  یک طبق یاسموت یآلهاي  ن محلولیمهم تر. باشند می یآل
محلول از جمله ساکارز، فروکتوز، گلوکز، ترهالوز  يشامل قندها يبند

ـ بنا به تعر).  Prabijot et al., 2001(باشد  می نوزیو راف ) 2000( فی
Hillel  مجـاز بـدون    يبه مفهوم حداکثر شـور  يآستانه تحمل شور

از کاهش عملکـرد بـه    يب کاهش، درصدیکاهش عملکرد است و ش
ن ییکه تع ياز آنجا. بعد از آستانه است يک واحد شوریش یافزا يازا

در انتخاب نوع خاك  يط تنش شوریاهان در شرایآستانه زنده ماندن گ
ـ د است لذا ایار مفیزراعت آنها بس يبرا ياریو آب آب ش بـا  ین آزمـا ی

سبز شدن  ي در مرحله ياه تاج خروس به شوریتحمل گ یابیهدف ارز
اه در مراحـل  یـ ن گین آستانه زنده ماندن ایه و همچناهچیو استقرارگ

ط کنتـرل شـده   یو در شـرا  يط تـنش شـور  یرشد تحت شرا يه یاول
 . و اجرا شد یطراح

  ها روشو مواد 
 5تکرار و  4با  یکامل تصادف يش در قالب طرح بلوکهاین آزمایا

، 20، 10 يسطح شـور  4در مرحله اول . مار در دو مرحله انجام شدیت
 يمارهایبه عنوان ت) شاهد(و آب مقطر  دسی زیمنس بر متر 40و  30
بـذر  (ابتدا تعداد پانزده بذر تـاج خـروس   . ش در نظر گرفته شد یآزما

درصد % 99 يه شده از شرکت پاکان بذر اصفهان که دارایته یاصالح
بـا ابعـاد    یکیپالسـت  يهـا  در گلـدان ) باشـد  مـی  ه و خلوصیقوه نام

. ماسه نرم پر شده بودند، کشـت شـدند   متر، که با یسانت 30×20×10
. ه شـد یـ ن صورت تهیم بدیدسدیبا استفاده از نمک کلر  يسطح شور

از نمک با توجه  ینیزان معیمورد نظر م يمارهایهر کدام از ت يکه برا
. ن شده در محلول مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    ییتع يبه در صد شور

مارهـا از  یتمـورد نظـر در    يزان شـور یـ حصول م ين که برایضمن ا
 يمارهـا یت.  استفاد شـد ) HANNA800-276868( متر ECدستگاه 

آب هـر روز بـه    يریق اندازه گیمورد نظر پس از کاشت از طر يشور
با استفاده از محلول هوگلند  ياریآب. انجام داده شد یس یس 50مقدار 

 KNO3  ،0/1مـوالر  یلیم 0/1: انجام شد که شامل عناصر پرمصرف
موالر  یلیم 2/0و  MgSo4موالر  یلیم Ca(No3)2  ،4/1موالر  یلیم

KH2PO4  تـر  یکرولیم 20کـم مصـرف شـامل     يو عناصر غـذاFe- 
EDTA ،3ــر یکرولیم ــریکرولیم H3BO3 ،0/1ت ،  MoO24 (NH4) ت

ــر یکرولیم5/0 ــر یکرولیم MnCl2  ،4/0ت ــر یکرولیم 2/0و   ZnSo4ت ت
CuSo4 ـ اهچه و انـدازه گ یش شمارش گیآزما یدر ط. بود طـول   يری

اه شاهد به یاهچه به طور روزانه انجام شد و پس از آن که ارتفاع گیگ
ـ برداشت و وزن تر آنها انـداره گ ها  اهچهید گیمتر رس یسانت 10  يری
درجـه   70 يساعت در آون با دمـا  48به مدت ها  اهچهیسپس گ. شد

. دیـ ن گردییز تعیان وزن خشک آنها نیگراد قرار داده شد و در پایسانت
ـ رات در صد ماده خشک تولییتغ یور بررسبه منظ ي مارهـا یدر ت يدی

هاي  داده یپس از بررس. دیز محاسبه گردیصد ماده خشک نمختلف در
منس یز یدس 20ماریت اهان دریمرحله اول و مشاهده عدم سبز شدن گ

، ياه تاج خروس به شـور یق تر دامنه تحمل گین دقییتع يبر متر برا
مـنس بـر   یز یدس 18و 16، 14، 12، 10 يدر مرحله دوم سطح شور

مشابه روش  يمار شوریز تین مرحله نیمترمورد مطالعه قرار گرفت در ا
و انـدازه  هـا   اهچـه یه شدند و پس از کاشت بذور، شـمارش گ یاول ته

 یکه رشد طول یتا زمان. طول آنها به طور روزانه صورت گرفت يریگ
ن خشک آنها برداشت شده و وزها  اهچهیسپس گ. ثابت شدها  اهچهیگ

و  SASتوسـط نـرم افـزار    ها  ل دادهیه و تحلیشد و تجز يریاندازه گ
رسـم   يانجـام شـد و بـرا    LSDق آزمـون  یاز طرها  نیانگیسه میمقا

 .  دیاستفاده گرد Excelنمودارها از نرم افزار 
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  ج و بحثینتا
مـورد   يشور مختلفن سطوح یش نشان داد که بین آزمایج اینتا

 ي ک، وزن تـر، درصـد مـاده   اهچه، وزن خشـ یل گاز نظر طو یبررس
ش یخروس در هر دو مرحلـه آزمـا   یاه تاجخشک و درصد سبز شدن گ

  ).2و 1جدول ( شتوجود دا) ≥0001/0p( يدار یاختالف معن
صد سبز شـدن  ي، درش سطح شوریش با افزایدر مرحله اول آزما

 يمار بدون شوریکه ت يافت به نحویتاج خروس کاهش هاي  اهچهیگ
 يش شورین درصد سبز شدن را به خود اختصاص داد و با افزایشتریب

چ یمنس بر متر، هـ یزدسی  20به  دسی زیمنس بر متر 10به باالتر از
ـ ). 3جـدول ( اهچـه نشـدند  ید گیـ ک از بذور قادر به تولی ن بـا  یهمچن

 57و  90ب یمنس بر متر به ترتیز یدس 10از صفر به  يش شوریافزا
در  يهش در صد سبز شدن در اثر شـور ب کایش. افتیدرصد کاهش 

 57/1منس بر متر به طور متوسط یز یدس 10ن صفر تا یبهاي  غلظت
). 3جـدول ( بود يش شوریافزا دسی زیمنس بر مترهر  يدرصد به ازا

ش سطوح کاهش در صد سبز شدن یز با افزایش نیدر مرحله دوم آزما
تا  10 يشورمار یتکه  يتاج خروس بارز بود، به طورهاي  اهچهیدر گ

ن ین و کمتـر یشـتر یب بیم به ترتید سدیمنس بر متر کلریز یدس 16
ن مرحلـه  یدر ا). 3جدول (درصد سبز شدن را به خود اختصاص دادند 

تا  10ن یبهاي  در غلظت يب کاهش درصد سبز شدن در اثر شوریش
ش یافـزا  يدر صد به از 1/2به طور متوسط  دسی زیمنس بر متر 16
  . بود يشور متردسی زیمنس بر هر 

ش یشه چه با افزایو طول ساقه چه و ر یسرعت و درصد جوانه زن
حاصـل از   يابد که اساساً با تعـادل اسـمز  ی می کاهش يغلظت شور

ـ آ می اهان بوجودین گونه از گیدر ا يون ها، تحمل به شوریگر ید . دی
)1992( et al.,   Grieve بطـور   ياد شـور یاظهار داشتند که سطح ز

ـ شود کـه ا  می و رشد بذر یمانع جوانه زن یهقابل توج ش ین از افـزا ی
ـ   مـی  یناشـ ها  ونیت یو سم يل اسمزیپتانس ن اثـر بررشـد   یشـود اول

 يو سبز شدن بذور است بطـور  یدر جوانه زن یکنواختیاهان عدم یگ
 ,Guzman & Olave(مانـد   مـی  که سطح خاك لخت و بدون بوته

 Kafi & Jami  ج مطالعاتیش با نتاین آزمایج حاصل از اینتا). 2004
AL-Ahmadi (2006) ـ ش یدر اثـر افـزا   یکه کاهش درصد جوانه زن

  .ا را گزارش کردند مطابقت داردیدر کوش يشور
  

یاهچه، وزن خشک و تر و درصد درصدسبز شدن، طول گهاي  داده)  يدار یو سطح احتمال معن ير درجه آزادیمقاد(انس یه واریتجز -  1جدول
  شیاه تاج خروس درمرحله اول آزمایخشک در گ ي ماده

Table 1- Analysis of variance (values in degrees of freedom and significant probability level) emergence percentage, seedling 
length, seedling dry weight and fresh and dry matter percentage in the primary step tumbleweed plant testing 

  
  

 منابع تغییرات
SOV  

  
  

 درجه آزادي
df  

  

 ها         وزن خشک                 وزن تر            درصد ماده خشک طول گیاهچه  درصد سبز شدن    
dry matter percentage     fresh matter                  dry matter           seedling length            emergence 

 percentage    

  (r)بلوك
  (t) يشور
   (e) خطا

3  
4 

12  
0/5789                       0/3201                    0/8218  
0/0001                        0/0001                0/0001    

        0/8138                      0/4618  
     0/0001                        0/0001  

  
اهچه، وزن خشک و تر و درصد یدرصدسبز شدن، طول گهاي  داده)  يدار یو سطح احتمال معن ير درجه آزادیمقاد(انس یه واریتجز -2جدول

 شیاه تاج خروس  در مرحله دوم آزمایخشک در گ ي ماده
Table 2- Analysis of variance ( values in degrees of freedom and significant probability level) emergence percentage, seedling 

length, seedling dry weight and fresh and dry matter percentage in the secondary step tumbleweed plant testing. 
  
  

 منابع تغییرات
SOV  

  
  

 درجه آزادي
df  

  

 خشک ماده وزن تر                درصد                وزن خشک           ها  طول گیاهچه     درصد سبز شدن         
dry matter percentage         fresh matter             dry matter            seedling length     emergence percentage   

  (r)بلوك
  (t) يشور
   (e) خطا

3  
4 

12  
0/6932                       0/4973                    0/8334  
0/0001                        0/0001                0/0001    

        0/8248                      0  
     0/0001                        0/0001  
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Katembe&Unger (1998) ط تـنش  یگزارش کردند که در شرا
توسـط  موجب کند شـدن جـذب آب   ها  ش امالح و نمکی، افزايشور
. ابدی می جه درصد سبز شدن بذور کاهشیگردد که در نت می پلکسیآتر

نشان داده است که در مرحله جذب آب توسط بـذور، حرکـت    یبررس
رد که وابسته بـه  یگ می انجام) آپوپالست( ین سلولیب يآب در فضاها

ست و در مرحله دوم، جـذب آب آهسـته و   یاطراف ن يل اسمزیپتانس
 بـذر صـورت  هـاي   سـلول  يدر عرض غشااست و حرکت آب  یخط
ن بذر و محلول اطراف یب يل اسمزیرد که توسط اختالف پتانسیگ می
گـر چنانچـه   ید ياز سـو ). Bruria & Arie, 1998( گردد می نییتع

عبـور کنـد و وارد    یسـلول  ياز غشـا  یم بتوانند بـه آسـان  ید سدیکلر
تجمع و  تواند از می یکیک پمپ فعال متابولیتوپالسم سلول شود، یس

 ییاز عناصـر غـذا   یبعضـ  یا کاهش دسترسیون خاص یک یت یسم
ژه یـ ت وین سـم یبنـابرا ). Werner& Finkelestin, 1995(گردد  می

ـ توپالسم و ی، سیسلول يدر غشا Cl-و  +Naهاي  ونیدر اثر  یونی ا ی
ـ ب يت ممکن است تا حدیاهان هالوفیهسته سلول بذور گ ـ انگر ای ن ی

، ممانعـت  یسه بـا تـنش خشـک   یم در مقاید سدیت باشد که کلریواقع
ـ عالوه بـر ا . کند می اعمال یت جوانه زنیدر فعال يشتریب ن حضـور  ی
ـ تغ يدر سلولها ممکن است باعـث القـا   Cl– و +Na يونهای رات در یی

هـاي   بـر آب اطـراف مولکـول   ها  ونی تأثیربه خاطر  ینیت پروتئیفعال
اه یگ يکه بر رو يا در مطالعه). Zhifang et al., 1998(ن شود یپروتئ
منجر به کاهش  يش شورید که افزایا انجام گرفت مشاهده گردیکوش

ـ سبز شـده گرد هاي  اهچهیت کاهش تعداد گیو در نها یجوانه زن د و ی
 26ا در آن زنده ماند یاه کوشیم که گید سدیکلر يزان شوریحداکثر م

ـ در ا). Nezami et al,. 2009(منس بر متر بـود  یز یدس ن مطالعـه  ی
ت کاهش تعـداد  یو در نها یمنجر به کاهش جوانه زن يش شوریزااف
ـ کلر يزان شورید و حداکثر میسبز شده گردها  اهچهیگ م کـه  یسـد  دی
  . بود دسی زیمنس بر متر 14اه تاج خروس در آن زنده ماند یگ

اول نشـان داد کـه    ي ین در مرحلـه انگیسه میج حاصل از مقاینتا
جدول (افت یکاهش  يش شوریتاج خروس با افزاهاي  اهچهیطول گ

ش، برداشـت در زمـان   ین کـه در مرحلـه اول آزمـا   یبا توجه به ا). 3
متر انجـام شـد،   یسـانت  10مار شاهد به ارتفاع یتهاي  اهچهیدن گیرس

دسی زیمنس بر  14مار غلظت ین ارتفاع و تیشتریب يمار بدون شوریت
ن با یچنهم. ن ارتفاع را به خود اختصاص دادندیم کمتریدسدیکلر متر
 58ها  اهچهیمنس بر متر طول گیز یدس 10از صفر به  يش شوریافزا

  .افتیدرصد کاهش 

  
، درصد ماده )گرم در بوته یلیم( ، وزن خشک)گرم در بوته یلیم(، وزن تر )متر یسانت( اهچه هاین درصد سبز شدن، طول گیانگیسه میمقا -3جدول

 يشور تأثیراه تاج خروس تحت یخشک در گ
Table 3- Comparison of mean percentage emergence, seedling length (cm),Fresh weight ( mg /p ), dry weight ( mg /p), dry 

matter percentage tumbleweed by salinity affected 

  

 نمونه برداري مرحله اول
First Sampling 

 ) دسی زیمنس بر متر(سطح شوري 
Salinity level   

0                                                                                   10            20            30             40           LSD 0/05    
  Emergence percentage           90                           57           0              0                 0            14/51در صد سبز شدن  

  Seedling length  (cm)   10/0                    5/1                  0             0            0             0/81)  متر یسانت(اهچهیطول گ
  fresh matter       683/6                  198/8       0           0                    0            119/3 (mg/p))گرم در بوته یلیم(وزن تر

  dry matter  (mg/p)   83/7                 22/2       0              0                         0             17/3) گرم در بوته یلیم(وزن خشک 
  dry matter percentage   12              14/7               0       0               0             8/2) گرم در بوته یلیم(درصد ماده خشک 

  

 
 
  

 نمونه برداري مرحله دوم 
Secondary Sampling 

 )                       دسی زیمنس بر متر(سطح شوري                                       
Salinity level      

10                                                                                                     12           14           16          18               LSD 0/05  
  Emergence percentage                                   53       26/8        20/2         0             0               5/9در صد سبز شدن   

  Seedling length                           3/2         2/8         2/1            0             0            0/31(cm) )متر یسانت(اهچهیطول گ
  fresh matter (mg/p)                           41/1  38/01       27           0             0            3/78) گرم در بوته یلیم(وزن تر

  dry matter                  8/4             7/3        5/3           0              0            0/75(mg/p)) گرم در بوته یلیم(وزن خشک 
  dry matter percentage        18/0       18/0      18/0       0              0              0/0) گرم در بوته یلیم(درصد ماده خشک 
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ـ تاج خـروس در اثـر کلر  هاي  اهچهیکاهش طول گ م در ید سـد ی
 3/0منس بر متر به طور متوسـط  یز یدس 10ن صفر تا یبهاي  غلظت

جدول (بود  يش شوریمنس بر متر افزایز یهر دس يمتر به ازا یسانت
بـه   10م از یدسدیظت کلرش غلین مطالعه با افزایدر مرحله دوم ا). 3

ش، کـاهش طـول   یروز آزمـا  10یدر طـ  دسی زیمـنس بـر متـر    18
از  يش شـور یهر واحد افـزا  يکه به ازا يبارز بود، به نحوها  اهچهیگ

متر کاهش  یسانت 31/0اهچه یمنس برمتر، ارتفاع گیز یدس 14به 10
  .)3جدول ( افتی

در . شـود  می بذور یاز جوانه زن يریا جلوگیر و یخأسبب ت يشور
بذور  ین که درصد و سرعت جوانه زنیعالوه بر ا يط تنش شوریشرا

ـ اهچه نی، شروع رشد گیر در جوانه زنیل تاخیابد، به دلی می کاهش ز ی
ن یهمچن ).Gulzar& Khan, 2001(انجام شود يممکن است با کند

 يخـود را بـرا   يدات فتوسنتزیاز تول يمقدارها  اهچهیط گین شرایدر ا
ط ین نسبت به شرایکنند، بنابرا می مصرف يتنش شور ف اثراتیتخف

کاهش طول گیاهچه . از رشد کندتري برخوردارندها  اهچهیر شور، گیغ
آتـریپلکس  هـاي   در اثر افزایش شدت تنش شوري در برخی از گونـه 

)Katembe, & Unger, 1998 (  و گلرنـگ)Kaya, et al., 2003 (
تـاج  هـا   اهچـه یول گش طـ یروند افـزا  بررسی. نیز گزارش شده است

مـار بـدون   یاهان تیش نشان داد که در گیخروس در مرحله اول آزما
م ادامه داشـته و  یک روند نسبتا مالیاهچه با یش طول گیافزا يشور

دسی زیمنس  10مار ی، در ت)1شکل(ید متر رس یسانت10به  15در روز 
روز  12اهچه ها، بعد از یر در رشد در سبز شدن گیعالوه بر تاخ بر متر
مـار  یزدهم کـامال متوقـف شـد و در ت   ین روند کند و در روز سیآنها ا
  .سبز نشد ياهچه ایچ گیه دسی زیمنس بر متر 40و 30،  20يشور

اهچـه  یبر روند رشد گ ياثرات بارز يز شوریش نیدر مرحله دوم آزما
منس بر متر، حداکثر ارتفـاع  یز یدس 10مار یکه در ت يداشت به نحو
ش طول ساقه از روز یمتر بود و توقف در افزا یسانت 2/3بوته هاحدود 

 یدسـ  14مـار  یکـه در ت  یهفتم بعد از کاشت انجـام شـد، در صـورت   
بعد از هشـت روز بـه ارتفـاع    ها  اهچهیمنس بر متر حداکثر ارتفاع گیز
درصــد  کـاهش نســبت بــه   45متــر رسـد کــه معـادل    یسـانت  1/2
  . ان دادمنس برمترکاهش نشیز یدس 10مار یتهاي  اهچهیگ

از  يرنـد مقـدار  یگ می قرار ياهان در معرض شوریکه گ یهنگام
توپالسم ین که سیل ایبه دل. گردد می اهیگ يستم آوندیوارد سها  نمک

ـ باشـند، گ  مـی  ار حساسیش غلظت نمک بسیسلول به افزا اه الزامـاً  ی
ها از امـالح   که واکوئل یکند و هنگام می رهیرا در واکوئل ذخها  نمک

ـ ایتجمـع ن  یواره سلولیدر د Cl– و +Naند، اگر شو می پر د، آنهـا بـه   ی
کننـد، کـه    می دایش پیتوپالسم افزایو به ناچار در س یجیصورت تدر

 یونیـ ت یتوپالسم شده و در اثر سمید در سین امر سبب اختالل شدیا

ـ  یاز ا در هـر دو مرحلـه   ).  Munns, 2002( گـردد  ین مرحله آغـاز م
 ییم وزن تر و خشک انـدام هـوا  یدسدیش غلظت کلریش با افزایآزما

 .افتیکاهش 
مـنس بـر   یز یدس 10از صفر به  يش شوریدر مرحله اول با افزا

 8/484در صد معادل  08/29  ییتر اندام هوا ي ید مادهزان تولیم ،متر
ش یدر مرحله اول آزما). 3جدول( گرم در بوته کاهش نشان داد یلیم

مشـابه وزن تـر    يدام هوام وزن خشک انیدسدیش غلظت کلریبا افزا
 یدسـ  10 يدرسـطح شـور  . افـت یکـاهش   يریآنها به طور چشم گ

) بوتـه  گـرم در  یلیم 5/61معادل ( درصد 5/26منس بر متر حدود یز
ل یـ ش بـه دل یدر مرحله دوم آزما). 3جدول(مار شاهد بود ینسبت به ت

د ماده یگر بودند، کاهش تولیکدیک ینزد یانتخاب ينکه سطوح شوریا
ـ یاول آزما ينسبت به مرحله  يتر اندام هواخشک و   یش روند نزول

 یدسـ  14ي در سـطح شـور   وزن تـر  ين رونـد بـرا  یداشت ا يکمتر
نسبت ) گرم در بوته یلیم 1/14معادل(درصد  65منس بر متر حدود یز

  ).3جدول( منس بر متر بودیز یدس 10يمار شوریبه ت
، درصـد  مید سـد یـ ش غلظت کلریش، با افزایدر مرحله اول آزما 

ـ در ا. افـت  یش یافـزا ) ≥p 05/0( يدار یماده خشک به طور معن ن ی
مـنس بـر متـر،     یز یدس 10ش غلظت نمک از صفر به یمرحله با افزا
اما در مرحله دوم از ). 3لجدو( افتیش یدرصد افزا 2/12ماده خشک 

ـ  یخشک اخـتالف کمـ   ي ماده صدنظر در ي از شـور  يمارهـا ین تیب
در ). 3جـدول  (وجـود داشـت    بر متـر  دسی زیمنس 14تا  10غلظت 

محلـول،   يد قنـدها یـ ن تولیاه با تجمع امالح و همچنیط شور گیشرا
کند تا  یجاد میط ایجذب آب از مح يبرا يتر یمنف يل اسمزیپتانس

رشد ). Serraj & Sincliar, 2002(شوند  يشتریقادر به جذب آب ب
 يط تـنش شـور  یت آماس سـلول اسـت و در شـرا   یاه وابسته وضعیگ

ل یدل. افتیرشد کاهش  ياز براین آب مورد نیسبب تام يم اسمزیتنظ
 يالزم براهاي  زمیمرتبط با مکانهاي  نهیتوان هز می ن امر را احتماالیا

  .گردند می دانست که باعث کند شدن رشد يم اسمزیتنظ
در تاج خروس  ين مطالعه نشان داد که شوریج  اینتا یبه طور کل

 ي شـود و آسـتانه   می یاهچهن و ارتفاع گسبب کاهش درصد سبز شد
مـنس  یز یدس 14معادل  يط تنش شوریاه در شراین گیزنده ماندن ا

 ياهان بـه شـور  ینکه تحمل گیبا توجه به ا. م استیدسدیبر متر کلر
لزوما بـا واکـنش    یط کنترل شدهدرمرحله سبز شدن و استقرار در شرا

) Nezami, et al. 2009(نـدارد   یط مزرعـه همبسـتگ  یآنها در شـرا 
اه تاج خروس به تـنش  یق واکنش گین دقییتع يشود برا می شنهادیپ

  .ط مزرعه انجام شودیمطالعات در شرا يشور
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Evaluation of salinity tolerance at emergence and seedling  stages of Amaranthus 
retrofelexus L. under control environmental  

 

M. Zafaranieh,* J. Valizadeh, M. Ziaie, M. Jafari and M. Mohseni1 
 

Abstract 
Salinity is one of the environmental factors that have a critical influence on the plant emergence 

and plant growth and establishment. The determination of salinity tolerance threshold is a useful 
criterion to choose soil and irrigation water for cultivation of halophytes. In order to determine salinity 
tolerance threshold in  Amaranthus retrofelexus, an experiment was performed in greenhouse based on 
a complete randomized block design with four replications in two stages. In first stage, the experiment 
was performed with salinity levels of 0, 10, 20, 30 and 40 dsm-1 and emergence percentage in salinity 
levels of 0 and 10 dsm-1   was 90 and 57%, respectively. In order to determine the full – scale of 
salinity tolerance threshold  Amaranthus retrofelexus, the second experiment was conducted. At this 
second stages, treatment were different levels of salinity equal to 10, 12, 14, 16 and 18 dsm-1  NaCl. 
Amaranthus retrofelexus seedling were able to emerge up to the salinity of 14 dsm-1 NaCl. Generally, 
with increasing the levels of salinity, the seedling emergence percentage was decreased. According to 
result, salinity tolerance threshold for seedling emergence and performance of Amaranthus 
retrofelexus under controlled  condition was 14 dsm-1 

 
Key words: Tolerance threshold, Emergence percentage, Halophyte 
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