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 چکیده

های احیاء و مدیریت مناطق خشک و های شورروی اطالعات مفیدی درخصوص روشمطالعه گونه
در این پژوهش در شرایط کشت گلدانی، امکان سبز شدن بذر و رشد دهد. نیمه خشک در اختیار قرار می

در  Salsola arubusculiformisو  Eurotia ceratoides ،Agropyron desertorumنهال سه گونه مرتعی 

و خاک فضای باز مرتع بررسی شد. ( Sal. arubusculi formis) زالکچهگیاه خاک تهیه شده از زیر تاج 
های خاک از الیه سطحی و عمقی از زیرتاج گیاه زالکچه و ،  نمونه1301بهار تا پاییز  در طول دوره

خشک گیاهچه بذر گیاه زالکچه ، سرعت سبزشدن و وزندادنتایج نشان .گردیدباز مجاور آن تهیه فضای
درصد  13/1ترتیب )به گرم( و در خاک فضای باز 900/9درصد و  67/9خاک زیراشکوب )به ترتیب در 

درصد  Ag. desertorumو Eu. ceratoidesگیاه در .را نشان ندادداری تفاوت معنیگرم( بود که  900/9و 
در خاک زیراشکوب چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه سبز شدن، طول ساقهو سرعت سبز شدن 

در مراتع شهرستان گرمه اثرات منفی بطورکلی بر اساس نتایج این پژوهش . کمتر بودنسبت به فضای باز 

ت گیاه جمعی ،زیراشکوب )توالی خودزا( توام با چرای شدید دامدر  های زالکچه بر نهال خودبرگ
 کند.شدت تهدید می زالکچه را به

 مرتع، خراسان شمالی اصالح ، شوری،کشت گلدانی، درصد سبز شدن :واژگان کلیدي
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 مقدمه

ها، تنوع موجود گیری تحمل به شوری نسبت به سایر تنشهای مرتبط با ارزیابی و اندازهاز تفاوت

(. در گیاهانی 2992یاضی، )میرمحمدی میبدی و قره باشدیا یک مرحله رشدی خاص می 1در انتوژنی

زنی به خاطر تأثیر غیرمستقیم بر روی تراکم گیاهان بسیار مهم و شوند، مرحله جوانهکه با بذر تکثیر می

(. شوری خیلی زیاد باعث جلوگیری از 2992یاضی، باشد )میرمحمدی میبدی و قرهحساس می

زنند )خان و بذرها جوانه نمیشود و تازمانی که شرایط محیطی مساعد نشود زنی بذرها میجوانه

تواند زنی و رشد می( بیان کردند که اثرمنفی شوری بر جوانه2991) 3(. هول و همکاران2991، 2اونگار

های خاص، سمیت خوردن تعادل غذایی، تأثیر یونبه دلیل اثرهای اسمزی )پتانسیل اسمزی پایین(، بهم

های شوری برای بذرهای گیاهان ر ترکیبات یا غلظتعامل باشد که در اث 0یونی و یا ترکیبی از این 

 آید. بوجود می

ها، مقاومترین یکی از اهداف اصلی محققان این است که با مطالعه سازگاری گیاهان در مقابل تنش

های اساسی آنها را شناسایی کنند و با توسعه آنان در جهت حفظ پوشش گیاهی و احیای مراتع قدم

شود و برای ادامه زنی شروع میاز آنجایی که رشد و نمو گیاهان از جوانه(. 2999بردارند )جعفری، 

حیات باید بذرها جوانه بزنند تا بتوانند خود را با شرایط محیط وفق داده و در خاک مستقر گردند، 

شت )مصلح نقش مهمی در مراحل دیگر استقرار گیاه خواهد دا ،بنابراین موفقیت گذراندن این دوره

 (.2919همکاران،  آرانی و

زنی های سدیم و پتاسیم را بر روی جوانه( اثرات نمک1006در سال ) 0مکینگ و همکاران

Atriplex prostrate زنی بعلت تأثیر و ایجاد بررسی نموده و بیان کردند که اثرات اولیه نمک در جوانه

و آب  NaCl ( در بررسی مقایسه اثرات شوری2913) 5شیخ و همکاراناختالل در فشار اسمزی است. 

زنی دو گونه گراس شورزیست تحت رژیم دمایی و نور نتیجه گرفتند که با افزایش دریا بر روی جوانه

زنی درصد و سرعت جوانه Dichanthium annulatumو Eragrostis ciliarisشوری در هر دو گونه 

                                                   
1- Ontogeny 

2- han & Ungar 

3- Houle  

0- Meeking  

5- Shaikh  
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 1گوما و همکارانکمتر بود. NaClوری آب دریا نسبت به کاهش پیدا کرد ولی میزان این کاهش در ش

زنی و که درصد جوانهدریافتند  Sal. vermiculataدر مطالعه اثر دما و شوری بر روی گونه ( 2919)

های شورپسند در همچنین در بذرهای گونه. زنی با افزایش دما و شوری کاهش یافتسرعت جوانه

ای در مطالعه (.2993حسینی و همکاران، آنها به تعویق افتاد )خواجهزنی شرایط یکسان شوری، جوانه

انجام  (Sal. arbascula, Salsola yazdiana, Salsola abarghuensis) که بر روی سه گونه سالسوال

 زنی در هر سه گونه کاهش یافتشد نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری درصد جوانه

انجام شد  Salsola afinisای که بر روی گونه (. همچنین در مطالعه2919ن، آرانی و همکارا)مصلح

با افزایش میزان شوری کاهش  Sal. afinisزنی بذرهای گیاه نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه

در  (.2992، 2)وی و همکاران زنی متوقف شدمول بر لیتر جوانه 0که در شوری طوریپیدا کرد به

 Phragmites karka زنی گونه شورزیستاثرات نوع نمک، غلظت نمک و دما بر روی جوانهمقایسه 

که اثرات متقابل نوع نمک و غلطت نمک و رژیم دمایی بر روی جوانه زنی گونه  نتایج نشان داد

کاهش  Ph. Karka زنی گونهافزایش غلطت نمک جوانهها با نوع نمک دار بود. در همهموردنظر معنی

در مطالعاتی (. 2913، 3)زه را و همکارانزنی در تیمار کنترل رخ داد پیدا کرد و بیشترین درصد جوانه

اند نتایج نشان داد که با انجام داده .Agropyron spهایی از جنس که محققان مختلف بر روی گونه

کلئوپتیل و طول  داری کاهش یافت و طولزنی به طور معنیهای نمک درصد جوانهافزایش غلظت

و آذرنیوند و  2995های نمک کاهش یافت )زهتابیان و همکاران، چه نیز با افزایش غلظتریشه

در  Agropyron Cristatumو  Agropyron desertrum( با انضمام آنکه بین دو گونه 2993جعفریان، 

داری وجود ندارد )آذرنیوند و جعفریان، زنی از نظر مقاومت به تنش شوری اختالف معنیمرحله جوانه

نتیجه گرفتند  Kochiascoparia( در مطالعه اثرات شوری بر روی گونه 2919) 0(.گل و همکاران2993

چه چه و وزن خشک ریشهچه و ریشهچه، وزن تر ساقهچه، طول ریشهزنی، طول ساقهکه درصد جوانه

استفاده از گیاهان پرستار مناسب در عملیات  کند.چه با افزایش غلظت شوری کاهش پیدا میو ساقه

احیا مراتع تخریب یافته از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا با توجه به بازدیدهای صحرایی انجام 

                                                   

1- Guma  

2- Wei  

3- Zehra  

0- Gul  
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 است که مناسبی پوشش نسبتاًای با تاجشده در منطقه مشاهده شد که گیاه زالکچه یک گونه بوته

باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی به عنوان گونه پرستار میپتانسیل باالیی جهت استفاده از آن 

 های مناسب جهت احیای مرتع انجام شد.اثرات گیاه زالکچه بر بذر گیاهان موجود در منطقه و گونه
 

 هامواد و روش

  2̋/15منطقه مورد مطالعه در مراتع استپی شهرستان گرمه در خراسان شمالی واقع شده است. منطقه در 

متر  1055ارتفاع متوسط آن  (.1 )شکل طول شرقی واقع شده است 57 23́ 32/3̋عرض شمالی و   36̊́ 13́

بیشترین بارش در فصل پاییز و  باشدمتر میمیلی 129باشد و متوسط بارندگی در این منطقه از سطح دریا می

ماهه است که این دوره هر  5دوره خشک منطقه مورد مطالعه بر اساس منحنی آمبروترمیک  زمستان است و

 .(1322، طرح مرتعداری بوریا( )2 یابد )شکلساله از خرداد شروع و تا آبان ماه ادامه می

 

. 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه نسبت به تقسیمات کشوري و استان خراسان شمالی -1 شکل
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 منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 

 هاي مورد استفادهمعرفی گونه

گیاهی  ،(Chenopodiaceae) گیاه زالکچه از خانواده اسفناجیان: Salsola arbasculiformis گونه

این گونه از گونه چندساله  باانشعابات چوبی و زمان گلدهی آن تابستان و تشکیل میوه در  پاییز است. 

(. نام آن در کتاب 2991آید )اسدی، در می به شدت چرا شده و به شکل کرویهای خوشخوراک بوده 

ای ذکر شده است و در کتاب فلور ایران درختچه ( شور شبه1007فرهنگ نام گیاهان ایران )مظفریان، 

در )جومدر( عنوان زالکچه ذکر شده است و مردم محلی این گیاه را تحت نام جامه( به2991)اسدی، 

 شناسند.می

این گونه در مناطق استپی و  (،Chenopodiaceae) از خانواده اسفناجیان: Eurotiaceratoides گونه

باشد. بارندگی مورد نیاز برای چوبی مینیمه استپی سرد رویش دارد گیاهی دائمی و دارای ساقه نیمه

عمیق و بافت متوسط و در  باشد و خاک رویشگاه اصلی گیاه معموالًمتر میمیلی 359تا 259رشد آن 

 (.2991ابع حساس به شوری خاک ذکر شده است )اسدی، برخی از من

های با ارزش و خوشخوراک مرتعی یکی از گونه : علف گندمی بیابانیAgropyron desertorumگونه 

ای، دائمی و بسیار برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه است. این گونه گراس دارای فرم بیولوژیک دسته

استپی مقاوم به خشکی و سرما است. این گیاه بومی ایران نیست اما برای اصالح مراتع استپی و نیمه

 (.2996شود )جعفری و همکاران، متر استفاده میمیلی 299ایران با بارندگی بیشتر از 
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های و گونه Sal. arbasculiformisدر این آزمایش دو نوع خاک سطحی فضای باز و زیراشکوب گیاه 

های تأثیرگذار و عنوان عاملبه (Sal. arbasculiformis, Ag. desertorum, Eurotia ceratoides) گیاه

چه و وزن خشک چه، طول ساقهزنی، درصد بنیه بذر، طول ریشهزنی، سرعت جوانهفاکتورهای درصد جوانه

پنج نمونه خاک  ،جهت بررسی اثر نوع خاک گرفته شدند.های وابسته در نظر عنوان فاکتوربه گیاهچه

 وفضای باز )شاهد( Sal. arbasculiformis متر( از زیراشکوب گیاهسانتی 15-9جداگانه از الیه سطحی )

های خاک به آزمایشگاه در تهیه شد. پس از انتقال نمونه 1301 ر در آخر فصل رویش در اوایل مهرمجاو

 روز در شرایط آزمایشگاه خشک شدند.  10مدت فضای باز به

 2هیای خیاک از الیک نمونیهمیورد مطالعیه، برای تعیین خصوصیات فیزیکیی و شییمیایی خیاک 

الکتریکی و اسیدیته به روش عصاره اشباع و مقدار متری عبور داده شد و مقدار پارامترهای هدایتمیلی

 .ن و بافت خاک به روش هییدرومتری تعییین شیدهای سدیم، کلسیم و منیزیوم به روش تیتراسیویون

حقیقیی، نیز محاسبه شیدند )جعفیری درصد سدیم قابل تبادلو  نسبت جذب سدیممقدار پارامترهای 

آوری گردید در زمان رسیدن بذرها از عرصه جمعمورد مطالعه های گیاهی های بذر گونه(. نمونه2993

قبیل از  کاغذی مخصوص در داخل یخچال نگهداری گردید.های پاکت درونو تا زمان انجام آزمایش 

در  دیشپتری با استفاده اززنی آزمون تست جوانهشروع آزمایش اصلی جهت بررسی سالم بودن بذرها 

. برای عدد بذر سالم و درشت انتخاب و کشت شد 29دیش تعداد که در هر پتری پنج تکرار انجام شد

 39تعیداد بازخاک سطحی زیراشکوب گیاه زالکچه و خیاک فضیایسبز شدن بذرها در  انجام آزمایش

تهیه شد و برای هر گونه گییاهی دو متر سانتی 15متر و قطر سانتی 12به ارتفاع  پالستیکی عدد گلدان

تعیداد  .ها قرار داده شیدگلدان وع خاک سطحی فضای باز و زیراشکوب هر کدام در پنج تکرار درونن

قیرار خیاک درون هیر گلیدان متیری سانتی 1از هر گونه گیاهی در عمق  عدد بذر سالم و درشت 29

ها کیامال آبیاری سنگین انجام شد تا خاک گلدان با استفاده از آب شهری گرفت و بعد از کشت بذرها

در زیر هر گلدان یک عدد ظرف گذاشته شد تا امالح شستشو داده شده توسط آب  با آب خیس شوند.

هر دو روز یک بیار ها گلدانآبیاری  دسترس خارج نشده و وارد زمین نشود.سپساز ها گلدان از خاک

روز از  39و تا روز بیستم ادامه داشت. پس از گذشت  زده هر روز انجام شدشمارش بذرهای جوانهو 

ها خارج و طول از خاک درون گلدانبودند هایی که استقرار یافته اندام هوایی و ریشه گیاهچه آزمایش،

گراد درجه سانتی 79پس از قطع و خشک شدن )در آون با دمای گیری شد و چه اندازهچه و ریشهساقه



 3131(، 2) اول السداري، نشريه مرتع

09 

زنیی، ساعت( توزین شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش مییانگین درصید جوانیه 02مدت به

 چه و وزن خشک گیاهچه بود.چه، طول ساقهزنی، درصد بنیه بذر، طول ریشهسرعت جوانه

منظور بررسی تصادفی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد به یق حاضر در قالب طرح کامالًتحق

( استفاده شد. آنالیز ANOVAطرفه )داری بین تیمارهای آزمایش از تجزیه واریانس یکاختالف معنی

جام شد ان 95/9ها به روش توکی در سطح مقایسه میانگینو  SPSS 16.0افزار ها با استفاده از نرمداده

 . رسم شدند  Excelها با کمک نرم افزارنمودارو

 3و  2، 1ترتیب از رابطه ( و شاخص بنیه بذر به2sRزنی )(، سرعت جوانه1PGزنی)درصد جوانه

 محاسبه شدند.

1   )PG =
n

N
 × تعداد کل  Nزده و ، تعداد بذرهای جوانهnزنی، درصد جوانه PG که در آن  100

 باشد.بذرهای کشت شده می

2)   Rs = ∑
Si

Di
 روز شمارهDi و  درهرروز جوانه تعداد  Siزنی،نسبت )سرعت( جوانه Rsکه در آن   

 باشد.می

بنیه بذر (        3   =
درصد جوانه زنی×  طول  گیاهچه(سانتیمتر)

100
 

 

 نتایج

( نشان داد که مقدار 1-صیات فیزیکی و شیمیایی خاک )جدولبررسی خصونتایج حاصل از 

تفاوت چندانی با فضای باز مجاور ندارد، در  Sal. arbasculiformisاسیدیته خاک در زیراشکوب 

بیشتر از فضای باز  Sal. arbasculiformisحالی که مقدار هدایت الکتریکی خاک زیراشکوب گیاه 

که  باشدزیراشکوب لومی می باز رسی لومی و در خاکدر خاک فضای است. همچنین نوع بافت خاک

( Sal. arbasculiformis) هوایی گیاه زالکچهبه خاطر تجمع امالح خاک در انداماین تغییر بافت 

و نسبت جذب سدیممقدار سدیم و پارامترهای ریزش کرده است. آن  باشد که در زیراشکوبمی

داری در خاک زیراشکوب بیشتر از خاک فضای باز مجاور بود و اختالف معنی درصد سدیم قابل تبادل

 .داری را نشان نداددر هر دو خاک با هم تفاوت معنی Mgو  Caهای را نشان داد. مقدار کاتیون

                                                   
1- Percentage of Germination 

2- Rate of Germination 
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  ±هاي خاک در فضااي بااو و ویراشاکوی گیااه والکماه گمیاان ی هاي فیزیکی و شیمیایی نمونهویژگی -1 جدول

 انحراف معیار(

 
 

نتایج حاصل از بررسی سبز شدن بذر و رشد نهال زالکچه در خاک زیراشکوب گیاه زالکچه نشان 

، ارتفاع گیاهچه و چه و ریشه چهداد که در خاک زیراشکوب مقدار درصد سبز شدن ، طول ساقه

زنی و پارامترهای  سرعت جوانهداری کمتر بود. از نظر نسبت به فضای باز بطور معنی شاخص بنیه بذر

داری از تفاوت معنیخشک گیاهچه، بذر گیاه زالکچه در هر دو نوع خاک زیراشکوب و فضای بوزن

 (.2-نداشت )جدول

 
  ±در خاک ویراشکوی گیاه والکمه گمیان ی   Sal. arbasculiformis)گ سبز شدن بذر و رشد نهال والکمه -2 جدول

 انحراف معیار(

 
 

در خاک زیراشکوب زالکچه نشان داد که درصد  Eu. ceratoidesنتایج سبز شدن بذر و رشد نهال 

چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه در خاک زیراشکوب نسبت به و سرعت سبز شدن ، طول ساقه

 دار وجود داشتفضای باز کمتر بود و بین مقدار آنها در خاک زیراشکوب و خاک فضای باز معنی

داری را چه و ارتفاع گیاهچه در خاک فضای باز و زیراشکوب تفاوت معنی(. طول ریشه3 ول)جد

 نشان نداد.

 

 

 افتب

 

درصد سدیم 

 قابل تبادل

 

نسبت 

جذب 

 سدیم

  منیزیوم

(mg/lit) 

 کلسیم

mg/lit)

) 

     

(mg/lit) 
 اسدیته

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 

 ارامتر          

 موقعیت

 

 لومی

± a94/5 

20/9 

± a7/29 

0/1 

± a30 

0/2 

± a60 

19 

± a08/1121 

6/3 

± a94/8 

116/9 

± a56/5 

196/9 

 ویراشکوی

 b302/0 ± لومی رسی

90/9 

± b51/1 

20/9 

± a7/17 

2/7 

± a71 

1/0 

± b1/54 

2/7 

. ± b09/8 

130/9 

± b62/0 

917/9 

 فضاي باو

 

  سبز شدندر د 

 )درصد(
  سبز شدنسر ت

 )روز/تعداد(

چه   ول ساقه

 )سانتیمتر(

چه   ول ریشه

 )سانتیمتر(

ارتفا  گیاهمه 

 )سانتیمتر(

گیاهمه  خشک وون

 )گرم(

 نیه یشاخ 

 b 36 926/9±a67/9 252/9±b 71/3 926/9±b  1/1 211/9±b 21/2 992/9±a 900/9 917/9±b 3/1±71/5 خاک زیراشکوب

 a 57 125/9±a13/1 202/0±a 05/5 112/9±a  23/2 123/9±a 62/3 920/9±a 900/9 926/9±a  30/3± 52/5  خاک فضای باز
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 انحراف معیار(±در خاک ویراشکوی گیاه والکمه گمیان ی  Eu. ceratoidesسبز شدن بذر و رشد نهال  -3 جدول

 
 

در خاک زیراشکوب گیاه زالکچه نشان داد  Ag. desertorumنتایج حاصل از سبز شدن بذر گیاه 

که درصد و سرعت سبز شدن ، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر در خاک زیراشکوب کمتر از 

چه و ارتفاع چه، طول ریشهبین مقدار طول ساقهداری داشت.خاک فضای باز بود و  با هم تفاوت معنی

 (.0 ی وجود نداشت )جدولدارفاوت معنیخاک زیراشکوب و فضای باز ت درگیاهچه

 
 انحراف معیار( ±در خاک ویراشکوی والکمه گمیان ی  Ag. Desertorum سبز شدن بذر و رشد نهال گیاه -4 جدول

 
 

های تهیه شده در شرایطی که هر سه گونه در خاکنتایج سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی

 Eurotiaceratoides ،Ag. desertorum که هر سه گونه نشان داداز مرتع )فضای باز( کشت گردیدند، 

چه و وزن خشک از نظر درصد و سرعت  سبز شدن گیاهچه، طول ریشه Sal. arbasculiformis و

چه، ارتفاع گیاهچه و شاخص بنیه داری با یکدیگر نداشت. از نظر طول ساقهگیاهچه تفاوت معنی

 (.5-زالکچه بود )جدول مقدار متعلق بهکمترین و  Ag. desertorumبیشترین مقدار در 
 

  

 

  سبز شدندرصد 

 )درصد(

  سبز شدنسرعت

 )روز/تعداد(

چه  طول ساقه

 )سانتیمتر(

چه  طول ریشه

 )سانتیمتر(

ارتفاع گیاهچه 

 )سانتیمتر(

گیاهچه  خشک وزن

 )گرم(

 نیه بشاخص

 b 37 902/9±b62/9 251/9±b 97/2 025/9±a  02/1 616/9±a 53/3 913/9±b 950/9 932/9±b 35/1± 25/0 خاک زیراشکوب

 a 61 165/9±a 36/1 101/0±a 65/2 123/9±a  17/2 310/9±a 02/0 921/9±a 112/9 975/9±a 50/3±3/19 خاک فضای باز

  سبز شدندر د 

 )درصد(

  سبز شدنسر ت

 )روز/تعداد(

چه   ول ساقه

 )سانتیمتر(

چه   ول ریشه

 )سانتیمتر(

ارتفا  گیاهمه 

 )سانتیمتر(

گیاهمه  خشک وون

 )گرم(

 نیه یشاخ 

 b 20 101/9±b05/9 203/9±a 00/0 025/9±a  36/2 517/9±a 21/7 990/9±b 932/9 905/9±b 50/1±21/6 خاک زیراشکوب

 a 50 125/9±a00/1 26/0±a 57/0 222/9±a  71/2 023/9±a 27/6 91/9±a 110/9 975/9±a  32/0± 60/5  خاک فضای باز
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 انحراف معیار( ±سبز شدن بذر  و رشد نهال سه گونه مرتعی در خاک فضاي باو گمیان ی  -5 جدول

 
 

های تهیه سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی در شرایطی که هر سه گونه در خاکنتایج 

 ،Ag. desertorumی که هر سه گونه نشان دادشده از مرتع )زیراشکوب( کشت گردیدند، 

Eu. ceratoides داری با یکدیگر نداشت. از و زالکچه از نظر درصد سبز شدن گیاهچه تفاوت معنی

 Ag. desertorumچه، طول ریشه چه، ارتفاع گیاهچه، و شاخص بنیه بیشترین مقدار در نظر طول ساقه
 (.7-چه متعلق به زالکچه بود )جدولو بیشترین مقدار سرعت سبز شدن و طول ریشه

 
 انحراف معیار( ±سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی در خاک ویراشکوی گمیان ی   -6 جدول

 
 

 گیريبحث و نتیجه

زیراشکوب بوته زالکچه تأثیر با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص شد که خاک 

که در مورد بررسی داشته است. بطوری منفی بر درصد سبز شدن و شاخص بنیه بذر در هر سه گونه

 

 Eurotia ceratoides Agropyron desertrum Salsola arbasculiformis 

 a61 60/5± a50 52/0± a57±  3/19 سبز شدنگدر د(در د 

 a36/1 125/9± a00/1 172/9± a13/1 ±165/9 گروو/تعداد( سبز شدنسر ت 

 c 65/2 26/9± a75/0 123/9±b  62/3 ±101/9 گسانتیمتر( ول ساقه چه

 a17/2 222/9± a71/2 112/9± a23/2 ±123/9 گسانتیمتر( ول ریشه چه

 b02/0 023/9± a27/6 202/9± ab05/5 ±310/9 گسانتیمتر(ارتفا  گیاهمه

 a112/9 91/9± a110/9 920/9± a00/9 ±921/9 گگر (وون خشک

 b 192/9 922/9± a103/9 910/9± ab130/9±910/9 شاخ  بنیه بذر

 
 Eurotia ceratoides Agropyron desertrum  Salsola arbasculiformis 

 a37 21/6± a20 71/5± a36 ± 25/0  سبز شدن)درصد(درصد 

 )روز/تعداد( سبز شدنسرعت 
902/9 ±a702/9 101/9±b 002/9 926/9± a67/9 

 ab 95/2 203/9± a00/0 211/9±b  51/2 ±251/9 )سانتیمتر(طول ساقه چه

 b02/1 271/9± a36/3 926/9± a1/1 ±025/9 )سانتیمتر(طول ریشه چه

 b53/3 517/9± a21/7 252/9± b71/3 ±616/9 )سانتیمتر(ارتفاع گیاهچه

 b950/9 9906/9± b932/9 9921/9± a000/9 ±913/9 )گرم(وزن خشک

 b 977/9 927/9± a177/9 9950/9± b90/9±93/9 شاخص بنیه بذر
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باز  ها مقدار پارامترهای مذکور در خاک زیراشکوب نسبت به مقدار آنها در خاک فضایگونه همه

داری وجود داشت. با توجه تفاوت معنیمجاور کمتر بود و بین مقدار آنها در تیمارهای مختلف خاک 

های سدیم و منیزیوم به خصوصیات شیمیایی خاک )باال بودن میزان هدایت الکتریکی و مقدار کاتیون

 .Eu. ceratoides ،Ag توان بیان کرد که علت کاهش درصد سبز شدن در سه گونهموجود در خاک( می

desertorum و Sal. arbasculiformis  شوری بیشتر خاک در زیراشکوب باشد. همچنین با توجه به

اینکه شوری باعث افزایش فشار اسمزی محلول خاک شده که این امر باعث جلوگیری جذب آب از 

شود و باعث ایجاد تنش خشکی در بذور و کاهش حرکت ذخایر غذایی آندوسپرم به طریق بذر می

( و همچنین 2997آباد و همکاران، حیدری شریف ؛2996و چنگیزی، شود )معاونی سمت جنین می

های متابولیسم )مانند تغییر موازنه مواد تنظیم کننده رشد( )خان و شوری از طریق تداخل با برخی جنبه

گذارد باعث و بهم خوردن تعادل یونی که روی فعل و انفعاالت حیاتی بذر اثر می (2991، 1اونگار

(. از طرفی 2990، 3و اشرف و هاریس 1000، 2ریمانشود )هیوآنگ و زنی بذر میهجلوگیری از جوان

کننده صورت تحریک کننده، بازدارنده و یا خنثیتوانند در این مرحله بههای موجود در خاک مییون

با ایجاد فشار اسمزی خارجی از نفوذ آب به داخل بذرها  NaClزنی عمل کنند. نمک در جوانه

زنی و به تأخیر باعث کاهش جوانه +Naو  -Clهای ده و با سمی کردن بذرها توسط یونجلوگیری کر

 (.2992، 0شود )مانس و تسترانداختن آن می

در خاک زیراشکوب نسبت  Eu. ceratoidesو  Ag. desertorumمقدار سرعت سبز شدن در گیاه 

اینگونه بیان کرد که تنش شوری به عنوان  توانبه خاک فضای باز کاهش نشان داد و دلیل آن را می

کند جذب آب را توسط بذر زنی عالوه بر مسمومیتی که در گیاه ایجاد میعامل محیطی مؤثر بر جوانه

شود. از طرف دیگر نفوذ سدیم های طبیعی گیاهچه میرو ساخته و مانع از ادامه فعالیتبا اشکال روبه

ویژه فعالیت غشاهای سلولی و در ها بهل در متابولیسم سلولو کلر به داخل بافت بذری باعث اختال

شود. هر قدر غلظت نمک در محیط بیشتر نتیجه افزایش میزان نشت مواد درون سلولی به خارج می

(. در 2911و همکاران،  انصاریشود )تر و به میزان بیشتری اعمال میباشد خسارت وارده سریع

                                                   

1- Khan & Ungar 

2- Huange& Remann 

3- Ashraf & Harris 

0- Munns& Tester 
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 Sal. arbascula, Salsola)(، بر روی سه گونه سالسوال 2919ران )آرانی و همکاای که مصلحمطالعه

yazdiana, Sal. abarghuensis) انجام شد نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری درصد جوانه-

ای زنی در هر سه گونه کاهش یافت که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. در مطالعه

بررسی کردند و  Sal. vermiculata( اثر دما و شوری را بر روی گونه 2919دیگر نیز گوما و همکاران )

زنی با افزایش دما و شوری کاهش یافت که با نتایج زنی و سرعت جوانهدر یافتند که درصد جوانه

 بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد.

اک زیراشکوب با خاک فضای .و زالکچه در خ Eu. ceratoidesچه در دو گونه مقدار طول ساقه

چه با وجود اینکه مقدار طول ساقه Ag. desertorumداری را نشان داد. در گونه باز مجاور تفاوت معنی

-ر آماری تفاوت معنیظدر خاک زیراشکوب کمتر از مقدار آن در خاک فضای باز مجاور بود ولی از ن

ر گذاشته و موجب اثهای مختلف رشد در دو نوع خاک دیده نشد. شوری بر جنبهداری بین مقدار آن 

 های هوایی و کاهش تولید زنی، کاهش رشد اندامکاهش و به تأخیر افتادن جوانه

چه و ارتفاع گیاهچه دو گونه همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که طول ریشه گردد.ماده خشک می

Eu. ceratoides  وAg. desertorum داری ندارد در خاک زیراشکوب با خاک فضای باز تفاوت معنی

چه و ارتفاع گیاهچه در خاک زیراشکوب با مقدار طول ریشه Sal. arbasculiformisولی در گونه 

زنی در مطالعه اثر شوری بر جوانه همچنینداری را نشان داد. مقدار آن در خاک فضای باز تفاوت معنی

ها با افزایش چهچه و تعداد برگنتیجه گرفتند که طول ساقه (Nitraria schoberi) داغد گونه قرهو رش

در .(1309داری نداشت )ناصری و همکاران، چه تفاوت معنیشوری کاهش پیدا کرد اما پاسخ ریشه

شوری ها انجام دادند، مشخص شد که ( بر روی شورپسند1002) 1ای که کاتمب و همکارانمطالعه

زنی بذور و استقرار آنها، میزان جذب و یکی از فاکتورهای مهمی است که تأثیر زیادی بر روی جوانه

یابند. همچنین کاهش گذارد، بطوریکه با افزایش غلظت نمک این مقادیر کاهش میچه میطول ریشه

ونه بیان کرد که با توان اینگچه و ارتفاع گیاهچه در گونه زالکچه را میچه، ریشهمقدار طول ساقه

شود، یابد و فشار اسمزی محلول خاک زیاد میافزایش میزان شوری غلظت امالح در خاک افزایش می

یابد که این عمل باعث در نتیجه مقدار انرژی که گیاه باید صرف جذب آب از خاک نماید افزایش می

 (.2990شود )عسکریان، افزایش تنفس و کاهش عملکرد گیاه می

                                                   

1- Katembe  
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هایی که در خاک فضای لوزن خشک کل نها Ag. desertorumو  Eu. ceratoidesدو گونه در هر 

در خاک زیراشکوب شده های روئیده داری بیشتر از وزن خشک کل نهالروئیدند بطور معنیباز می

میزان توان اینگونه بیان کرد که با افزایش های مذکور را میزالکچه بود. کاهش وزن خشک در گونه

یابد که بر اثر آن سرعت رشد و رشد رویشی گیاه کاهش شوری فشار اسمزی محلول خاک افزایش می

یابد. همچنین این کاهش ممکن است ناشی از هزینه انرژی متابولیک مربوط به سازگاری به شرایط می

ن به ها و رسیدتنش، کاهش نرخ فتوسنتز در واحد سطح برگ، کاهش جذب کربن، آسیب به بافت

(. سمیت احتمالی ناشی 2913کند )کرمیان و عطایی، بیشینه غلظت نمکی باشد که گیاه آن را تحمل می

های گیاهی، کاهش تولید ماده خشک گیاه را به ها، به ویژه سدیم در انداماز تجمع بیش از حد یون

 .(2913کرمیان و عطایی، ؛ 1005، 1ئودنبال خواهد داشت )فالورز و یه

در شرایط تیمار خاک فضای باز، که هر سه گونه در خاک تهیه شده از فضای باز مرتع کشت شده 

-از نظر شاخص های رشدی وضعیت مناسبتری داشت زیرا از نظر طول ساقه Ag. desertorumبودند 

د. زمیانی کیه بو Ag. desertorumدراهچه، و شاخص بنیه بیشترین مقدار چه، ارتفاع گیچه، طول ریشه

از نظیر شیاخص  Ag. desertorumهر سه گیاه در خاک زیراشکوب کاشته شده بودند، عملکرد گییاه 

های وزن خشک و سرعت سبز شیدن کیاهش و عملکیرد گییاه زالکچیه افیزایش یافیت. ایین نتیایج 

خیود،  دهنده سازگاری بیشتر بذرهای زالکچه برای سیبز شیدن و اسیتقرار اولییه در زیراشیکوبنشان

 باشد.می

توان بیان کرد که استفاده از گیاهان پرستار مناسب در عملیات با توجه به نتایج بدست آمده می

مراتع تخریب یافته از اهمیت زیادی برخوردار است، با توجه به اینکه گیاه زالکچه سبب تجمع  ءاحیا

این عامل باعث شور شدن ( و 2913)باقرزاده و همکاران،  شودامالح در خاک زیراشکوب خود می

های عنوان گیاه پرستار در پروژهشود که از این گیاه بهبنابراین پیشنهاد می خاک زیراشکوب شده است.

کاری زیربوته استفاده نشود. همچنین با توجه به اینکه گیاه زیراشکوب گیاه اصالح مرتع به صورت کپه

منفی دارد، بنابراین احتمال وجود یک توالی خودزا زالکچه بر سبزشدن بذر و رشد نهال گیاه مادر اثر 

شود در مطالعات آتی، فرضیات این پژوهش در سایر در این منطقه وجود دارد. همچنین پیشنهاد می

 های مهم مرتعی از خانواده اسفناجیان مورد بررسی قرار گیرد.مراتع ایران و بر روی گونه

                                                   

1- Flowers & Yeo 
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