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 60/69/7930 دریافت:

 97/60/7931 پدیرش:

 چکیده
تتن  شتوری    تتثییر پتووه   ایتن  در های شورزی را دوچندان کرده است.   تشدید روند شورشدن منابع آب و خاک، لزوم توجه بیشتر به گونه

رشتد   و زنتی بتر جوانته   (زیمتن  برمتتر  دسی 15) فارسآب خلیج از درصد( 133و  03، 51، 03، 51، 03، 11)شاهد، درصدهای مختلف  صورتهب

در در یزد در مرکز ملی تحقیقات شوری  یدرصد 13آستانه تحمل به شوری و آستانه کاه  تعیین  منظوربه، سالیکورنیامختلف  هایگونه گیاهچه

ستان )امُزین  خورِ توده بومیسه به همراه  S. bigeloviiو  Salicornia europaeaه دو گونشامل مورد استفاده های گونه  شد ررسیب 1001سال 

درصتد   21 ها از شتوری زنی گونهنتایج نشان داد که میانگین جوانهبود   ایران( یمرکز مناطقمرکزی ) و (شرقیجان استان آذربای) ایلخچی ،(بوشهر

 توقتف نشتد   مفتارس  درصتد آب خلتیج   133هتا تتتی در شتوری    از گونته  کدامهیچزنی کاه  یاف.، ولی جوانه یدارطور معنیبهفارس یجآب خل

 مرکتزی و  ایلخچتی  هتای تتوده ولتی   ،کتاه   S. bigeloviiو  S. europaea هایگونهو مُزین  خورِتوده طول گیاهچه با افزای  شوری ، تالبااین

های سالیکورنیا تحمتل بته شتوری بتا یی     گونههمه  ،طورکلیکاه  یاف.  به ازآنپ افزای  و فارس درصد آب خلیج 03و  51 ریتا شو ترتیببه

و مرکتزی  ، ایلخچتی ، مُتزین  ختورِ  هتای تتوده که تدآستانه تحمتل  طوریهای مختلف مشاهده شد، بهبین گونه ایمالتظهقابل، ولی تفاوت داشتند

درصتد   13زیمتن  برمتتر و تدآستتانه کتاه      دستی  15/5و  01/11، 50/15، 31/1، 00/15ترتیتب  به S. bigeloviiو  S. europaeaهای گونه

 زیمن  برمتر برآورد شد دسی 31/25و  00/02، 11/01، 03/11، 21/10ترتیب به هاآنزنی جوانه

 

  یادر آب ؛شورورزی ؛شورزی؛ تحمل؛ زنیجوانه: کلیدی گانواژ
 

 مقدمه

 متعلتتق بتته تیتتره ستتالهیتت علفتتی  گونتته کورنیاستتالی 

منتاطق بتا ارتفتا     و بومی ( Chenopodiaceae) اسفنجیان

آمریکای شمالی، اروپتا، آفریقتای جنتوبی و جنتوب     کم در 

مکانیسم تحمل به شتوری در آن تولیتد غتدد و      آسیا اس.

نمت  بتا    سازیرقیقنم  بر روی سطح گیاه و  هایکیسه

به دلیتل تنتو     اس.  اگرچهیاه جذب بیشتر آب در باف. گ

، یت  مورفولوژ هایشباه. در برخی مواردوسیع ظاهری و 

تخمین ، ولی باشدمیواقعی گیاه مشخص ن هایگونهتعداد 

گونته از ایتن جتن  در     03تا  21اس. که تعداد  شدهزده

متعددی دارد  هایگونهسالیکورنیا   ]0[ طبیع. وجود دارد

 .S. bigelovii ،S هایگونهبه  اندتومی هاآن ترینمهمکه از 

europaea های داخلی با عنوانتوده و persica    اشاره کترد

گونه پیشاهنگ هم برای تولیتد   عنوانبه S. bigelovii گونه

   ]2[مطرح اس. روغن خوراکی و هم تولید علوفه کش. 

سبزشتدن   ،یکی از مشکالت اساسی در تولید این گیتاه 

  اگرچته مرتلته   است. از آب دریتا  آن با استفاده مستتقیم  

 ازنظتر زنی در گیاهتان زراعتی یت  مرتلته متحمتل      جوانه

در ارتبتا  بتا    تتال بتااین ، ]11[باشتد  تحمل به شوری می

ایتن  است.    شتده گتزارش ، نتایج متفتاوتی  زیگیاهان شور

میتزان   زیترا  ،انتد پیداکردهگیاهان به شرایط شور سازگاری 

-متفاوت میلف رشد در مراتل مخت هاآنتحمل به شوری 

هتا  شوری ختاک در بستیاری از شتورزی    درواقع  ]1[ باشد

محرکتی   تتثییر نق  محرکی رشد را دارد  با این تفاوت که 

 همرتلها در ممکن اس. در برخی شورزینم  برای رشد 

و در برخی در مراتل بعتدی رشتد اتفتای بیفتتد     زنی جوانه

گیاهتان   انتد کته  بسیاری از پووهشگران گزارش کترده   ]0[

شتوری تستاس    تتن  زنتی بته   شورزی در مرتلته جوانته  

درصتتد شتتده استت. کتته  گتتزارش  [20و  13، 0] هستتتند
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 شدتبهها در تح. تن  شوری زنی برخی از شورزیجوانه

از بتتذر گیاهتتان  %1کتته تنهتتا طتتوریهیابتتد، بتتکتتاه  متتی

Atriplex isatidea ،Phragmites australis ،Sesbania 

cannabina و Limonium bicolor  میلی 033در شوری-

  نتتایج مشتابهی در   [20نتد ] جوانته زد مو ر کلرید سدیم 

 Salso و Aeluropus lagopoides [5] هتای متورد گونته  

lavermiculata [5]  اس.  شدهگزارشنیز 

در ایران، خاک شور منابع آب و وسع. زیاد با توجه به 

بترای   صتادی  زم اس. راهکارهایی برای تولید پایتدار و اقت 

رسد یکتی  به نظر می  [15]شود  رائهااستفاده از این منابع 

 از این راهکارهتا استتفاده از ایتن منتابع در تولیتد گیاهتان      

  دارند اس. که قابلی. تولید اقتصادی با آب دریا را شورزی

قتادر بته    شتورزی  هتای نچه مسلم اس. بستیاری از گونته  آ

هتای خاصتی   تحمل شوری آب دریا نیستتند و تنهتا گونته   

قابلی. رشتد در ایتن    (.Salicornia spp)سالیکورنیا مانند 

تعیتین آستتانه تحمتل بته      ،بنتابراین   [5] دارنتد  شرایط را

زنی و اینکه این گیتاه تتا   شوری سالیکورنیا در مرتله جوانه

-چه درصدی از آب دریا را تحمل نموده و تعداد بذر جوانه

  است. د بررستی  را خواهتد داشت. نیازمنت    توجهیقابلزده 

درصتدهای مختلتف آب    تثییربررسی  پووه هدف از این 

 و رشد اولیه تعداد سه توده بتومی  زنیجوانهبر  فارسخلیج

  اس. S. europaeaو  S. bigeloviiهای و گونهسالیکورنیا 
 

 

 هاروشمواد و 

 کتامالا فاکتوریل بر پایته طترح    صورتبهپووه  تاضر 

 در یتزد  ملی تحقیقات شوریدر مرکز تصادفی با سه تکرار 

بتار   سهکامل  طوربهآزمای  این انجام شد   1001در سال 

 2)شتتتامل شتتتاهد  ی شتتتوریتیمارهتتتا  گردیتتتدتکتتترار 

 درصدهای مختلف شتوری آب دریتا   و( برمتر زیمن دسی

بود  شتوری آب   (درصد 133 و 03 ،51 ،03 ،51 ،03 ،11)

دو  بتود   برمتتر زیمتن   دسی 15 مورداستفاده فارسخلیج

بومی از  به همراه سه توده S. bigeloviiو  S. europaeaگونه 

توده  ،بوشهراستان  در نیمُز خورِشامل توده  persicaگونه 

تتوده مرکتزی در   ایلخچی در استتان آذربایجتان شترقی و    

فتارس بترای تهیته    سازی آب خلتیج از رقیق بود استان یزد 

 حلتول بتا  ر استفاده شتد و شتوری هتر م   شوهای آبمحلول

 ی تتاوی هتا دیت  پتری  تمل کنترل شد سی متر قابلای

تاق  رشتد بتا رژیتم دمتایی     ادر  هرگونهعدد بذر سالم  13

 13ساع. روشنایی و رطوب. نسبی  12روز/شب با  03/21

در روز  زدهجوانته بذرهای   (1شکل ) درصد قرار داده شدند

معادلته   براستاس گردید و پ  از کش. شمارش  چهاردهم

و  GP ،giمحاسبه شد  در رابطه زیتر،   زنیجوانهدرصد  زیر

G  و تعتداد   زدهجوانه، تعداد بذر زنیجوانهبه ترتیب درصد

  [0] بود شدهکش.کل بذرهای 

100
G

g
GP i  

 

 
 زنیجوانهآزمای  تصاویر از  تعدادی -1شکل 
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و تدآستتانه کتاه     [12]تدآستانه تحمل به شوری 

روابط زیر به دست.   براساسنیز  [21] زنیجوانهدرصد  13

دار تدآستانه تحمل بته شتوری اولتین کتاه  معنتی     آمد  

درصتد معتادل    13صفات در ایر شوری و تدآستانه کاه  

 13اولین سطحی اس. که صف. مورد نظتر دچتار کتاه     

گتردد  ایتن دو شتاخص بترای     درصدی نسب. به شاهد می

در  رود کار متی ی تغییرات تحمل به شوری گیاهان بهارزیاب

کتاه    خطشیب Lنسبی،  زنیدرصد جوانه Grروابط زیر 

تدآستتتانه  0a هتتدای. الکتریکتتی آب، iwEC، زنتتیجوانتته

ضریب کاه   Pو درصد  13تدآستانه کاه   50C، تحمل

دست. آوردن درصتد   رای بته ب اس.  زنیجوانهدرصدی  13

در نظتر   %133زنی شتاهد را  جوانه زنی نسبی، درصدجوانه

شتود  در ایتن   گرفته و برای بقیه تیمارها نسب. گرفته متی 

محاستبه   SASبا استتفاده از نترم افتزار     50Cو 0aدو فرمول 

 شود می
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صتورت تصتادفی   از هر تکترار تعتداد پتنج گیاهچته بته     

 هتا دادهگیتری شتد    ک  اندازهطها با خانتخاب و طول آن

 متورد تجزیته واریتان    پ  از آزمون یکنواختی واریتان ،  

در ستطح اتتمتال    LSDبا آزمون  هامیانگینقرار گرف. و 

بتترای مقایستته شتتدند  یتتا خطتتای استتتاندارد یتت  درصتتد 

استتتفاده شتتد   ایخوشتتهاز تجزیتته  هتتاتتتوده بنتتدیگتتروه

  [15] م شدانجا SAS افزارنرمبا  های آماریتجزیه

 

 نتایج

ایرات شتوری   دارمعنی تثییربذر تح.  زنیجوانهدرصد 

 طتورکلی بته و گونه سالیکورنیا قرار گرفت.  تتن  شتوری    

(، ولتی  1هتر پتنج گونته را کتاه  داد )شتکل       زنتی جوانه

مشاهده شتد  شتوری    هاآندر بین  توجهیقابل هایتفاوت

 زنتی هجوانت ر ی بت دارمعنی تثییر فارسدرصد آب خلیج 11

 .S جتتزبتتهد(، 1التتف تتتا 1ستتالیکورنیا )شتتکل  هتتایگونتته

bigelovii  بتتا تر  هتتایشتتورینداشتت.، ولتتی ه( 1)شتتکل

ی کتاه  داد   دارمعنتی  طتور بته را  هاگونههمه  زنیجوانه

ستالیکورنیا در   هتای گونته  زنتی جوانهروند کاه  میانگین 

خطتی   صتورت بهبرابر تن  شوری با افزای  شدت شوری 

تتی  هاگونهاز  کدامهیچ(، ولی در الف2)شکل  تشدید شد

فتتارس، درصتتد آب خلتتیج 133 در شتتوری بستتیار شتتدید 

  در این شوری، بیشتترین  (1)شکل  متوقف نشد زنیجوانه

بته ترتیتب مربتو  بته تتوده       زنتی جوانته و کمترین درصد 

 درصتد  1/1با  S. europaeaدرصد و گونه  0/55با مرکزی 

  بود 

هتای داخلتی   زنی گونته ز درصد جوانهطور میانگین نیبه

طتوری کته   ب(، بته 2های خارجی بود )شکل بیشتر از گونه

، 1/55ترتیب بتا  و ایلخچی به  نیمُز خورِ ،مرکزی هایتوده

زنتی بیشتتری   داری جوانته طور معنیدرصد به 0/15، 1/53

به ترتیب  S. europaeaو  S. bigeloviiهای نسب. به گونه

رصد داشتند  بیشترین تدآستانه تحمتل  د 0/25و  1/02با 

و مرکتزی   هایتودههای بومی مربو  به شوری نیز در توده

(  بر این اساس، تدآستتانه تحمتل   0بود )شکل  نیمُز خورِ

و ایلخچتی برابتر بتا     نیمُتز  ، ختورِ مرکزیهای شوری توده

 .Sهتای  زیمتن  بتر متتر و گونته    دسی 3/1، 5/15، 1/15

europaea  وS. bigelovii 0/11  زیمتتتن  دستتتی 1/5و

هتای  بتر تدآستتانه بتا تر تتوده     افتزون برمتر برآورد شتد   

زنتی در پاستب بته شتوری ایتن      داخلی، شیب کاه  جوانه

زنتی  درصد کاه  جوانته  ،طورکلیبه  ها نیز کمتر بودگونه

هتای  تتوده به ازای افزای  هر واتد شوری بیشتر از آستانه 

 و S. europaea هتای گونهچی و و ایلخ نیمُز خورِ ،مرکزی

S. bigelovii   و  2/2، 01/1، 15/1، 35/1به ترتیب برابر بتا

بود  همین موضو  باعث شد تا از دیگرسو، تدآستتانه   5/1

هتای داخلتی   زنتی نیتز در تتوده   درصدی جوانه 13کاه  

و  2/01، 0/10(، بدین ترتیب که سطوح 5با تر رود )شکل 

درصد  13عنوان آستانه کاه  زیمن  برمتر بهدسی 0/11

و ایلخچتی و  مرکتزی  ، نیمُتز  خورِهای به ترتیب برای توده

عنتتوان زیمتتن  برمتتتر بتته دستتی 3/25و  5/02ستتطوح 

 .Sهتای  درصد به ترتیب برای گونته  13تدآستانه کاه  

europaea  وS. bigelovii  به دس. آمد 
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آزمون  براساسی با ترف مشترک هامیانگین  در هر شکل مختلف سالیکورنیا در سطوح متفاوت شوری هایگونه نیزجوانهدرصد  -1شکل 

LSD  ندارند  دارمعنیدر سطح اتتمال ی  درصد تفاوت 

 

 
، میانگین هش. سطح )ب متفاوت سالیکورنیا هایگونهو  (، میانگین پنج توده)الف در سطوح مختلف شوری زنیجوانهمیانگین درصد  -2شکل 

در سطح اتتمال  LSDآزمون  براساسبا ی  ترف مشترک و در شکل الف های با همپوشانی یکسان براساس خطای استاندارد میانگین  (شوری

 ندارند  دارمعنیتفاوت در شکل ب ی  درصد 
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 : شوری آب آبیاریS. europaea (ECiw)و  S. bigelovii هایگونههای بومی سالیکورنیا و تودهی تدآستانه تحمل شور -0شکل 

   

ایتترات شتتوری و گونتته ستتالیکورنیا بتتر طتتول گیاهچتته 

طتورکلی  دار بود  اگرچه طول گیاهچه ستالیکورنیا بته  معنی

هتای  تح. تثییر تن  شوری کاه  یاف.، اما پاستب گونته  

(  در تتوده  1وت بتود )شتکل   مختلف به سطوح شوری متفا

فتارس موجتب   درصد آب خلیج 11تن  شوری  نیمُز خورِ

دار طول گیاهچه شد، ولی افزای  شتوری تتا   کاه  معنی

دار و فتارس منجتر بته کتاه  معنتی     درصد آب خلتیج  03

التف(  ستطوح بتا تر    1بیشتر طول گیاهچته نشتد )شتکل    

لیکته  دار تثییر منفی شوری شد  در تاموجب افزای  معنی

فتارس موجتب افتزای  طتول     درصد آب خلتیج  11شوری 

ب( و تتتوده ایلخچتتی 1)شتتکل مرکتتزی  گیاهچتته در تتتوده

ج( گردید و این روند برای این دو گونه به ترتیتب  1)شکل 

فارس ادامه داش.، ولی درصد آب خلیج 03و  51تا سطوح 

دار طتول گیاهچته ایتن    سطوح با تر منجر به کاه  معنی

 .Sهتای  ز سوی دیگر، طتول گیاهچته گونته   دو توده شد  ا

europaea  د( و 1)شکلS. bigelovii  ه( تا ستطح  1)شکل

فارس بدون تغییتر مانتد ولتی ستطوح     درصد آب خلیج 03

شدیدتر تن  شوری با کاه  طول گیاهچه ایتن دو گونته   

 همراه بود 

هتای مختلتف   با توجه بته پاستب طتول گیاهچته گونته     

میتانگین طتول گیاهچته در     توان گف. کته سالیکورنیا، می

شوری متوسط افزای  یاف. و با افزای  شدت شوری روند 

التف(  در شتوری بستیار    0خود گرف. )شتکل  کاهشی را به

زیمتن  برمتتر( رشتد گیاهچته هتیچ      دستی  0/03شدید )

 ختورِ (  در این شترایط، تتوده   1ای متوقف نشد )شکل گونه

بیشتترین و  بته ترتیتب دارای    S. bigeloviiو گونته   نیمُتز 

کمترین طول گیاهچه بودند  از سویی دیگر، میانگین طول 

میلیمتر( بیشتتر از   5/23های داخلی )معادل گیاهچه گونه

میلیمتتر(   0/13هتای ختارجی )معتادل    طول گیاهچه گونه

و مرکتزی  ، نیمُزهای خورِ بود  میانگین طول گیاهچه توده

میلی متر و  1/12و  2/21، 5/25ایلخچی به ترتیب برابر با 

 .Sو  S. europaeaهتتای میتتانگین طتتول گیاهچتته گونتته

bigelovii  میلتی متتر بتود     0/13و  5/11به ترتیب برابر با

بتا توجته بته    مرکتزی  رسد که گونه نظر میب(  به0)شکل 
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 (  5جنوب کشور دارد )شکل دارد، اتتمتا  منشتا     نیمُتز  خورِنزدیکی که با نتایج توده 

 

 
  S. europaeaو  S. bigeloviiهای های بومی و گونهتوده زنیجوانه یدرصد 13آستانه کاه   -5شکل 

 

 
 LSDآزمون  براساسی با ترف مشترک هامیانگین  هر شکل مختلف سالیکورنیا در سطوح متفاوت شوری هایگونهطول گیاهچه  -1شکل 

 ندارند  دارمعنیاتتمال ی  درصد تفاوت  در سطح
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های متفاوت سالیکورنیا )ب، میانگین هش. سطح میانگین طول گیاهچه در سطوح مختلف شوری )الف، میانگین پنج توده( و گونه -0شکل 

در سطح اتتمال ی   LSDهای با همپوشانی یکسان براساس خطای استاندارد در شکل الف و با ترف مشترک براساس آزمون شوری(  میانگین

 دار ندارند درصد در شکل ب تفاوت معنی

 
 

  
 مرکزی نیمُزخورِ  ایلخچی مرکزی نیمُزخورِ  ایلخچی

 زنی )راس.( و رشد گیاهچه )چپ(های داخلی براساس جوانهبندی تودهای گروهنمودار خوشه -5شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

زنی هر پنج گونه ستالیکورنیا تحت. تتاییر    اگرچه جوانه

خلتیج فتارس کتاه     درصد آب  11تن  شوری بیشتر از 

های مختلف متفاوت بتود  اعتقتاد بتر    یاف.، ولی پاسب گونه

کتاه  پتانستیل   های شوری پتایین  شدتر این اس. که د

 و سبزشتدن است.    زنتی جوانته  اسمزی عامل محدودکننده

سمی. یتونی و در پتی آن افتزای      های با شوریولی در 

عتدم تعتادل   و  بخصوص کلرید ستدیم  ی مضرهاجذب یون

محستوب   سبزشتدن کاه  درصد  سببن عناصر غذایی بی

با وجودی که با تشدید شدت تن  شوری،   [11] شوندمی

های سالیکورنیا نیتز افتزای  یافت.،    زنی گونهکاه  جوانه

فتتارس نیتتز درصتتد آب خلتتیج 133ولتتی تتتتی در شتتوری 

(  بتا  1ها متوقف نشتد )شتکل   زنی هیچ کدام از گونهجوانه

ترین مرتلته نستب.   تساس انر گیاهاستقراتوجه به اینکه 

زنتی و  درصد و سرع. با ی جوانهبنابراین  ؛به شوری اس.

رشد بهتر ریشه و ستاقه در اوایتل فصتل رشتد     متعاقب آن 

و یکنتواختی  ی باعث استفاده بهینه از تاب  در زمین پوشت 

سایه انداز گیاهی و درنهای. رسیدن به پتانستیل عملکترد   

های جوان در مرتله ستبز  هچهاینکه گیا  [10]خواهد شد 

هتای تجمتع یافتته در    شدن و استقرار بوته بتوانند در نم 

اطراف ریشه خود دوام بیاورند، بستگی زیادی به تحمل بته  

   [23و  10]شوری در این مرتله دارد 

زنتی و  طتورکلی جوانته  نتایج همچنین نشان داد که بته 

متل  های داخلی بیشتتر بتود  تدآستتانه تح   تدتحمل گونه

 .S، ایلخچتتی، نیمُتتز ختتورِ، مرکتتزیهتتای شتتوری گونتته

europaea  وS. bigelovii 3/1، 5/15، 1/15ترتیتتب بتته ،

در یتت  مطالعتته زیمتتن  برمتتتر بتتود  دستتی 1/5و  0/11

 تتدود  هتای شوری قادر اس. تاکه سالیکورنیا شد گزارش 

زنتی   مرتلته جوانته   را در زیمتن  برمتتر  دستی  03تا  23

درصتد از   03تتدود   یشتور ستطوح  ن تحمل کند و در ایت 

همچنتین در مطالعته    .[0] هستندزنی بذرها قادر به جوانه
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 03 تتدود تدآستانه تحمل به شوری ستالیکورنیا   ،دیگری

   [22] دمعرفی شزیمن  برمتر دسی

تن  شوری در سطوح مختلف و بسته بته گونته طتول    

گیاهچه سالیکورنیا را کاه  داد  شتوری کتم تتا متوستط     

های خارجی نداش.، ولتی بتا   بر طول گیاهچه گونه تاییری

و ایلخچی همراه مرکزی  هایافزای  طول گیاهچه در توده

بود  سطوح شدیدتر تن  شوری با کتاه  طتول گیاهچته    

های مورد بررسی شد  پاسب مثب. سالیکورنیا در همه گونه

به تن  های شور کم تا متوسط توسط پووهشتگران دیگتر   

 herbacea [0] ،virginicaف ماننتتد هتتای مختلتتدر گونتته
 نیز نشان داده شده اس.  اعتقتاد  europeae [10]و  [10]

 های آلتی جمع محلولکه سالیکورنیا از طریق ت ن اس.یبر ا

-زنی سریع تن  شوری را تحمتل متی  ها و جوانهدر سلول

انتد کته تتن  شتوری       برخی پووه  نشتان داده [5] کند

سالیکورنیا نتدارد، بلکته بترای     مالیم نه تنها تثییر منفی بر

   تتتی [10و  10]تواند مفیتد باشتد   تحری  رشد اولیه می

زیمتن  برمتتر را   دستی  11شتوری تتا    برخی پووهشگران

بهترین شرایط برای رشد و فتوسنتز سالیکورنیا در مراتتل  

  نو  نم  در تحمتل بته شتوری    [10] اولیه رشد می دانند

که  وری که بیان شده اس.طسالیکورنیا تثییر گذار اس.، به

زیمتن   دستی  13تتا   تن  ناشی از نم  ستولفات ستدیم  

تواند تا تدودی باعتث افتزای  رشتد ستالیکورنیا     برمتر می

گردد، ولی در غلظت. هتای بتا  ستمی. ستولفات ستدیم       

افتزای    دلیل این موضو  به  [0]بیشتر از کلریدسدیم بود 

کته   ،نتد اهمرتبط دانستخاک  های سولفات درغلظ. آنیون

امکان تجمتع آن   سدیمپذیری کمتر سولفات بدلیل انحالل

ناشی از ایتن نمت     صورت محلول کاه  یافته و سمی.به

ولتی    [0] شودظاهر می م در گیاهیزودتر از نم  کلریدسد

زیمتن   دسی 01تدود در آزمای  تاضر تتی در شوری 

 های سالیکورنیا متوقف متوقف نشد برمتر رشد گیاهچه

هتای  هتای داخلتی از گونته   نگین طول گیاهچه تودهمیا

هتا و  ستمی. یتون  پووهشگران مختلف خارجی بیشتر بود  

ازتد ستدیم را علت. کتاه  رشتد در شترایط      جذب بی 

افتزای    کته  نتد اهبیان کترد  اند؛ ودانستهتن  شوری بیان 

غلظ. سدیم و کلر بر جذب بستیاری از عناصتر ضتروری و    

ایر دارد، که منجر بته کتاه     انتخاب پذیری یونی در غشا

  تن  شتوری ستبب ایجتاد    [25و  15] گرددرشد گیاه می

طور مثال نسب. پتاستیم  شود؛ بهعدم تعادل یونی گیاه می

به سدیم کاه  می یابد و در نتیجه با تجمع زیتاد ستدیم،   

آنزیم ها غیرفعال شده و درنهای. بر فراینتدهای متابولیت    

  [1]گیاه ایر می گذارد 

 ایمالتظهقابلهای تفاوتکه دهد نشان میکلی  یجنتا

  وجتود دارد بته شتوری   هتای ستالیکورنیا   گونته  پاستب  بین

طتور خطتی کتاه     زنی با افزای  شوری بهمیانگین جوانه

افزای  یاف.، ولی میانگین رشد گیاهچه تا شوری متوسط 

زنتی و رشتد   وجتود، جوانته  اینکاه  یافت.  بتا   ازآنپ و 

-دستی  0/03 ها تتی در شتوری از گونه امکدهیچگیاهچه 

-تودهزنی و رشد گیاهچه متوقف نشد  جوانهزیمن  برمتر 

 S. europaea و S. bigelovii هایبیشتر از گونه های بومی

بود  در این آزمای  بیشترین تدآستانه تحمل بته شتوری   

 5/15و  1/15ترتیتتب )بتته نیمُتتز ختتورِو مرکتتزی در تتتوده 

 S. europaea (0/11 ازآنپتت و  زیمتتن  برمتتتر(دستتی

نزدیکتی  مرکتزی  گونته  زیمن  برمتتر( بترآورد شتد     دسی

داش.، و بنتابراین اتتمتا  منشتا     نیمُز خورِبا توده با یی 

 د ندارمشابهی  شناسیگیاه
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Abstract 

Intensification salinization of water and soil resources requires more attentions to halophytes 

species cultivation. In this research, the effect of salt stress as varied percentage (control, 15%, 

30%, 45%, 60%, 75%, 90% and 100%.) of Persian Gulf water (58 dS m-1) was examined on 

germination and seedling growth of different Salicornia species, in order to determine salinity 

tolerance threshold and threshold of 50% reduction in germination at National Salinity Research 

Center, Yazd in 2017. Species consisted of Salicornia europaea, S. bigelovii along with three local 

populations: Khor-e-Mozain (Bushehr province), Ilkhchi (East Azerbaijan province) and Markazi 

(Iran central regions). The results showed that the mean germination of the species were 

significantly reduced from 25% Persian Gulf water, however germination of all species did not 

stopped even at 100% Persian Gulf water. However, seedling length in Khor-e-Mozain, S. europaea 

and S. bigelovii was decreased as salinity was intensified, while in Ilkhchi and Markazi were 

increased up to 45% and 60% Persian Gulf water, respectively and then was reduced. In general, all 

Salicornia species had high salinity tolerance, however there were considerable variations between 

different species, so that salinity tolerance threshold of Khor-e-Mozain, Ilkhchi, Markazi, S. 

europaea and S. bigelovii were 14.36, 5.01, 14.46, 11.91 and 7.54 dS m-1 and their threshold of 50% 

reduction were 56.25, 51.60, 61.15, 32.69 and 27.01 dS m-1, respectively. 
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