
 

 

 Kochia scoparia)(هاي جوانه زني بذر گياه جارو  سي ويژگيربر

 در واكنش به سطوح مختلف شوري در محيط كنترل شده

  
  1مجيد جامي االحمدي، محمد كافي، مهدي نصيري محالتي

 
  

  

 چكيده
 تصادفي و با دو تكرار در به منظور بررسي واكنش جوانه زني بذور گياه جارو به سطوح مختلف شوري، آزمايشي در قالب طرح كامالً

تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از سطوح مختلف شوري معادل . انستيتو تحقيقات كشاورزي پايدار كوردوبا، اسپانيا، انجام گرفت
صفات مورد .  به دست آمد2:1 به نسبت CaCl2و NaCl  دسي زيمنس بر متر كه با تركيب دو نمك  20 و 15، 10 ،5صفر، 

نتايج حاصله نشان داد كه تعداد نهايي بذور جوانه . درصد جوانه زني، ميزان كل جوانه زني و سرعت جوانه زني بودندبررسي شامل 
بذور در آب مقطر جوانه زدند، ولي اين ميزان در % 91حدود . زده و درصد جوانه زني با ميزان شوري محيط نسبت عكس داشتند

 دسي زيمنس بر متر، تاثير 10افزايش شوري تا سطح . د كاهش پيدا كرد درص36 دسي زيمنس بر متر به حدود 20شوري 
 درصد 50همچنين با افزايش شوري، مدت زمان الزم براي رسيدن به سطح . داري بر خصوصيات جوانه زني بذور نداشت معني
زني  نگر به تاخير افتادن جوانه دسي زيمنس بر متر، رسيد كه اين امر نشا20 ساعت در 78 ساعت در آب مقطر به 28زني، از  جوانه

رسد كه با  با توجه به كاهش خطي سرعت جوانه زني در واكنش به افزايش شوري، به نظر مي. باشد توده بذور با افزايش شوري مي
ن  دسي زيمنس بر متر، سرعت جوانه زني بذور گياه جارو به صفر برسد و شايد بتوان اين حد را به عنوا30افزايش شوري از سطح 

شود كه جوانه زني گياه جارو  بر اساس نتايج به دست آمده، مشخص مي. آستانه تحمل جوانه زني گياه جارو به شوري در نظر گرفت
توان با اعمال مديريت مناسب در مزرعه، استقرار مطلوبي را در  كه مي رسد  تحمل خوبي به سطوح باالي شوري داشته و به نظر مي

  . تضمين نمودشرايط وجود آب و خاك شور
  

  .جوانه زني، شوري، گياه جارو: هاي كليدي واژه
  
 
 

  1مقدمه
نواحي خشك و نيمه خشك، مناطقي با بارندگي غير 
قابل پيش بيني هستند كه در آنها ميزان تبخير و تعرق بالقوه از 
                                                      

 به ترتيب دانشجوي دكتراي زراعت و اعضاي هيأت علمي دانشكده -1
  ، دانشگاه فردوسي مشهد)قطب علمي گياهان زراعي ويژه(كشاورزي 

عالوه بر اين در بسياري ). 11(كند  ميزان بارندگي تجاوز مي
ز به عنوان يك مشكل عمده از اين مناطق، شوري خاك ني

وسعت نگران كننده . فراروي كشاورزي مطرح شده است
كل مساحت % 90( مناطق خشك و نيمه خشك در ايران 

و نيز سطح وسيع اراضي تحت تاثير شوري و قليائيت ) كشور
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ها و  ، لزوم توجه به نظام)1) (كل مساحت كشور%  15( 
اين شرايط هاي جايگزين را كه تطابق بيشتري با  گونه

نامساعد داشته و بتوانند عالوه بر استفاده بهينه از منابع، توليد 
وجود . سازد بااليي نيز داشته باشند، بيش از پيش آشكار مي

هاي زيستي متمايز در  اين شرايط نامساعد، منجر به تكامل فرم
گياهان صحرايي به منظور به حداكثر رساندن تطابق آنها با 

توان با اعمال  ، به طوري كه مي)11(محيط شده است 
مديريت صحيح از آنها براي تامين نيازهاي انساني و دامي 

  .بهره برداري نمود 
كاشت برخي گياهان خوش خوراك خشكي يا شوري 
پسند تحت تنش خشكي و يا شوري و با استفاده از آب 
موجود براي آبياري، راه حلي نويد بخش براي مشكل كمبود 

جارو، يكي از اين ). 12(آيد  اطق به شمار ميعلوفه در اين من
تواند با استقرار سريع خود در خاكهاي  گياهان است كه مي

شور، عالوه بر ايجاد يك پوشش گياهي محافظتي كوتاه 
عمر، به عنوان يك علوفه جايگزين بويژه در مناطقي كه با 

  اند مورد استفاده قرار بگيرد كمبود توليد علوفه مواجه
گياه جارو داراي پتانسيل عملكرد بسيار بااليي نيز ). 13 و 5 (
در شرايط خشك در تگزاس، عملكرد )  12(شرود . باشد مي

 تن علوفه در هكتار را گزارش كرده 11اي معادل  ساليانه
مطالعات اوليه انجام شده در نيومكزيكو نيز نشان داد . است

 كه يك پوشش سبز گياه جارو كه به خوبي آبياري و كود
 چين در طي فصل رشد، عملكرد ماده 4دهي شده بود، با 

فوستر، ( تن در هكتار داشت 26خشك كل نزديك به 
  ).7؛ به نقل از منبع 1980

جوانه زني بذر معموالً بحراني ترين عامل تعيين كننده 
استقرار اوليه ). 7(موفقيت يا شكست استقرار گياه است 

جوانه زني بذرآنها ها در زيستگاههاي شور به واكنش  گونه
هاي شوري و درجه حرارت بستگي دارد و معموالً  در رژيم

سطح اين واكنش، تعيين كننده ميزان بقاي يك جمعيت تا 
اگرچه افزايش شوري ). 2(باشد  رسيدن به بلوغ زايشي مي

منجر به كاهش و يا تاخير در جوانه زني هر دو نوع بذرهاي 
، با اين )9 و8، 7، 6، 3، 2(شود  هالوفيت و گليكوفيت  مي

 خود از ،ها با توانايي تحمل شرايط شور وجود هالوفيت
ها تحت  اغلب هالوفيت). 14(شوند ها متمايز  مي گليكوفيت

، ولي محدود شدن  )6(زنند  شرايط غيرشور بهتر جوانه  مي
هاي شور نشانگر نياز آنها به غلظت هاي نسبتاً  آنها به محيط

بيش از حد نمك، و يا كاهش باالي نمك، تحمل سطوح 
هاي با تنش كمتر  مقايسه با محيط رقابت ديگرگياهان در

  ).14(باشد  مي
زند و  گياه جارو تحت شرايط مطلوب سريعاً جوانه  مي

  شكافد   ساعت مي24معموالً پوسته بذر آن در طي كمتر از 
، ولي به شرايط شور نيز به خوبي مقاوم بوده و در سطوح )4(

  زند تي باالي شوري نيز به خوبي جوانه ميمتوسط و ح
خصوصيات جوانه ) 4(اوريت و همكاران ). 13 و 4، 3، 2 (

جوانه زني بذور در . زني بذر گياه جارو را بررسي كردند
كه بذور   درصد يا بيشتر بود، ولي هنگامي88مقطر معادل  آب

در معرض محلول هاي جداگانه نمك هاي مختلف با 
دسي زيمنس بر متر قرار گرفتند، درصد  20هايي تا  غلظت

) 13(استفان و وال . جوانه زني شروع به كاهش معني دار كرد
 براي ايجاد غلظت هاي CaCl2و NaCl از حجم هاي مساوي 

 دسي زيمنس بر متر استفاده كرده و 30شوري بين صفر تا 
مشاهده نمودند كه به طور كلي شوري، درصد جوانه زني را 

آزمايش آنها در حالي كه درصد جوانه زني در . كاهش داد
 دسي زيمنس 30 درصد بود، در شوري 95معادل در آب مقطر 

كاهش درصد و سرعت .  كاهش پيدا كرددرصد14بر متر به 
  جوانه زني با افزايش شوري در گونه ديگر گياه جارو

) Americana  kochia ( و نيز در ديگر گياهان هالوفيت
  ).9 و 8، 6، 3 (گزارش شده است 

زني         مطالعات متعددي در مورد اثر شوري روي جوانه
بذر گياه جارو و ساير گياهان هالوفيت صورت گرفته است، 
ولي اكثر اين مطالعات تنها اثر يك نمك را بر روي جوانه 

اي در مورد اثر  اند و هيچ داده منتشر شده زني بررسي كرده
وانه زني بذر گياه ها بر روي ج تركيب نامساوي اين نمك

بنابراين هدف اين آزمايش، مطالعه اثر . جارو وجود ندارد
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 بر روي CaCl2 و NaClتركيب نامساوي دو نمك 
  .خصوصيات جوانه زني بذور گياه جارو بوده است

  
  مواد و روش ها

  بذرهاي بالغ مورد استفاده از آزمايشي كه همان سال 
ند انجام شده بود، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه بيرج) 1382(

هاي  آوري شده و تا زمان شروع آزمايش درون كيسه جمع
آزمايش براي . كاغذي در دماي معمول اتاق نگه داري شدند

تعيين واكنش جوانه زني بذور گياه جارو به سطوح مختلف 
شوري در اتاقك هاي جوانه زني با محيط كنترل شده در 

، اسپانيا، انجام ١باانستيتوي تحقيقاتي كشاورزي پايداركوردو
طي مدت آزمايش، دماي محيط جوانه زني به ميزان . شد

با توجه به عدم حساسيت .  درجه سانتيگراد حفظ شد1±20
، تمامي آزمايشات در )13(زني گياه جارو به نور  جوانه

  .تاريكي صورت گرفت
 90(بررسي جوانه زني در پتري ديش هاي پالستيكي 

و با استفاده از كاغذ صافي ) ر عمق ميليمت16ميليمتر قطر در 
محلول هاي شوري با اضافه .  صورت گرفت1واتمن شماره 

 به نسبت CaCl2 و NaClكردن ميزان مناسب نمك هاي 
 به آب مقطر و در غلظت هايي با هدايت هاي 1 به 2مولي 

 دسي زيمنس بر متر تهيه 20 و 15، 10، 5الكتريكي صفر، 
 تايي بذر بود و كل آزمايش 30 تكرار 2هر تيمار شامل . شد

نيز دو مرتبه تكرار گرديد و در پايان، نتايج هر تيمار بر مبناي 
آزمايش در قالب . محاسبه شد)  بذر120مجموعاً  ( تكرار 4

ها پس از اضافه  پتري ديش. طرح كامالً تصادفي اجرا شد
 ميلي ليتر محلول شور به هر يك از آنها، در درون 5كردن 

ستيكي دوم قرار داده شده و روي ظرف دوم، يك ظرف پال
بذور هنگامي . براي ممانعت از تبخير با پالستيك پوشيده شد

هاي قابل  چه شدند كه ريشه جوانه زده در نظر گرفته مي
شمارش جوانه زني . مشاهده از پوسته بذر خارج شده بودند

 ساعت صورت گرفته و بذور جوانه زده حذف 12هر 
                                                      
1- Instituto De Agricultura Sostenible (CSIC), Cordoba, 
Spain  

ذرهاي جوانه زده در هر شمارش به صورت تعداد ب. شدند مي
ها به يك حد ثابت  تجمعي محاسبه شد تا زماني كه شمارش

در انتهاي آزمايش، درصد جوانه زني براي هر پتري . رسيد
سرعت . ها براي هر تيمار محاسبه شدند ديش و سپس ميانگين

جوانه زني با تقسيم كردن تعداد تجمعي بذور جوانه زده در 
ه كل بذور جوانه زده نهايي، تعيين و زمان هر شمارش ب

از .  درصد جوانه زني محاسبه شد50صرف شده تا رسيدن به 
آنجايي كه كمترين تعداد بذر جوانه زده در يكي 

 بذر بود، زمان 8 دسي زيمنس برابر 20 تيمار  ازتكرارهاي
 بذر به عنوان يك شاخص 8  صرف شده تا جوانه زني
هاي  در صورت لزوم، داده. ار گرفتاختياري مورد محاسبه قر

ها با استفاده از  آزمايش تجزيه واريانس شده و ميانگين
پيش از تجزيه . آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه شدند

  .ها انجام شد واريانس، تبديل زاويه اي براي داده
  

  نتايج و بحث
  :درصد جوانه زني 

بت حداكثر جوانه زني تجمعي با ميزان شوري محيط نس
كاهش درصد جوانه زني با افزايش ). 1شكل(عكس داشت 

شوري در گياه جارو و ديگر گياهان هالوفيت قبالً نيز 
با افزايش سطح ). 13 و 9، 8، 6، 4، 3، 2(گزارش شده است 

شوري، عالوه بر كاهش تعداد كل بذور جوانه زده، زمان 
ن اگرچه بيشتري. رسيدن به ثبات جوانه زني نيز افزايش يافت

 ساعت اول آزمايش صورت 100مقدار جوانه زني در 
 روز 14گرفت، ولي تعداد كمي از بذور حتي پس از گذشت 

امر نشانگر  ، كه اين)1شكل(از شروع آزمايش جوانه زدند 
باشد، و شايد يكي  تنوع ژنتيكي باالي توده بذر گياه جارو مي

و نيز از داليل موفقيت آن براي استقرار در محيطهاي نامساعد 
  .هاي زراعي باشد تبديل شدن به يك علف هرز موفق در نظام

 دسي زيمنس بر متر، تاثير زيادي 10افزايش شوري تا سطح 
بر جوانه زني بذور نداشت، ولي با گذشتن از اين آستانه، 
تعداد و درصد جوانه زني به طور معني داري كاهش پيدا 

ن كاهش بيشتري). 1، جدول 2و 1هاي  ؛ شكل>01/0P( كرد
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 35 دسي زيمنس بر متر بود، گرچه هنوز بيش از  20در سطح 
 در آزمايش. درصد بذور در اين سطح شوري جوانه زدند

ح ـطـا سـوري تـش شـزايـاف) 2(ان و همكاران ـل خـاجم
 ، اثري روي جوانه زني نداشت و در NaClمول  ميلي200

اه گي. درصد بذورجوانه زدند24 ميلي مول نمك، هنوز 1000
  در غلظت هاي باالي Haloxylon ammodendronهالوفيت 

NaCl   )6( درصد جوانه زني داشت 50، )يك مول بر ليتر (
 400هيچ بذري در  Triglochin maritimaو در گياه 

، اين در حالي است كه در آزمايش )9(مول جوانه نزد  ميلي
 دسي زيمنس بر 30، بذور گياه جارو در )13(استفان و وال 

با وجود عدم يكساني .  درصد جوانه زني داشتند14متر هنوز 
واحدهاي مورد استفاده براي بيان غلظت شوري بين محققين 

دهد كه هر گونه  مختلف، اين نتايج به وضوح نشان مي
گياهي، داراي نيازهاي جوانه زني و واكنش به تنش شوري 

باشد و نيز بر حسب محل و شرايط اقليمي  بسيار خاصي مي
حاكم در زمان رشد و توليد بذر، جوانه زني متفاوتي نشان 

  .دهد مي
  

 

 

 
 

 

 

  هاي سرعت جوانه زني بذر گياه جارو  اثر سطوح مختلف شوري بر تعداد، درصد جوانه زني و نيز شاخص - 1جدول

  سطوح شوري
ds/m 

  ط تعداد بذورمتوس
  جوانه زده در هر
  پتري ديش

  %50مدت زمان تا   درصد جوانه زني
  )ساعت(جوانه زني 

  مدت زمان تا جوانه زني
  )ساعت(  بذر8

0   a**25/27  a**84/90   b**80/27   b *00/20  
5   a50/27   a67/91   b25/34   b30/25 
10   ab00/26   a67/86  b  08/37  b25/30  
15   b75/21  ab50/72   a30/60  b50/54  
20   c75/10  b84/35   a80/77   a30/ 143  

به  *و ، ∆، •، ◊روند جوانه زني تجمعي بذور گياه جارو در سطوح متفاوت شوري؛  -  1شكل 
  .باشند  دسي زيمنس بر متر مي20 و 15، 10، 5ترتيب نشانگر سطوح شوري معادل صفر، 



  155...        ي ويژگي هاي جوانه زني بذر گياه جارو سر بر

 6 

 .اختالف معني داري ندارند) **(01/0و يا ) *(05/0هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در سطح احتمال  ، ميانگين در هر ستون- *

 

 
  
  

، كاهش درصد جوانه زني در شوري هاي باالتر از 2شكل 
البته . دهد  دسي زيمنس بر متر را به وضوح نشان مي10سطح 

ه شوري با داده هاي موجود، دستيابي به آستانه دقيق تحمل ب
زني بذر گياه جارو كه با گذشتن از آن آستانه، جوانه  جوانه

زني بذر توسط شوري به شدت تحت تاثير قرار گرفته و 
هاي ديگري  يابد، مشكل است و نياز به آزمايش كاهش مي

همين طور دستيابي به حد نهايي . با سطوح بيشتر شوري دارد
انه زني بذور آستانه تحمل به شوري جوانه زني كه در آن جو

شود، بر اساس درصد جوانه زني،  گياه جارو كامالً متوقف مي
باشد و شايد سرعت جوانه زني شاخص بهتري در  مشكل مي

  .اين رابطه باشد
كاهش درصد جوانه زني با افزايش شوري ممكن 

در . است به دليل اثرات اسمزي و يا سميت خاص يوني باشد
) 8(، كاتمبه و همكاران  PEG و  NaClاي بين اثرات مقايسه

، شاخص جوانه زني دو  گونه NaClاظهار داشتند كه 
آنها اين .  كاهش دادPEGآتريپلكس را بيشتر از محلول 

هاي بذر  موضوع را ناشي از اثر سميت سديم بر روي غشاء
از آنجايي كه شوري با كاهش قابليت دسترسي آب . دانستند

مانند تغيير موازنه مواد (م يا تداخل با برخي جنبه هاي متابوليس
، در )9(كند از جوانه زني بذور ممانعت مي) تنظيم كننده رشد

  وNaClرود كه تركيب دو نمك   اين آزمايش احتمال مي

CaCl2 موجب اختالل بيشتري در فرايندهاي حياتي بذر ،
  . شده باشد NaClنسبت به كاربرد تنهاي

  
  سرعت جوانه زني

كاهش سرعت جوانه زني افزايش شوري همچنين سبب 
و در سطوح باالي شوري، بذور به ) 3شكل (بذور گرديد 

مدت زمان بيشتري براي تكميل جوانه زني نياز داشتند 
دهد كه با افزايش شوري،   نشان مي4شكل ). 1جدول (

عكس مدت زمان الزم تا رسيدن به ( سرعت جوانه زني بذر 
يدا كرد و به طور خطي كاهش پ)  درصد جوانه زني50سطح 

 ساعت در 28مدت زمان الزم تا رسيدن به اين حد، از حدود 
 دسي زيمنس بر متر 20 ساعت در شوري 78آب مقطر به 

به عبارت ديگر در حالي كه نيمي از كل بذور جوانه . رسيد
 جوانه زني خود را كامل زده در آب مقطر در طي روز اول

 روز 3از  دسي زيمنس بر متر به بيش 20در شوري كردند، 
براي رسيدن به اين آستانه نياز بود كه اين موضوع به وضوح 
نشان دهنده به تاخير افتادن جوانه زني با افزايش شوري 

 دسي 10اگرچه در اين حالت نيز تا سطح شوري . باشد مي
زيمنس بر متر نيز اختالف معني داري بين سطوح شوري از 

  .)1جدول(نشد زني نسبت به شاهد مشاهده  نظر سرعت جوانه
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  .باشند  تكرار هر تيمار مي4هر سري نقاط مربوط به . روند تغييرات درصد جوانه زني در سطوح مختلف شوري -  2شكل

  
، 10، 5به ترتيب نشانگر سطوح شوري معادل صفر،  *و ،  ∆،•، ◊روند سرعت  جوانه زني  بذور گياه جارو در سطوح متفاوت شوري؛  - 3شكل 

  .باشند دسي زيمنس بر متر مي 20 و 15
  

در سورگوم نيز مشاهده شده است كه افزايش شوري، سبب 
آزمايش  در). 7(شود  افزايش متوسط زمان جوانه زني مي

نيز متوسط زمان الزم براي رسيدن ) 2(اجمل خان و همكاران 
، با باال رفتن سطح )پايان جوانه زني(به ثبات جوانه زني 

 روز 9 روز در آب مقطر به 4از شوري افزايش يافت، و 
  . دسي زيمنس بر متر رسيد30 و 24هاي  درشوري

سرعت جوانه هاي  دادهخطي  بين رگرسيون با برازش 
 و برون يابي آن تا جايي كه محور افقي را قطع  و شوريزني

 دسي 30 جوانه زني اندكي بيش از حداكثرستانه آكند، 
رسد كه با   نظر ميبه. )4شكل  ( آمدست دزيمنس بر متر به 

عبور از اين سطح شوري، سرعت جوانه زني به صفر برسد، 
 جوانه  درصد14هنوز  )13( در آزمايش استفان و وال هرچند

ولي  دسي زيمنس بر متر وجود داشت، 30 شوري زني در
 براي تهيه محلول CaCl2و  NaClنها از حجم هاي مساوي آ

  عامل اختالفشوري استفاده كردند و اين امر ممكن است
 در آزمايش الزم به ذكر است كه. نتايج به دست آمده باشد

دسي زيمنس بر متر  20هاي باالتر از  شوريحاضر، اثر 
با دماي  )oC20(دماي اين آزمايش همچنين . بررسي نشد

 متفاوت بود و با توجه به )oC 15(استفاده شده توسط آنها 
ز ممكن است در ، اين امر ني)2 (دمابرهمكنش بين شوري و 

  .تفاوت نتايج به دست آمده دخيل باشد
عكس مدت زمان  ( بذر  8زني بر مبناي  ت جوانهعسر

نيز با افزايش شوري كاهش ) الزم تا جوانه زني هشت بذر
گرچه در اين حالت شيب كاهش ا .)5 شكل(  خطي نشان داد

سرعت رشد محاسبه شده بيشتر از اندكي  ،سرعت جوانه زني
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 بر اين اساس ، لذا )4شكل  ( بود درصد جوانه زني50بر مبناي
. آيد آستانه تحمل شوري جوانه زني بسيار كمتر به دست مي

دليل اين موضوع اين است كه در شروع جوانه زني، سرعت 
ر باالتر بوده و با گذشت زمان اين اجوانه زدن بذور بسي

بنابراين ). 3 و 1هاي  شكل( كند  سرعت كاهش پيدا مي
 50 بذر بسيار باالتر از  8زني   است كه سرعت جوانهطبيعي
   .ور باشدذ بدرصد

بذور بسياري از گونه هاي هالوفيت در آب معمولي 
 امر ، كه اين)8 و 7، 6، 2(دهند  زني بهينه نشان مي جوانه

كاهشي در شوري خاك است كه بهتر با زني  جوانهگر شانن

 دهد بهاره رخ ميهاي   و به دنبال بارانيا تحت شرايط مزرعه
با توجه   و1جدول  و 3و 2با درنظر گرفتن شكل هاي ). 8(

زيمنس بر متر هيچ كاهش   دسي10  شوريبه اين كه تا سطح
معني داري در درصد و سرعت جوانه زني مشاهده نشد، به 

از آبي با اين  توان در مزرعه با استفاده رسد كه مي نظر مي
شروط به اين كه خاك م ميزان شوري اقدام به كاشت كرد،

ها مرطوب نگه داشته شود  گياهچه تا زمان سبز شدن مزرعه
   باقي بماند كه براي بذرتا پتانسيل آب خاك در حدي

   

  

 
هر سري نقاط . بذور گياه جارو تحت سطوح مختلف شوري) جوانه زني%50عكس مدت زمان الزم تا رسيدن به (  سرعت جوانه زني  -  4شكل

  .باشد ار هر تيمار مي تكر4مربوط به 
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هر سري نقاط . بذور گياه جارو تحت سطوح متفاوت شوري)  بذر8عكس مدت زمان الزم تا رسيدن به جوانه زني ( سرعت جوانه زني -5شكل 
  .باشد  تكرار هر تيمار مي4مربوط به 

 
  .مشكلي ايجاد نكند

آب، درجه  (عامل بايد توجه داشت كه چندين ،از سوي ديگر
ه در سطح خاك برهمكنش دارند،  ك) نور و شوريحرارت،

 عالوه بركنند و ممكن است  جوانه زني بذر را تنظيم مي
الگوي زماني  ، اين عوامل نيز برتغييرات فصلي درجه حرارت

 دامنه ، و ماتريكيپتانسيل اسمز .تاثير بگذارندجوانه زني 
 له رادهاي مناطق معت زني هالوفيت ثر براي جوانهؤحرارتي م

 بنابراين در موقع كاشت در اوايل بهار). 2(سازند   ميدودمح
و  ( اگر درجه حرارت هوا -1د؛ نظر قرار گيرد دو مسئله مدباي

باال باشد، طبيعي است كه درصد جوانه ) مهمتر از آن خاك
 در اين حالت اگر آب شور ،زني مهمتر از سرعت آن است

ا يك پوشش توان ميزان بذر بيشتري كشت نمود ت  مي،باشد
 باگر هوا سرد باشد و يا آ -2. گياهي خوب تضمين شود

خيلي شور باشد، سرعت جوانه زني كاهش يافته و ممكن 

ها روي بذر اثر   مثل ميكروارگانيزمعواملاست ساير 
 بنابراين در اين حالت بايستي با آبي اقدام به آبياري ،بگذارند

به را  حدي نباشد كه سرعت نمو درنمود كه شوري آن 
 اين رعايتبا  كه توان اميد داشت مي.  كاهش دهدشدت
 شرايط وجود آب يا در ي مطلوباستقرار گياهي به ،نكات

  .خاك شور دست يافت
  تشكر و قدر داني

پروفسور فرانسيسكو هاي  از مساعدتنگارندگان مايلند تا 
 نياز اجراي اين دكه شرايط و تجهيزات مور 1وياللوبوس

فراهم ساخته و در طول آزمايش نيز از  را در محل تحقيق
ريغ نكردند، تشكر و قدرداني دهيچ گونه راهنمايي خويش 

 .كنند 
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Abstract 
 

In order to examine seed germination responses of kochia to different levels of salinity, an 
experiment was performed in the Institute of Sustainable Agriculture (CSIC), Cordoba, Spain, 
in a completely randomized design with two replications. Treatments were different levels of 
salinities equal to 0,5, 10, 15, and 20 ds/m, obtained by mixing NaCl and CaCl2 in a 2:1 molar 
ratio. Evaluated properties were germination percentage, rate and final number of germinated 
seeds. The results showed that the germinated seed number and the germination percentage had 
a converse relation with salinity levels. About 91% of seeds were germinated in distilled water. 
This value reduced to about 36% in 20 ds/m. Increasing salinity up to 10 ds/m did not have any 
significant effects on germination, but after that, the germination rate and percentage begun to 
reduce significantly. Salinity also increased the time required for 50% germination from 28 
hours in distilled water to 78 hours in 20 ds/m, showing a delay in germination as salinity 
increased. Regarding linear reduction in germination rate in response to increase in salinity, it 
seems that as salinity exceeds 30 ds/m, germination rate of kochia approaches zero. This 
perhaps could be accepted as the threshold of kochia germination tolerance to salinity. 
According to the results, the germination stage of kochia has a good tolerance to elevated levels 
of salinity and it seems that a good stand establishment in saline soils and water conditions 
could be insured, if proper management is exerted in farms. 
 
Keywords: Salinity, germination, Kochia. 
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