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  مقاله کوتاه 

و  مختلف يمارهایتش یپبا استفاده از  ) Alhagi maurorum( خارشترشکست خواب بذر 

  یزنجوانه ارزیابی حدآستانه تحمل شوري در مرحله 

  1سته انوشهاهادي پیر

  مبسوط  چکیده

و باالتر  از کاه غالت  علوفه آن  کیفیت    و  دارد  شوري و خشکی   يهاتنشبه    یی) تحمل باالAlhagi maurorumخارشتر (:  مقدمه

یک محصول کشاورزي،    عنوانبهکشت آن لذا  ؛زنندینمجوانه  یراحت بهپوسته سخت،  لیدلبه خارشتر هاي. بذر باشدیم در حد یونجه

بیشتري   تحقیقات  افزایش    ژهیوبه نیازمند  و  خواب  شکستن  زمینه  خارشتر م  رغمیعل.  است  یزنجوانهدر  مورد  در  فراوان  طالعات 

بنابراین، در  ؛  بسیار اندك است  گیاه زراعییک    عنوانبه، تحقیقات در مورد بررسی فاکتورهاي زراعی خارشتر  هرزعلفیک    عنوانبه

  و تحمل به شوري آن بررسی شده است. یزنجوانهاین مطالعه، برخی جوانب 

و   در بررسی شد.    1397در سال    در مرکز ملی تحقیقات شوري  خارشتر  یزن جوانهجوانب مختلف  پژوهش    ایندر  :  هاروشمواد 

  اسیدسولفوریک ، هیدروپرایمینگ، آب جوش و  فیزیکی با کاغذ سنباده  یدهخراشمختلف شامل شاهد،    يمارهایتش یپآزمایش اول  

 25و    20،  15،  10،  5(  هازمان، در آزمایش دوم و سوم،  تیمار برتر  عنوانبهاسیدسولفوریک  . با انتخاب تیمار پرایمینگ  ندبررسی گردید

 ي هاسالدر    شدهبرداشتر آزمایش چهارم بذرهاي  د ) مقایسه گردید.  درصد  75و    98(اسیدسولفوریک  مختلف    يهاغلظتدقیقه) و  

شدند.    1395و    1396با    1397 (صفر،    تأثیرمقایسه  شوري  تنش  مختلف  بر   منسیزیدس  36و    30،  24  ، 18،  12،  6سطوح  برمتر) 

ششم تیمارهاي رژیم نوري شامل تاریکی ممتد، روشنایی   در آزمایشخارشتر در آزمایش پنجم بررسی شد.    و رشد اولیه  یزنجوانه

مقایسه شدند.   و جداگانه)  کنارهم  هاي(بذر  بذر خواهرياثرات  و در آزمایش هفتم فاکتور    ییروشنا-متناوب تاریکی  يهادورهممتد و  

  برآورد شد.   یزن جوانه %50حدآستانه تحمل به شوري و کاهش  و يریگ اندازهطول گیاهچه و  یزنجوانهدرصد 

که    آمد   دستبه)  درصد  57(اسیدسولفوریک    ماریتشیپ در    یزنجوانهکه بیشترین درصد    نشان دادآزمایش اول  نتایج  :  هاافته ی

) و رشد گیاهچه  درصد  81(  یزنجوانهدر آزمایش دوم مشاهده شد که بیشترین درصد    در تیمار شاهد بود.  ی زنجوانهبرابر    6بیش از  

تیمار  سانتی  7/5( پیش  از  در   دستبهدقیقه    25  مدت بهدرصد    98  اسیدسولفوریکمتر)  نتیجه  این  اینکه  مهم  نکته  آمد. 

و رشد گیاهچه در غلظت    یزنجوانهترین  یشب  ،تولید خارجاسیدسولفوریک  که در مورد    آمد  دستبهساخت داخل  اسیدسولفوریک  

  بذر نداشت.   یزنجوانهبر    يداریمعن  تأثیر  طول عمر بذرمشاهده شد. در آزمایش چهارم مشخص شد که حداقل سه سال  درصد    75

برمتر    منسیزیدس  36، حتی در شوري  وجود ن یا  مشاهده شد. با  برمتر  منسیزیدس  30شوري  در  و کاهش رشد    یزن جوانهافت شدید  

نشد. در    یزن جوانهنیز   تفاوت    مشخصتم  و هفششم    يهاشیآزمامتوقف  که  کاشته شده در    یزنجوانهبین    يداریمعنشد  بذرهاي 

یا  تاریکی تاریکی  يهادوره، روشنایی  کنارهم نسبت به بذرهاي  و  روشنایی-متناوب  بنابراین، بذر  ؛  با فاصله مشاهده نشد  بذرهایی 

  ) بر یکدیگر ندارند.خواهريمنفی (اثر  تأثیر  خارشتر بذرهايدر کناهم قرارگرفتن و  خارشتر فتوبالستیک نیست

بهبود    یطورکلبه:  يریگ جهینت براي  روش  با    ماریتشیپ،  ی زنجوانهبهترین  غلظت  اسیدسولفوریک  بذر  با  و    درصد  98داخلی 

اسیدسولفوریک   در تیمارباال    یزن جوانهحصول درصد  دقیقه است. با توجه به    25  مدتبهدرصد    75خارجی با غلظت  اسیدسولفوریک  

 2/14آستانه تحمل به شوري این گیاه  باشد. همچنین حدخواب بذر خارشتر احتماال فیزیکی    رسدیم  نظربهشیمیایی)    یدهخراش(

تنها شوري، نهحداقلی را دارد. تنش مالیم    یزنجوانههاي بسیار باالتر نیز قابلیت  برآورد شده است، ولی در شوري  زیمنس برمتردسی

،  ی زنجوانهباالي شوري خارشتر در مرحله    تحمل بهبا توجه    دهد، بلکه براي تحریک رشد الزم است.این گیاه را کاهش نمی  یزنجوانه

  .شودیمشورورزي براي بررسی بیشتر توصیه  يهاستمیسکشت آن در 

 قوه نامیه  شورورزي،  شورپسند، بذرهاي خواهري، پیش تیمار،  کلیدي: يهاواژه

  : نوآوري هايجنبه

  .گرددیم )درصد  96( باال  یزن جوانه و خارشتر  بذر خواب   شکستن به   منجر هدقیق 25 مدت به  درصد 98 غلظت  با اسیدسولفوریک    تیمار -1

  .شودیم تحریک گیاهچه  رشد و تغییر بدون   یزن جوانه ،تنش بدون  شرایط به   نسبت  برمتر) منس یزیدس 6 (حدود متوسط  ي هايشور در -2

  شد.  برآورد برمتر  منس یز یدس 2/14  خارشتر،  شوري  به تحمل  حدآستانه -3
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  ... يمارهایتش ی ) با استفاده از پAlhagi maurorumشکست خواب بذر خارشتر (سته انوشه: اپیر

  مقدمه 

شور از    عنوانبه  يتنش    ي هاتنش  نیترمهمیکی 

مهم  ،یطیمح عملکرد    یعامل  و  رشد  محدودکردن  در 

کشاورز سبب یم  يمحصوالت  به  عملکرد  افت  باشد. 

درصد برآورد شده است. در حال حاضر   20  ،يتنش شور

با    يجهان متاثر از شور  یاز منابع آب   یقابل توجه  جمح

مختلف   متاسفانه    باشدیمدرجات  خاك و  شورشدن 

محسوب    ش یپ   يادهی پد  يبرا  ن،یبنابرا؛  گرددیمرونده 

و   اکا  یمبارزه  با  پدینارآمدن  بای ن  همه    دی ده  از 

کرد.    یعمل- یعلم  يرهاراهکا استفاده   عنوانبهالزم 

  توانند یم  يبه شورباال  تحمل    با   1ي شورز  اهانینمونه، گ

متحمل به مهیا نیاهان حساس یگ يبرا ی ن مناسبیگزیجا

ا  يشور باشند یدر  مناطق  اک  ن  بر  عالوه  درآمد  یه  جاد 

ن مناطق،  یبرداران ابهره  یشتیت معیشتر و بهبود وضعیب

نشخوارکنندگان   یی غذا  رهیج  زا  ياعمدهتوانند بخش  یم

تام را  خشک  و  شور  مناطق  نمایدر  و 2(رنجبر  ندین 

 .)2018همکاران، 

آب منابع  کمبود  به  توجه  اختصاص    ی با  به    ها آن و 

شور  ي هاآباز  توانیم  ، ی مهم اصل ی و باغ   یزراع  اهان یگ

کشت    دیتول  يبرا  شورلبو   طریق  از    اهان یگعلوفه 

از    يشورز  و    ي هاآب استفاده کرد. استفاده   شورلبشور 

خارشتر مانند    ياعلوفه   يشورز  اهانیگ  دیتول  يبرا

مناسب  تواندیم شرا  وفهعل  دیتول  يبرا  یراهکار   طیدر 

ش آب  منابع  انوشه   باشد  نیریکمبود  و 3(پیراسته 

گ)2017همکاران،   بخش    توانندیم  يشورز  اهانی. 

ج  ياعمده مناطق    ییغذا  رهیاز  در  نشخوارکنندگان 

از   شوند.  شامل  را   ست یشورز  اهانیگ  نیتر مهمخشک 

(به    توانیمکشور   نمود )  .Algahi sppخارشتر  اشاره 

که  ).  2013و همکاران،  4ینی(باشت است  گیاهی  خارشتر 

مطرح بوده، ولی به   هرزعلفیک    عنوانبه اگرچه تا کنون  

خشکی،  و  شوري  به  باال  تحمل  مناسب،  رشد  دلیل 

کیفیت باالي علوفه و مصارف دارویی، پتانسیل کشت آن 

زراعی    عنوانبه دارویی    ياعلوفهگیاه  مورد    تواندیمیا 

گیرد. قرار  به    بررسی  توجه  باالبا  گیاه تحمل  این  به    ي 

کاه    (باالتر ازعلوفه آن  باالي    تیفیو ک  محیطی  يهاتنش

 
1 Halophyte 
2 Ranjbar 
3 Pirasteh-Anosheh 
4 Bashtini 

براي تولید ونجهیدر حد  گندم و جو و   ) گزینه مناسبی 

با این حال زراعت .  است  علوفه در مناطق شور و خشک

زنی کم و استقرار سخت با مشکل  خارشتر به دلیل جوانه 

است.   پوست دانه سخت و وزن هزار دانه   لیدلبه مواجه 

ز گونهینسبتا  خارشتاد  کشت  خارشتر،  به هاي  راحتی ر 

انجام   بذر  به  شودینمتوسط  نیز  طبیعت  در  چنانچه  ؛ 

می گسترش  رویشی  تکثیر  طریق  از  زیادي  یابند  میزان 

رضانژاد  و   خارشتر   کشت  بنابراین،  ).2013،  5(هاشمی 

شکستن خواب    ازمندین  ،يمحصول کشاورز   کی  عنوانبه

  یزنجوانهاست، چرا که    یزنجوانهحداکثر    دستیابی بهو  

مطلوب  بذر  کنواختی استقرار    یپوشنیزمگیاهچه    و 

را   منابع  از  کارا  استفاده  و    .داشت  خواهد  دنبالبهکامل 

لذا، اهمیت شکستن خواب بذر خارشتر پیش نیاز درنظر 

  گرفتن آن به عنوان یک محصول کشاورزي است.

  هاي اندام  قیطر ازه  عمدبطور   خارشتر تکثیر

  صورت  بهار  در معموالً آن  زنیجوانه   و  ینیرزمیز

 مختلف مناطق به بسته دهیگل طول و  زمان  .گیردمی

  مناطق ثرکا در معموالً اما  است، متفاوت  رشد طیشرا  و

 بذر به  تابستان لیاوا و دهدمی گل بهار اواخر  در ران یا

  و  یگلده  اه،یگ نیا نامحدود رشد علت به و نشیندمی

-(نیک  دارد ادامه زمانهم تابستان طول در آن یبذرده

همکاران،  6فام  خارشتر  شش   .)2013و  مهم   .A  گونه 

maurorum  ،A. canescens  ،A. graecorum  ،A. 

kirghisorum  ،A. nepalensis    وA. sparsifolia 

، persarumدف  (مترا  maurorum  يهاگونه هستند که  

camelorum  ،pseudalhagi    و mannifera و  (

graecorum   وفور    عنوانبه به  ایران  در  گونه  مهمترین 

  . شوندیمیافت  

پیشین   مطالعات  خارشتر   ي هاگونهدر  مختلف 

خشکی    عنوانبه و  شوري  تنش  به  متحمل  گیاه  یک 

است.   شده  میمثال  عنوانبهمعرفی  بررسی  ،  به  توان 

همکاران،  7کوربان(   .maurorumA  يهاگونه ؛ 1999و 

همکاران،  8زائو  همکاران،  9فرخواه؛  2005و  ؛  2002و 
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ارندت و  (  sparcifolia. A)،  2012و همکاران،    1امیري 

جی 2004،  2همکاران  همکاران،    3؛  ژانگ2008و  و    4؛ 

مطالعه  (  A. graecorumگونه    و   )2010همکاران،  

در برخی از  حتی   اشاره کرد.  )6200،  و همکاران  5بیدوز

پژوهش داداین  نشان  شد ها  مالیم    ه  سطوح  اعمال  که 

همکاران،  (  يشور و  همکارانوز؛  1999کوربان  و  ، بید 

همکاران،  ؛  2007 و  (2012امیري  خشکی  یا  و  )  ژانگ 

رشدنه  )2010همکاران،   با خارشتر تنها    تیمحدود را 

بلکهکندی نم مواجه برا ،  شوري  مالیم   رشد  يسطوح 

اگرچه مطالعات خوبی در مورد خارشتر    .است الزم  هیولا

وجود،    هرزعلف یک    عنوانبه این  با  است،  شده  انجام 

اندکی  مورد    اطالعات    آن  یزنجوانهافزایش    ي هاراهدر 

بنابراین،  ؛  است  موجودکشاورزي    محصول  یک  عنوانبه

حاضر مطالعه  مختلف    در  خارشتر   یزنجوانه جوانب 

درصد    منظوربه بهبود  و  خواب  و    یزنجوانهشکستن 

  همچنین تحمل به شوري آن بررسی شده است.

 

 هاروشمواد و  

به حاضر  جداگانه  تفهصورت  پژوهش  بر    آزمایش 

  در   ).Alhagi maurorum Medicروي خارشتر ایرانی (

  کشور در شهر یزد   مرکز ملی تحقیقات شوريآزمایشگاه  

سال   شد.   1397در  اواسط    هايربذ  انجام  در  خارشتر 

جمع   یزد  استان  بهادباد  شهرستان  مراتع  از  مردادماه 

هآوري شد.   آزمایش  فهر  صورت طرحت  کامالً    پایه  به 

  گردید.  تکرار طراحی چهارتصادفی با 

اول  آزمایش  شامل    ي مارهایتشیپ   در  بذر  مختلف 

خشک)،   (بذر  آب یدهخراش شاهد  هیدروپرایمینگ،   ،

و   افزایش  اسیدسولفوریک  جوش  مقایسه   یزنجوانهبراي 

تیمارهاي   کاغذ    ی دهخراش شدند.   Sand(  سنبادهبا 

paper 200 Matator(    ،دقیقه دو  مدت  به 

مقط  یدروپرایمینگه آب  مدت    ربا  آب    12به  ساعت، 

 15دادن در آب در حال جوشیدن به مدت  جوش با قرار

ریک به صورت قرار دادن بذر به مدت  ثانیه و اسیدسولفو

در    10 با    75اسیدسولفوریک  دقیقه  اجرا گردید.  درصد 

 
1 Amiri 
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بهترین تیمار آزمایش اول اسیدسولفوریک  توجه به اینکه  

مختلف    يهاغلظتو    هازمانبود، در آزمایش دوم و سوم  

  75و  98تیمارها در این آزمایش غلظت (آن بررسی شد. 

و    20،  15،  10،  5تیمار (  پیش   يهازماندرصد) و مدت  

شاهد  اسیدسولفوریک  دقیقه)    25 تیمار  یک  همراه  به 

تیمار   پیش  اسیدبودبدون  دوم  آزمایش  در  سولفوریک . 

) آلمانمرك  درصد  97خارجی  آزمایش  )  ، ساخت  در  و 

مجللی، ساخت  درصد    98(  داخلیاسیدسولفوریک  سوم  

بررسی    ایران) منظور  به  چهارم  آزمایش  شد.  استفاده 

مقایسه   با  و  زمان  گذشت  با  بذر  نامیه  قوه  حفظ  قدرت 

  و   1396،  1395  يهاسالدر  شده    يآورجمعبذرهاي  

  انجام شد.  1397

بر    تأثیر شوري  در   یزنجوانه تنش  خارشتر  بذرهاي 

شد بررسی  پنجم  شامل  آزمایش  شوري  سطوح   .7 

و    30،  24،  18،  12،  6،  صفر (بدون تنش شوري)شوري:  

براي تیمار با شوري صفر    ؛ کهمتر بودبر  منسیزیدس  36

با   تا    6  ي هاي شوراز آب مقطر و براي تهیه محلول آبی 

  از رقیق سازي آب شور طبیعی  بر متر  منس یزیدس  36

شد   برمتر)  منسیزیدس  50( کار  استفاده  این  براي   .

بذر نیاز  مورد  طریق    یزنجوانهبراي    هارطوبت  از 

از    ي هامحلول  کدام  هر  شوري  گردید.  تامین  شده  تهیه 

الکتریکی  با    هامحلول  آزمایشگاهی هدایت سنج    رومیزي 

 )ساخت آلمان  WTW inoLab Cond Level 3  (مدل 

گردید.   آزمایش کنترل  خارشتر ششم   در  نور  به  نیاز   ،

آزمایش،    بررسی  یزنجوانه براي   این  در  تیمارها  شد. 

  ي هادورهشامل سه رژیم تاریکی ممتد، روشنایی ممتد و  

تاریکی ژرمیناتور  روشنایی- متناوب  تیمار   در  در  بود. 

ممتد   فویل    هايپترتاریکی  الیه  سه  با  کامل  طور  به 

آلومینیومی پوشانده شدند، ولی در تیمار روشنایی ممتد 

و در تیمار    ر نور مهتابی زی  هساعت  24  ممتد  طوربهبذرها  

ساعته در شرایط   12  يها دوره  صورتبه  هايپترمتناوب  

گرفتند.   قرار  روشنایی  و  هفتاریکی  آزمایش  نیز،  در  تم 

شد  تأثیر بررسی  خواهري  تیمار    بذرهاي  دو  شامل  که 

و بود.  کنارهم  فاصله  هر    با  کنارهم  تیمار  بذر    30در 

بوته)    شده(برداشت یک  در  غالف  محدودي  تعداد  از 

در فاصله  بذ  بدون  فاصله  با  تیمار  در  و  هم  با    هارکنار 

یکنواخت   بوته(برداشتفاصله  از  مختلف)  شده  در  هاي 

  قرار گرفتند. يپتر
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همه  براي    در  بذرها  بذر  عدد    30  ها شی آزماکشت 

هر   در  کاغذ    متريسانتی  9  يپترسالم  الیه  یک  روي 

قرار داده شد و رطوبت مورد نیاز   2صافی واتمن شماره  

 بر   منسیزیدس  5/0با هدایت الکتریکی    شهرآببذرها با  

همه   گردید.  تامین  پنجم)  آزمایش  جز  (به    ها يپترمتر 

مدل   داره ی تهوژرمیناتور    وندر خودساز  (ایران 

IK.Rhp420  (ایران که    ساخت  گرفت  در   جزبهقرار 

روي   ژرمیناتور  شرایط  ششم،  دمایی  آزمایش  رژیم 

ساعت روشنایی    12روز/شب با    سلسیوسدرجه    25/20

 تنظیم شد. درصد  50و رطوبت نسبی 

که از  زمانی  ، پایان روز چهاردهمزده در  بذرهاي جوانه

شد،    یزنجوانه توقف   حاصل  اطمینان  شمارش  بذرها 

محاسبه )  GP(زنی  درصدجوانه   1  رابطه  گردید و براساس

انوشه (  شد پیراسته  و   gi  1  رابطهدر    .)2014،  1امام 

  . ند تعداد کل بذرها بود Gو زده جوانه هايتعداد بذر

100
G

g
GP i  

1رابطه   

 يریگاندازهتري  ممیلی  کشخططول گیاهچه نیز با  

و حدآستانه کاهش  )  0a( حدآستانه تحمل به شوري  شد.  

 2براساس روابط    بیترتبهنیز    ) 50C(  زنیدرصد جوانه   50

آمد   3و   دست  هافمن (  به  و  گونختن  در    ).1984،  2ون 

زیر   جوانه   Grروابط  نسبی،  درصد  خط شیب  Lزنی 

جوانه  و    iwECزنی،  کاهش  آب  الکتریکی   Pهدایت 

  زنی است.درصدي جوانه 50ضریب کاهش 

)(100 0aECLG iwr  2رابطه    

p

iw

r
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EC
G













50

1

1
 

3رابطه   

واریانس،   یکنواختی  مقایسه  آزمون  واریانس،  تجزیه 

درصد  LSDزمون  (آمیانگین   یک  احتمال  و  )  در سطح 

  انجام شد.  SASافزار هاي آستانه با نرمتجزیه 

  

 نتایج و بحث 

تفاوت   که  داد  نشان  پیش   يداریمعن نتایج  بین 

روي   بذر  مختلف  خارشتر    هايبذر  یزنجوانهتیمارهاي 

(شکل   دارد  موجب  1وجود  بذر  تیمارهاي  پیش  همه   .(

 
1 Emam and Pirasteh-Anosheh 
2 Van Genuchtan and Hoffman 

درصد   شاهد    یزنجوانه افزایش  تیمار  به  نسبت  بذر 

درصد   بیشترین  تیمار    یزنجوانه گردید.  پیش  در 

که  اسیدسولفوریک   شد  درصد    3/6مشاهده  برابر 

درصد    یزنجوانه  بود.  شاهد  تیمار  بذرهاي    یزنجوانه در 

که نشان دهنده لزوم پیش تیمار    خشک بسیار پایین بود

براي حصول   زمین   یزنجوانه بذر  کامل  پوشش  و  کافی 

 3خانواده باقالئیان   يهاگونهایر  خارشتر هم مانند ساست.  

نسب  سخت،  پوسته  بودن  دارا  نفوذ با  غیرقابل  آب  به  ت 

باسکین و  (باسکین   يهاجنبه  از یکی  ).2004،  4است 

که   خارشتر  مطرح   هرزعلف یک  عنوانبهموفقیت  مهم 

است،  يمتماد يهاسال طی خود جمعیت  حفظ شده 

 در بذر بیشتر که ویژگی این .باشدیم هاآن  بذر خواب 

 حتی تا کندیمکمک   آنها به  ،شودیم  دیده هرز يهاعلف

 کمک  آنها يبقا به  و نزده  جوانه مساعد شرایط وجود با

اسالمی   کند یم اینکه 2010،  5(اسماعیلی و  براي  )؛ ولی 

مورد   و  عنوان یک محصول کشاورزي کشت  به  خارشتر 

گیرد قرار  برود  ،استفاده  بین  از  ویژگی  این  به باید  که  ؛ 

تیمار    رسدیمنظر   تیمار   تواندیماسیدسولفوریک  پیش 

) بیان کردند که  2015و همکاران (6مرادي موثري باشد.

بذر    جادیا پوسته  در  اسـیخراش  با  شستشو  د  یا 

ش  یکسـولفور جوانه  سـتنکباعـث  و    بذر   یزنخواب 

مطالعه  .  شودیم  خارشتر یک  که  دیگر،  در  مشاهده شد 

 به خارشتر بذر خواب شکستن جهت تیمارها موثرترین

 سنباده  کاغذ با مکانیکی یدهخراشجوش و   آب ترتیب

اسالمی،   دقیقه 3 مدت به دو هر و  (اسماعیلی  بود 

2010.(  

اینکه   به  توجه  پیش    هايبذر  یزنجوانه با  خارشتر 

تیمار شده با اسیدسولفوریک به طور قابل توجهی بیشتر  

گفت که خواب    توانیم از بذرهاي بدون پیش تیمار بود،  

خارشتر در  بر   بذر  است.  و  باسکین نظر اساس فیزیکی 

  توان یمرا  خواب عوامل دخیل در ایجاد )2004( باسکین

 پوسته يناپذیر ک، فیزیکی (نفوذیبه سه گروه فیزیولوژ

(کامل به بذر مورفولوژیک  و  هوا)  یا   جنین نبودن آب 

بذر  به طورکلی،  کرد.  بندي   در  موجود هايبذر) دسته 

  فیزیولوژیک  خواب اما، دارند را خواب نوع سه هر كخا

 
3 Fabaceae  
4 Baskin and Baskin 
5 Esmaili and Eslami 
6 Moradi 
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بر    تأثیر  .1شکل   مختلف  تیمارهاي  خارشتر.   یزن جوانهپیش  بذر 

آزمون    ي هاستون اساس  بر  در    LSDبا حداقل یک حرف مشترك 

  ندارند.  داریمعنسطح احتمال یک درصد تفاوت 

Fig. 1. The effect of different treatments on seed 
germination of camelthorn. The columns with at least a 
similar letter had no significant difference based on 
LSD at 1% probability level. 

  

خواب و  دارد  بیشتري   درجه در فیزیکی اهمیت 

اسماعیلی و اسالمی    دارد. با این حال، اهمیت قرار يبعد

مهمترین2010( که  کردند  بیان  و  خواب وجود عامل ) 

هاي بذر سخت پوسته خارشتر هايبذر  یزنجوانه  عدم

  است. (خواب فیزیکی) ها آن 

به  اسیدسولفوریک  تیمار  پیش  اینکه  به  توجه  با 

  خوبی توانست موجب شکستن خواب بذر خارشتر گردد، 

بهینه  منظور  به  مختلف  تیمارهاي  بعدي  آزمایش  در 

پرایمینگ   نتایج  اسیدسولفوریک  سازي  که  طراحی شد؛ 

  ) %81(میانگین    یزنجوانهآن نشان داد بیشترین درصد  

(شکل    دقیقه به دست آمد  25اسیدسولفوریک  در تیمار  

براي  )2 بهینه  غلظت  (مرك)  اسیدسولفوریک  .  خارجی 

بود؛ در  در تیمار شاهد)    یزنجوانه برابر    6/8(درصد    75

براي   درصد    98داخلی غلظت  اسیدسولفوریک  حالی که 

تیمار   یزنجوانه برابر    3/7(  داشت  بیشتري  تأثیر در 

معادل  شاهد)   تقریبا  بود  75و  خارجی  نمونه  با    . درصد 

پرایمینگ   یزنجوانه این حال، بیشترین درصد   تیمار  در 

  25رصد به مدت  د  75ی با غلظت  خارجاسیدسولفوریک  

  9/7و  6/8 بیترتبه) درصد 88دقیقه ( 20) و درصد 96(

پرایمینگ  شاهد    یزنجوانه برابر   تیمار  اسیدسولفوریک  و 

غلظت   با  مدت    98داخلی  به  (  25درصد    81دقیقه 

آمد.  شاهد    یزنجوانه برابر    3/7معادل  )  درصد دست  به 

پرایمینگ   تیمار  از  نیز  گیاهچه  طول  بیشترین 

دقیقه به دست آمد (شکل    25به مدت  اسیدسولفوریک  

که  3   75و    98  يهاغلظتبین    يداریمعنتفاوت  )؛ 

غلظت  اسیدسولفوریک    درصد ولی  نبود،    75داخلی 

از  اسیدسولفوریک    درصد بیشتر   98غلظت  خارجی 

پرایمینگ    درصد تیمارهاي  بود.  اسیدسولفوریک  آن 

با غلظت   و    قهدقی  20و    25درصد به مدت    75خارجی 

پرایمینگ تیمار  با اسیدسولفوریک    همچنین  داخلی 

مدت  درصد    98غلظت   طول    25به  بیشترین  دقیقه 

  گیاهچه را داشتند.

تفاوت   داد که  همچنین نشان  بین    يداریمعننتایج 

بذرهاي برداشت  با    1397بذرهاي برداشت شده در سال  

)؛ که  4نداشت (شکل    1395و    1396  يهاسالشده در  

بذرهاي خارشتر با رعایت شرایط نگهداري    دهدیم نشان  

خود    3  مدت بهحداقل   نامیه  قوه  حفظ  به  قادر  سال 

با   نظر  حال نیاهستند.  به  خارشتر    رسدیم،  بذور  که 

را به مدت بسیار بیشتر ن نامیه خود  یز حفظ  قادرند قوه 

بذ که  است  بیان شده  تی  ح قادرند خارشتر هايرکنند. 

حداقل زیر در کنند   8 آب  حفظ  را  خود  نامیه  قوه  ماه 

 توانندیمخاشتر    هاير ). بذ2007،  1(دي توماسو و هیلی 

و  يهاخاك در  سال چندین يبرا  خشک نیمه   خشک 

نامیه   ولی قوه بمانند، زنده نامیه قوه دادن دست از بدون

 گذشت از پس مرطوب خاك و سرما معرض در هاآن 

  ). 2007(دي توماسو و هیلی،  ابد ی یم کاهش یکسال

شوري   تنش  سطح  تا  خارشتر   12بذرهاي 

درصد    منسیزیدس بیشینه  متر  حفظ   یزنجوانه بر  را 

متر و    بر  منسیزیدس  15  ي هاي شورو    ) 5کردند (شکل  

کاهش   موجب  این   یزنجوانه   داریمعنباالتر  با    گردید. 

بر متر نیز علی رغم    منسیزی دس  18حال، حتی شوري  

ولی  یزنجوانه اهش  ک (حدود    یزنجوانه ،  قبولی    60قابل 

در   حتی  خارشتر  بذرهاي  داشت.  دنبال  به  را  درصد) 

شوري   تنش  سطح  متر    منسیزیدس  36شدیدترین  بر 

) اندك  به  درصد  7/26نیز هرچند  قادر  ولی    ی زنجوانه )، 

این موضوع نشان دهنده تحمل باالي خارشتر به  بودند. 

مرحله   در  نتای  یزنجوانه شوري  این  با  مطابق  ،  ج است. 

  )،2002)، فرخواه و همکاران (1999کوربان و همکاران (

امیري و همکاران (2004(  ارندت و همکاران  ،(2012  ،(

نیز   )2007(  بید و همکارانوز  ) و 2008جی و همکاران (

کردن شوري  گزارش  به  متحمل  گونه  یک  خارشتر  که  د 

  است که توانایی تحمل سطوح باالیی از تنش شوري را 

 
1 Di Tomaso and Healy 
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حرف مشترك بر اساس آزمون  یک  با حداقل    يهاستونبذر خارشتر.    یزن جوانهبر    کی دسولفوریاستیمار  مختلف    يهازمانو    هاغلظت  تأثیر  .2شکل  

LSD  ندارند.   داریمعندر سطح احتمال یک درصد تفاوت  

Fig. 2. The effect of varying concentrations and durations of sulphuric acid treatment on seed germination of 
camelthorn. The columns with at least a similar letter had no significant difference based on LSD at 1% 
probability level. 

 

  
مشترك بر اساس آزمون  یک حرف  با حداقل   يهاستونبر طول گیاهچه خارشتر.   ک ی دسولفوریاستیمار  مختلف  ي هازمانو  ها غلظت تأثیر .3شکل 

LSD  ندارند.   داریمعندر سطح احتمال یک درصد تفاوت  

Fig. 3. The effect of varying concentrations and durations of sulphuric acid treatment on camelthorn seedling 
length of. The columns with at least a similar letter had no significant difference based on LSD at 1% 
probability level. 

 
 

تا    تنهانه دارد. طول    منسیزیدس  12شوري  متر  بر 

 6شوري    بلکهکاهش نداد،    يداریمعن  طوربه گیاهچه را  

گیاهچه    منسیزیدس طول  افزایش  باعث  خارشتر برمتر 

(شکل   در  5گردید  گیاهچه  طول  توجه  قابل  کاهش   .(

بر متر و باالتر اتفاق افتاد و    منسیزیدس  24  يهاي شور

بر متر رشد گیاهچه به شدت    منسیزیدس  36  يدر شور

افزایش رشد در سطوح شوري متوسط در   متوقف گردید.

(  يهاپژوهش همکاران  و  و  وز)،  1999کوربان  بید 

) نیز نشان 2012(  همکارانامیري و  ) و  2007(  همکاران

که   شد  تحریک   يهايشورداده  در  موثري  نقش  مالیم 

اولیه خارشتر دارد.   گیاهان  متوسط،    يهايشور در  رشد 

(  شورزي )، .Salicornia sppمانند خارشتر، سالیکورنیا 

) دریایی  شور Aster tripoliumمیناي  سیاه  و   (

)maritima Suaede  (  گیاهان عکس    1غیرشورزيبر 

). گیاهان  1999افزایش رشد دارند (کوربان و همکاران،  

ش براي حفظ  اسمزي  شورزي  از    منظوربهیب  آب  جذب 

یا    يهاونیشور    يهاخاك برابر  غلظتی  در  را  غیرآلی 

و  3یوان (   دهندیمتجمع    2ن ریشه بیشتر از محلول پیرامو 

  ).2019، همکاران

آستانه تحمل   تجزیه حدآستانه، حد  نتایج  اساس  بر 

مرحله   در  خارشتر  شوري   2/14  یزنجوانه به 

کاهش    منسیزیدس حدآستانه  و  متر  درصد    50بر 

(شکل    منسیزیدس  1/29  یزنجوانه  شد  برآورد  متر  بر 

 
1 Glycophyte 
2 Rhizosphere 
3 Yuan 



187  

  1399  / اول شماره / هفتم  سال / ایران بذر  هايپژوهش 

6.(  ) همکاران  و  همکاران 2008جی  و  امیري  و   (

حد2012( را  خارشتر  شوري  به  تحمل  آستانه  حد  ود ) 

متر  دسی  15 بر  همکاران  دانندیمزیمنس  و  امیري   .

که  2012( دادند  نشان  بر  دسی  50در شوري  )  زیمنس 

درحالی    یزنجوانه هیچ  متر   نشد.  و    کهمشاهده  جی 

هاي  ) اعتقاد داشتند که حتی در شوري2008همکاران (

  شود. طور کامل متوقف نمیخارشتر به  یزنجوانه باال نیز  

در   خارشتر  گیاه  شوري  تحمل  که  است  شده  گزارش 

است (امیري و    یزنجوانه مرحله رویشی بیشتر از مرحله  

  ).2012همکاران، 

تفاوت   که  داد  نشان  درصد    يداریمعن نتایج  بین 

در    یزنجوانه  خارشتر  نبود    يها م یرژبذر  متفاوت  نوري 

خارشتر7(شکل   گیاهچه  طول  ولی  نوري    )،  رژیم  در 

میزان   به  ممتد  به   درصد  27و    36تاریکی  نسبت 

و    يهامیرژ ممتد  روشنایی  متناوب    يهادورهنوري 

اسالمی  -روشنایی و  اسماعیلی  بود.  بیشتر  تاریکی 

تفاوت2010( که  کردند  گزارش  نیز   بین  يداریمعن ) 

 تحریک  يبرا مداوم تاریکی و تاریکی /وشنایی رایطش

نداشت؛ رفته بکار يتیمارها توسط  یزنجوانه    که  وجود 

  تاریکی  یا نور خارشتر به بذور وابستگی نبود دهنده  نشان

مطالعات وجود  است  یزنجوانه  يبرا این حال، برخی  با   .

نور اند  کرده  گزارش  که    گیاه  این  یزنجوانه  يبرا دارند 

تر بودن ). طویل2007ت (دي توماسو و هیل،  اس يضرور

در رژیم نوري تاریکی ممتد در پژوهش حاضر را   گیاهچه

عدم  توانیم  توسط جیبرلیک اسید هورمون تجزیۀ به 

  ). 2010نور نسبت داد (اسماعیلی و اسالمی، 

تیمارهاي   یزنجوانه همچنین   در  خارشتر  بذرهاي 

نبود (شکل   متفاوت  آماري  نظر  از  از هم  و جدا  کنارهم 

رهاي خارشتر که نشان دهنده این مطلب است که بذ  )8

میزان تأثیر ندارند.  یکدیگر  بر  منفی  خواهري  بذر  ات 

عوامل محیطی  توسط    سبزشدن گیاهچهو    بذر   یزنجوانه 

تحت  شوندیم  کنترل شدت  به  اما  کنترل    تأثیر، 

محیط و  گیاه  استمادر  فاکتورهاي    رقابت «  هیفرض  .ي 

بیان  1خواهري  است    بذور  یزنجوانهکه    کندیم»  ممکن 

گیاه   ها بذرکه    ی زمان یک    واحد   کیدر    يمادر  از 

کنار در  یا  کاهش    یباق   پراکندگی  یا    ابدییم بمانند، 

 
1 Sibling rivalry 

این2004،  2(دیر  شودیممتوقف   حال،  این  با  پدیده    ). 

بذ بین  رقابت  به  بیشتر  آللوپاتیک    هارکه  ویژگی  یا  و 

داده   در  2017(دیر،    شودیم نسبت  حاضر  پروژه  در   ،(

  و گزارشی نیز مشاهده نشد.  مورد خارشتر دیده نشد 

  

  

  

 

 
2 Dyer 
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در سطح احتمال    LSDبا حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون    ي هاستونتوانایی حفظ قوه نامه بذر خارشتر پس از گذشت زمان.    .4شکل  

  ندارند.   داریمعنیک درصد تفاوت 

Fig. 4. The ability of camelthorn to preserve seed vigor over time. The columns with at least one similar 
letter had no significant difference based on LSD at 1% probability level. 
 

 

 
بر درصد    تأثیر  .5شکل   تفاوت    يهانیانگی مبذر و طول گیاهچه خارشتر.    یزن جوانهتنش شوري  بر اساس خطاي استاندارد  با همپوشانی یکسان 

  ندارند.  داریمعن

Fig. 5. The effect of salt stress on seed germination and seedling length of camelthorn. The means with 
similar overlap had no significant difference based on standard error. 

 

  
به سطوح مختلف تنش شوري. فلش تیره حدآستانه تحمل    نسبی   ی زن جوانهپاسخ    .6شکل   نقطه چین حدآستانه  بذر خارشتر  به شوري و فلش 

  . دهدیمدرصد را نشان  50کاهش  

Fig. 6. The relative germination response of camelthorn seeds to different salt stress levels. The black and 
dotted arrows represent the salinity tolerance threshold level and 50% reduction threshold. 
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بر درصد    تأثیر  .7شکل   بر اساس آزمون    ي هاستونبذر و طول گیاهچه خارشتر.    ی زن جوانهتیمارهاي مختلف نوري  با حداقل یک حرف مشترك 

LSD  ندارند.   داریمعندر سطح احتمال یک درصد تفاوت  

Fig. 7. The effect of different lighting treatments on seed germination and seedling length of camelthorn. The 
columns with at least a similar letter had no significant difference based on LSD at 1% probability level. 

 

 
بذر خواهري    تأثیر  .8شکل   استاندارد    يهانیانگیمبذر و طول گیاهچه خارشتر.    یزن جوانهبر درصد  عامل  اساس خطاي  بر  یکسان  با همپوشانی 

  ندارند.   داریمعنتفاوت 

Fig. 8. The effect of sibling factor on seed germination and seedling length of camelthorn. The means with 
similar overlap had no significant difference based on standard error. 

 

  نتیجه گیري 

) تیمارها  پیش  همه  که  داد  نشان  جوش،  نتایج  آب 

و  اسیدسولفوری هیدروپرایمینگ  باعث  یدهخراشک،   (

گردید  یزنجوانه افزایش   است    بذر  این  که نشان دهنده 

به شکست منجر  تیمارها  پیش  این  غیرقابل که  پوسته  ن 

ولی   گردیدند.  آن  خواب  شکستن  و  خارشتر  بذر  نفوذ 

بهبود   براي  روش  با    ماریتشیپ ،  یزنجوانه بهترین  بذر 

داخلی   است؛   25  مدتبه   %98اسیدسولفوریک  دقیقه 

خواب بذر خارشتر فیزیکی باشد.    رسدیم  نظربه  بنابراین

مرحله   در  و   یزنجوانه خارشتر  است  متحمل  شوري  به 

زیمنس دسی  2/14حد آستانه تحمل به شوري این گیاه  

نه شوري،  مالیم  تنش  شد.  برآورد    یزنجوانه تنها  برمتر 

نمی کاهش  را  گیاه  رشد این  تحریک  براي  بلکه  دهد، 

اولیه نیز الزم است. همچنین، نتایج مشخص کرد که بذر  

ه سال قادر  نیست و حداقل تا س  1نیازمند به نورخارشتر  

 . باشدیمبه حفظ قوه نامیه خود 

 

  سپاسگزاري

نتا  یبخش  قیتحق  نیا به    جیاز    دی«تول  پروژهمربوط 

خارشتر کشت  با  و    علوفه  شوري  تنش  شرایط  در 

معاونت پژوهش و فناوري    قیکه از طر  باشد یم  خشکی»

کشاورزي ترویج  و  آموزش  تحقیقات،    ن یتام  سازمان 

مجموعه   لهیوسنیبد؛  است  دهاعتبار ش و  معاونت  این  از 

 .شودیممدیریت مرکز ملی تحقیقات شوري سپاسگزاري 

 
1 Photoblastic 
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Short Research Paper 

Breaking Seed Dormancy of Camelthorn (Alhagi maurorum) Using 
Different Treatments and Salinity Tolerance Threshold Level Evaluation 

at Germination Stage 

Hadi Pirasteh-Anosheh1 

Extended abstract 
Introduction: Camelthorn (Alhagi maurorum) has a high tolerance to salt and water stresses, and its 

forage quality is greater than cereal straw and is equal to alfalfa. Seeds of camelthorn do not germinate easily 
due to the hard seed coat. Therefore, camelthorn cultivation as an agricultural crop needs more research, 
especially on breaking seed dormancy and increasing germination. Despite numerous studies about 
camelthorn as a weed, there are few studies on evaluating agronomic factors of camelthorn as a field crop. 
Hence, in this study, some aspects of germination and salinity tolerance of camelthorn were examined. 

Materials and Methods: In this research, different aspects of camelthorn germination were examined at 
the National Salinity Research Center in 2018. In the first experiment, different pretreatments including 
control, sandpaper, hydro-priming, hot water, and sulphuric acid were assessed. With the selection of 
sulphuric acid as the best treatment, varying durations (0, 5, 10, 15, 20, and 25 min) and concentrations (98% 
and 75%) of sulphuric acid priming were compared in the second and third experiments. In the fourth 
experiment, the seeds collected in 2018 were compared with the seeds collected in 2017 and 2016. The effect 
of different salt stress levels (0, 6, 12, 18, 24, 30, and 36 dS m-1) was evaluated on camelthorn germination 
and early growth in the fifth experiment. In the sixth experiment, lighting regimes including continuous dark, 
continuous light, and an alternative period of dark- light were examined and in the seventh experiment 
sibling factors (together and individual seeds) were evaluated. Seed germination and seedling length were 
calculated and salinity tolerance threshold levels and 50% reduction threshold were estimated.  

Results: The results of the first experiment showed that the highest germination percentage was obtained 
in sulphuric acid priming (56.6%), which was six folds greater than the control. In the second experiment, it 
was shown that the highest germination percentage (81.1%) and seedling growth (5.7 cm) was observed in 
sulphuric acid priming 98% for 25 min. Important note was that these results were related to domestically 
produced sulphuric acid, and the highest germination and seedling growth were observed in 75% 
concentration for the imported sulphuric acid. In the fourth experiment, it was found that at least 3 years of 
seed longevity had no significant effect on seed germination. Considerable losses in germination and growth 
were observed from 30 dS m-1 salinity level; however, germination did not completely stop even at 36 dS m-1 
salinity. In the sixth and the seventh experiments, it was found that there were no significant differences 
between seeds germination in the continuous dark, continuous light, and an alternative period of dark- light 
as well as between individual and together seeds. So, camelthorn seed is not photoblastic and had no negative 
sibling factor. 

Conclusions: Generally, it was concluded that the best method for improving germination is priming 
with sulphuric acid 98% (internal) or 75% (imported) for 25 min. According to achievement of high 
germination in sulphuric acid pre-treatments (chemical scarification), it seems that seed dormancy in 
camelthorn is presumably physical. Furthermore, although the salinity tolerance threshold of this plant is 
estimated 14.2 dS m-1, it can germinate minimally even in very higher salinity. Light salt stress not only 
decreases the germination of this plant but also is necessary for growth promoting. Based on the high salinity 
tolerance of camelthorn in the germination stage, its cultivation in haloculture systems is recommended for 
more investigation. 

Keywords: Haloculture, Halophyte, Pre-treatment, Sibling seeds, Vigour 

Highlights: 
1- Sulphuric acid 98% priming for 25 min led to breaking seed dormancy and acceptable camelthorn 

germination. 
2- In moderate salinity, germination was not significantly changed and seedling growth was promoted 

compared with the non-stress conditions. 
3- Salinity tolerance threshold level of camelthorn was estimated 14.2 dS m-1. 
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