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  مجله پژوهش و توسعه جنگل
  )1395، (97-110، صفحه 2شماره  ،2جلد 

  
  

 تنگرس گونه از پروونانس سه هاينونهال خصوصیات برخی و زنیجوانه بر شوري تنش اثر

 )Amygdalus lycioides(  
  
  

  2سمیه ناصح دهبنهو  1آناهیتا رشتیان ،1*يروآفاق تابنده سا

  
  ، ایران.یزد، یزد، دانشگاه و کویرشناسی دانشکدة منابع طبیعی گروه مرتع و آبخیزداري، ،استادیار -1
  .دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، جنگلداري آموخته کارشناسی ارشددانش -2

  17/05/95تاریخ پذیرش:       22/01/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

نهالی گونه تنگرس زنی و صفات نوجوانه هايویژگیبذر بر  أبررسی اثر مبد پژوهشدف این ه
)Amygdalus lycioidesدر شرایط تنش شوري بود. به این منظور بذرهاي این گونه از سه رویشگاه ( 

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه . آزمایش بهشدآوري جمع (خور، اردستان و کاشان)
 ) از نمک کلریدبر متر منسیزیدس پنجو  سه، نیمویکتیمار شوري در چهار سطح (صفر، .شدتکرار انجام 

چه، چه، طول ریشهساقهزنی، بنیه بذر، طول زنی، سرعت جوانهصفات نرخ جوانه. شد استفاده سدیم
چه چه به طول ساقهچه، تعداد برگ و نسبت طول ریشهریشهو خشک  تروزنچه، ساقهو خشک  تروزن

مورد  هايعاملتمام میانگین نشان داد  هايهگیري شد. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و مقایساندازه
هاي در نونهالبهترین نتیجه  .دادند داري را در سطوح مختلف تنش شوري نشانبررسی اختالف معنی

ها در سطوح اما این نونهال ،مشاهده شد (شاهد) حاصل از بذور پروونانس اردستان در سطح شوري صفر
ها نشان دادند که حاکی از حساسیت بیشتر این أمبد دیگرتري نسبت به مختلف شوري عملکرد ضعیف

مشاهده پروونانس کاشان  دربه افزایش شوري . کمترین حساسیت نسبت استپروونانس به تنش شوري 
هاي ، مبدأ اردستان از بین پروونانسشورآبشرایط بدون تنش در  که کردگیري توان نتیجهمی بنابراین .شد

  .عملکرد بهتري داردپروونانس کاشان  شرایط تنش شوري،اما در  ،مورد بررسی انتخاب بهتري است

  .زنیجوانه نرخ بذر، مبدأ سدیم، کلرید مورفولوژیک، صفات بادام، هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
ه ئلترین مسائل کشور، مسدر حال حاضر یکی از مهم

هاي آبیاري در سال بازدهافزایش  باوجودآب است. 
مناطق در اخیر، محدودیت بسیار زیاد منابع آب شیرین 

خشک و نیمهمناطق خشک در  ویژهبهمختلف ایران 
مورد  هايآب موارد، بسیاري ازدر و وجود دارد 
هاي مناطق خصوص آب چاهبهآبیاري  استفاده براي

-دهشخوش فرآیند شوري خشک دستخشک و نیمه

احیاي پوشش  اند و بسیاري از مشکالت اساسی در
ویژه در مناطق خشک ایران، وجود منابع آب گیاهی به

هاي شور موجب آب و استنامناسب  تیفیباک
محدودیت براي توسعه پوشش گیاهی و استفاده پایدار 

  است. وخاكآباز منابع 
استفاده از  منظوربههاي مدیریتی یکی از روش

-ها و پروونانسهاي شور، تعیین و استفاده از گونهآب

تولید نهال و جنگلکاري  برايهاي متحمل به شوري 
با معرفی و در واقع  .استیا توسعه فضاي سبز شهري 

هاي مقاوم به آبیاري با ها و پروونانسشناخت گونه
-خشک، طرحتوان در مناطق خشک و نیمهمی شورآب

هاي احیاي پوشش گیاهی با اهداف حفاظت خاك، 
مین منبع سوخت براي مردم أمبارزه با فرسایش بادي، ت

مین أهاي وحشی و اهلی، تمین علوفه دامأمحلی، ت
هاي دهروآچوب و استحصال فر مینأغذاي انسان و ت

هاي هوا و فرعی صنعتی و دارویی، کاهش آلودگی
ایجاد کمربند سبز براي جلوگیري از پیشروي بیابان با 

  .کردهزینه کمتر و موفقیت و توجیه بیشتر اجرا 
انتخاب گیاهان مقاوم به شوري در تمام مراحل 

زنی اهمیت خاصی دارد. ویژه جوانهزندگی به
یکنواختی در سبز شدن، به درصد و سرعت  یطورکلبه

ثیر أزنی بستگی دارد که این دو نیز تحت تجوانه
شوري، پتانسیل آب، عناصر غذایی، دماي محیط و 

توان گفت می .متقابل این عوامل قرار دارند ياثرها

زنی بذر یک مرحله بحرانی در چرخه زندگی جوانه
ي برا جوانه زدنگیاه است و تحمل نمک در طی 

حیاتی  ،کنندرشد می شورآباستقرار گیاهانی که با 
ممکن است از  شورآبزنی در آبیاري با است. جوانه

طریق کاهش سرعت جذب آب (اثر اسمزي) و یا 
هاي ها و در نتیجه تغییر فعالیتافزایش خروج یون

هاي آنزیمی و هورمونی و همچنین غلظت سمی یون
 ,Seghatoleslami( ثیر سوء قرار گیردأخاص تحت ت

زنی، در مجموع شوري از طریق کاهش جوانه ).2011
چه و زنی و کاهش رشد ریشهیند جوانهآخیر در فرأت

-ثیر نامناسب میأچه بر استقرار و رشد گیاه تساقه

این اثر سوء ناشی از تنش اسمزي یا اثر  ؛ کهگذارد
 Jafarian(است زنی بر جوانه Cl و Naسمیت یون 

Jeloudar and Rokhfirooz, 2012.(  
زنی بررسی اثر شوري بر سرعت و درصد جوانه

چه در بسیاري از چه و ساقهو همچنین رشد ریشه
گیاهان زراعی نشان داده است که تنش شوري در 

در ارزیابی  نانیاطمقابلزنی یک آزمون مرحله جوانه
 موجبزیرا شوري  ،هاستتحمل بسیاري از گونه

زنی و همچنین کاهش کاهش درصد و سرعت جوانه
 ,.Bijanzadeh et al( دشوچه میچه و ساقهرشد ریشه

هاي ها و واریتهاز نظر تحمل به نمک نیز گونه ).2011
اي دارند. تحمل نمک یک جنس توانایی بسیار گسترده

هاي بسیار نزدیک و طور وسیعی حتی در گونهاغلب به
شود. ها نیز مشاهده میگونه هايحتی در پروونانس

یک  هاياغلب تنوع زیاد میان پروونانس کهییازآنجا
تواند ما را در وجود این تنوع می. گونه وجود دارد

 Zarafshar( ترین پروونانس کمک کندانتخاب متحمل

et al., 2010( .  
 Niknam and McComb (2000) پژوهشیدر 

را بررسی  هاي چوبی استرالیاتحمل به شوري گونه
هاي کرده و به این نتیجه دست یافتند که پروونانس
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ها در اراضی شور تحمل بیشتري به شوري نسبت گونه
البته  ،اندداشته شور ریغهاي گیاهی در مناطق به پایه

ایشان نتایج  به نظر .استثناهایی هم وجود داشت
آزمایشگاهی براي شناسایی خطوط تحمل به شوري 

تر کاربردي معموالًنظارت و طراحی بهتر،  به خاطر
و همکاران  Rueda-Puenteهستند. در پژوهشی که 

) در خصوص اثر شوري و درجه حرارت بر 2007(
 Salicorniaمختلف هاي زنی اکوتیپروي جوانه

bigelovic هاي انجام دادند، دریافتند که اکوتیپ
از زنی گوناگون عملکردهاي متفاوتی در مرحله جوانه

ترین اکوتیپ را نیز معرفی دهند و بهخود نشان می
  کردند.

 Madsen and Mulliganدیگري،  پژوهشطی 

و رشد  سبز شدناثر نمک را بر روي  (2006)
 Eucalyptus citriadara اکالیپتوس يهاپروونانس

را مورد بررسی  Acacia salicinaو E. populneaو
که با افزایش قرار داده و به این نتایج دست یافتند 

ها و نمک سرعت و درصد سبز شدن تمام گونه غلظت
 A. salicinaاست و گونه  افتهیکاهشها نانسوپرو

بهترین توانایی در مقابله با شوري را داشت که اثر 
هاي نمک در کاهش وزن خشک نهال از گونه

 ،افتهیاستقراراکالیپتوس کمتر بود و در کل گیاهان 
 کهيطوربه .کنندها تحمل میشوري را بهتر از نهال

 هاي باالتردر غلظت افتهیاستقراررشد و بقاي گیاهان 
عملکرد بهتري  ايعمدهطور به A. salicinaکاهش و 

  .داشتدر برابر شوري 
) دریافتند 2014و همکاران ( Cordeiro همچنین

هاي گونه زنی و صفات رشد نهالکه جوانه
Medicago Truncatula هاي حاصل از جمعیت

هایی که از که این صفات در نهالطوريبهبود  مختلف
نسبت  ،گرفتند أهاي داراي تنش شوري منشجمعیت
تحمل به شوري بیشتري ، هایی با منشأ غیرشوربه نهال

. نشان دادند چهاهیگزنی و صفات از نظر جوانه
که نیز نشان داد  Amel and Zoheir (2016) پژوهش

طور به Medicago arborea زنی گونهجوانه
. افزایش گیردمیتحت تأثیر شوري قرار  یتوجهقابل

زنی و شاخص سرعت شوري کاهش ظرفیت جوانه
. داشت یپزنی را در زنی و میانگین زمان جوانهجوانه

بذور جوانه نزده از تیمار  کهیهنگاماز سوي دیگر، 
تا حد زیادي  نمک طعام به آب مقطر منتقل شدند

شان پس از تنها یک روز بهبود یافت. ایشان زنیجوانه
زنی مربوط به تنش نتیجه گرفتند که مهار جوانه

اسمزي بوده اما سمیت یون نیز سبب کاهش ظرفیت 
  شاهد شده است. تیمار زنی نسبت بهجوانه

-درختچه) Amygdalus lycioides( گونه تنگرس

افراشته و سبز برگ، منظر، با ساقه ایستا، اي خوش
گل هاي باریک و کوچک و اولین درختچه داراي برگ

در  درنگیسفهاي درشت و در فصل بهار با گل دهنده
خشک کشور است. این درختچه به شرایط اقلیم نیمه

و نوسانات شدید حرارتی)  یآبکم( نامساعد محیطی
متر و  3تا  5/2مقاوم است. ارتفاع متوسط گیاه بین 

هاي . میوهاستمتر  5/2تا  2قطر تاج پوشش آن نیز به 
آوري است. رسیده و قابل جمع خردادماهآن نیز در 

متر از سطح  2700تا  800دامنه ارتفاعی تنگرس بین 
 باراندریا متغیر بوده که این محدوده در خطوط هم

 ,Sabeti( متر قرار گرفته استمیلی 250تا  150

2002.(  
هاي آهکی و در ایران بخش وسیعی از کوه

وسیله تورانی کشور به - سنگالخی ناحیه رویشی ایرانی
اي مقاوم و سازگار به خشکی عنوان گونهتنگرس به

). Jafari and Tavili, 2013پوشیده شده است (
مین پوشش أعالوه بر ت استفاده از ارقام گیاهی که

گیاهی و حفاظت خاك داراي ارزش اقتصادي باالیی 
حفاظت  لیبه دلبسیار مهم است. چنین گیاهانی  ،باشند
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 Rahmani et( توسط افراد محلی داراي اهمیت هستند

al., 2003هاي جنس بادام). عالوه بر این گونه 
)Amygdalusعلت دارا بودن خواص دارویی، ) به

است اقتصادي حائز اهمیت  نظرصنعتی و خوراکی از 
)Iranmanesh and Jahanbazi Gojani, 2007 .(  

هاي مختلف بر روي پروونانس پژوهشبنابراین 
ها تحت تعیین میزان مقاومت آن منظوربهاین گونه 
و همچنین معرفی بهترین پروونانس  شورآبآبیاري با 

یابد. کشت در مناطق مرکزي ایران ضرورت می براي
 نمودنمنظور مشخص به حاضر پژوهش رواز این
تنگرس  هاي مختلف گونهتحمل پروونانس اندازه

زنی و نونهالی نسبت به تنش شوري در مرحله جوانه
  است. انجام شده

  هامواد و روش
 أدر این آزمایش اثر غلظت نمک کلرید سدیم و مبد

هاي نهالزنی و برخی از خصوصیات نوجوانهبر  بذر
صورت تصادفی به گونه تنگرس، در قالب طرح کامالً

تیمار شوري در  .انجام شدفاکتوریل در سه تکرار 
 پنجو  سه، نیمویک(شاهد)،  چهار سطح شامل صفر

سدیم در  از نمک کلرید) ds/m( زیمنس بر متردسی
نیز شامل  بررسیهاي مورد نظر گرفته شد. پروونانس

  ).1جدول ( اردستان، خور و کاشان بود
  

  مبادي بذر مورد بررسیمشخصات  -1 جدول
Table 1- Studied seed sources characteristics 

  (متر) دریا از سطحارتفاع 
Altitude(m)  

  طول جغرافیایی
Longitude 

  عرض جغرافیایی
Latitude 

  مبدأ بذر (پروونانس)
Seed sources (Provenance)  

1245 33° 53`  44° 36` 
  خور

Khoor 

944  33° 59`  52° 26` 
 کاشان

Kashan  
1214  33° 22`  52° 22`  

 اردستان
Ardestan  

  
از مرکز پاکان  أمبد کیبه تفکهاي این گونه بذر

آوري توسط بذور پس از جمع بذر اصفهان تهیه شد.
 به مدتشرکت مذکور تا زمان انتقال به آزمایشگاه 

حدود یک ماه در انبار سرد با دماي تقریبی چهار 
هاي اینکه گونه لیبه دل .نگهداري شدگراد درجه سانتی

بادام دو نوع خواب فیزیکی و فیزیولوژي دارند، از دو 
خواب بذرها استفاده شد.  کردنمرحله براي برطرف 

بر) بذرها (میان خواب فیزیکی مربوط به پوست چوبی
پوسته چوبی بذور با استفاده از چکش  رواز این ،است

 ,Rouhi and Rafieiو با احتیاط کامل حذف شد (

علت خواب ). خواب فیزیولوژیکی نیز که به2014

وسیله سرمادهی مرطوب از بین رفت جنین است به
به از پوسته چوبی  شدهخارجکه بذرهاي  بیترتنیابه

سپس با  ،ساعت در آب خیسانده شدند 24 مدت
دو دقیقه  به مدت درصد 5سدیم  محلول هیپوکلرید

 برايآب مقطر، ضدعفونی و پس از شستشو با 
دو هفته در دماي چهار  به مدتسرمادهی مرطوب 

 گراد داخل یخچال قرار داده شدنددرجه سانتی
)Rouhi and Rafiei, 2014.( سپس بذور به پتري-

با هفت  متري حاوي کاغذ صافیهاي نه سانتیدیش
در  موردنظربا شوري  شدههیتههاي لیتر از محلولمیلی

تصادفی در سه تکرار منتقل شدند.  قالب طرح کامالً
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 25با دماي  ناتوریترمها در داخل دیشسپس پتري
و ساعت روشنایی  8گراد و رژیم نوري درجه سانتی

درصد قرار داده  25تاریکی و رطوبت  ساعت 16
صورت روزانه انجام شد. بعد از ده شدند. بازدید به

 بذرها به محیط کشت گلدانی چه،روز با خروج ریشه
زده شمارش بذرهاي جوانه با بستر ماسه منتقل شدند.

زنی . معیار جوانهشدصورت یک روز در میان انجام به
 اي بوداز بستر ماسه چهاهیگبذر، خروج 

)Mohammadi et al.,2011.( در مرحله بعد کلیه نو-

-چه و ساقهها با احتیاط کامل طوري که به ریشهنهال

خارج شدند و  ايچه آسیب نرسد از بستر ماسه
  گیري شد.ها اندازهنهالصفات مختلف نو

  هاگیري و محاسبه آنصفات مورد بررسی و نحوه اندازه
  زنیجوانهدرصد 

تعداد بذرهایی است که از یک  زنیجوانه درصد
کنند و برحسب درصد جمعیت بذر تولید گیاهچه می

 Mohammadi etشود (می محاسبهرابطه زیر  از طریق

al.,2011(، در آن،  کهGP زنی، درصد جوانهn  تعداد
تعداد کل  sدر دوره آزمون و  زدهجوانهکل بذور 

  ).Ramazani et al., 2009( هستندبذرهاي کاشته شده 
GP  )1رابطه ( =

n
s × 100 

  زنیسرعت جوانه
استقرار گیاه در بستر  سرعتبه موفقیت در تولید نهال

زنی مفهوم مهمی در خاك بستگی دارد. سرعت جوانه
تواند ارزیابی خوبی را از استقرار بنیه بذر است و می

). براي تعیین Izadi et al., 2012محصول داشته باشد (
 ,Maguireد (ش استفاده 2رابطۀ زنی از سرعت جوانه

1977:(
  

سرعت	جوانه	زنی  )2رابطه ( = 	
تعداد	گیاهچه	هاي	طبیعی	در	روز	اول	شمارش

1 + ⋯+
تعداد	گیاهچه	هاي	طبیعی	در	روز	آخر

روز	آخر
 

  بنیه بذر
 دیگرزنی و جوانه اندازهاین صفت تابعی است از 

بذر طی استقرار گیاهچه با  کهییازآنجاصفات بذر. 
 ،، روبروستاستشرایط طبیعی که گاه نامساعد 

زنی، زنی، سرعت جوانهدرصد جوانه مانندصفاتی 
-طول گیاهچه، وزن خشک و شاخص بنیه گیاهچه به

هاي ارزیابی بنیه بذر در مراحل ابتدایی عنوان شاخص
بنیه  ).Alvaninejad et al., 2009( هستندرشد مطرح 

 اب Anderson and Abdul-baki (1973) شبذر به رو
، بنیه ivکه در آن شد زیر برآورد  رابطۀاستفاده از 

میانگین طولی  MSHو زنی درصد جوانه GPبذر،
  چه) است.چه+ساقهگیاهچه (ریشه

v  )3رابطه ( =
GP × 푀푆퐻

100  

  چهچه و ساقهریشهتر و خشک وزن ،طول

کش تا دقت با خط هاچه نونهالچه و ساقهریشه طول
تا دقت  ها نیزو خشک آن تروزنو  )1متر (شکل میلی

گیري شدند. براي صدم گرم با ترازوي دیجیتال اندازه
طور جداگانه هها بآوردن وزن خشک، نمونه دستبه

قرار  c˚70ساعت در دماي  24 به مدتدر داخل آون 
  گرفتند.

  
  هاي پروونانس کاشان در سطوح شورينونهال -1شکل 

Figure 1. Seedlings of Kashan in salinity levels  
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  هاتجزیه و تحلیل داده
توسط آزمون  هاپس از بررسی نرمال بودن داده

بذر،  أبررسی اثر مبد منظوربه، اسمیرنوف- کلموگروف
مورد بررسی،  بر صفاتها تنش شوري و اثر متقابل آن

 SAS افزارتجزیه و تحلیل واریانس با استفاده از نرم
-ها توسط آزمون دانکن گروه. سپس میانگینشدانجام 

 بندي شدند.

  نتایج
دار بود. اثر تیمار شوري بر روي همه صفات معنی

سرعت  رازیغبهپروونانس نیز بر روي همه صفات 
چه و چه و وزن خشک ساقهزنی، طول ریشهجوانه

داري نشان داد اما اثر متقابل این ثیر معنیأتعداد برگ ت
چه و ریشه تروزندو فقط بر روي صفت بنیه بذر و 

  ).2دار بود (جدول معنی چهساقه
  

  هاي حاصل از مبدأهاي بذر مورد بررسی و سطوح مختلف شوريتجزیه واریانس صفات مورد پژوهش در نهال -2 جدول
Table 2. Variances analysis of studied traits of seedlings from selected seed sources and different 

levels of salinity  
  خطا

Error 

  اثر متقابل
Interaction 

  شوري
Salinity 

  مبدأ بذر
Seed source 

  آماره
Statistics 

  صفات
Characteristics  

177.77 
- 
-  

ns118.51  

0.67 
0.6772 

*562.96  

3.17 
0.0428 

**711.11  

4.00 
0.0317 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P 

 زنیدرصد جوانه
Germination percentage 

0.24 
- 
- 

ns0.21  

0.90 
0.5140 

**2.26  

9.41 
0.0003 

ns0.13  

0.57 
0.5726 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 زنیسرعت جوانه
Germination rate 

7.62 
- 
- 

**29.84  

3.92 
0.0072 

**113.27  

14.86 
0.0001 

**84.72  

11.12 
0.0004 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 شاخص بنیه بذر
Seed vigor index 

4.05 
- 
- 

ns1.20  

0.30 
0.9359 

**70.51  

17.39 
0.0001 

**21.38  

5.27 
0.0084 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهطول ساقه
Shoot length 

15.91 
- 
- 

ns20.61  

1.30 
0.2765 

**278.45  

17.5 
0.0001 

ns43.22  

2.72 
0.0759 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهطول ریشه
Radicle length 

0.00 
- 
- 

**0.00  

6.74 
0.0001 

**0.09 

47.76 
0.0001 

*0.00  

3.12 
0.0527  

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهساقه تروزن
Shoot wet weight 

0.00 
- 
- 

**0.00   

5.75 
0.0001 

**0.02  

26.53 
0.0001 

**0.00  

8.30 
0.0008 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهریشه تروزن
Radicle wet weight 

0.00 
- 
- 

ns 0.00 

1.14 
0.3522 

**0.00  

44.90 
0.0001  

 

ns0.00  

0.39 
0.6820 

 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهوزن خشک ساقه
Shoot dry weight 

0.00 
- 
- 

ns 0.00 

1.65 
0.1527 

**0.00  

45.75 
0.0001 

**0.00  

23.00 
0.0001 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 چهریشهوزن خشک 
Radicle dry weight 

29.44 
- 
- 

ns10.65  

0.36 
0.8996 

**490.22  

16.65 
0.0001 

ns7.47  

0.25 
0.7769 

 )MS( میانگین مربعات
F 
P  

 تعداد برگ
Leaf number 

  داريدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیمعنی بیبه ترت، ns*، ** و 
**, *, ns: significant at 5%, 1% level and not significant, respectively 
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مقایسه میانگین سطوح مختلف شوري نشان داد 

بنیه  زنی،درصد و سرعت جوانه مقدارکه بیشترین 
-و خشک ساقه تروزنچه، چه و ریشهبذر، طول ساقه

طور تعداد برگ در شوري صفر چه همینچه و ریشه

)ds/m(  5آن در شوري  مقدارو کمترین )ds/m بود (
مورد بررسی کاهش  و با افزایش شوري همه صفات

  .)3 (جدولداري نشان دادند معنی

  
  به روش دانکن سطوح مختلف شوريصفات مورد بررسی در  مقایسه میانگین -3جدول 

Table 3. Means comparison of studied traits of different salinity levels using Duncan method  

5 ds/m 3 ds/m 1.5 ds/m 0 ds/m 
  شوري

Salinity 
b17.77   b20.00  ab24.44  a35.55  

 (درصد) زنیجوانه نرخ
Germination percentage 

b 0.23  b0.44   b0.64   a1.38  
 زنیسرعت جوانه

Germination rate 

c2.28   bc3.09   b5.58   a10.16   
 شاخص بنیه بذر

Seed vigor index 

c4.65   b6.16   a8.78   a9.33   
 متر)(سانتی چهطول ساقه

Shoot length (cm) 

c7.30   c8.71   b13.13   a16.62   
 متر)(سانتی چهطول ریشه

Radicle length (cm) 

c0.17   c 0.18  b0.24   a0.33   
 (گرم) چهساقه تروزن

Shoot wet weight (gr) 

c 0.14  c0.15   b0.18   a0.23   
 (گرم) چهریشه تروزن

Radicle wet weight (gr) 

c0.01   c0.01   b0.04  a0.05   
 (گرم) چهوزن خشک ساقه

Shoot dry weight (gr) 

c0.01   c0.01  b0.02   a0.04   
 (گرم) چهریشهوزن خشک 

Radicle dry weight (gr)  
c9.00   c11.31   b15.81   a21.66   

 تعداد برگ
Leaf number 

  است. درصد 5سطوح مختلف تیمارها در سطح احتمال دار بین وجود اختالف معنی دهندهنشانحروف انگلیسی مختلف در ردیف 
Different words showed significant differences between the different levels of treatment. 

  
هاي مختلف پروونانس با توجه به مقایسه میانگین

که پروونانس اردستان  شدتحت بررسی مشخص 
زنی، بنیه بذر، داراي بیشترین درصد و سرعت جوانه

و  تروزنچه همچنین بیشترین چه و ریشهطول ساقه
هاي اما پروونانس ،چه و تعداد برگ بودخشک ساقه

ها مانند درصد و خور و کاشان در بسیاري از شاخص
چه، چه و ریشهبذر، طول ساقه یهبن زنی،سرعت جوانه

برگ در یک گروه  و تعدادچه و خشک ساقه تروزن
داري در صفات بندي شدند و تفاوت معنیطبقه

  .)4جدول (مختلف مورد بررسی نداشتند 
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  مختلف به روش دانکنهاي پروونانس صفات مورد بررسی در مقایسه میانگین -4جدول 
Table 4. Mean comparison of studied traits in different provenances using Duncan method  

  کاشان
Kashan 

  اردستان
Ardestan 

  خور
Khoor 

  مبدأ بذر
Seed sources  

b20.00  a33.33  b20.00   
 (درصد) زنیجوانه نرخ

Germination percentage 

a0.62   a0.79   a0.60   
 زنیسرعت جوانه

Germination rate 

b4.13   a8.32   b3.39   
 شاخص بنیه بذر

Seed vigor index 

b7.03   a8.57   b6.69   
 متر)(سانتی چهطول ساقه

Shoot length (cm) 

b11.95  a 13.20  ab10.33   
 متر)(سانتی چهطول ریشه

Radicle length (cm) 

b0.22   a0.26   ab0.23   
 (گرم) چهساقه تروزن

Shoot wet weight (gr) 

a0.20   b0.16   b0.18   
 (گرم) چهریشه تروزن

Radicle wet weight (gr) 

a 0.03  a0.03  a0.04   
 (گرم) چهوزن خشک ساقه

Shoot dry weight (gr) 

b0.02   b0.02   a0.03   
 (گرم) چهریشهوزن خشک 

Radicle dry weight (gr)  
a14.45   a15.63   a14.95   

 تعداد برگ
Leaf number 

  است.درصد  5سطوح مختلف تیمارها در سطح احتمال دار بین وجود اختالف معنی دهندهنشانحروف انگلیسی مختلف در ردیف 
Different words showed significant differences between the different levels of treatment. 

  
نتایج نشان داد که پروونانس اردستان داراي 

زنی در سطح شاهد تیمار شوري بیشترین نرخ جوانه
دار با دو پروونانس دیگر داشت بود و اختالف معنی

نرخ  ds/m 5/1با افزایش شوري تا سطح  کهيطوربه
-زنی آن به مقدار زیادي کاهش یافت که نشانجوانه

دهنده حساسیت این پروونانس نسبت به تنش شوري 
رفتار مشابهی نسبت  است. دو پروونانس دیگر تقریباً

ترین به افزایش شوري از خود نشان دادند. مقاوم
عت پروونانس نسبت به افزایش شوري از نظر سر

زنی پروونانس خور بود. دو پروونانس دیگر جوانه
زنی در تیمار شاهد سرعت جوانه اندازهداراي باالترین 

بودند. بیشترین مقدار کاهش نسبت به افزایش شوري 
-از نظر نرخ جوانه ds/m 5/1از سطح شوري صفر به 

  ).5زنی متعلق به پروونانس کاشان بود (جدول 
اردستان داراي بیشترین  از نظر بنیه بذر پروونانس

مقدار در تیمار شاهد شوري بود و بیشترین مقدار 
 ،کاهش را نسبت به افزایش شوري از خود بروز داد

در  ds/m 5/1اختالف بین شوري صفر و  کهيطوربه
دار بود. کمترین مقدار کاهش پروونانس اردستان، معنی

نسبت به افزایش شوري از نظر این صفت متعلق به 
  ).5نانس خور بود (جدول پروو

 
  



 )Amygdalus lycioides( تنگرس گونه از پروونانس سه هاينونهال خصوصیات برخی و زنیجوانه بر شوري تنش اثر

105 

 

  روش دانکن بذر بهزنی جوانه متقابل شوري و پروونانس بر روي صفات اثرهايمقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5. Mean comparison of interaction effect of salinity and provenance onseed germination traits 

using Duncan method  
  کاشان

Kashan 

  اردستان
Ardestan 

  خور
Khoor 

  )بر متر منسیز یدس( شوري
Salinity (ds/m) 

  فاتص
Characteristics  

b26.66  a53.33  b26.66   0  زنی (درصد)نرخ جوانه  
Germination percentage  

b20.20   ab33.33   b20.00   1.5 
b20.00   b26.66   b20.00   3 
b13.33  b20.00   b13.33   5 

a1.59  a1.61   ab0.94  0 
  زنیسرعت جوانه

Germination rate  
b0.44   ab0.94   b0.54  1.5 
b0.23   b0.54   b0.56   3 
b0.24   b0.10   b0.35   5 
b6.65   a10.49   bc5.36   0 

  بنیه بذر
Seed vigor index  

bc5.89   b7.35   bc3.51   1.5 
c1.94   bc4.37   bc2.97   3 

bc2.03   bc3.07   c1.73   5 
  است. سطوح مختلف تیمارهادار بین وجود اختالف معنی دهندهنشانحروف انگلیسی مختلف در ردیف 

Different words showed significant differences between the different levels of treatment. 
  

-چه پروونانسبین طول ساقه يداریمعناختالف 

یک از سطوح شوري مورد بررسی وجود ها در هیچ
چه مربوط به نداشت اما بیشترین مقدار طول ساقه

پروونانس اردستان در تیمار شاهد بود. کمترین مقدار 
نیز مربوط به پروونانس کاشان بود که کمتر از دو 

روند  ثیر شوري قرار گرفت.أپروونانس دیگر تحت ت
چه نسبت به شوري در پروونانس ساقه تروزنتغییرات 

چه نیز ساقه تروزناردستان شدیدتر بود. کمترین مقدار 
العمل متعلق به پروونانس کاشان بود که کمترین عکس

را نسبت به افزایش شوري در مقایسه با دو پروونانس 
  ).6جدول دیگر از خود نشان داد (

د صفات دیگر با افزایش چه نیز ماننریشه تروزن
بیشترین  کهيطوربهمقدار تنش شوري کاهش پیدا کرد 

مقدار این صفت در سطح شاهد تیمار شوري و در 
پروونانس اردستان دیده شد. با افزایش مقدار شوري 

چه در پروونانس اردستان ریشه تروزن ds/m 5/1تا 
شدت کاهش پیدا کرد و به مقداري کمتر از دو به

پروونانس دیگر رسید. در مقابل پروونانس کاشان 

العمل ضعیفی از خود نسبت به افزایش شوري عکس
  ).6جدول نشان داد (

ثیر را بر أهمچنین اعمال تنش شوري بیشترین ت
چه در پروونانس اردستان گذاشت که وزن خشک ساقه

ن پروونانس به تنش شوري نشانگر حساسیت بیشتر ای
وزن خشک  اندازهاز نظر این صفت است. بیشترین 

چه در شوري صفر و مربوط به پروونانس خور ریشه
بود اما بیشترین حساسیت نسبت به شوري در 
پروونانس اردستان مشاهده شد. از نظر این صفت، دو 

العمل یکسانی عکس پروونانس خور و کاشان تقریباً
شوري داشتند و هر دو به یک اندازه  نسبت به افزایش

  ).6کاهش نشان دادند (جدول 
تعداد برگ نیز با افزایش شوري کاهش پیدا کرد 

دار بین سطوح مختلف شوري در اما اختالف معنی
پروونانس اردستان  حالنیبااها دیده نشد. پروونانس

طور بیشترین تعداد برگ را در شوري صفر و همین
حساسیت بیشتر نسبت به افزایش شوري از نظر تعداد 

  ).6اختصاص داد (جدول  به خودبرگ را 
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   هانونهالصفات  متقابل شوري و پروونانس بر روي اثرهايمقایسه میانگین  -6 جدول
Table 6. Mean comparison of interaction effect of salinity and provenance onnewseedling traits   

  کاشان
Kashan 

  اردستان
Ardestan 

  خور
Khoor 

  )بر متر منسیز یدسشوري (
Salinity (ds/m) 

  فاتص
Characteristics  

abcd8.30   a10.76   abc8.95  0 متر)(سانتی چهطول ساقه 
Shoot length (cm)  

abcd8.18   ab9.66   abcd8.37   1.5 
cdef6.32   bcde7.28   ef4.95  3 

f4.12   def5.60   f4.25   5 
ab16.58   a20.16   bcd13.11   0 متر)(سانتی چهطول ریشه 

Radicle length (cm)  
bc14.18   bcde12.25  bcde12.87   1.5 

def8.25   cdef9.73   def8.00   3 
f5.37   cdef9.40   ef7.12   5 

cb0.27   a0.42   b0.32  0 
 (گرم) چهساقه تروزن

Shoot wet weight (gr)  
cde0.22  cd0.32   b0.30   1.5 
de0.21   de0.17   e0.16   3 
de0.18   de0.20   e0.16   5 
ab0.23   a0.25   bc0.20  0 

 (گرم) چهریشه تروزن
Radicle wet weight (gr) 

ab0.22   d0.16   cd0.17   1.5 
d0.16   de0.13   cd0.17   3 
d0.16   e0.10   d0.16   5 
a0.05   a0.06   ab0.05   0 (گرم) چهوزن خشک ساقه 

Shoot dry weight (gr) 

abc0.04   abc0.04   ab0.05   1.5 
abc0.02   c0.01   bc0.01   3 
bc0.02   c0.01   bc0.02   5 
bc0.03   ab0.04   a0.05   0 

 (گرم) چهریشهوزن خشک 
Radicle dry weight (gr) 

de0.02   ef0.01   bc0.04   1.5 
ef0.01   f0.01   cd0.03   3 
f0.01   f0.01   de0.02   5 
ab19.66   a24.16   ab21.16   0 

 تعداد برگ
Leaf number 

bcd14.33   abc16.66  abc16.75   1.5 
cd11.50   cd11.00   cd11.50   3 

cd9.75   d8.25   cd9.00  5 
  است. سطوح مختلف تیمارهادار بین وجود اختالف معنی دهندهنشانحروف انگلیسی مختلف در ردیف 

Different letters showed significant differences between the different levels of treatment. 
  

  بحث
 ،که نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد طورهمان

زنی و شوري منجر به کاهش سرعت و نرخ جوانه
 کهيطوربهصفات نونهالی در گونه تنگرس شده است 

دار بین صفات مورد بررسی اختالف معنی بیشتردر 
گرم در لیتر) میلی ds/m 5/1 )960شاهد با سطح 

 آمدهدستبهمشاهده شد. این نتیجه مطابق با نتایج 
بوده است. ) 2003( و همکاران Rahmani توسط

گرم در لیتر نمک در میلی 1200ایشان غلظت بیش از 
ابتداي رشد را سبب آسیب جدي و کاهش شدید رشد 

دار بین سطوح اختالف معنی در گونه بادام دانستند.
صفات مورد  بیشتردر  ds/m 5/1شوري شاهد با 

چه نشان ریشه تروزنچه و طول ساقه رازیغبهبررسی 

از حساسیت گونه تنگرس به افزایش پتانسیل اسمزي 
 يبه معناناشی از افزایش شدت شوري دارد. البته این 

به تنش شوري نیست بلکه  موردنظرعدم تحمل گونه 
فاده باال بودن سطوح شوري مورد است لیبه دل احتماالً

هاي نیمه توان این گونه را جزو گونه. در واقع میاست
 کهيطوربهآورد.  به شماربه تنش شوري ت مقاوم نسب
Rahmani ) خود گونه  پژوهش) در 2003و همکاران

 گرم در لیتر مقاوم دانستند.میلی 500بادام را به شوري 
نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که با افزایش 

یابد. این نتیجه با زنی کاهش میجوانهشوري درصد 
روي  EL-Keblawy and Al- Rowai (2005) نتایج
 همکاران Prosopis juliflora ،Redondo گونه

و  Sarcocornia taxa، Meloni) روي گونه 2003(
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 ،Schinopsis quebracho ) روي گونه2008( همکاران
Naseri ) روي گونه 2011و همکاران (Nitraria 

schoberi .زنی با کاهش درصد جوانه مطابقت دارد
اسمزي و  اثرهاي لیبه دلافزایش شوري ممکن است 
و  Moraisدر این راستا  یا سمیت ویژه یونی باشد.

) طی پژوهشی مشاهده کردند که 2012همکاران (
در گونه  +Kو کاهش  +Naسبب تجمع  شورآب

Acacia longifolia  شد. همچنینZhani kauther  و
) در بررسی تحمل به شوري در گیاه 2013همکاران (

فلفل نشان دادند که افزایش شوري در کاهش مقدار 
 داشته است. ییبسزاهاي این گیاه تأثیر پتاسیم در ریشه

-حاضر با افزایش شوري سرعت جوانه پژوهشطی 

زنی در سطح زنی کاهش یافت. باالترین سرعت جوانه
زنی با افزایش سطح شاهد شوري بود. کاهش جوانه

 ماننداست  شدهمشاهدهزیادي  هايپژوهششوري در 
ثیر شوري أکه ت Ungar (1984) and Khan هايیافته

 دند.کربررسی  A.triangularis زنی گونهرا بر جوانه
Khan and Rizvi (1994)  بیان  پژوهشینیز طی

 زنی گونهداشتند با افزایش شوري سرعت جوانه
Atriplex griffithii خیر در أکند. تکاهش پیدا می

زنی بر اثر شوري ممکن است منجر به کاهش جوانه
زنی و شکست در سبز شدن و استقرار سرعت جوانه
نتایج همچنین نشان داد که با افزایش  گیاهچه شود.

(کاهش پتانسیل اسمزي محیط) صفت بنیه بذر  تنش
 Khan and Gulzar هايکاهش یافت. این نتایج با یافته

 Shariat (2009) and Asareh نیهمچنو  (2003)

با افزایش  که روي چهار گونه اکالیپتوس مطابقت دارد
یابد. هاي هوایی کاهش میغلظت شوري رشد اندام

رشد در حالت بدون شوري  مقداربیشترین  کهيطوربه
و  Soleimaniپژوهش افتد. نتایج حاصل از اتفاق می

ید این ؤروي گونه کهور نیز مبر ) 2011همکاران (
هاي هوایی مطلب است که با افزایش شوري رشد اندام

زیرا با افزایش غلظت امالح فشار  ،یابدکاهش می
شود. در نتیجه مقدار اسمزي محلول خاك زیاد می

 ،کندانرژي که گیاه باید صرف جذب آب از خاك 
افزایش تنفس و  سببیابد که این عمل افزایش می
 ).Branson et al., 1967( شودلکرد گیاه میکاهش عم

حاضر همچنین حاکی از آن بود که با  پژوهشنتایج 
چه در گونه مورد افزایش غلظت شوري طول ریشه

مربوط  احتماالًیابد. دلیل این کاهش بررسی کاهش می
افزایش تنش  موجببه افزایش فشار اسمزي است که 

رشد گیاهان در شرایط  شود.و کاهش عملکرد گیاه می
ثیر ویژه أکاهش پتانسیل آب و ت لیبه دلتنش شوري 

ثیر قرار گرفتن أها در محیط ریشه و تحت تیون
). Anjum, 2007( یابدیندهاي متابولیکی کاهش میآفر

کلروفیل از  مقداردر شرایط تنش شوري، کاهش در 
هاي کلر و سدیم از سوي سمیت یون اثرهايو  سوکی

اختالل در فعالیت فتوسنتزي گیاه شده و  سببدیگر 
رشد و گسترش  برايدر نتیجه مواد غذایی الزم 

ها فراهم نشده و بدین ترتیب کاهش رشد در سلول
 ,.Garcia-Sanchez et al( دشوگیاه مشاهده می

العمل مربوط به بهترین عکس یطورکلبه ).2002
پروونانس اردستان در سطح شاهد بود که حساسیت 

تري نیز به تنش شوري از خود نشان داد و کمترین بیش
حساسیت نسبت به افزایش شوري در پروونانس 
کاشان مشاهده شد. با وجود حساس بودن پروونانس 

زنی، بنیه اردستان در مورد صفات نرخ و سرعت جوانه
چه در سطوح شوري مختلف ساقه تروزنبذر، طول و 

تفاوت پاسخ به  اینباالتر از دو پروونانس دیگر بود. 
توان به اختالفات محیطی و ژنتیکی شوري را می

درختان مادري نسبت داد. تحقیقات نشان داده است 
هاي مادري مطلوب نسبت به بذرهاي با منشأ محیط

اند هاي مادري داراي استرس آمدههایی که از محیطآن
 Cendàn etزنی وضعیت بهتري دارند (از نظر جوانه
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al., 2013 .( يمادر ستیزطیمحممکن است که 
بذر دهد تا هاي طبیعی اجازه میتر در زیستگاهمطلوب

ي نشان دهند باالترمقاومت در برابر غلظت نمک نتاج 
)Al-Hawija, 2014.(  

  گیري کلینتیجه
مبین این است که سطوح  هاي این پژوهشیافته

ثیر داشته أت بررسیصفات مورد  بیشترشوري بر روي 

و نوع پروونانس نیز نتوانسته موجب تشدید یا 
گیري توان نتیجهمی یطورکلبهشود.  اثرهاتضعیف این 

در مناطقی که امکان آبیاري با آب شیرین باشد، د کر
-بذر اردستان منجر به نتایج بهتري می أاستفاده از مبد

ود داشته د اما در مناطقی که محدودیت شوري وجشو
باشد، کاشت پروونانس کاشان ارجح است.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of seed source (provenance) on germination and 
morphological traits of Amygdalus lycioides saplings in salt stress condition. For this purpose, the 
seeds of this species collected of three sites (Khoor, Ardestan and Kashan). Salinity treatment were 
considered at four levels (0, 1.5, 3 and 5 ds/m) of NaCl. The experiment carried as factorial in 
completely randomized design whit three replicates. The measured variables were germination 
percentage, germination rate, vigor index, shoot length, radicle length, shoot wet weight, radicle wet 
weight, shoot dry weight, radicle dry weight and leaf number. Result of analysis of variance and mean 
comparison showed salinity made significant differences in most of the investigated traits. The best 
response was at Ardestan provenance in control level, but this provenance indicated more sensitive in 
salt stress. The least sensitive was observed at Kashan provenance. Therefore, without salt stress 
condition, Ardestan was the best of all studied provenances, but in salt stress conditions, Kashan 
provenance is preferred. 

Keywords: Almond, Germination rate, Morphological traits, Seed source, Sodium Chloride. 
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